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Onderschrijft uw bedrijf het belang van een veilige, gezonde en duurzame bedrijfsvoering? Kunt u dit laten zien aan de hand van 
een onderscheidend en innovatief project? Meld uw project dan vóór 15 maart aan op www.vnci.nl/chemie/responsible-care-prijs.

Dow wint Responsible Care-prijs

Van Zeeuws afvalwater 
tot demiwater

’Het project van Dow is een schoolvoor-
beeld van kijken over de grenzen van het 
eigen bedrijf. Bovendien sluit het goed aan 
bij het debat in de maatschappij, waar 
water een belangrijk thema is’, stelde 
milieueconoom en voorzitter van de  
Responsible Care-jury, Wim Hafkamp.

De juryvoorzitter was vol lof over de inzen-
ding van Dow Benelux dat net als vorig jaar 
opnieuw de oorkonde en het beeldje won. 
‘Er is overtuigend sprake van een ketenge-

richte innovatie en een publiek-private 
samenwerking. Het concept en de techno-
logie zijn in hoge mate bruikbaar om onder 
vergelijkbare omstandigheden te worden 
toegepast in binnen- en buitenland. Maar 
ook buiten de chemische sector.’ Na deze 
lofrede ging Niels Groot, Environmental 
Specialist bij Dow in Terneuzen, het podium 
op om de prijs in ontvangst te nemen. 

Eervol
GE Plastics, onlangs overgenomen door 

SABIC, ging naar huis met een eervolle 
vermelding. Het verschil met Dow was vol-
gens de jury minimaal, maar er kan er 
uiteraard maar een de winnaar zijn. De 
technologische vernieuwing die het GE-
project met zich meebrengt, leidt in de ogen 
van de jury tot grote voordelen voor mens 
en milieu. 
‘Petje af voor de lange adem die GE heeft 
gehad om tot een succesvolle afronding van 
deze ambitieuze doelstelling te komen. 
Ondanks dat er geen cijfers bekend zijn bij 

Dow Benelux in terneuzen heeft op de VNCI-jaarvergadering op � juni in Den haag, de 
Responsible Care-prijs 2007 in ontvangst genomen. het chemiebedrijf heeft de eerste prijs 
gekregen vanwege de samenwerking met het waterbedrijf Evides en het Waterschap 
Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van hergebruik van huishoudelijk afvalwater.

Aanvankelijk loosde het Waterschap 
Zeeuws-Vlaanderen het gezuiverde afval-
water van de huishoudens in Terneuzen op 
de Westerschelde. Sinds februari gaat dit 
gezuiverde afvalwater naar de zogenoemde 
DECO-installatie, waarin waterbedrijf  
Evides dit water verder schoonmaakt, zodat 
Dow het als demiwater (gedemineraliseerd 
water) voor stoomopwekking kan gebrui-
ken en, na een volgende cyclus in het pro-
ces, als extra water voor de koeltorens. De 
naam DECO is een samentrekking van 
demiwater en ‘cooling water’. Het schoon-
maken gebeurt door microfiltratie en 
omgekeerde osmose (om het water verder 
te ontzouten). Eerder gebruikte Dow brak 
water uit de Westerschelde om demiwater 

van te maken. Door over te gaan op zoet 
water, afkomstig uit de rioolwaterzuive-
ringsinstallatie, zijn de energiekosten 
gehalveerd en de onderhoudskosten aan-
zienlijk lager. Omdat de DECO-installatie 
minder vaak chemisch gereinigd hoeft te 
worden, is de milieubelasting eveneens 
lager. 

