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Het Watervermogen in Turkije en 
Waterrisico’s 
De waterbronnen van de wereld worden 
heel snel opgeraakt en de kwaliteit van het 
water wordt minder, terwijl de situatie in ons 
land langzamerhand van dreigend begint te 
worden. Het watergebruik in Turkije werd in 
een brutale wijze verdubbeld in de tweede helft 
van de voorgaande eeuw. Volgens de laatste 
rapporten en wetenschappelijke studies wordt 
er een serieus watergebrek verwacht in Turkije. 
70% van zoet water in ons land wordt gebruikt 
in de landbouw. 53% van dit wordt voorzien 
van het water op de oppervlakte, 38% wordt 
voorzien van ondergrondse waterbronnen.  
34.7% van het water dat wordt gebruikt 
in de productie, wordt voorzien van zoete 
waterbronnen wanneer men aandacht besteed 
aan het industriële watergebruik.
Ons land ontstaat uit 25 grote stroomgebieden 
en de regen in deze gebieden is ongeveer 25% 
verminderd in de laatste dertig jaren. Studies 
over de invloeden van klimaatveranderingen; 
het blijkt dat er tot het jaar 2050 een 
vermindering van water wordt verwacht van 
37% in het stroomgebied van de Middellandse 
Zee Gebied, 70% in het Kona stroomgebied, én 
10% in het Eufraat-Tigris stroomgebied. 
Een overig belangrijk probleem is de kwaliteit 
van het water. Vuil laat de kwaliteit van het water 
constant dalen. Helaas is ons land nog steeds 
niet op het verwachtte niveau voor het raffineren 
van water dat wordt gebruikt in industrieel 
productie. Deze situatie heeft invloed op de 
duurzaamheid van de stroomgebieden, én de 
gezondheid van mensen. Landbouwvelden 
worden geconfronteerd met risico’s tijdens 
productie vanwege dezelfde redenen. 
Het werd nader vastgesteld na onderzoekingen 

dat, de belangrijkste waterbedreiging in ons 
land vervuilde rivieren zijn en dat, dit wordt 
gevolgd door gedroogde meren.  De extreme 
en ongecontroleerde terugtrekking van 
ondergrondse rivieren, vormt een belangrijke 
risico voor het bestaan van water. 
De dringendste en belangrijkste onderwerpen 
die ten opzichte van waterbeheer in aandacht 
genomen moeten worden in ons land, zijn de 
verhoogde druk van de droogte afhangend 
van veranderende klimaat, toename van de 
eisen voor water afhangend van de stijging van 
de populatie, daling in het aantal bronnen en 
afname in de kwaliteit van het water. 

Een Nieuwe Benadering In Het 
Duurzaam Gebruik van Water: 
Waterspoor
Des te meer het actueel wordt gehouden op 
nationaal en internationaal opzicht, komen 
er nieuwe benaderingen op in het beheer 
van water. Het meest functionele van deze 
benaderingen is het waterspoor.  
Het waterspoor betekend de hoeveelheid 
schone, zoete water die benodigd is voor het 
vervaardigen van een product en/of verlenen 
van een dienst; dit is een multifunctioneel 
indicatie die vertoond waar en met welke doel 
de massa van het water en het soort water 
wordt gebruikt. 
Het wordt beoordeeld in 3 groepen die ontstaan 
uit de blauwe groep, grijze groep, en de groene 
groep en zijn gerangschikt volgens de soort 
van het gebruikte water. 
Het blauwe waterspoor is voor de totale massa 
van de oppervlakte- en ondergrondse zoete 
waterbronnen die nodig zijn voor de productie 
van een product; het grijze waterspoor is voor 
het zoete water inhoud dat gebruikt wordt 

voor het verwijderen en/of de afname van de 
vuile lading; de groene waterspoor is voor de 
regenwater inhoud dat wordt gebruikt voor het 
vervaardigen van een product. 

Het Waterspoor van Turkije 
Na een nadere observatie van de 
waterverbruikgegevens in ons land komt 
het tevoorschijn dat, de grootste consument 
van water de landbouwsector is, het wordt 
respectievelijk gevolgd door het huishoudelijke 
veld en de industrie. 
Het waterspoor dat werd veroorzaakt door 
productie is 139,6 miljard m3/jaar. 89 % daarvan 
is een gevolg van gebruik in landbouw, 7 % 
huishouding en 4 % van industrieel gebruik. 
Het waterspoor van 89 % dat behoord aan 
de landbouw, ontstaat uit 92% plantaardig 
productie en 8% grazen. 

Het waterspoor van het gerealiseerde verbruik 
in ons land is 140,2 miljard m3/jaar. Het grootste 
aandeel in dit waterspoor behoort weer aan 
de landbouw met 89 %. De landbouwsector 
wordt respectievelijk gevolgd door industrieel 
verbruik met 6 % en huishoudingsverbruik met 
5%. 

Het is noodzakelijk voor waterduurzaamheid 
methode in ons land om de betreffende 
maatregelen te nemen, het bepalen van 
een watermethode gebaseerd op data, 
het vaststellen van de gebruiksvelden en 
hoeveelheid van het water, het toepassen van 
de watermethode nadat de risico’s worden 
voorgelegd en (na de onthulling van de 
resultaten) de actieve deelname van elke 
aandeelhouder als basis van bronproductiviteit
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De Melksector in Turkije 
Als een regelmatige en voortdurende 
inkomstbron voor landbouwbedrijven is de 
melksector tevens van strategisch belang, 
met de aanvullende activa dat het biedt 
aan de staatseconomie. De sector heeft 
ook een direct en indirecte aandeel in de 
materialisatie van de regionaal sociale 
ontwikkeling van werkgelegenheden aan 
de hele beoordelingsketen; het is uitermate 
invloedrijk in het beschermen van de 

volksgezondheid en de ontwikkeling van de 
plattelandse vooruitgang. 
De sector produceert voornamelijk 
koeienmelk maar schapenmelk en 
geitenmelk zijn ook van belang. De melken; 
deze worden in behandeling genomen in 
de melk en melkproducten die, ten opzichte 
van voldoende en evenwichtige voeding 
van uitermate belang zijn. De gemiddelde 
hoeveelheid rauwe melk dat gebruikt wordt 
in de fabricatie van de betreffende melk 

en melkproducten worden getoond in de 

onderstaande tabel.  Het waterspoor van 1 liter 

koeienmelk (productie) in Turkije is gemiddeld 

806 liter. Het waterspoor van elk product 

is te berekenen over de hoeveelheden van 

melkverbruik die worden getoond in de tabel. 

