


Dit milieujaarverslag geeft een beeld van de effec

ten die de werkzaamheden van Heineken in 

Zoeterwoude hebben op de kwaliteit van het 

milieu. Daarbij is aangegeven wat het b ed rijf e r in 

2000 aan heeft gedaan om  de m ilieuzorg uit te 

voeren en welke maatregelen in dit kader nog 

voor 2001 en verder op het program m a staan.

De werkzaamheden van Heineken in Zoeterwoude 

worden voor een groot deel bepaald d oo r de 

brouwerij. Maar op deze locatie zijn ook het 

distributiecentrum  DCS (Distribution Customer 

Services), enkele kantoren, een warmtekracht

centrale en een afvalwaterzuiveringsinstallatie 

gevestigd. Dit m ilieujaarverslag heeft betrekking  

op al deze onderdelen.

Het verslag is gemaakt op basis van een gedetail

leerd verslag dat in april 2001 is uitgebracht aan 

de provincie Zuid-Holland en het 

Hoogheemraadschap van Rijnland. De provincie  

en het Hoogheemraadschap hebben in m ei 2001 

het verslag gevalideerd, wat wil zeggen dat z ij de 

kwaliteit en waarde van de in het verslag verm el

de feiten controleren. Het verslag is daarnaast 

besproken met de com missie voor Veiligheid, 

Gezondheid, Welzijn en Milieu van de onder

nemingsraad (VGWM-commissie).
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Voorwoord

Zoeken naar ontkoppeling

In de afgelopen tien jaar is de productie van de Heine- 

ken brouwerij te Zoeterwoude met ongeveer 50 procent 

gestegen. Tegelijk is dankzij allerlei maatregelen de druk 

op het milieu niet toegenomen. Integendeel. Voor een 

aantal milieuaspecten is die juist afgenomen.

Dat is wat we bij Heineken bedoelen met ontkoppelen: 

we streven naar groei van productie en omzet, en we 

willen tegelijkertijd de milieueffecten terugbrengen. Ik 

wil u daarvan graag een paar voorbeelden geven. Het 

waterverbruik is in tien jaar met veertien procent afge

nomen. Ondanks de toegenomen productie is het ener

gieverbruik gelijk gebleven. Voor bijna alle bijproducten 

en reststoffen vinden we tegenwoordig een milieu

verantwoorde bestemming. Voor de uitstoot van stik

stofoxiden hebben we een reductie van 48 procent 

gerealiseerd. Door de in 2000 gerealiseerde maatrege

len zal een ander belangrijk milieuaspect, de geur- 

emissie van het brouwhuis, in 2001 ten opzichte van 1991 

met zelfs 92 procent verminderd zijn.

Voor enkele milieuaspecten is het (nog) niet gelukt om 

die ontkoppeling te bereiken. Bijvoorbeeld bij het ver

voer: meer bier betekent simpelweg meer vrachtauto’s 

op de weg. Toch blijven we rond dat aspect zoeken naar ontkoppeling, waarbij kan worden gedacht aan 

een betere logistiek of door vervoer over water.

Het milieu gaat ons allemaal aan. Daarom hecht ik eraan om publiekelijk verantwoording af te leggen over 

de effecten van ons werk op het milieu. Dit milieujaarverslag is daarvoor bedoeld. Het eerste milieujaar

verslag, over 1999, is zeer positief ontvangen door onze eigen medewerkers, door omwonenden en door 

andere belanghebbenden. We kregen meerdere reacties die we ter harte hebben genomen. Ik stel het op 

prijs ook nu weer uw reactie te horen en nodig u daarom uit de antwoordkaart in dit verslag, in te vullen 

en naar ons terug te sturen.

Wilbert Raaijmakers 

bedrijfsdirecteur



Het productieproces in vogelvlucht

Brouwen is een natuurlijk proces dat uitgaat van 

gerstemout, water, hop en gist. Eerst wordt de gerste- 

mout gemalen en in een beslagkuip vermengd met 

water. In de beslagkuip en vervolgens in de brouw

ketel wordt het mengsel verwarmd waardoor het zet

meel in de mout suikers vormt. De afgewerkte mout 

-bostel genoemd- wordt afgevangen en dient als vee

voeder. Het gevormde tussenproduct heet wort. Dat 

gaat naar de wortketel waar het onder toevoeging van 

hop wordt gekookt. Hier krijgt het bier zijn karakteris

tieke bittere smaak.

Nadat de wort tot zo’n 8°C is afgekoeld, gaat 

het naar de vergistingstank. Er wordt gist toegevoegd 

die in enkele dagen de suikers omzet in alcohol en 

koolzuur. Voor de smaak en het karakter van bier is de 

gist bepalend. Het aldus ontstane jongbier wordt bij 

lage temperatuur gelagerd voor de nagisting. Deze 

stap verbetert de smaak, de helderheid en de houd

baarheid van het bier.

Ten slotte wordt het bier gefilterd, waarna het 

zogeheten helderbier wordt verpakt in flessen, blik of 

fust. De flessen worden verpakt in kratten of dozen en 

de blikken op trays. Ongeveer 35 procent van de pro

ductie van de brouwerij in Zoeterwoude is bestemd 

voor de binnenlandse markt, de rest wordt geëxpor

teerd.

Op de brouwerij wordt in vijf ploege 1 
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Bierbrouwer! en milieuzorg

Bij Heineken vormt de zorg voor het milieu een inte

graal onderdeel van de bedrijfsvoering. Dat houdt in 

dat milieuaspecten bij beslissingen over de bedrijfs

voering gelijkwaardig zijn aan andere aspecten. Om dit 

te waarborgen wordt op de brouwerij een milieuzorg

systeem gehanteerd. Het doel van dat systeem is om de 

milieuprestaties ja a r na ja a r te verbeteren.

Milieuzorg en ISO 14001

Het milieuzorgsysteem van de brouwerij is in 1998 

vastgesteld en gecertificeerd volgens de internationa

le norm ISO 14001. Hiermee verplicht Heineken zich 

tot continue verbetering van de milieuprestaties door 

keer op keer maatregelen te treffen, de effecten te 

meten en te beoordelen en zo mogelijk nieuwe maat

regelen te treffen. In oktober 1999 is bovendien de 

‘Heineken Company Environmental Policy Statement’ 

uitgebracht waarin de uitgangspunten staan die Hei

neken NV hanteert bij het onderhouden en continu 

verbeteren van de milieuprestatie.