Duurzaam watergebruik
De jury van de Responsible Care-prijs heeft 
de prijs niet alleen vanwege de bereikte 
energiebesparing en vermindering van de 
milieubelasting toegekend, maar vooral 
ook door de vruchtbare samenwerking met 
waterbedrijf Evides en het Waterschap 
Zeeuws-Vlaanderen. Het is een voorbeeld 
van publiek-private samenwerking die tot 
een duurzaam gebruik van water heeft 
geleid. Andere bedrijven en overheidsin-
stellingen kunnen hier een voorbeeld aan 
nemen. Ook is het een project met een 
positieve publieke uitstraling. 
Niels Groot, adviseur van het Environmen-
tal Technology Centre van Dow Benelux: 
‘We zijn erg blij met de prijs en zullen er de 
aandacht op vestigen, zowel binnen als buiten 
ons bedrijf. Ik verwacht, dat ook andere 

locaties van Dow in de wereld met dit soort 
projecten gaan beginnen. Onze kennis en 
ervaring met het benutten van gezuiverd 
huishoudelijk afvalwater kunnen we dan 
vertalen naar de situatie elders.’

Minder drinkwater
En Dow in Terneuzen gaat intussen door op 
de ingeslagen weg. Groot: ‘We willen nog 
meer water recupereren door ook het 
regen- en oppervlaktewater op ons terrein 
en in de omgeving daarvan te verzamelen, 
en samen met Evides te zuiveren. Het gaat 
het om 0,5 miljoen m3 per jaar. Naast het 
huishoudelijk afvalwater hergebruikt Dow 
al een aantal jaren het effluent van de eigen 
biologische afvalwaterzuivering. Momen-
teel bedraagt dat hergebruik 2,8 miljoen m3 
per jaar. Met verdergaande maatregelen 
willen we dat uitbreiden tot 4 miljoen m3 
per jaar, waardoor 95 procent van het zoete 
afvalwater wordt hergebruikt. Tegen die 
tijd hoeven we veel minder drinkwater van 
Evides in te nemen en dat betekent weer 
dat Evides minder water uit de Biesbosch 
hoeft te halen.’ (zie voor meer informatie 
over de DECO-installatie Chemie magazine/
maart 2007 pag. 10)

Eervolle vermelding GE Plastics

Jury vol lof over Dow-project
de jury, is dit naar alle waarschijnlijkheid 
het project dat de grootste bijdrage levert 
aan het reduceren van de CO2-emissie’, 
aldus Hafkamp. ‘De enige kanttekening is 
dat het project laat zien dat een technolo-
gische vernieuwing zeker binnen de sector 
zichtbaar is, maar dat het voor de buiten-
wereld vaak lastiger is te begrijpen.’

Europese prijs
De jury zal beide projecten indienen voor 
de Europese Responsible Care-prijs die in 

oktober in Parijs door Cefic wordt uitge-
reikt. Maar ook het project van DSM en de 
Isala klinieken om de veiligheid in de zie-
kenhuizen in de regio te verbeteren, dingt 
mee naar deze Europese prijs. Volgens de 
jury draagt het project bij aan het verbete-
ren van het beeld van de chemische indu-
strie, die velen toch nog als onveilig erva-
ren. 
Punt van zorg is dat de trend van een toe-
nemend aantal inzendingen dit jaar helaas 
niet werd voorgezet. ‘En dat terwijl er 

meer dan genoeg projecten zijn waarmee 
de chemische industrie invulling geeft aan 
de Responsible Care-gedachte. De prijs is 
een geweldige manier om dit onder de 
aandacht van de eigen achterban en het 
grote publiek te brengen. Volgend jaar 
hopen we dan ook op meer inzendingen’, 
aldus Hafkamp.  
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Responsible Care

Geduld, doorzettingsvermogen, creativiteit én vertrouwen in het 
team zijn doorslaggevende redenen geweest voor het succes van 
Responsible Care-prijswinnaar OCI Nitrogen in Geleen. Waar andere 
ingenieurs wellicht allang de handdoek in de ring hadden gegooid, 
bleef het team van chief operating officer Gert-Jan de Geus geloven in 
het innovatieve waterkoelsysteem om de uitstoot van fijnstof door 
de kunstmestfabrieken van 174 ton naar nul te reduceren. 
Tekst: Adriaan van Hooijdonk