De melksector staat op de eerste plaats van de 

lijst over de sectors die het meest beïnvloed 
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worden van de kwetsbaarheiden, die vanwege 
het aard van de melksector verbonden zijn aan 
de klimaatveranderingen. Meeste grondstoffen 
(vooral voer) die een input zijn van de sector, 
beschikken over het potentieel om direct 
beïnvloed te worden van klimaatveranderingen. 
Althans is de sector in confrontatie met in het 
bijzonder risico’s met water. 
Het Project “Duurzaamheid Water van 
de Turkse Melksector; Productiviteit, 
Risico’s en Kwetsbaarheiden”, waarvan 
de Verpakte Melk en Melkproducten 
Producenten Vereniging (ASÜD) de coördinator 
begunstigde is, werd uitgewerkt in het kader 
van de oproep van de 5de Periode van de 
Dialoog van de  Civiele Samenleving EU -Turkije 
dat wordt gecoördineerd door de EU Afdeling 
van de Turkse Buitenlandse Zaken om de 
betreffende risico’s en de kwetsbaarheiden te 
vaststellen en te bepalen hoe de duurzaamheid 
van het water afgehandeld wordt. De gegevens 
werden ontvangen, rapporten werden 
voorbereid en gematerialiseerde workshops 
werden gerealiseerd in het kader van dit project 
met literatuur scanning, bezoeken op het veld 
en vergaderingen met partners om deze weer 
aan hun in overleg te stellen.  
Één van de belangrijkste outputs van dit project 
is de dimensie van de afhankelijkheid aan water 
van de sector. 

De Afhankelijkheid aan Water van de Melksector 
in Turkije 
Een vertrouwbare en van hoge kwaliteit 
watervoorziening is noodzakelijk voor 
melkveeboerderijen. 
De melksysteem kan beoordeeld worden in 
vier subsystemen. 
• Voerplant productie 
•  Voerproductie- industrie 

•  Melkproductie
•  Melkprocessing
Elk van deze subsystemen functioneren als; 
voer groeien, hygiëne van ossen, dierlijke 
verbruik, melkkoeling, reiniging van equipment, 
klimaatregeling van de leefruimte van koeien, 
productfabricatie met aanvullende activa, 

behandelingen als compostafvoer 
en stalreiniging en melkprocessing 
waarvoor fysiek water wordt 
gebruikt. Elk van deze systemen 
verwerkelijkt de lozing van water. 

Het waterverbruik van elke activiteit wordt 
omschreven als, het verschil tussen waterafvoer 
van bronnen en tevens aan dezelfde bron 
geplaatste en met de voorwaarden in 
overeenkomende water. 
De vertoonde gegevens reflecteren dat, het 
meeste waterverbruik in de melksector is een 
resultaat van de voer grondstofproductie. De 
op de 2005-2013 voerplanten waterverbruik 
gegevens gebaseerde gemiddelde van Turkije 
wordt vertoond in de onderstaande grafieken. 
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Veri ismi Yem bitkileri su tüketim verileri
Birim m3/ton
Coğrafya Türkiye ortalama
Periyod 2005-2013 (ortalama)
Veri kaynağı Ercin et al. (2016, 2019) 

Yem bitkisi Yeşil Su Ayak İzi (m3/ton) Mavi Su Ayak İzi (m3/ton) Gri Su Ayak İzi (m3/ton)
Fiğ 3.098 364 553
Buğday 2.074 130 196
Yulaf (Yeşilot) 1.683 143 146
Mısır (Slaj) 646 208 277
Yonca (Yeşilot) 135 0 34

Yem bitkisi Yeşil Su Ayak İzi (m3/ton) Mavi Su Ayak İzi (m3/ton) Gri Su Ayak İzi (m3/ton)
Buğday 2.074 130 196
Ayçiçeği 1.620 260 217
Pamuk tohumu küspesi 1.683 143 146
Arpa 1.434 17 124
Soya küspesi 983 0 169
Mısır 646 208 277

Kaba Yem (Türkiye Ortalama)

Karma yemlerde kullanılan temel ham madde (Türkiye ortalama)
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In de kader van het Project “Duurzaamheid Water van de Turkse Melksector; 

Productiviteit, Risico’s en Kwetsbaarheiden”, werden tevens 8 steden bepaald waar men 

gefocust is op rauwe melk productie in Turkije, een waterspoorbeoordeling van melk en 

melkproducten werd verwerkelijkt in de betreffende steden. 

Row Labels Ortalama Süt Yeşil SA (litre/litre süt) Ortlama Süt Mavi SA (litre/litre süt) Ortalama Süt Gri SA (litre/litre süt)
Afyonkarahisar 687 149 120
Aksaray 805 213 146
Aydın 747 246 149
Balıkesir 838 115 173
Denizli 848 258 163
İzmir 750 267 146
Konya 741 185 133
Tekirdağ 770 210 142
Türkiye Ortalama 811 140 157

Row Labels Ortalama Yoğurt Yeşil SA (litre/kg) Ortalama Yoğurt Mavi SA (litre/kg) Ortalama Yoğurt Gri SA (litre/kg)
Afyonkarahisar 914 198 160
Aksaray 1.071 283 194
Aydın 993 327 198
Balıkesir 1.114 153 230
Denizli 1.128 343 216
İzmir 997 355 194
Konya 985 247 177
Tekirdağ 1.023 279 189
Türkiye Ortalama 1.079 186 208

