
De Energiefabriek

Waterschappen binnenste buiten

Er zit energie in je afvalwater. 12 waterschappen gaan gezamenlijk, 
voor verschillende locaties, verkennen hoe ze deze energie er slim uit 
kunnen halen en zo zuiveringen creëren die niet alleen het afvalwater 

schoon maken maar ook groene energie opwekken. Voor meer 
informatie zie www.energiefabriek.com.

Coert Petri (Waterschap Rijn en IJssel)

CO2-footprint
-Thuis 4,40 ton/jr (4,4 gas + groene stroom)
-Auto 4,65 ton/jr (25.000 km/jr op diesel)
-Trein 0,05 ton/jr
-Vliegen 0,00 ton/jr
-Bus 0,00 ton/jr

TOTAAL 9,10 ton/jr
(vraagt 450 bomen ter compensatie)

Gemiddelde burger

De energie van de uitdaging

WaterWegen UvW: het waterschap van de toekomst!
• Sterke netwerkorganisatie;
• Sturend in de ruimtelijke ontwikkeling;
• Verbonden met de omgeving;

De Energiefabriek als winnaar! 

Doelstelling project

Met welk technisch concept kunnen de waterschappen:
- door energieopwekking uit rioolwater volledig in haar 

eigen energiebehoefte voorzien;

- en binnen dat concept door inname van extra biomassa 
tot energielévering komen; 

Bijdrage voor “Waterschap van de Toekomst”:
- Netwerkorganisatie: andere partners, nieuwe 

technieken, onderzoek;

- Verbonden met omgeving: door energielevering, 
kostenverlaging, samenwerking andere partners => 
maatschappelijke positionering

Jaarlijks:

- 750 GWh
- 30 Mm3 gas

Oftewel…..

Ons verbruik...........
60%

600.000 x Baue Kiestra



Kan energieneutraal eigenlijk wel?
Chemische samenstelling rioolwater 100.000 v.e. = 1,6 MW

Potentie hele branche : 350 MW = stroomverbruik ruim 2 miljoen inwoners!

A-trap of

Hoe staat het er nu voor?

- 25% van de RWZI’s heeft eigen energie opwekking
- 55% van het rioolslib wordt daar verwerkt
- 15% is het overallrendement van de stroomopwekking

* Gemiddeld huishouden verbruikt 0,4 kW aan elektriciteit
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Screening van technieken

- A/B-systeem
- Voorbezinking
- Zeven / roosters
- Membraanfiltratie
- UASB
- ..........

- Conventionele bioloog
- Nereda®
- Algen
- MBR
- Chemisch .....

Thermisch
verbranding, pyrolyse, 
vergassing, HTU etc.
Biologisch
Gisten, composteren,
Ethanol, waterstof etc.

- De-ammonificatie
- Precipitatie
- Algen
- Membraanfiltratie
- ..............

De energie van de markt Uitgangspunten
Techniek:
- Capaciteit: 100.000 v.e. (STOWA slibketenstudie)
- CZV-vracht: 9.580 kg/d
- TWA: 18.320 m3/d

Businesscases:
- Rente 5%
- Elektriciteit: 0,095 euro/kWh;
- Gas: 0,20 euro/m3

Effect op 
v.e.-tarief

0

- 5

+ 5 15 jaar



Basisvariant

A-trap /

Plusvariant

Supervariant De businesscases zeggen........

Een energieleverende zuivering op alléén rioolwater is mogelijk;

Lokale mogelijkheden en schaalgrootte kunnen aantrekkelijke
businesscases maken;

Extra biomassaverwerking, in synergie met de huidige
installaties, kan een betere businesscase maken;

Energielevering heeft een grote marketingwaarde en
levert een bijdrage aan ‘het waterschap van de toekomst’.

Maar hoe zit het met…………

Energieprijzen

Schaalgrootte

Nieuwe sanitatie
KRW

Afkoppelen hemelwater

Vergunning?

Centrale
slibverwerking

CO2 
emissierechten?

Hoe nu verder?

Samen !
Nieuwe technieken; 
Nieuwe partners, sterkere marketing;
Leren van elkaars experimenten (techniek, allianties, etc.).

Ontwikkelteam?
Het definiëren van minimaal één realiseerbare
Energiefabriek per deelnemend waterschap

Pijler realisatie/onderzoek en pijler marketing

Eind januari haalbaarheidstudie af. Half februari besluit!

Een ontwikkelteam van de waterschappen!



Waar onze energie op richten?
• Energie standaard meenemen in het zuiveringsontwerp; 

breder denken dan alleen het eigen zuiveringsterrein;

• Organiseer een efficiënte samenwerking tussen 
waterschappen die de uitrol van Energiefabrieken initiëren en 
faciliteren;

• Bouw een demonstratie-installatie voor de basis- en 
plusvariant;

• Zet collectieve onderzoekslijnen uit voor invoering van het 
superscenario over vijf jaar; 

• Denk 'buiten de poort'. 

• Groene parel laatste 3 en dan naar Kopenhagen!

www.energiefabriek.com

“Met de Energiefabriek kunnen de waterschappen in
Nederland volop bijdragen aan de energie-uitdaging die
wereldwijd voor de deur staat.

Een nieuwe visie is noodzakelijk, met de focus 
gericht op samenwerking met elkaar en derden. 
Enkel op deze wijze kunnen waterschappen vorm
geven aan de noodzakelijke eeuw van 
duurzaamheid.”

ter inspiratie, als inleiding, maar vooral als verleiding 
voor de energiebundeling van Nederland 

Waterschapsland.

www.energiefabriek.com