OCI Nitrogen wint Responsible Care-prijs met innovatief koelsysteem

PROCES VAN VALLEN EN 
VOORAL VEEL OPSTAAN

ruim 7 miljoen euro per koeler, 
waarvan er in totaal drie nodig 
waren. “Daarmee namen we een 
groot risico, want we wisten niet 
zeker of de installatie ook op grote 
schaal zou werken. We wilden ech-
ter bij de overheid aantonen dat we 
er alles aan hadden gedaan om onze 
inspanningsverplichting te halen. 
Dat doe je niet met een paar 
schroefjes, maar wel met zo’n forse 
en risicovolle investering.”
De dag dat de installatie in werking 
werd gesteld zal hij niet snel verge-
ten: “Een complete ramp. Al na vijf 
minuten sloeg de installatie van 30 
meter volledig vast. Dagen zijn we 
bezig geweest om de meer dan vijf-
tienhonderd buizen schoon te 
maken en weer opnieuw te begin-
nen. Maar wat we ook probeerden, 
in het eerste half jaar leek niets te 
lukken.”

Meest idiote ideeën
De betrokkenheid van De Geus en 
zijn team (samengesteld uit ingeni-
eurs van OCI Nitrogen, Sitech en 
Coperion) ging zelfs zo ver dat een 
van de technologen de installatie 
gedeeltelijk nabouwde in zijn huis 
om in zijn vrije tijd het gedrag van de 
kunstmestkorrels op verschillende 
manieren te bestuderen. De ‘meest 
idiote ideeën’ werden volgens hem 
aangedragen om het project alsnog 
tot een succes te maken. Bovendien 
werd er continu een technoloog 

Het team van OCI 
Nitrogen. Staand 
vlnr: Jos Claassen 
(plantmanager), 
Sylvia Vanhommerig 
(improve manager), 
Gert-Jan de Geus 
(chief operations 
offi cer), Hub van 
Maris (process engi-
neer productions), 
Martin Voorwinden 
(technology mana-
ger fertilizer), 
Marian Delbressine 
(plant controller), 
Petra van Oppen 
(secretaresse). 
Zittend vlnr: Lou 
Terstappen (produc-
tion manager manu-
facturing), Bastiaan 
van Os (maintenance 
manager).

De bovenkant van de installatie is wel vier keer veranderd. 
De mislukte onderdelen staan nu bij een medewerker als 
bloembakken in de tuin.

uitbreiden. Wij hadden een milieu-
vergunning voor 1,2 miljoen ton, 
maar wilden de productie verhogen 
naar 1,5 miljoen ton. Daarvoor had-
den we een nieuwe milieuvergun-
ning nodig. Maar die kregen we niet 
zomaar. De emissie van fi jnstof 
moest van 174 ton naar 10 ton, maar 
dat ging ons niet ver genoeg. Wij 
wilden de uitstoot terugdringen naar 
nul.”

Haast onmogelijk
De opgave leek in eerste instantie 
een haast onmogelijke opdracht. 
Een dergelijke reductie was immers 
nog nooit eerder vertoond in de 
industrie. Volgens De Geus wisten 
hij en zijn team op voorhand dat het 
met de gangbare, traditionele lucht-
installaties in ieder geval zeker niet 
zou lukken. “Daarom hebben we 
gekozen om het op water geba-
seerde koelsysteem op de locatie in 
IJmuiden als uitgangspunt te nemen 
bij onze zoektocht naar een oplos-
sing. Het apparaat stond er al een 
jaar of negen, maar was in de prak-
tijk geen succes. Het liep continu 
vast, maar toch hadden we het idee 
dat we hiermee ons doel zouden 
kunnen realiseren. Water koelt 
immers veel beter dan lucht. We 
sloten het convenant met de over-
heid af in april 2008 in het vertrou-
wen dat we dit probleem zouden 
kunnen oplossen. Dat bracht uiter-
aard een risico met zich mee. We 