Row Labels Ortalama Peynir Yeşil SA (litre/kg) Ortalama Peynir Mavi SA (litre/kg) Ortalama Peynir Gri SA (litre/kg)
Afyonkarahisar 4.639 1.004 813
Aksaray 5.434 1.438 984
Aydın 5.040 1.660 1.003
Balıkesir 5.656 775 1.165
Denizli 5.723 1.739 1.097
İzmir 5.061 1.804 984
Konya 5.001 1.252 896
Tekirdağ 5.194 1.415 957
Türkiye Ortalama 5.477 943 1.058
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Row Labels Ortalama Süt Yeşil SA (litre/litre süt) Ortlama Süt Mavi SA (litre/litre süt) Ortalama Süt Gri SA (litre/litre süt)
Afyonkarahisar 687 149 120
Aksaray 805 213 146
Aydın 747 246 149
Balıkesir 838 115 173
Denizli 848 258 163
İzmir 750 267 146
Konya 741 185 133
Tekirdağ 770 210 142
Türkiye Ortalama 811 140 157

Row Labels Ortalama Yoğurt Yeşil SA (litre/kg) Ortalama Yoğurt Mavi SA (litre/kg) Ortalama Yoğurt Gri SA (litre/kg)
Afyonkarahisar 914 198 160
Aksaray 1.071 283 194
Aydın 993 327 198
Balıkesir 1.114 153 230
Denizli 1.128 343 216
İzmir 997 355 194
Konya 985 247 177
Tekirdağ 1.023 279 189
Türkiye Ortalama 1.079 186 208

Row Labels Ortalama Peynir Yeşil SA (litre/kg) Ortalama Peynir Mavi SA (litre/kg) Ortalama Peynir Gri SA (litre/kg)
Afyonkarahisar 4.639 1.004 813
Aksaray 5.434 1.438 984
Aydın 5.040 1.660 1.003
Balıkesir 5.656 775 1.165
Denizli 5.723 1.739 1.097
İzmir 5.061 1.804 984
Konya 5.001 1.252 896
Tekirdağ 5.194 1.415 957
Türkiye Ortalama 5.477 943 1.058
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De Turkse Melksector 
Kwetsbaarheiden 
Terwijl grote hoeveelheden water wordt 
gebruikt tijdens de productieprocessen van 
de waardeketen voor melk en melkproducten, 
de sector afhankelijk werd van waterbronnen, 
veroorzaakt de kwetsbaarheid van de sector 
tegenover situaties met water. Daarentegen 
laat de toename van watergebrek en droogte 
in ons land tevens een toename verwerkelijken 
van de kwetsbaarheid.  Rekening houdende 
met al deze feiten, kan resulteren in negatieve 
resultaten als productiestoringen en gebrek 
aan grondstof. 
Een verslag werd voorbereid over de 
kwetsbaarheden van de sector in het kader 
van het project, met de bestemming om deze 
mogelijkheid en risico’s te beoordelen. De 
waterbehoefte van de Turkse melksector werd 
afgebeeld en de kwetsbaarheden van water, 
melkproductie en hoedanig de gerelateerde 
belangrijke samenstellende delen het 
aanbod kon beïnvloeden werden beoordeeld. 
Rapport; Vertoond de waterduurzaamheid 
van de Turkse melksector en wat de potentiele 

kwetsbaarheden van de economische 
stabilisatie zijn, én welke productiefasen het 
meer kunnen beïnvloeden in korte en lange 
termijn. 
Vijf strategische adviezen worden voorgelegd 
in het rapport met de bestemming om de 
kwetsbaarheid van de Turkse melksector tegen 
waterproblemen te afnemen. 
1. De capaciteit van de boeren moet 
ontwikkeld worden m.b.t. het waterverbruik, 
waterbeheer en klimaatveranderingen. 
2. Er moet geïnvesteerd worden in irrigatie 
productiviteit, uithoudingsvermogen tegen 
droogte, hergebruik van water en recycling in 
het kader van voerplant teelt. 
3. In de toekomst moet er geïnvesteerd 
worden in waterrijke plekken uitzonderlijk 
in de regio’s Noord- en Oost-Anatolië en het 
productiesysteem moet gewijzigd worden. 
4. Informatie over invloeden van 
klimaatveranderingen en betreffende 
financiële risico’s van belangrijke, kwetsbare 
productiefasen moeten makkelijker bereikt 
worden. 
5. Het gebruik van water-as, kunstmatige 
intelligentie gebaseerde technologieën 
en (uitzonderlijk onder boeren) air-based 
informatieve instrumenten moeten 
gestimuleerd worden. 

Goede Toepassingsvoorbeelden 
van de Waterduurzaamheid in de 
Melksector 
Hedendaags worden er programma’s 
ontwikkeld voor de afname van de ecologische 
waterspoor in de melksector door vele landen 
over de wereld en water komt op de eerste 
plaats in het lijstje van deze programma’s. 

Engeland 
Engeland is één van de grootste 
melkproducenten van de wereld 
en het verwerkelijkt de melksector 
ontwikkeling observatie, rapportering en 
communicatiebehandelingen tezamen. 
De Engelse Melksector Routekaart (Dairy 
Roadmap) en “Ecologische Vergelijking” zijn 
voorbeelden in dit veld. 
De Dairy Roadmap is een initiatief onder 
sectors en brengt de zuivelketen partners 
in Engeland als boeren, melkproducenten 
en industrievertegenwoordigers bij elkaar. 
De Dairy Roadmap verwerkelijkt de 
benodigde behandelingen om de invloed 
van de zuivelboerderijen op de ecologie 
te laten afnemen. De doelen in dit veld 
bevatten de volgende titels: afname van de 
broeikasgasemissies, energieproductiviteit en 
afvalbeheer. 
Het Initiatief dat, de ecologische ontwikkelingen 
die verwerkelijkt werden in de zuivelketen 
rapporteerde, heeft een verbetering van 
de waterproductiviteit van 23,4% in de 
industrie vanaf het jaar 2008 veroorzaakt, in 
overeenkomst met het laatste rapport dat 
werd voorbereid met betrekking tot de Engelse 
Melksector. De verwerkelijkte verbetering in 
afvalwater is 17,5%. De waterproductiviteit steeg 
van 58% naar 78% tussen de jaren 2010 -2012. De 
volgende feiten waren effectief in de realisatie 
van dit; verzamelde regenwater, hergebruik 
van het water uit de platenkoelersysteem en 
variaties in de watervoorziening. 
België
In België werd het besloten om een 
duurzaamheidsprogramma te starten die de 
gehele waardeketen in het algemeen onder het 

bereik van de melksector te zetten. Sentiment 
opdoen, observatie en communicatie, dit 
zijn de 3 hoofdpunten van het plan. Het 
programma werd benoemd als “Observatie 
van De Duurzaamheid Tijdens De Melkketen”. 
Meer dan 7000 zuivelboerderijen bezoeken 
en de duurzaamheidsactiviteiten van deze 
boerderijen noteren binnen het bereik van 
deze programma, vereist een zeer uitgebreide 
arbeid ten opzichte van tijd en werkkracht.  
De activiteiten konden enkel na een 
voorbereidings- en raadplegingsperiode van 2 
jaar beginnen.