Continue verbetering

In 2000 is het milieuzorgsysteem op een aantal pun

ten uitgebreid, onder andere door de opzet van een 

veiligheidsbeheerssysteem en de implementatie van 

het Preventiebeleid Zware Ongevallen.

Doorwerking van het milieuzorgsysteem

Het succes van het milieuzorgsysteem is afhankelijk 

van de betrokkenheid op alle niveaus en functies. Om 

die te bevorderen is in iedere ploeg een ‘Sterpunt 

Milieu/VGWM’ aangesteld. Dat is een medewerker die 

tot taak heeft om de aandacht voor veiligheid, 

gezondheid, welzijn en milieu te verzekeren. Verder 

hebben alle brouwerijmedewerkers vorig jaar de 

opleiding en het examen VCA-I gevolgd, waarbij naast 

veiligheid ook aandacht aan milieu wordt besteed. 

Ook leveranciers en aannemers worden voorgelicht 

en geïnstrueerd over milieuzorg op de brouwerij.

Auditing en evaluatie

Voordat een milieuplan of een milieuprogramma voor 

de komende jaren tot stand komt, is het van belang de 

resultaten van het afgelopen jaar te evalueren. Een 

onderdeel van het milieuzorgsysteem is daarom 

auditing. De bedrijfsorganisatie wordt dan syste

matisch op milieuzorg doorgelicht. Jaarlijks vindt er 

een interne en een externe audit 

plaats. De externe audit is vorig jaar 

uitgevoerd door Lloyd’s Register vol

gens de normen ISO 9002 (kwaliteit), 

ISO 14001 (milieu) en HACCP (product

veiligheid). Mede op basis van de uit

komsten van audits, maar ook op 

basis van bijzondere gebeurtenissen, 

incidenten en interne controles door 

de milieu- en veiligheidsfunctionaris 

en de Sterpunten Milieu/VGWM, is in 2000 een struc

turele analyse uitgevoerd en zijn enkele acties onder

nomen om tekortkomingen te verhelpen.



Vergunningen en handhaving

Voor de brouwerij in Zoeterwoude heeft Heineken 

twee milieuvergunningen: een revisievergunning in 

het kader van de Wet milieubeheer en een vergunning 

in het kader van de Wet verontreiniging oppervlakte

wateren. Sinds de verlening van de milieuvergunning 

in 1992 zijn in totaal 27 meldingen van wijzigingen aan 

de provincie doorgegeven. Vanwege de vele wijzigin

gen op de brouwerij en de groei van de productie, 

sluiten de huidige vergunningen niet meer volledig

Milieubeleidsverklaring Productie Bier

Deze milieubeleidsverklaring heeft betrekking op de brouwerij 's-Hertogenbosch, de brouwerij 

Zoeterwoude en de Stafdienst Productie Bier.

Samen vormen zij de organisatorische eenheid Productie Bier, die een onderdeel is van de 

werkmaatschappij Heineken Nederland B.V.

Bij het brouwen en het verpakken van bier is voortdurende aandacht voor het efficiënt gebruik 

van de benodigde grondstoffen, hulpstoffen, verpakkingsmaterialen, water en energie.

Daar waar reststoffen ontstaan, worden deze zodanig ingezameld en bewerkt, dat de reststof

fen zoveel mogelijk een alternatief gebruik krijgen en/of het milieu zo min mogelijk belasten. 

Afval en emissies worden indien mogelijk voorkomen, danwel tot vermindering gebracht. De 

directe omgeving wordt zo min mogelijk belast.

Bij de ontwikkeling van nieuwe processen, producten of verpakkingen worden de milieuaspec

ten betrokken.

Met minimale milieubelasting wordt bedoeld een belasting zo laag als redelijkerwijs mogelijk is. 

Heineken Nederland B.V. wil aan de geldende wet-, regelgeving en convenanten voldoen en 

anticipeert op maatschappelijke signalen en wetenschappelijke inzichten.

Heineken Nederland B.V. wil zijn milieuprestatie continu verbeteren.

Het milieubeleid, de gerealiseerde en de voorgenomen milieudoelstellingen worden vermeld in 

het voor het publiek beschikbare milieujaarverslag. De belangrijkste doelstellingen liggen op 

het gebied van water- en energieverbruik, afvalwater, geluid en de beheersing van de milieu

aspecten van reclamematerialen.

De verantwoordelijkheid voor milieu is binnen Productie Bier een lijnverantwoordelijkheid. 

Productie Bier richt de milieuzorg in als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.

Bij beslissingen over de bedrijfsvoering wordt er naar gestreefd om milieuaspecten, naast 

andere aspecten, een gelijkwaardige plaats te geven.

Productie Bier wil aan de vereisten van de certificerings-standaard op het gebied van milieu

zorg (ISO 14001) voldoen.

aan op de werkelijkheid. In december 2000 is daarom 

een gecoördineerde aanvraag voor nieuwe vergun

ningen ingediend bij de provincie Zuid-Holland en het 

Hoogheemraadschap van Rijnland.

In 2000 zijn handhavings- en controlebezoeken uit

gevoerd door toezichthouders van de provincie (afde

ling Handhaving en afdeling Water en Milieu), het 

Hoogheemraadschap van Rijnland, de Inspectie 

Milieuhygiëne van het ministerie van VROM, de 

Arbeidsinspectie en de Regio

nale Brandweer Leiden. Alleen 

door het Hoogheemraad

schap zijn overschrijdingen 

van de gestelde milieunormen 

geconstateerd. Deze hielden 

verband met al gemelde tech

nische problemen met de 

anaërobe afvalwaterzuivering 

en hadden geen directe 

schadelijke gevolgen voor het 

milieu. Heineken heeft in 

2000 geen procesverbalen 

ontvangen.

Directeur Productie Bier 

H. de Goederen

Zoeterwoude, februari 1998.

Algemeen Directeur Heineken Nederland B.V. 

R.V. Strobos
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De effecten op het milieu

De brouwerij beïnvloedt op verschillende manieren het 

milieu. Er wordt gebruik gemaakt van energie, water en 

grondstoffen, en behalve het bier dat wordt gebrouwen, 

komen er afvalwater en reststoffen vrij en zijn er emis

sies naar de lucht. Daarnaast veroorzaakt het bedrijf 

geluid en geur. Ook zijn er hoe 

dan ook risico's voor incidenten 

en brengt de bedrijvigheid trans- 

portbewegingen met zich mee.