‘ We waren 
ervan over-
tuigd dat we 
het ei van 
Columbus had-
den gevonden’

vrijgehouden om samen met de 
leverancier naar oplossingen te 
zoeken. “We hebben voor honderd-
duizenden euro’s verschillende aan-
passingen gedaan. Zo hebben we de 
bovenkant van de installatie wel vier 
keer veranderd. De mislukte onder-
delen staan nu als tastbare herin-
nering bij een van onze mensen als 
bloembakken in de tuin. Maar uit-
eindelijk is het tóch gelukt en wisten 
we een rendement van 95 procent te 
behalen. Ook hebben we altijd 
begrip gekregen van de provincie 
Limburg, de vergunningverlener, 
dat de testen iets langer duurden 
dan oorspronkelijk gepland.”
Hij benadrukt dat niemand weet hoe 
het proces nu eigenlijk precies 
werkt. “De werking is van zo veel 
factoren afhankelijk, zoals zwaarte-
kracht, warmteoverdracht en tem-
peratuur, dat je daar nooit exact een 
vinger achter krijgt. Het belangrijk-
ste resultaat is dat we de stofuit-
stoot hebben gereduceerd van 174 
ton per jaar naar nul. Bovendien is 
het energieverbruik in de koelsectie 
met 75 procent afgenomen en de 
productie met 20 procent toegeno-
men. Een prestatie van formaat, 
waar wij met z’n allen bijzonder 
trots op zijn. Wanneer de installatie 
zo blijft draaien, gaan we ervan uit 
dat de technologie zal uitgroeien tot 
dé standaard in de industrie.” p

hadden immers nog geen milieuver-
gunning en de technologie was 
zeker nog niet bewezen.”
Toen het bedrijf in contact kwam 
met de leverancier van het beoogde 
waterkoelsysteem, Coperion, raak-
ten de ontwikkelingen in een 
stroomversnelling. De technologie 
was al wel succesvol toegepast in de 
kunststofi ndustrie, maar niet in de 
kunstmestbranche. “Vervolgens 
hebben we een testopstelling in 
Geleen gebouwd. Een installatie van 
circa 2 meter met zo’n dertig buizen 
waarin we de kunstmestkorrels 
konden koelen. Het apparaat werkte 
perfect, we hadden geen last van 
verstoppingen en waren ervan over-
tuigd dat we het ei van Columbus 
hadden gevonden.”
Uiteindelijk werd de beslissing 
genomen om de installatie op te 
schalen. Een forse investering van 

 De oorspronkelijk als 
levensmiddelentechno-
loog opgeleide Gert-Jan 
de Geus kan zich de over-
stap van Unilever naar de 

kunstmestbusiness van DSM 
(inmiddels overgenomen door het 
Egyptische bedrijf OCI Nitrogen) nog 
goed herinneren. “Vergeleken met 
Unilever vond ik dat er weinig aan 
productontwikkeling werd gedaan. 
De procestechnologie is echter 
volop in beweging. Wij zijn continu 
bezig om onze producten slimmer, 
effi ciënter en goedkoper te maken. 
Een spannend en uitdagend proces 
waarbij wij steeds weer de grenzen 
opzoeken.” 
Dat geldt zeker voor de zoektocht 
van de Geus en zijn mensen naar 
een oplossing om de stofemissie 
tijdens de productie van kunstmest-
korrels mee terug te dringen. Een 
proces van vallen en vooral veel 
opstaan dat in 2008 begon met het 
tekenen van een convenant met de 
overheid. “Die wilde een einde 
maken aan de ammoniaktranspor-
ten van onze locatie in Geleen naar 
IJmuiden om het vervoer per spoor 
veiliger te maken. Afgesproken 
werd dat we onze locatie in IJmui-
den zouden sluiten. Ook moesten we 
een salpeterzuurfabriek naar 
Geleen verplaatsen”, licht De Geus 
toe. “Met het overbrengen van de 
salpeterzuurfabriek konden we 
onze productie in Geleen verder 
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Responsible care

DRIE WINNAARS OVER ‘DE WINST’ VAN HUN RESPONSIBLE CARE-PRIJS 

GE-WEL-DIG 
TROTS 

De aanmelding voor de Responsible Care-prijs 2016 is geopend. Sinds 2005 
reikt de VNCI deze prijs jaarlijks uit aan een van haar lidbedrijven. Drie 
eerdere winnaars blikken terug.
Tekst: Marloes Hooimeijer