Denemarken
SEGES verwerkelijkt haar activiteiten als 
landbouw onderzoekingen en innovatie in 
Denemarken, het materialiseert ook arbeid als 
de afname van de ecologische effecten van de 
zuivelsector en navigeert de sector met haar 
projecten. SEGES, probeert de ecologische 
effecten van de sector onder controle te 
houden met de toename van weilanden. Dit 
heeft tevens geresulteerd als de levering van 
voer grondstoffen van hogere kwaliteit aan 
de melkveeboeren, én dankzij dit werd de 
toename van de melkproductie mogelijk. 

Ierland
De SDAS (Duurzame Zuivelproducten 
Garantieplan) werd gearrangeerd in Ierland 
met het bijeenkomen van zuivelproducenten, 
industriëlen en wetgevers in Ierland. Het 
betreffende onderwerp heeft 4 hoofddoelen. 
Een platform met de naam “Dairy Sustainability 
Ireland” werd gesticht om de verwachtingen 
van het plan te verwerkelijken, én de activiteiten 
worden via deze platform voortgezet.   
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Als gevolg van de door de Ierse zuivelsector 
speciaal verwerkelijkte onderzoeken werd 
het vastgesteld dat, in het jaar 2013 was 
de waterverbruik van de zuivelindustrie 13 
miljard liter; 40% van dit hoeveelheid kwam 
van ondergrondse waterbronnen, 58% was 
oppervlaktewater en 2% was stadswater.  Het 
bleek van de studies en onderzoeken die 
werden verwerkelijkt in de gehele land dat, 
er een afname met een percentage van 26% 
plaatsvond van het water dat werd verbruikt in 
de industrie tussen de jaren 2005-2013.  

Nieuw-Zeeland
De Sustainable Dairy: Water Accord (Duurzame 
Zuivelsector: Waterovereenkomst) dat werd 
ondertekend, na het vrijwillige bijeenkomen 
van de leidende instituten en stichtingen die 
hun activiteiten in het land materialiseren, met 
de bestemming om de ecologische prestaties 
van boerderijen te leiden tot een stijging. 

Het waterovereenkomst bevat maatregels voor 
de toename van de productiviteit van kustrand 
beplantplannen, afvalwaterbeheer, uitgebreide 
standaarden voor nieuwe zuivelboerderijen, 
én water- en voerverbruik. De overeenkomst 
was begonnen met de garantie dat, de 
zuivelindustrie de waterkwaliteit in Nieuw-
Zeeland zal verbeteren. Rapporteringen 
worden regelmatig vervaardigd in het kader 
van de overeenkomst en periodieke successen 
worden gedetailleerd. 

De Water/Afvalwaterbeheer 
Beoordeling voor De 
Turkse Zuivelsector en 
Waterproductiviteit 
Verbeteringsmogelijkheden 
Een andere rapport die werd voorbereid 
in het kader van de “Turkse Zuivelsector 
Waterduurzaamheid: Productiviteit, 
Risico’s en Kwetsbaarheden” project, 

is de Water/Afvalwaterbeheer 
Beoordeling en Waterproductiviteit 
Verbeteringsmogelijkheden Rapport “. 
De onderstaande studies werden respectievelijk 
verwerkelijkt tijdens het vervaardigen van het 
rapport. 
• Verzoek voor informatie van de bedrijven 
voordat ze op veldexpeditie gaan 
• Veldexpedities
• Het bepalen van de waterrisico’s (waterkwaliteit 
en voorzieningsrisico’s van water) 
• Beoordeling van prestatie indicators 
• De voorbereiding van de waterproductiviteit 
onderzoeksrapport die de adviezen op 
bedrijfsniveau bevat.
Rapport; omvat de adviezen die een voorbeeld 
worden voor bedrijven, en die het mogelijk 
stellen dat, zij meer weerstand bieden tegen de 
risico’s veroorzaakt door ecologische redenen 
en voorzieningen.
In het kader van rapportering; De kernprestatie 
indicatoren (KPI) werden bepaald voor 
de velden die, een behoefte hadden aan 
een nadere achtervolging ten opzichte 
van ecologisch beheer en de waterbron, 
kwaliteit en waterverbruik/ afvalwater 
totstandkomingspunt van ondernemingen 
werden ook vastgesteld, de beoordeling van 
het waterkwaliteit en de risico’s met betrekking 
tot het hoeveelheid water werd verwerkelijkt.

Ondernemingen die In Het Kader 
Van Rapportering Vallen 
De rapport werd voorbereid met de 
bestemming om, de opportuniteiten te krijgen 
voor natuurlijke bronnen en geldbesparing 
met de beoordeling van alreeds bestaande 
en potentiële waterrisico’s op het niveau 

van ondernemingen die, gerangeerd zijn op 
verschillende fasen in de zuivelwaardeketen, 
daaromtrent werd er een waterproductiviteit 
studie verwerkelijkt in 4 ondernemingen. Deze 
ondernemingen: twee zuivelboerderijen die ook 
voer produceren, een middelgrote inrichting 
die zuivelproducten (kaas) produceert, een 
grootschalige inrichting die zuivelproducten 
als melk, yoghurt en kaas produceert.  