Het milieubeleid van Heineken is erop gericht de milieu

belasting te reduceren, ook al neemt de productie toe. 

Om te laten zien in hoeverre die ontkoppeling slaagt, 

wordt in dit verslag de milieubelasting niet alleen uitge

drukt in relatieve cijfers (milieubelasting per hectoliter 

bier), maar ook in absolute cijfers. 

Daarnaast zijn de resultaten vergele- 

iachten ken met de doelen die Heineken zich

geluid 6 nachten heeft gesteld in het zogenoemde
qeur i klacht ,Milieuprogramma 2000 - 2002.

luchtemissies

^  86.538 kg N0X

76.031.277 kg C0 2 

3.700 kg NH,

142 kg S02

grondstoffen

energie (gas) 43.366.500 m3 . J 

mout en hop 154-5'9.5'S kg d -m  

hulpstoffen ü&u 

water 3-734 965 m3 I

producten

■  Heineken en Amstel pils g.722.242 hl

^  energie (netto elektriciteitexport) 5.320 MWh 

H  gist/gelager 14.154 370 kg 

CO, verkoop 1.628.787 kg

■  ‘ bierbostel 165.584 790 kg 

Sk  moutstof 260.240 kg

afvalstoffen

H  rest- en afvalstoffen 22.757765 kg 

bedrijfsafval kantorencomplex 178.O' 

gevaarlijke afvalstoffen 91.802 kg 

afvalwater 2.675.888 m3 (2.228 v.e.’s]

Theo Hesselink, brouwoperator

"Er is hier in de afgelopen jaren heel wat veranderd. Neem alleen al 

het waterverbruik. Dat is in twintig ja a r bijna gehalveerd. Of neem 

de geurbeperking. Vroeger ging bij het wortkoken de wortdamp net 

als bij andere brouwerijen gewoon de lucht in. Sinds een paar jaar 

gaat het via condensors naar de afvalwaterzuivering. De installa

ties werken nog niet perfect; we hebben wel eens storingen, maar 

daar vinden we nog wel een oplossing voor. En de warmte die bij de 

condensors vrijkomt, wordt gebruikt voor de verwarming van het 

bottelarijgebouw. Dat milieubewustzijn gaat bij ons vrij ver. Vroeger 

ging je  er nogal eens achteloos aan voorbij. Nu let je  er veel meer 

op. Het is een onderdeel van je  werk."
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Bronnen en hun milieueffecten

Water

Water is een essentiële grondstof bij de productie van 

bier. Toch verlaat slechts een deel van het ingenomen 

water de poort van de brouwerij als bier. Meer nog 

wordt water als hulpstof gebruikt: bij het reinigen van 

flessen, kratten en vergistings- en lageringstanks en 

als proceswater bij stoomproductie. De brouwerij 

maakt gebruik van drinkwater dat door de NV Duin- 

waterbedrijf Zuid-Holland wordt gewonnen uit de 

Afgedamde Maas in Noord-Brabant. Op de brouwerij 

wordt het meeste drinkwater met behulp van mem- 

braanfilters verder behandeld. Hierdoor ontstaat 

water in verschillende kwali

teiten zoals brouwwater en 

zachtwater.

Verdeling waterverbruik op de 

brouwerij

In 2000 is 3-734-965 m3 

water gebruikt. Dat is 91.921 

m3 minder dan in 1999. Ten 

opzichte van 1991 is het waterverbruik met circa 10 

procent gedaald. Omgerekend naar relatieve cijfers, is 

het waterverbruik vorig jaar gedaald naar 3,8 hl per hl 

bier. Dit is een stuk lager dan de doelstelling van 4,3 hl 

per hl bier, zoals die in het milieuprogramma 2000 - 

2002 staat.

5.000

Waterverbruik absoluut (x 1.000 mi]

5

4

3
2

1

o
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Waterverbruik relatief in hl per hl bier

De waterbesparing is onder andere te danken aan de 

hogere productie van bier voor export waardoor de 

installaties efficiënter kunnen werken. Bovendien 

wordt exportbier vooral verpakt in blik of eenmalige 

fles waardoor minder water nodig is voor reinigen en 

spoelen van verpakkingen. Andere factoren die een 

rol spelen, zijn de betere prestaties van de mem- 

braanfilters, de vervanging van krattenwassers, de 

verbetering van de reiniging van de vergistingstanks 

en de verlaging van de hardheid van het geleverde 

drinkwater.

Andere grondstoffen en hulpstoffen 

De milieuaspecten van andere grondstoffen dan 

water, waaronder mout en hop, zijn in de product- 

gerichte milieuzorg geborgd. Er is een register 

gemaakt van alle grondstoffen, materialen en produc

ten die door derden worden geleverd. Dit register 

geeft inzicht in de milieuaspecten van ieder product. 

Door Heineken worden prioriteiten aangegeven en de 

Centrale Kwaliteitsdienst toetst samen met Heineken 

Technical Services nieuwe en bestaande producten en 

stoffen en zoekt zo nodig naar milieuvriendelijke alter

natieven.

Voor de verpakkingsmaterialen werkt Heineken 

momenteel aan eigen milieunormen, die internationaal 

binnen het concern van toepassing zullen zijn. Bij de 

productie van reclameartikelen door onze leveranciers 

geldt (overigens al een aantal jaren) als eis, dat geen 

zware metalen als kleurpigment worden gebruikt.
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Energie

De brouwerij heeft vooral energie in de vorm van 

warmte (stoom) nodig voor het wortkoken en voor de 

flessenwasmachines en pasteurs. Daarnaast is energie 

in de vorm van elektriciteit nodig voor uiteenlopende 

installaties en processen. De brouwerij beschikt over 

een eigen warmtekrachtcentrale om deze energie te 

leveren. De centrale draait op aardgas en levert 

warmte (in de vorm van stoom) en elektriciteit. De 

techniek van gecombineerde opwekking maakt een 

hoog omzettingsrendement van circa 77 procent 

mogelijk. De vraag naar warmte wordt door de warm

tekrachtcentrale grotendeels gedekt. Voor piek- 

belastingen zijn er drie conventionele stoomketels 

stand-by.

Bij de anaërobe afvalwaterzuivering komt bio

gas vrij. Dit gas wordt afgevangen en in een kleine 

warmtekrachteenheid benut. Deze installatie levert 

elektriciteit en warmte voor verwarming van de kan

toorgebouwen op de locatie Zoeterwoude.

