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Een grafiek over slibverwerking uit het verleden

Afzet zuiveringsslib 1981 - 2003
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Voorbereiden op de definitieve eindverwerking



Wat onderzochten we eigenlijk 30 jaar geleden?



Huidige situatie met slibeindverwerking in 2020

Monoverbranding (60%) Compostering (25%)

Drogen met gas (10%) Meeverbranden (5%)



Hoe kijken we terug naar de afgelopen 30 jaar?

◼ We hadden het op zich wel geregeld voor Nederland

◼ Tweedeling ontstaan tussen gebonden en ongebonden

◼ Onduidelijkheid over optimalisaties in slibketen op rwzi’s

◼ Ontwikkelingen op rwzi’s sneller dan voor slibverwerking 

◼ Type eindverwerking kan een heel star uitgangspunt zijn

◼ Lastig om samen een generieke strategie te ontwikkelen



In 2020 bevinden we ons op een kantelpunt

◼ Bestaande installaties zijn (bijna) financieel afgeschreven

◼ Alle contracten zullen gaan aflopen tussen 2020 en 2028

◼ Sinds 2017 is er al sprake van een tekort aan capaciteit

◼ En hebben we meerdere slibcalamiteiten meegemaakt 

◼ Nieuwe verwerkingscapaciteit in realisatie of planning



Welke technieken worden nu onderzocht?

◼ Maar allemaal nog niet definitief bewezen voor NL praktijk



Welke waarde vertegenwoordigt zuiveringsslib?

We verwerken 1,4 miljoen ton per jaar aan zuiveringsslib

4,3 PJ per jaar → 256 kton CO2/j

12.000 ton fosfor per jaar zou kunnen worden teruggewonnen

Dit kost ons samen 122 miljoen euro per jaar

CO2 voetafdruk alle waterschappen: 393 kton



Wat vinden we momenteel vooral van belang

◼ Focus blijft op meer en betere vergisting en ontwatering

◼ Meer duurzame wijze van slibeindverwerking is mogelijk

◼ zoals door benutting van restwarmte voor droging

◼ of het maximaliseren van de fosfaatterugwinning

◼ Waarborgen continuïteit is belangrijkste randvoorwaarde



Waar dan toch de samenwerking versterken?

◼ Beter benutten van aanwezige gistingscapaciteit

◼ Organiseren van een oplossing voor calamiteiten

◼ Digitaal dashboard voor eindverwerkingscapaciteit

◼ Landelijke strategie voor terugwinning van fosfaat



Stelling 1

De Nederlands slibverwerkingsmarkt, van rwzi tot en 

met eindverwerking, is te wispelturig en ongrijpbaar 

voor marktpartijen om op te kunnen investeren. 



Stelling 2

Er worden momenteel te veel nieuwe technieken 

onderzocht, terwijl de kans groot is dat we blijven 

voortborduren op de reeds ingeslagen weg. 



Stelling 3

De ambities voor klimaat en grondstoffen vragen om 

een rigoureuze aanpassing van de strategie voor 

slibverwerking in Nederland. Gooi het roer om en 

laten we het vanaf 2030 helemaal anders gaan doen.