ZUIVELBOERDERIJEN
Water en Afvalwaterbeheer
Boerderijen waarmee vergaderingen zijn 
gemaakt in het kader van de studie: 
Het was vastgesteld dat, zij vanwege 
onderstaande redenen en situaties water 
gebruikten en daardoor voorzien waren van 
ondergrondse water en oppervlaktewater (uit 
dammen/meren, etc.) 
•In de groeifase van voerplanten met de 
bestemming om landbouw te besproeien   
• Als reinigingswater voor de hygiëne/ reiniging 
van de melkstal, melktanks en de boerderij 
• Om de waterbehoeften van het melkvee te 
voorzien 
• Bij de schrapers om het afval van het vee te 
verwijderen van de boerderij. 
Meeste van de ondernemingen hebben 
geen watermeter en de waterverbruik 
wordt berekend volgens, het aantal vulling 
en legingprocessen per dag van de rauw 
watertank van de inrichting.  Daarom kan 
het niet berekend worden hoeveel water 
er verbruikt wordt in welke delen (wassen, 
uitwerpselen van het vee schrapen, bewateren, 
etc.) van de boerderij. 
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Waterproductiviteitsmogelijkheden 
voor Boerderijen   
• De op boerderijen verwerkelijkte studies 
hebben vertoond dat, de onderstaande 
aanbevelingen een oplossing zijn met 
betrekking tot waterproductiviteit. 
• Gebruik hoge druk lage volume 
wassysteem  
De verwerkelijkte studies vertonen dat, 
voor dezelfde behandeling 80% tot 90% 
waterverbruik wordt bespaar met de hogedruk 
wassysteem. 
• Gebruik productieve wasinstallatie in de 
melkstallen 
Productieve wasinstallatie verminderd de 
waterverbruik en de energieverbruik het water 
te verwarmen. 
Als de C-200 systeem wordt gebruikt in plaats 
van de traditionele reinigingsmethoden, is er 
een besparing mogelijk van 25% tot 32% van 
het voor de reiniging verbruikte water. 

• Gebruik pijp reinigingscomponenten (Pig) 
‘Pig’ componenten zijn componenten die de 
pijpsystemen reinigen en lozen. De ‘pig’ wordt 
vanuit de mengtank naar de trechter gestuurd 
voor de reiniging van de pijpsystemen. Zo 
wordt de grondstof/ product verwijdert van 
de pijpwanden. De hoeveelheid water en 
afvalwater dat verbruikt wordt voor reiniging, 
wordt met deze methode verminderd. 
• Gebruik de automatische 
watersproeisystemen
De periodische waterlozing tijdens het melken, 
maakt de reinigingsbehandelingen vlotter 
en makkelijker en zo wordt de hoeveelheid 
waterverbruik voor dit behandeling verminderd. 
• Maak de vloeren hellend 
Dit zal de reinigingsbehandelingen 
vergemakkelijken. 
• Gebruik op enzymen gebaseerde 
reinigingsmiddelen voor de reiniging van 
melkapparatuur 
Deze methode heeft geen voorwassen nodig 

en maakt ongeveer een derde deel besparing 
van het waterverbruik en energieverbruik. 
• Bepaal de direct stroom ratio in 
koelingsbehandelingen, voorkoeling 
toepassen aan de waterbron en gebruik ijs 
counters 
Het is tevens mogelijk om water te besparen 
met het hergebruik van koelingswater en het 
gebruik daarvan in verschillende velden. 
• Stimuleer uw medewerkers om bewust te 
zijn met betrekking tot bestuursmaatregelen 
De waterkleppen worden dicht gehouden, 
de apparatuur wordt niet voor niks gebruikt, 
het voorkomen van water-, energie- en 
overige bronverliezen door optimalisatie van 
chemische stofdosis zijn voorbeelden voor 
bestuur methoden. De medewerkers opleiden 
met betrekking tot deze onderwerpen en 
stimuleer hen om bewust te zijn. 
• Doe de periodieke onderhoud en reparaties 
met de bestemming om het waterverbruik 
te verminderen, voorkom lekkage 
Het vaststellen van lekkage in waterleidingen 
en de reparatie daarvan, voorkomt ook de 
vorming van bijkomende afvalwater en 
daarmee het ontstaan van afvalwaterkosten 
door modder te maken met lekkende water, 
etc. 
• Regenwater recycling 
Het was vertoond met de resultaten van de 
studie van de Pasific Instituut (The Pacific 
Institute) over de hele staat van California dat, 
regenwater in de commerciële/ industriële 
instellingen in California, wijdverbreid gebruikt 
werden met de volgende bestemmingen: 
bewateren (35%), in de keukens (6%), 
industrieel koeling (15%), voor de toiletten (12%), 
processering (17%), voor de was (2%) en overige 
(9%). 

•Gebruik de drop-center doorbuigende 
irrigatiesysteem  
De drop-center doorbuigendeirrigatiesyst
emen kunnen een bereik hebben met een 
omtrek van 50 meter tot 1.100 meter en zijn 
van de capaciteit om een omtrek van 3.800 
decameter te bewateren. De drop-center 
doorbuigende irrigatiesystemen, maken een 
draaiende beweging over een platform en 
veroorzaken zo’n automatische bewatering. 
Mest en desinfectie is ook mogelijk met 
dit systeem dat tevens op hellende velden 
gebruikt kan worden. De systemen hebben 
een homogene waterdistributie waarmee 
besparingen mogelijk zijn ten opzichte van 
arbeid, water en tijd.  
• Gebruik de druppelirrigatiesystemen 
De druppelirrigatie biedt een actieve 
irrigatie oplossing met afname van het 
waterverbruik en voedingsstofverbruik, terwijl 
het de productiviteit laat toenemen in de 
maïscultivatie. Het gebruik van verscheidene 
irrigatiemethoden als regenwaterirrigatie, 
druppelirrigatie op het veld staat in vergelijking 
met de traditionele irrigatiemethoden, een 
belangrijke afname toe in het waterverbruik. 
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MIDDELGROTE 
ZUIVELINRICHTING 
Een onderneming gevestigd op een terrein 
met een omtrek van 7.500 m2 die in het 
bijzonder kaas produceert, werd beoordeeld 
in het rapport als een voorbeeld van een 
middelgrote zuivelinrichting.  