Vorig jaar is het gebruik van warmte gedaald met 13 

procent ten opzichte van 1999. De vraag naar elek

triciteit is met 1 procent gestegen. Per saldo kon de 

inkoop van aardgas worden verminderd en kon elek

triciteit worden teruggeleverd aan het distributienet.

De besparing is voor een groot deel te verkla

ren uit de hogere productie, waardoor de installaties 

efficiënter kunnen werken. Daarnaast is energie 

bespaard door een betere afstemming van de pro

ductie van warmte op de vraag en door een geleide

lijke ombouw van filterstraten.

Het percentage duurzame energie (biogas) ten 

opzichte van het totale energieverbruik van de brou

werij was vorig jaar ongeveer 2 procent.

omzettingsverliezen

282.435 GJ warmte van biogasmotor

6.043 GJ
stoomafblaas 

34177 GJ

warmteverbruik

elektriciteitsverbruik

brouwerij 744.243 GJ

kantoren 9.066 GJ 

overig 11.103 GJ

brouwerij 79.662 MWh

inkoop elektriciteit 
5.175 MWh r kantoren 5.734 MWh

eigen productie biogas teruglevering 4.761 MWh
757-436 m3

Energiebalans locatie Zoeterwoude
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D oelm atigheid  van d e b ro u w e rij 

Het energiegebruik van de brouwerij (dus zonder het 

kantoorcomplex) wordt berekend door het gebruik 

van aardgas en elektriciteit bij elkaar op te tellen en 

uit te drukken in megajoule (MJ). In 2000 kwam dat uit 

op een totaal van 1.293 miljoen MJ. Dat is bijna 4 pro

cent minder dan in 1999. Gerekend per hectoliter bier 

is het energiegebruik gedaald met bijna 9 procent.

Ten opzichte van het referentiejaar 1989 is het ener

giegebruik per hectoliter bier zelfs met 29 procent 

gedaald. Dat is een beter resultaat dan wat de Neder

landse brouwerijen in een convenant met de overheid 

hebben afgesproken.

1.5

Energieverbruik brouwerij absoluut (x 1.000.000 MJ)

Energieverbruik brouwerij relatief in MJ p er hl bier

Emissies en hun milieueffecten

Afvalwater

Water dat door de brouwerij wordt ingenomen, ver

laat vroeg of laat ook weer het terrein. Voor een deel 

is dat in de vorm van bier, maar voor bijna driekwart 

als afvalwater. In 2000 is 2.675-888 m3 afvalwater 

geproduceerd. Verreweg het grootste deel daarvan is 

ontstaan bij reiniging van vergistingstanks en verpak

kingsmiddelen.

De mate waarin water is verontreinigd, wordt bere

kend uit de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen en 

wordt uitgedrukt in het aantal vervuilingseenheden. 

De brouwerij heeft een eigen afvalwaterzuiverings

installatie (AWZI) waar deze stoffen voor het grootste

Wim Schaap, technoloog afdeling Brouwen/Energie

“Ik wéét dat we bij Heineken echt met zorg met het milieu omgaan. 

Er wordt ook best veel geld in geïnvesteerd. Toch loop je  ook wel 

eens tegen ongewenste dingen aan. Bijvoorbeeld bij de anaërobe 

afvalwaterzuivering. Dat is een prachtig systeem, wantje haalt bio

gas uit afvalwater en dat gebruik je  voor verwarming en elektrici

teit. Je maakt als het ware twee keer gebruik van dezelfde grond

stoffen, maar een nadeel is dat er zwavelwaterstof bij ontstaat, en 

dat stinkt naar rotte eieren. We proberen dat zo goed mogelijk a f te 

vangen en we zoeken naar mogelijkheden om de geur te neutrali

seren. Helemaal geurvrij? Daar geloof ik niet in. We doen wat we 

kunnen, maar je  zult altijd wel iets blijven ruiken.”



deel uit het water worden gehaald. De AWZI maakt 

gebruik van twee technieken: aërobe zuivering (met 

zuurstof) en anaërobe zuivering (zonder zuurstof). Bij 

de aërobe waterzuivering zetten micro-organismen 

verontreinigingen om in kooldioxide en water. Bij de 

anaërobe zuivering wordt methaangas (biogas) 

geproduceerd. Dit gas wordt vervolgens gebruikt als 

energiebron. De meeste afvalstoffen hopen zich op in 

het slib van de AWZI dat in een slibverbrandingsinstal- 

latie wordt verwerkt.

Na de zuivering is het aantal vervuilingseenhe- 

den met meer dan 99 procent gereduceerd en is vol

daan aan de voorschriften van de lozingsvergunning. 

Vorig jaar zijn in totaal 2.228 vervuilingseenheden op 

het oppervlaktewater geloosd. Dat is een stijging van 

iets minder dan 50 procent ten opzichte van eerdere 

jaren. Die stijging is veroorzaakt door een aantal inci

denten, waaronder het uitvallen van een deel van de 

zuivering, waardoor het biologische zuiveringsproces 

werd verstoord en het rendement van de installatie 

omlaag ging. De incidenten zijn gemeld aan het Hoog

heemraadschap van Rijnland en er zijn maatregelen 

genomen om de situatie te verbeteren.

3 . 0 0 0 -------

Vervuilingseenheden (ve’s) geloosd via de AWZI

Fosfaten en chlorides

Het afvalwater bevat ook fosfaten en chlorides. Fos- 

faatverbindingen zijn voor een deel afkomstig van het 

gebruik van reinigingsmiddelen. Daarnaast zijn fosfa

ten van nature aanwezig in mout en dus ook in de bier- 

resten in retourflessen. In 2000 is ongeveer 13 ton fos

faat via het afvalwater geloosd. Dat is 1 ton minder dan

in 1999 en ruim 41 ton minder dan in 1996. De reductie 

is bereikt door terugwinning van reinigingsmiddelen 

en door het gebruik van fosfaatarme en fosfaatvrije 

reinigingsmiddelen. Om fosfaatlozing verder te redu

ceren, worden de mogelijkheden voor biologisch 

defosfateren onderzocht.