In 2007 nam Niels Groot, environmental specialist bij 
Dow Benelux in Terneuzen, de Responsible Care-
prijs van de VNCI in ontvangst voor Dow’s duurzaam-

heidsproject ‘Hergebruik van huishoudelijk afvalwater’. 
Een jaar later kreeg Dow hiervoor ook de Europese RC-
prijs van Cefi c. In het project wordt huishoudelijk afval-
water omgezet in gedemineraliseerd water, dat Dow 
gebruikt als proceswater en vervolgens als voeding 
voor de koeltorens. Hiermee wist Dow een energiebe-

Mark Bramer, sitemanager bij Kolb 
Nederland, blikt met plezier terug 
op het winnen van de Responsible 

Care-prijs in 2010. “Als mkb-bedrijf kijk je 
weleens op tegen grote bedrijven en 
daarom is het goed voor het zelfvertrou-
wen om zo’n prijs te winnen. Het gevoel 
van: wij doen het helemaal zo slecht nog 
niet als het gaat om inventiviteit.” 
Die inventiviteit in het project Energy swing 
resulteerde destijds in toepassing van een 
warmteterugwinsysteem bij de nieuwe 
reactorset. Goed voor een besparing van 
ruim 6700 gigajoule energie uit aardgas, 
omdat met de teruggewonnen warmte 
grondstoffen worden opgewarmd. Inmid-
dels is nog zo’n reactorunit geplaatst en 
warmt Kolb 70 procent van de grondstof-
fen ermee op en bespaart het zo circa 
700.000 kubieke meter aardgas per jaar. 
“Het betekende een enorme slag in ener-
gie-effi ciency: meer duurzaamheid, min-
der kosten.” 
Zeker het eerste jaar was de spin-off van 
de prijs volgens Bramer aanzienlijk. “Niet 
dat je het aantal opdrachten nou meteen 
ziet stijgen, maar je komt wel beter op de 
kaart te staan. De publiciteit in allerlei 
bladen vergrootte onze naamsbekend-
heid. We kregen veel felicitaties en voel-
den ons hartstikke trots.”
Aangezien het bedrijf met het warmtete-
rugwinsysteem nog altijd energie over-
houdt, zoekt het naar extra toepassingen. 
“Idealiter zouden we al onze grondstoffen 
op deze manier opwarmen, maar nog niet 
al onze installaties zijn daarvoor geschikt. 
We onderzoeken momenteel de business- 
cases om die benodigde aanpassingen te 
doen. We zouden er ook elektriciteit voor 
het net van kunnen maken, maar dat is 
fi nancieel niet interessant.” 
Daarnaast zoekt Kolb naar andere duur-
zame en kosteneffi ciënte oplossingen. 
“Niet alleen in de productieprocessen, 
maar in de hele supply chain. Onze grond-
stoffen bijvoorbeeld komen nu nog per 
schip van ons moederbedrijf in Maleisië 
naar Rotterdam en gaan vandaar per 
truck naar Moerdijk. Maar straks hebben 
we de beschikking over een eigen termi-
nal en worden de grondstoffen per bin-
nenschip aangevoerd; dat scheelt veel 
truckbewegingen.” p