Water en Afvalwaterbeheer
Op de inrichting in het kader van het rapport 
wordt er stadswater en ondergrondse water 
verbruikt voor de productie. Bij de ingang van 
de inrichting is er geen andere watermeter 
dan, de watermeter die wordt 
gecontroleerd door de betreffende 
gemeentelijke waterafdeling. 
Een watermap of een 
waterstroomschema die het 
waterverbruik vertoond, is niet 
aanwezig op de verscheidene 
productielijnen van het bedrijf.
De inrichting heeft een 
gemeenzame raffinaderij met de 
overige zuivelboeren en de proceswaters 
worden in deze raffinaderij geraffineerd. De 
gemeenzaam gebruikte raffinaderij met 
een capaciteit van 960 m3/dag, was gesticht 
met de bestemming om het afvalwater van 
zuivelboerderijen te raffineren.  

Waterproductiviteitsmogelijkheden 
voor Middelgrote Zuivelinrichtingen 
• Vorm de infrastructuur voor water/
afvalwater observatie en bepaal de 
rapporteringsmethode 
Verzamel de gegevens met betrekking tot het 
waterverbruik door additionele watermeters 
te installeren op bepaalde punten, inspecteer 

periodisch de hoeveelheid water/afvalwater en 
de kwaliteit. Rapporteer de gegevens zodat 
alle medewerkers de situatie accepteren.  
•De Cleaning in Place systemen toepassen 
(Cleaning in Place – CIP) en de systemen 
regelmatig verbeteren 
Bepaal de waterafname maatregels en de 
verbeteringsmogelijkheden die verwerkelijkt 
kunnen worden met de CIP systemen. 
• Recycle het water dat verdampte tijdens 
het productieproces. 
Verdamping ontstaat tezamen met borrelen 
tijdens het productieproces. De recycling van 

het verdampte water draagt bij aan de 
waterproductiviteit. 

• Toename in de omgekeerde 
osmose productiviteit 
De omgekeerde 
osmosesystemen 
productiviteit wordt onder 

normale omstandigheden 
verwacht als rondom 80%, 

tegelijkertijd kan de productiviteit 
van geoptimaliseerde systemen tot 

waarden stijgen rondom 85%. Controleer 
de productiviteitswaarden periodisch om 
het systeem te laten functioneren met hoge 
productiviteitsratio’s als 80-85%. 
• Recycle en hergebruik proces gebaseerde 
afvalwater 
Bepaal de recycle mogelijkheden door de 
“Waterpinch Analyse” te gebruiken die, 
het mogelijk stelt om de hoeveelheid en 
karakteristieken van afvalwater (van het 
proceswater dat kwam van verscheidene 
bronnen van industriële inrichtingen en/of 
verscheidene waterproces inrichtingen, van 
de processen waar dat water verbruikt is) te 
vaststellen. 

• Gebruik de hoge druk lage volume 
wassystemen 
De verwerkelijkte studies vertonen dat, 
het waterverbruik waaraan behoefte is aan 
hetzelfde proces als de hogedruk wassystemen 
een afname heeft toegestaan van 80%-90%. 
Het afsluiten van het water met de shut-off aan 
het einde van de waterslang, zal het water (dat 
werd verbruikt tijdens het aan- en afsluiten van 
het water tijdens de reinigingstransitie van de 
operateur) verminderen. 
• Gebruik pijp reinigingscomponenten (Pig) 
‘Pig’ componenten zijn plastiek componenten 
die pijpsystemen reinigen en lozen. De ‘pig’ 
wordt verstuurd van de mixertank naar de 
trechter om de pijpsystemen te reinigen. Zo 
worden grondstoffen/producten verwijderd 
van de pijpwanden. Omvat enkel toename van 
de productiviteit, korte reinigingstermijnen, 
verminderde reinigingskosten, 

reinigingsmiddelen/water, etc. en enkel 
producten zonder mengsel, reproductie van 
kleine product hoeveelheden/ overblijfsels, 
bevat ook pluspunten als de mogelijkheid 
om product/ materiaal te wijzigen zonder in 
aanraking te komen met kruisbesmetting. 
• Regenwater oogsten
U kunt voorzien dat, u van het waterverbruik 
kunt besparen met recycle regenwater 
door de gegevens met betrekking tot de 
jaarlijkse gemiddelde hoeveelheid regen in de 
provincie waar u uw activiteiten verwerkelijkt 
te gebruiken, dankzij dit kunt u uw bronnen 
uitbreiden. 
• Train uw medewerkers over 
bestuursmaatregelen en laat ze bewust zijn 
Bestuursmaatregelen veroorzaken geen 
investeringskosten en kunnen meteen na de 
bepaling van de mogelijkheden toegepast 
worden. Bepaal de maatregelen uitzonderlijk 
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voor uw inrichting en informeer uw 
medewerkers regelmatig over de betreffende 
maatregels. 
• Vorm de periodieke onderhoud-reparatie 
procedure met bestemming tot de afname 
van water 
Bijna voor elk bedrijf die intensief met water 
produceert is lekkage en sijpelen van sprake. 
Vorm uw periodieke onderhoud-reparatie 
procedure met bestemming tot de afname 
van water om lekken en sijpelen te voorkomen 
en geef opdrachten aan uw personeel.  

GROOTSCHALIGE 
ZUIVELINRICHTING 
De onderneming wordt beoordeeld in het 
kader van het rapport en is een model 
voor grootschalige zuivelinrichtingen, de 
onderneming produceert voor de thuismarkt 
en export in de zuivelsector. De hoofdproduct 
groepen: karnemelk, griekse yoghurt, 
fetakaas, melkpoeder, UHT melk, fruityoghurt, 
roomboter, yoghurt en kashkaval kaas. 

Water- en Afvalwaterbeheer
Er zijn 2 ondergrondse waterbronnen in de 
onderneming en het gehele waterverbruik van 
de inrichting wordt dagelijks gecontroleerd 
met de watermeter. Het werd vernomen dat, 
arbeid voor het monteren van watermeters aan 
de waterverbruik punten van de onderneming 
was begonnen. 
Er is een afvalwater raffinaderij aanwezig 
met respectievelijk fysieke-, chemische- en 
biologische raffineerunits in de onderneming. 
Het is gedefinieerd om de huishoud- en 
industriële afvalwater te raffineren en had een 
capaciteit van 2000 m3/dag. 