Lozing van fosfaten via het afvalwater: 

links absoluut (x 1.000 kg) 

rechts relatief in gram fosfaat per hl bier

Chlorides worden met name bij reinigen aan het water 

toegevoegd. Voor een deel zijn chlorides aanwezig in 

het drinkwater dat wordt ingekocht. In 2000 bedroeg 

de chlorideconcentratie in het geloosde afvalwater 

gemiddeld 150 mg per liter. De concentratie in het 

drinkwater bedroeg ongeveer 40 mg per liter. Vorig 

jaar is ongeveer 294 ton chloride aan het water toe

gevoegd. Dat is een reductie met 13 procent ten 

opzicht van 1999 en die is vooral bereikt doordat proe

ven met chemisch defosfateren in 2000 zijn stopgezet.

o ™ 1 ™ 1 M  1 ™  1
1996 1997 1998 1999 2 0 0 0  1996 1997 1998 1999 2000

Lozing van chlorides via afvalwater gecorrigeerd voor 

chloride in het ingenomen drinkwater: 

links absoluut (x 1.000 kg) 

rechts relatief in gram chloride per hl bier

9



Emissies naar de lucht

Op verschillende plaatsen op de brouwerij ontstaan 

emissies naar de lucht, met name bij de warmte

krachtcentrale (stikstofoxiden en kooldioxide), het 

wortkoken en de afvalwaterzuivering (geur). Daar

naast zijn er enkele bronnen die verspreid over de 

gebouwen liggen, zoals koelinstallaties (ammoniak en 

hcfk’s).

Stikstofoxiden

De uitstoot van stikstofoxiden (NOx ) is sinds 1996 aan

zienlijk afgenomen. Dat is vooral te danken aan een 

waterinjectie-systeem bij de warmtekrachtcentrale. 

Dankzij dit systeem wordt aardgas bij een lagere tem

peratuur verbrand, waardoor de aanmaak van NOx 

afneemt. Na veel kinderziektes draait dit systeem 

sinds april 1999 optimaal.

200 
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Uitstoot van stikstofoxiden absoluut (x 1.000 kg)
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K oold ioxide

De uitstoot van kooldioxide (C0 2) is gekoppeld aan het 

gebruik van niet-duurzame energie: elke kubieke 

meter aardgas die wordt verbrand, levert een C0 2-uit- 

stoot van 1,8 kg. De C0 2-uitstoot is in de afgelopen 

jaren gereduceerd door besparing van energie en 

door benutting van duurzame energie (biogas). In 

2000 is door Heineken in Zoeterwoude 76.031 ton in 

de lucht gebracht. Dat is iets minder dan in 1999, uit

gaande van dezelfde berekeningsgrondslag.

G eur

De ‘huisgeur’ van de brouwerij wordt veroorzaakt 

door het koken van wort. Om die geur zoveel mogelijk 

af te vangen, zijn in de periode van 1998 tot eind 2000 

successievelijk alle wortketels luchtdicht gemaakt en 

voorzien van een condensor. Ten opzichte van de situ

atie in 1991 zal de geuremissie van het brouwhuis hier

door in 2001 circa 92 procent lager zijn. Gerekend per 

hectoliter bier is dat een reductie met 95 procent.

De tweede geurbron is de afvalwaterzuivering. 

Die veroorzaakt een onaangename lucht en uit metin

gen blijkt, dat met name de slibverwerking en de 

anaërobe zuivering daar de oorzaak van zijn. In 1999 

en 2000 zijn verschillende maatregelen getroffen om 

geuremissie te beperken, waaronder het afdichten 

van sommige onderdelen. Anaërobe waterzuivering is 

echter een vrij complex en gevoelig bacteriologisch 

proces en door een aantal storingen dat zich in 2000 

voordeed, veroorzaakte de afvalwaterzuivering meer 

geur dan aanvankelijk was verwacht. Verdere maat

regelen, zoals geurneutralisatie, filtratie en wassen, 

worden nog onderzocht.

Uitstoot van stikstofoxiden relatief in gram per hl bier



A m m oniak

Ammoniak (NH3) wordt gebruikt bij twee grote koel

systemen. Omdat die nooit helemaal lekdicht zijn, ont

snapt er ammoniak aan de lucht. In 2000 was dat naar 

schatting 3.600 kg. Dat is een aanzienlijke beperking 

ten opzichte van 1999 toen er nog g.200 kg ontsnapte.

De reductie van de ammoniakuitstoot is het 

resultaat van een in igg7 ingezet plan van aanpak. 

Voor 2001 is als doel gesteld om het verlies aan ammo

niak te beperken tot maximaal 6.000 kg. Aan dat doel 

is in 2000 dus al voldaan. Voor de langere termijn is 

als doel gesteld een vergroting van de productiecapa

citeit mogelijk te maken zonder dat de koelinstallatie 

hoeft te worden uitgebreid.

Ha Ion en h cfk ’s

Halon is een gasvormige koolwaterstof die wordt 

gebruikt in automatische brandblusinstallaties. Halon 

is echter schadelijk voor de ozonlaag. Door technolo

gische verbeteringen kon de totale hoeveelheid halon 

worden teruggebracht tot ongeveer 855 kg in 2000. In 

de periode tot 2004 zal alle halon worden vervangen 

door het onschadelijke argon.

Hcfk’s worden gebruikt in koelinstallaties en 

airco’s. Door storingen kunnen deze echter ontsnap

pen en daarna bijdragen aan het broeikaseffect. Gelei

delijk worden de hcfk’s daarom vervangen door een 

milieuvriendelijk alternatief: hfk’s.

25

1996 1997 1998 1999 2 0 0 0  2001 

= doelstelling

Ammoniakuitstoot: 

links absoluut (x 1.000 kg) 

rechts relatief als percentage van de 

absolute inhoud van de koelinstallatie

Piet Kluit, bedrijfswerktuigkundige afdeling Energie

“Door de aard van het bedrijf zijn we bij Heineken natuurlijk erg 

afhankelijk van de consument. We móeten wel uiterst zorgvuldig 

omgaan met zaken als milieu en veiligheid. Haar het zou hypocriet 

zijn om te zeggen dat we geen gevaarlijke stoffen gebruiken. We 

hebben bijvoorbeeld een behoorlijk grote hoeveelheid ammoniak in 

het koelsysteem. Daarvan moet je  de gevaren onderkennen. We 

hebben alle leidingen opgedeeld in stukken die volautomatisch 

worden ingeblokt, mocht ergens in het systeem een leiding scheu

ren. Kijk, je  kunt een ongeluk nooit voor 100 procent uitsluiten, 

maar op deze manier houden we de eventuele gevolgen beperkt.”
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Geluid

Voor het industrieterrein Barrepolder waarop de brou

werij is gevestigd, is in 1990 een geluidszone vast

gesteld. Binnen deze zone bevonden zich toen 57 

woningen waar de geluidsbelasting hoger was dan 55 

dB(A). Sindsdien heeft Heineken een programma uit

gevoerd om het geluid te verminderen. Zo zijn beluch- 

; ters, ventilatoren en prefab huisjes voor motoren en 

tandwielkasten voorzien van geluiddemping. Bij ver

vanging en nieuwbouw van installaties wordt altijd 

gezocht naar de meest stille oplossing. Vorig jaar is de 

situatie bereikt, dat het geluidsniveau bij alle wonin

gen in de omgeving lager is dan de gestelde 55 dB(A).

