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Energie halen uit afoalwater. Het kan en het gebeurt. Steeds meer waterschappen bouwen hun zuiveringen om tot energie- en grondstoffabriek. Want behalve datje er energie mee kunt opwekken, bevat rioolslib ook talvan grondstoffen die je kunt hergebruiken; voor
cola tot cosmetica. En zo hebben de waterschappen nog wel meer duurzame vondsten.
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Van drol naar elektr¡c¡te¡t

"R¡oolsl¡b, een biologische
oliebron onder onze voeten"
Grondstoffen winnen uit het afualwater dat
we dagelijks wegspoelen door douche en
toilet. Waterschappen noemen het'sewege
miningi De droom: om een nieuwe, nog

niet-ontdekte biologische oliebron aan
te boren die dagelijks onder onze voeten
stroomt. Ons afualwater.

Rioolwater wordt naar een
rioolwaterzuiveringsi nstallatie
getransporteerd. Vandaag de dag
wordt dat mengsel van water en
drollen heel hard belucht en door

Van stikstof kunnen ammoniakverbindin-

gen gemaah worden die nodig zijn voor
kunstmest. Van CO2 kan calciumcarbonaat
gemaakt worden. Dat dient als grondstof
voor gips of als meststof voor de glastuinbouw Het koolzuur in frisdrank is ook van
CO2 gemaakt.

bacteriën afgebroken tot CO2.
Dan heb je wel schoon water,
maar echt duùrzaam is dat niet.
En het kost erg veel energie.

eigen waterzuivering op te laten
draaien. Maar de energie kan ook

worden gebruikt als brandstof
voor vuilniswagens, voor de
verwarming van zwembaden,
verzorgingshuizen en zelfs hele
woonw'rjken. Waterschappen hebben de potentie om uit te groeien
tot de grootste, groene energie-

producent van Nederland.
Het potentieel van afvalwater voor een
biobased economy is enorm. Zo kunnen
waterschappen elk jaar 14.000 ton fosfaat
terugwinnen. Nuttig, omdatje daarvan
weer kunstmest of vaatwasmiddelen kunt
maken. Of kunt gebruiken in de voedingsmiddelenindustrie: fosforzuur zit namelijk
ook in frisdrank.

Syngas is een halffabricaat van chemicaliën
en dient als basis voor lijm, verf en cosmetica. Zwavel kan worden toegepast in kunstmest of als toevoeging aan rubber. Sulfaat
wordt gebruikt in gips en als grondstof in

de levensmiddelenindustrie. Voor lucifers

lijk een rottingsproces; waarbij

bijvoorbeeld.

je methaan vormt. Het gas waar

En het water

Cellulose uit wc-papier kan worden
hergebruikt in papieç isolatiemateriaal of
kunststof auto-onderdelen. Elk jaar kunnen
we 140.000 ton cellulose terugwinnen, dat
staat gelijk aan 3 miljard plastic bekertjes.

zelfl Dat kan worden gebruikt

als proces- of koelwater voor de industrie.
Of irrigatiewater voor de landbouw en kassenteelt. Jaarlijls kunnen de waterschappen 2000 miljard liter water leveren. En het
mooie is, afoalwater is overal. Het concept

toepasbaar van Afrika tot Alaska. Een
duurzaam exportproduct dat niet alleen
geld oplevert maar ook nog eens de mondiale ecologische voetafdruk substantieel
verlaagt.
is

Algen die kunnen groeien op ons afualwater kunnen worden gebruikt in voedsel en veevoer. En ook in de cosmetische
industrie. Alginaat,40.000 ton per jaar, kan
worden gebruikt vooi het verdikken van
inkt en sauzen.

Maar diezelfde drol bevat
energie die je kunt winnen. Dat
kun je doen door hem voor de
beluchting te verw'rjderen en
daarna te vergisten. Dat is eigen-

www.g rondstoffenfa briek.com

je ook op kookt. Als je dat gas in
een verbrandingsmotor stopt,
kun je via een dynamo elektriciteit opwekken. Van drol naar

elektriciteit dus.
Dit is, in een notendop, wat er
gebeurt in de Energiefabriek.
Een nieuw en uniek concept,

lnmiddels zijn de waterschappen
volop gestart met het realiseren
van deze Energiefabrieken in
onder andereTilburg, Den Bosch,
Breda, Amersfoort, Hengelo,
Olburgen en Nieuwegein. ln Apel-

doorn is al een energieneutrale
situatie ontstaan en door het vergisten van afualstromen en door
warmtelevering aan een naastgelegen woonwijk. ln Kampen en
Nijmegen hetzelfde verhaal. En
in de Achterhoek levert waterschap Rijn & Ussel energie aan

waarmee de waterschappen
zichzelf energieneutraal of zelfs
energieleverend willen maken.
Deze'waterschapsenergie' wordt
in de eerste plaats benut om de

frietproducent Aviko. Op deze
manier verdienen investeringen
in duurzaamheid zich binnen een
korte tijd terug.

www.energiefabriek.<om

Building w¡th Nature: natuurtijke optossingen voor het beheersen van water
Pui Mee Chan, projectcoordinator bij STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Water-

beheer) heeft een geweldige baan. Ze is constant op zoek naar nieuwe, innovatieve
manieren om onze waterhuishouding nóg beter te regelen. Voor STOWA, hét kenniscentrum voor waterschappen, houdt ze zich vooral bezig met Building with Nature.
Een programma, waarin kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid samenwerken,
dat'natuurlijke' oplossingen zoekt voor het beheersen van de zee, rivieren, beken en
polders. "De'zandmotori een experiment van Rijkswaterstaat in het kader van dynamisch kustbeheer, is hier een voorbeeld van'i legt ze uit. "Een kunstmatig aangelegde
zandbank in de vorm van een schiereiland. Door de inwerking van golven, wind en
stroming wordt het zand daarvan gelijkmatig langs de kust verspreid. Althans, dat is de
bedoeling. Als het werkt, scheelt dat weer zandopspuitingen3

"Het plaatsen van rietkragen rond waterkeringen is een ander voorbeeld. Bedoeld om
ervoor te zorgen dat de voet van de kering niet wordt uitgehold door golven en stroming", gaat ze verder. "Riet is een goede golfureker. Of het even betrouwbaar is als stortsteen, moet worden onderzocht. Maarje kunt zeker besparen op onderhoudskosteni
"Weer een ander ondezoek spitst zich toe op veenweidegebieden. Als gevolg van
menselijk ingrijpen klinken deze steeds meer in. De bodem zah in en wordt dus natter.
ln plaats van dat tegen te gaan, ondezoeken we momenteel of boeren er geen andere,
'natte'teelt kunnen kweken om verdere klink te voorkomen. Of iets werkt of niet blijft
een gecalculeerd risico. Maar áls onze oplossingen werken, betaalt de investering zich
vaak snel uit. Ook omdat we die duurzame vondsten dan gemakkelijk kunnen vermark-

ten naar het buitenland.'
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