Waterproductiviteitsmogelijkheden 
voor Grootschalige 
Zuivelinrichtingen 
• Vorm de infrastructuur voor water/
afvalwater observatie en bepaal de 
rapporteringsmethode 
Verzamel de gegevens met betrekking tot het 
waterverbruik door additionele watermeters 
te installeren op bepaalde punten, inspecteer 
periodisch de hoeveelheid water/afvalwater en 
de kwaliteit. Rapporteer de gegevens zodat alle 
medewerkers de situatie accepteren.
• De Cleaning in Place systemen toepassen 
(Cleaning in Place – CIP) en verbeteren
Gebruik de “Cleaning in Place – CIP” systemen 
om uw machine en apparatuur, melkdepots 
en lijnen te reinigen. Controleer de systemen 
regelmatig en maak verbeteringen.  
Verwerkelijk de analysen gebaseerd op de water 
recycle criteria van de CIP laatste afspoelwater en 
pas het toe in overeenkomst met de resultaten. 
• Vorm een wateronthardingssysteem voor 
water recycle in koelingssystemen 
De installatie van wateronthardingssystemen is 
een belangrijke factor voor de functionering van 
de koelingswater recycle systemen. Omgekeerd 
wassen en systemen waar (over de automatie) 
wanneer de ionenwisselhars werd geïnstalleerd 
momenteel hardheidsmeting werd verwerkelijkt, 
zal een toenemende productiviteit veroorzaken 
en dit wordt aanbevolen. 
• Toename in de omgekeerde osmose 
productiviteit 
De omgekeerde osmosesystemen productiviteit 
wordt onder normale omstandigheden 
verwacht als rondom 80%, tegelijkertijd kan de 
productiviteit van geoptimaliseerde systemen 
tot waarden stijgen rondom 85%. Controleer 

de productiviteitswaarden periodisch om 
het systeem te laten functioneren met hoge 
productiviteitsratio’s als 80-85%.
• Gebruik electro de-ionisatie systemen in 
plaats van mixed-bed ionenwisselhars  
In electro de-ionisatie systemen is er geen 
behoefte aan regeneratie zoals het in de 
klassieke methoden iş en aan zoutzuur en 
escharotica voor regeneratie. Omdat de 
geleidbaarheidswaarde van het water dat 
werd geloosd als afvalwater door de anode en 
cathode laag is, wordt er extra nut genoten door 
het te mengen met de omgekeerde osmose 
ketelvoedingswater.
• Recycle en hergebruik proces gebaseerde 
afvalwater (Waterpinch Analyse) 
U kunt uw potentieel vastleggen met de 
waterpinch analyse voor water recycle in 
inrichtingen. Het is mogelijk om de hoeveelheid 
en karakteristieken van afvalwater (van het 
proceswater dat kwam van verscheidene 
bronnen van industriële inrichtingen en/of 
verscheidene waterproces inrichtingen, van 
de processen waar dat water verbruikt is) te 
vaststellen.
• Gebruik pijp reinigingscomponenten (Pig)
‘‘Pig’ componenten zijn plastiek componenten 
die pijpsystemen reinigen en lozen. De ‘pig’ 
wordt verstuurd van de mixertank naar de 
trechter om de pijpsystemen te reinigen. Zo 
worden grondstoffen/producten verwijderd van 
de pijpwanden. De pigging systemen gebruikt 
in de zuivelindustrie met de bestemming om 
een correctere beoordeling te maken, kunnen 
meer gedetailleerd geïnspecteerd worden. 
• Regenwater oogsten (recycling) 
U kunt voorzien dat, u van het waterverbruik 
kunt besparen met recycle regenwater 

door de gegevens met betrekking tot de 
jaarlijkse gemiddelde hoeveelheid regen in de 
provincie en dakruimte waar u uw activiteiten 
verwerkelijkt te gebruiken.
• Train uw medewerkers over 
bestuursmaatregelen en laat ze bewust zijn 
Bestuursmaatregelen veroorzaken geen 
investeringskosten en kunnen meteen na de 
bepaling van de mogelijkheden toegepast 
worden. Bepaal de maatregelen uitzonderlijk 
voor uw inrichting en informeer uw 
medewerkers regelmatig over de betreffende 
maatregels. 
• Vorm de periodieke onderhoud-reparatie 
procedure met bestemming tot de afname 
van water 
Bepaal de velden met een studie over 
lekken en sijpelen en vorm een parallel 
periodieke onderhoud-reparatie procedure 
met bestemming tot de afname van water. 
Inspecteer uw procedure periodiek en doe 
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Adviezen

Voer grondstof

• Restauratie van bedorven weilanden, bomen en peul planten, 
droogtebestendige gras planten 
• Waterproductiviteit met druppelirrigatie 
• Alternatieve irrigatiebestuur opties onder droogte omstandigheden 
• Gemengd planten en groene compost 
• Mulch toepassen op boerderijniveau  
• De boeren bewust maken over waterproblemen 
• De capaciteit van boeren ontwikkelen met betrekking tot verstandige     
landbouw
• Verzekeringen gebaseerd op weersomstandigheden 
• De verbreiding van informatienetwerken en toepassingen gebaseerd 
op weeromstandigheden 

Voer-productie
• Minder water, gebruik van droogtebestendige voerplanten 
• De import van voerplanten als sojabonen  
• Verlies van voer voorkomen tijdens de productie 

   Vee

• De installatie van overkappingen, fonteinen en/of 
luchtkoelingssysteem,
• Gebruik van voerplanten met weinig waterverbruik

Zuivel-proces

• Waterdepots voor seizoengebonden waterverschillen 
• Toename van waterproductiviteit met technologische 
ontwikkelingen 
• Toename van watermetersystemen 
• Waterrecycling en hergebruik 

Zuivel-sector 

• Bewustmakingscampagnes over duurzame toepassingen van water
• Gevorderde werkzaamheden over de effecten van 
klimaatveranderingen op plantaardig productie 
• Minimalisatie van verlies en verspilling van voer 
• Minimalisatie van zuivelproductenverspilling tijdens de consumptie- 
en productiefase 

Productie Waardeketen

verbeteringen bij behoefte, informeer uw 
personeel. 
• Verwerkelijk productiviteitsanalyse 
gebaseerd op afdelingen in hulp 
ondernemingen 
Verwerkelijk uw analyses voor 
waterproductiviteit door de hulp 
ondernemingen (als aanwezig) procedures te 
controleren. Investeer in verbeteringsvelden 
als het vastgesteld is. 