Door de verwachte uitbreiding van de produc- 

i tie zullen extra activiteiten als tijdelijke opslag, rijden

de vrachtwagens en heftrucks plaatsvinden. Om deze 

I activiteiten mogelijk te maken, hebben de gemeenten 

Zoeterwoude en Rijnwoude en de provincie Zuid- 

Holland ingestemd met een verzoek om de geluids- 

I zone aan de zuidzijde (waar geen woningen staan) te 

verruimen. Tegelijk wordt de akoestische ruimte aan 

I de noordzijde van het terrein (waar wel woningen 

| staan) beperkt.

Bijproducten, rest- en afvalstoffen

Het beleid van Heineken is erop gericht om de pro

ductie van afvalstoffen zoveel mogelijk te voorkomen 

en om aan bijproducten en reststoffen de meest hoog

waardige bestemming te geven.

De belangrijkste bijproducten zijn bostel, mout- 

stof, gist en gelagen Bostel wordt samen met moutstof 

gebruikt als veevoeder. Uitgewerkte gist en gelager 

vinden een nieuwe bestemming in de farmaceutische 

industrie.

Voor reststoffen als glas, karton, krimpfolie, eti- 

kettenpulp, blik- en metaalafval en kiezelgoer (filter- 

materiaal) zijn nuttige toepassingen gevonden. Zo 

werd kiezelgoer in 1998 nog gestort, maar wordt het 

tegenwoordig gebruikt als hulpstof om bakstenen een 

betere warmte-isolatie te geven. Ook etikettenpulp, 

afkomstig van retourflessen, wordt in bakstenen ver

werkt: doordat de pulp tijdens het bakproces ver

brandt, worden de stenen poreus en dat is voor som

mige toepassingen wenselijk.

De belangrijkste afvalstoffen zijn slib van de 

afvalwaterzuivering, bedrijfsafval, bouw- en sloopafval 

en gevaarlijk afval uit laboratoria en werkplaatsen. 

Bouw- en sloopafval wordt zoveel mogelijk gesorteerd 

en gerecycleerd. De 

overige afvalstoffen 

worden door erkende 

afvalverwerkers in de 

meeste gevallen ver

brand. Een kleine hoe

veelheid gevaarlijk af

val wordt gestort op 

de provinciale stort

plaats.

Oude geluidszone en 

nieuwe geluidszone
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Bijproducten, rest- en afvalstoffen (gewicht in ton)

Nuttige toepassing
1 9 9 9 2 0 0 0

Bostel, moutstof, gist, gelager 

Recycling en hergebruik
168.547 179.999

Vnl. karton, metalen, kiezelgoer en bouwafval 

Verbranden
17.678 14-543

Vnl. bedrijfsafval en slib 

Storten
9176 8.483

Gevaarlijk afval 0,1 0,9

Ten opzichte van 1999 is de hoeveelheid bostel, gist, 

gelager, kiezelgoer, karton en krimpfolie toegenomen. 

Die hoeveelheden zijn sterk gekoppeld aan de omvang 

van de productie. Door een betere procesbeheersing 

was er minder uitval, breuk en afkeur van flessen en 

dus van de hoeveelheid glasafval. Ook de hoeveelheid 

bedrijfsafval is verminderd. Verder was er vorig jaar 

weinig bouw- en sloopafval doordat er ook maar wei

nig bouwwerkzaamheden plaatsvonden.

In 2000 was een toename van de hoeveelheid 

gestort gevaarlijk afval. Het gaat hier voor een groot 

deel om een eenmalige partij asbest die werd aange

troffen in een bestaande stoomketel en uit voorzorg is 

verwijderd. Buiten het brouwerijterrein heeft Heine- 

ken een boerderij in eigendom. Hier is vorig jaar een 

asbesthoudend golfplaten dak verwijderd. Dit houdt 

geen verband met de bedrijfsactiviteiten van Heine- 

ken en is daarom niet in de tabel opgenomen.

Overige milieueffecten

Milieurisico’s

De brouwerij Zoeterwoude valt onder het zogenoem

de Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (BRZO) van 

de overheid. Dit besluit heeft betrekking op de pre

ventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stof

fen in het geding zijn.

Vorig jaar heeft Heineken op basis van dit 

besluit het preventiebeleid zware ongevallen vast

gelegd en een veiligheidsbeheerssyteem ingevoerd. 

Voor de brouwerij zijn vier mogelijke incidenten 

geïdentificeerd: het vrijkomen van ammoniak, een 

moutstofexplosie, een explosie of brand met aardgas 

en een grote brand. Per onderdeel is de kans bepaald 

dat een incident zou kunnen voorkomen en is bepaald 

welke gevolgen dan denkbaar zijn. Uit een nadere 

analyse bleek dat zowel de kans op een kettingreactie 

als de kans op een incident als gevolg van een onge

val buiten de brouwerij zeer klein is. Jaarlijks vindt een 

rampenoefening plaats in samenwerking met de 

Bedrijfshulpverlening van Heineken, de bedrijfsbrand

weer en de Regionale Brandweer Leiden.

De opslag van chemicaliën en gevaarlijke stoffen zoals 

benzine, propaan en reinigings- en desinfectiemiddelen

Elly Koster-De Jong, operator Verpakken

“We zijn bezig om de zorg voor kwaliteit en milieu steeds meer bij 

de mensen zelf neer te leggen. Dat scheelt enorm. Als er in een lijn 

bijvoorbeeld iets mis gaat, kan de tapper heel snel reageren en z ’n 

instellingen aanpassen. Dan krijg je  dus veel kleinere blokkades en 

dat betekent ook minder afval: minder glas, minder karton, minder 

verlies van bier en noem maar op. Ook op andere punten zijn we 

bezig de mensen milieubewuster te maken. Bijvoorbeeld met che

micaliën, het watergebruik, doseringen,... Alles wat je  teveel 

gebruikt, is gewoon zonde. Ik ben daar nogal precies in. Dat zit denk 

ik een beetje in m’n aard. Ik hou ervan om in een schone en opge

ruimde omgeving te werken."



voldoet aan de richtlijnen van de Commissie Preventie 

van Rampen door gevaarlijke stoffen (CPR). In 2001 

worden aanvullende voorzieningen getroffen voor de 

opslag van zwavelzuur en chloorbleekloog. Ter voor

koming van stofexplosies in de moutsilo's en om de 

eventuele gevolgen daarvan te beperken zijn verder

gaande maatregelen genomen.