sparing van 65 procent te realiseren (op de energie-
intensieve ontzouting van Westerscheldewater). “We 
kregen vooral lof voor de samenwerking met Waterbe-
drijf Evides, Waterschap Scheldestromen en de 
gemeente Terneuzen. Het was niet alleen een Dow-
kunstje”, zegt Groot.
Het goede voorbeeld van Dow wekte alom interesse, van 
watermanagementprofessionals uit het bedrijfsleven en 
daarbuiten. “Na het winnen van de Cefi c-award kwam 
zelfs de directeur-generaal Research uit Brussel bij ons 
kijken. Wij leiden een van de demonstratiestudies in het 
Europese project E4water, waarbij we ons richten op het 
ontwikkelen van betaalbare milde ontziltingstechnie-
ken. De resultaten zijn hoopvol en komen in 2016 
beschikbaar.” 
Terugkijkend is hij blij dat de afdeling communicatie des-
tijds adviseerde het project in te dienen. “Dat is een 
goede zet geweest. Het winnen van de prijs heeft veel 
positieve waardering opgeleverd. We waren een uithang-
bord, wat intern geholpen heeft om ook op andere grote 
locaties het watermanagement beter in te richten. Voor 
onze eigen waterbusiness, die de ontziltingstechniek 
voor het project ontwikkelde, was de RC-prijs een recla-
mezuil om onze totaaloplossing in beeld te brengen.” 
Inmiddels heeft Dow nog verdergaande waterambities 
gesteld in de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025. 
“We gaan het waterhergebruiksysteem optimaliseren, 
zodat het minder kwetsbaar is. Daarnaast willen we de 
inname van zoetwater uit de Biesbosch verder reduce-
ren door te kijken hoe we brakke waterstromen in de 
regio, zoals polder-, kwel- en regenwater, kunnen ont-
zilten en zuiveren.” 

DOW BENELUX, WINNAAR 2007

‘Veel positieve waardering’

KOLB NEDERLAND, 
WINNAAR 2010 

‘ Goed voor 
zelfvertrouwen’

 ‘We hebben de Responsible 
Care-prijs twee keer 
gewonnen”, benadrukt Gert 

Jan de Geus, CEO van kunstmestfa-
brikant OCI Nitrogen in Geleen. In 
2008 nog als DSM Agro, dat de uit-
stoot van lachgas in de salpeter-
zuurfabriek tot nul wist terug te 
brengen. En in 2013 met het project 
‘COOL! Emissie naar nul, productie 
omhoog’. Met een voor de kunst-
mestindustrie unieke techniek, indi-
recte koeling met water, werd een 
uitstootreductie van fi jnstof van 174 
ton naar 0 gerealiseerd, plus 75 
procent minder energieverbruik en 
20 procent meer productie. 
“Beide keren waren we ge-wel-dig 
trots en heeft het onze corporate 
identity versterkt. De tweede was 
het allermooist, omdat we in dat 
complexe project een jaar lang 
alleen maar problemen en gedon-
der hadden”, vertelt De Geus, des-
tijds nog chief operating offi cer. “Up- 
scaling van pilot naar groot bleek 
enorm lastig. We hebben onderweg 
echt weleens overwogen ermee te 
stoppen. Het was echt een risico-
volle investering en als het dan uit-
eindelijk toch lukt, je daarvoor de 
externe erkenning krijgt, doet dat 
nog veel meer dan gedacht. De 
fi nish was zoet. Niet alleen het 
team, maar het hele bedrijf begon te 
stralen.”
Het droeg bij aan de naamsbekend-
heid. Twee DSM-divisies (Agro en 
Melamine) gingen na overname in 

2010 door het Egyptische Orascom 
Construction verder als OCI Nitro-
gen. “Achteraf gezien een lastig te 
communiceren naam, maar sinds de 
prijs bekend in de markt. Na de 
overname was er bij ons een zeer 
sterke behoefte om te laten zien dat 
we doorgingen op het hoge techni-
sche en technologische niveau dat 
we gewend waren. Met dit project en 
de prijs hebben we laten zien dat we 
nog steeds meedoen met de beste 
bedrijven van Nederland. Inmiddels 
werken steeds meer fabrieken in de 
kunstmestindustrie met indirecte 
koeling en is het hard op weg de best 
available technology te worden.”
Ook hem persoonlij k heeft de RC-
prijs veel gebracht. “Het bleek een 
geweldige ingang tot netwerken in 
de chemische industrie. Inmiddels 
ben ik zelf jurylid voor de RC-prijs: 
zó leuk om al die mooie duurzaam-
heidsideeën te supporten.” 

OCI NITROGEN, WINNAAR 2013

‘ Het hele bedrijf 
straalde’ 