Resultaat en Adviezen
Studies over waterproductiviteit in de 
zuivelsector en overige studies in het kader van 
het project hebben vertoond dat, meer stappen 
moeten genomen worden met betrekking 
tot correcte en bereikbare gegevens, om 
gedetailleerde beoordelingen te maken over 
de water- kwestie van de sector. Als deze 
gegevens enkel verkregen zijn is er sprake van 
een goede strategie voor het waterbeheer en 
kan er een plan ontwikkeld worden. Daarom is 
het uitermate belangrijk dat, alle deelnemers 
van de sector met deze bestemming bij elkaar 
komen om in samenwerking te zijn. 
Gegevens moeten verkregen worden en/of 
geproduceerd worden met de onderstaande 
onderwerpen om, correcte en resulterende 
beoordelingen te maken met betrekking tot de 
effecten van de zuivelsector op de ecologie en 
het waterverbruik. 
• De GPS coördinaten van inrichtingen/ 
boerderijen 
• Voer grondstof productiegegevens 
o Plaats van productie
o Plaats waar de producten verkregen worden
• Het totale waterverbruik 
o Het totale water dat werd geput 
o Het totale water dat werd gelost in de 

ontvangende watermassa 

• De bron waaraan het water werd gelost 

• Afvalwater analyses

• Water analysegegevens van de ontvangende 

watermassa 

• De soort en hoeveelheid (ondergrondse 

water, stromend water, stadswater, etc.) van 

het verbruikte water 

• De hoeveelheid water in overeenkomst met 

haar doel (irrigatie, reiniging, opslag, etc.)

• Veranderingen in waterbronnen 

(verandering in het waterafvoersysteem, 

waterstroom toevoer, diepte ondergrondse 

water, verdamping hoeveelheid) 

• Hoofd waterbron gegevens (stroomgebied 

gegevens, ondergrondse waterbron, namen 

van stromend water die naar het stroomgebied 

stromen, etc.)

• Extra watermeters voor het vaststellen van het 

waterverbruik in verscheidene behandelingen 

• Periodieke gegevens met betrekking tot 

de aanwezigheid van water en de kwaliteit 

daarvan. 

De waterkwetsbaarheden van de zuivelsector 

dat wordt behandeld in dit handboek moet 

tevens voorrang hebben en voorzichtig 

ter aandacht genomen worden. Het wordt 

aanbevolen dat, de partners die deelnemen 

aan de verschillende fases van de productie 

gedurende de waardeketen van de sector, 

strategische maatregelen moeten nemen voor 

de afname van de betreffende kwetsbaarheden 

en de duurzaamheid van de bronnen.  

Adviezen voor de Afname van Waterkwetsbaarheden van de Turkse Zuivelsector 
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De Duurzaamheid van Water van de Turkse Zuivelsector: De Productiviteit, Risico’s 
en Kwetsbaarheid Project wordt gesteund in het kader van de Vijfde Periode van de  
Burgermaatschappij Dialoog Programma dat wordt gecoördineerd door de Turkse 
Ministerie van Buitenlandse Zaken met de financiële steun van de EU, het is een 

afdeling van de Aanbestedende Dienstcentrum en Financiën. 

Bu yayın Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla 
Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD), İklim Araştırmaları 
Derneği (İAD), International Business Leaders Forum (IBLF) and Water Footprint 
Network (WFN) sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak 

zorunda değildir. 

This publication was produced with the financial support of the European Union. 
Its contents are the sole responsibility of Packaged Dairy Products Association of 
Turkey (ASUD), Climate Research Association (IAD), International Business Leaders 
Forum (IBLF) and Water Footprint Network (WFN) and do not necessarily reflect 

the views of the European Union.

Hava tahmini için su-eksenli, 
yapay zeka tabanlı teknolojilerin 
ve özellikle çiftçiler arasında hava 
tabanlı bilgi araçlarının 
kullanımının teşvik edilmesi

Önemli hassas üretim aşamaları için 
iklim değişikliğinin etkileri ve 
bunlarla ilişkili finansal riskler hakkında 
bilgiye daha kolay erişimin sağlanması 

Gelecekte, özellikle Kuzey ve Doğu Anadolu 
bölgelerinde su bakımından zengin 
bölgelere yatırım yapılması ve üretim 
sisteminin değiştirilmesi 

Yem bitkileri yetiştiriciliğinde; sulama verimliliğine, 
kuraklığa dayanıklılığa, suyun yeniden kullanımı ve 
geri dönüşümüne yatırım yapılması 

Su kullanımı, yönetimi ve iklim değişikliği konularında 
çiftçilerin kapasitesinin 
geliştirilmesi

Türkiye sütçülük 
sektörünün su sorunlarına 
karşı kırılganlığını azaltacak 
beş stratejik öneri

Investeringen in het nut van irrigatie, 
droogtetolerantie, het hergebruik van water 
en waterrecyclage

Investeringen in het nut van irrigatie, 
droogtetolerantie, het hergebruik van water 
en waterrecyclage

Het makkelijker bereiken van informatie 
over de effecten van klimaatveranderingen 
en betreffende financiële risico’s voor 
belangrijke, kwetsbare productiefasen.

Promotie van het gebruik -in het bijzonder 
onder boeren- van informatiesystemen op 
basis van lucht en technologie op basis 
van water- georiënteerde, kunstmatige 
intelligentie voor weervoorspelling. 

Ontwikkeling van de capaciteiten van 
de boeren m.b.t. het watergebruik, 
waterbeheer en klimaatveranderingen

“ Vijf strategische adviezen om de 
breekbaarheid tegen het 
waterprobleem van de Turkse 
Zuivelsector te verminderen ”