Verkeer en vervoer

De aan- en afvoer van grondstoffen en producten 

gebeurt per vrachtauto. In 2000 leidde dit tot circa 

144.000 vrachtwagens die het terrein opreden en 

uiteraard ook weer vertrokken. Dat is ongeveer 5 pro

cent meer dan in 1999. Die toename hangt nauw 

samen met de hogere productie van de brouwerij. 

Relatief is er sprake geweest van een lichte afname: in 

2000 reden er 14,8 vrachtwagens per 1.000 hl bier. In 

1999 waren dat er nog 15.

Het is moeilijk om het aantal ritten met vrachtwagens 

verder te verminderen. Niettemin blijft Heineken zoe

ken naar logistieke en organisatorische maatregelen. 

Zo worden in de VS regionale distributiecentra opgezet 

in de buurt van zeehavens. Exportcontainers kunnen 

hierdoor zwaarder en dus efficiënter worden beladen.

Dat scheelt per container ongeveer 25 procent. Ook 

gaat een aantal transportbedrijven rijden met vracht

wagencombinaties die meer vracht kunnen vervoeren. 

Verder worden vanaf 2001 alle producten voor het 

bedrijfsrestaurant door één leverancier gebracht. Dat 

scheelt meer dan duizend ritten per jaar.

Een structureel alternatief, aan- en afvoer per 

trein en schip, is uitgebreid onderzocht, maar om eco

nomische en logistieke redenen geniet het vervoer 

over de weg momenteel nog de voorkeur.
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Vrachtwagenbewegingen: 

links absoluut in aantal vrachtwagens 

rechts relatief in aantal vrachtwagens per 1.000 hl bier

1998 1999 2000

Jeroen Kalkers, taakteammedewerker Export DCS

“Onze taak is onder andere om de vrachtwagens zo goed m oge

lijk te beladen. Dat betekent 23 pallets met elk 80  dozen per 

container. Dan moet je  de deuren bijna dichtpersen, m aar dat 

scheelt natuurlijk heel veel vrachtwagenbewegingen. We letten 

ook op het geluid. Als een chauffeur aan komt rijden en hij trekt 

even -pêêêp- aan die grote hoorn om z ’n maten gedag te zeg

gen... We hebben met alle chauffeurs afgesproken dat we dat 

gewoon niet doen. Het is een bak herrie  waar niemand wat aan 

heeft. Het is niet altijd leuk om daarover te beginnen, m aar 

som mige dingen m oet je  nu eenmaal goed met elkaar regelen 

en uiteindelijk komt het dan altijd wel goed.’’



Incidenten en klachten

Meldingen

De brouwerij heeft de wettelijke plicht om milieu-inci- 

denten, ongewone gebeurtenissen en bijzondere 

voorvallen te melden aan de provincie Zuid-Holland 

en/of het Hoogheemraadschap van Rijnland. De auto

riteiten moeten goed geïnformeerd zijn om bij even

tuele klachten adequaat te kunnen reageren. In het 

milieuzorgsysteem van de brouwerij is hiervoor een 

procedure opgenomen.

In 2000 zijn in totaal 42 meldingen gedaan, 

onder andere vanwege storingen in de anaërobe 

waterzuivering (mogelijke overschrijding van de norm 

voor bezinksel in het afvalwater en mogelijke geur- 

overlast). Enkele meldingen hadden te maken met 

problemen met de waterinjectie bij de gasturbines 

van de warmtekrachtcentrale (overschrijding van de 

norm voor de uitstoot van stikstofoxiden). Verder zijn 

er meldingen gedaan in verband met bouwwerkzaam

heden (mogelijke geluidsoverlast) en storingen van de 

wortdampcondensors (mogelijke geuroverlast).

Klachten

Wanneer een telefonische of schriftelijke klacht bij 

Heineken binnenkomt, wordt deze direct doorge

geven aan de betreffende afdeling en aan de milieu- 

coördinator. Als bekend is wat de klacht veroorzaakt, 

worden zo mogelijk onmiddellijk maatregelen getrof

fen om de klacht op te lossen. Wanneer er kans is op 

herhaling, worden corrigerende en preventieve maat

regelen genomen. Iedere klacht en de afhandeling 

ervan wordt geregistreerd zodat structurele patronen 

aan het licht kunnen komen. In 2000 zijn in totaal acht 

klachten binnengekomen afkomstig van drie perso

nen.

Zes klachten hadden te maken met geluid. Drie keer 

werd hinder veroorzaakt door de beluchters van de 

afvalwaterzuiveringsinstallatie. Hoewel er geen spra

ke was van overschrijding van de norm, wordt toch 

onderzoek gedaan naar verdere beperking van de 

geluidsemissie. Twee keer was de hinder te herleiden 

tot een veegmachine die het terrein schoonmaakt. De 

oplossing is gevonden in technische modificaties aan 

de machine en halvering van het toerental van de 

zuigmotor. Eén geluidsklacht had te maken met vork

heftrucks en vrachtwagens. Om herhaling te voor

komen, zijn de instructies aan de chauffeurs aange

scherpt.

Er is één geurklacht ontvangen. Deze had 

betrekking op de afvalwaterzuivering. Oplossing van 

deze klacht vraagt meer tijd en dat is aan de klager 

gemeld. Naar verwachting zullen eind 2001 de eerste 

resultaten van diverse geurbeperkende maatregelen 

‘ruikbaar’ zijn.

Ten slotte is er één klacht binnengekomen over 

storing van tv-ontvangst. Na onderzoek bleek dat de 

oorzaak van de storing niet bij Heineken lag.

Totaal aantal milieuklachten



Milieuprogramma 2001 - 2003

De brouwerij heeft een milieuprogramma voor een periode van drie ja a r dat jaarlijks wordt 

geactualiseerd. In het nieuwe milieuprogramma zijn alle plannen en doelstellingen opgenomen 

voor de ja  ren 2001 - 2003. Hieronder zijn de belangrijkste programmapunten voor de komende 

drie jaar samengevat.

De organisatie van de milieuzorg

• Het papieren kwaliteits- en milieuzorgsysteem 

wordt vervangen door een elektronisch systeem.

• Trainingen, opleidingen en workshops ter onder

steuning van sterpunten en taakteamhouders 

VGWM.

• Het Veiligheidsbeheerssyteem krijgt een vaste 

plaats in het bestaande kwaliteitssysteem.

• Volgen van de procedure voor de gecoördineerde 

aanvraag vergunningen Wet verontreiniging 

oppervlaktewater en Wet milieubeheer.

• Na de omwonendenbijeenkomst in april 2000 zal 

een volgende bijeenkomst in 2002 of 2003 plaats

vinden.

Bronnen

• Onderzoek naar alternatieve waterbronnen zoals 

industriewater.

• Diverse maatregelen ter verbetering van de ener- 

gie-efficiency.

• Opstellen van een energiebesparingsplan in het 

kader van het Convenant Benchmarking energie- 

efficiency.

Emissies

• Afronding van lopend onderzoek naar de mogelijk

heden voor defosfateren van afvalwater.

• Optimaliseren van de slibbehandeling bij de afval

waterzuiveringsinstallatie.

» Verder onderzoek naar vervanger) kiezelgoer- 

filtratie door membraanfiltratie.

» Verwerkingsproef oude (cadmiumhoudende) 

kratten.

• Verder gaan met reductie van diffuse ammoniak 

uitstoot.

» Uitvoeren van een plan van aanpó k geurbeperking 

bij de afvalwaterzuivering.

> Installatie van een wortdampcondensor in de 

proeffabriek.

» Verbeteren van de opstelplaats vó n de bier-glas- 

scheider.

» Aanvullende geluidsmaatregelen |)ij de afvalwater

zuivering.

Overige milieuaspecten (risico

• Diverse maatregelen om de centi 

koelinstallatie aan de CPR 13-2 te

• Aanvullende maatregelen ter voo 

explosies.

• Verbeteren van de opslag voor cl 

zwavelzuur.

• Onderzoek naar logistieke verbetéi 

exportcontainers naar de VS.

• Beperken van het aantal vervoer? 

leveranciers bedrijfsrestaurant.

nie
en vervoer) 

ammoniak- 

laten voldoen, 

koming van stof-

h oorbleekloog en 

ringen m.b.t. 

sbewegingen door
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Overzicht milieugegevens brouwerij
Deze cijfers hebben alleen betrekking op de brouwerij. Eventuele verschillen met de cijfers elders in dit verslag zijn 
te verklaren doordat het verslag betrekking heeft op de gehele locatie Zoeterwoude, dus inclusief het kantoorcomplex.

1998 1999 2000 Eenheid
Productie 8.708.000 9.206.000 9.722.242 hl
Elektriciteitsverbruik 75.386.000 78.989.000 79.662.000 kWh
Warmte verbruik (stoom) 831.238.000 881.346.000 778.420.000 MJ

Water en afvalwater
Water 3.778.345 3.826.886 3.724.551 m^
Geloosd afvalwater (effluent) 2.749.187 2.741.347 2.675.888 m3
Organische vervuiling afvalwater brouwerij 8.654.441 7.703.185 8.512.000 kg CZV
Organische vervuiling in effluent 131.961 121.442 158.966 kg CZV
Stikstof in effluent 37.746 23.088 21.087 kg-N
Fosfaten in effluent 32.165 13.981 13.246 kg-P
Chlorides in effluent (netto) 397.121 339.089 253.687 kg-Cl
Onopgeloste bestanddelen in effluent 32.990 38.379 62.585 kg

Vaste afvalstoffen
Gevaarlijk afval 80 82 92 ton
Slib van de AWZI 1.414 1.316 1.131 ton (droge stof)
Bedrijfsafval 1 .1 2 1 1.078 953 ton

Milieuklachten
Geluid 4 8 6 aantal klachten
Geur 5 1 1 aantal klachten
Overige klachten 0 0 1 aantal klachten
Aantal klagers 3 4 3 aantal klagers

Uitstoot naar de lucht
CO2 emissie 73.608.000 76.121.000 76.031.000 kg
N0X emissie 95.663 87.867 86.538 kg
SO2 emissie ca. 300 300 142 kg
CFK’s aanwezig in installaties 0 0 0 kg
CFK’s verlies 0 0 0 kg
HCFK’s aanwezig in installaties 282 336 345 kg
HCFK’s verlies 12 ,6 26,5 13,1 kg
HFK’s aanwezig in installaties 0 29 35,1 kg
HFK’s verlies 0 0 0 kg
Halon aanwezig in brandblussystemen 1.138 855 855 kg
NH3 aanwezig in installaties 63.000 70.000 72.400 kg
NH3  verlies 18.920 9.200 3.700 kg

Relatief (per hectoliter geproduceerd bier)
1998 1999 2000 Eenheid

Elektriciteitsverbruik 8,7 8.6 8,2 kWh/hl
Warmte verbruik (stoom) 95,5 95,7 80,1 MJ/hl

Water en afvalwater
Water 4,3 4,2 3,8 hl/hl
Geloosd afvalwater (effluent) 3,2 3,0 2,8 hl/hl
Organische vervuiling afvalwater brouwerij 0,99 0,84 0,88 kg CZV/hl
Organische vervuiling in effluent 0,015 0,013 0,016 kg CZV/hl
Stikstof in effluent 4,3 2,5 2,2 g-N/hl
Fosfaten in effluent 3,7 1,5 1,4 g-P/hl
Chlorides in effluent (netto) 46 37 26 g-CI/hl
Onopgeloste bestanddelen in effluent 3,8 4,2 6.5 g/hl

Vaste afvalstoffen
Gevaarlijk afval 0,009 0,009 0,009 kg/hl
Slib van de AWZI 0,162 0,143 0,116 kg d.s./hl
Bedrijfsafval 0,129 0,117 0,098 kg/hl

Uitstoot naar de lucht
CO2  emissie 8,5 8,3 7,8 kg/hl
N0X emissie 0 ,0 110 0,0095 0,0089 kg/hl
SO2  emissie nihil nihil nihil kg/hl
CFK’s verlies 0 0 0 %
HCFK's verlies 4.5 7.9 3,8 %
HFK’s verlies 0 0 0 %
NH3  verlies 30 13 5 % 17



erian




