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Waterstromen B.V. 

 

• 100 % dochter van Waterschap Rijn & IJssel 

• Investeert in industriële waterzuivering- en vergistinginstallaties 

• Exploiteert deze langjarig 

• Waar mogelijk wordt: 

 duurzame en innovatieve techniek/technologie toegepast 

 energie en renewables uit afvalwater herwonnen  

• 28 medewerkers met hoofdkantoor in Lochem 

 

 



Huidige activiteiten 
• Olburgen (Gelderland) 

– Aviko: afvalwater : 1.000.000 m3/jr. 

• Lomm (Limburg) 

– Aviko: afvalwater en zand-/zetmeelscheiding :  400.000 m3/jr. 

• Lichtenvoorde (Gelderland) 

– Rompa Leather: 200.000 m3 afvalwater/jr. 

– 50 % partner met GMB slibverwerking in BIR bv : Industriële 

vergister voor 40.000 ton slib/jr. 

• Dongen (Brabant) 

– ECCO Leather: afvalwater : 500.000 m3 jr.  

• Duiven (Gelderland) 

– 50 % partner met Dusseldorp : Olie Water Slib Behandeling voor 

15.000 ton OWS/jr 



Toegepaste technologieën 
• Anaerobe CZV verwijdering (UASB en IC reactoren) 

• Fosfaatterugwinning d.m.v. struviet 

• Struviet drogen en specificeren tot eindproduct 

• Stikstofverwijdering door resp. 2 en 1 traps anammox 

• Traditionele N verwijdering (nitrificatie/denitrificatie) 

• Sulfaatverwijdering door biologische oxidatie naar S 

• Biologische ontzwaveling biogas 

• Slib/zand ontwateringen door centrifuges en zeefbandpers 



Biogasproductie 

nu en in de toekomst 
 

• Lichtenvoorde     :       5 mio m3, benutting   80 % 

• Lomm        :  1,25 mio m3, benutting   95 % 

• Olburgen        :  3,75 mio m3, benutting   98 % 

• Dongen        :    2,5 mio m3, benutting   60 %  

• Totaal        : 12,5  mio m3, benutting   85 % 

 



Locatie Olburgen 



Doelstelling 
“Energie optimalisatie door samen te werken, waarbij duurzaamheid,  

energie, synergie en economie centraal staan” 

 

 

 

 

 

 

Partners 

 

 

 

 

 

 

• Waterschap Rijn en IJssel (rwzi Olburgen) 

• Aviko Steenderen B.V. 

 



Kentallen locatie 

Olburgen 
RWZI (WRIJ) AWZI 

(Waterstromen) 

m3/dag 20.000 2.500 

VE_150 TZV 90.000 130.000 

N en P verwijdering > 95 % > 80 % 

Biogasproductie (m3/jr.) 750.000  3.000.0000 

Oppervlakte  6 hectare 1,5 hectare 



 

Helikopterview   
 

Enkele voorbeelden van wat we zagen:    

• Aviko koelt het afvalwater en Waterstromen warmt het weer op 

• 2 biogas WKK’s op nog geen 100 meter afstand van elkaar 

• De warmte van WKK’s wordt niet geheel gebruikt 

• Groot gedeelte van het biogas wordt afgefakkeld 

• Grote stoompluimen boven de Aviko-fabriek 

• Ontwikkeling recreatiepark op 1 km 

• Waterschap wil rwzi Olburgen tot een energiefabriek maken  

 

 

 

 

 

 

 



 

Huidige situatie 



Huidige situatie 



Belangrijkste Kansen 
 

• Opzetten warmte- en biogasnetwerk 

• Communaal en industrieel biogas samen optimaal inzetten 

• WKK warmte gestuurd 

 t.b.v. vergister Waterschap 

 t.b.v. UASB’s Waterstromen 

 t.b.v. struvietdroging Waterstromen 

• Biogaslevering naar Aviko 

 

 

 

 

 



Biogas installatie 



Struvietverwerking 



Vitalphos 

 

 



 

Meer in detail 
 

• 750.000 tot 1 mio m3 van WRIJ direct naar ketels AVIKO 
 (vermeden aardgas inkoop, geen SDE) 

• 2 mio m3 uit UASB’s naar WKK 

 Stroomproductie:  

 50 % eigen verbruik & 50 % naar E-net 

 Warmteproductie: 

 45 % naar WRIJ voor vergisting 

 45 % naar struvietdroging 

 10 % naar AWZI.  

• Resterende 1 mio m3 uit UASB’s naar ketels AVIKO 

 (vermeden aardgasinkoop, met SDE) 

 

 

 

 



 

Procesoptimalisatie 
 

 

• Koeling afvalwater Aviko afstemmen op warmte behoefte 

zuiveringsprocessen  

• Effecten wijzigen bedrijfsvoering voorbezinker Aviko m.b.t. 

zetmeelwinning 

• Inzet algen voor vastleggen van CO2_WKK, N, P en warmte >> 

Onderzocht, nog niet haalbaar, prijs per kg algen nog te laag 

• Studie energielevering recreatiepark 



Toekomst 
“Verdere optimalisatie” 

 

• Struvietdrogen voor derden met (laagwaardige)warmte 

 

• Verhogen communale biogasproductie 

– Totale productie > 1 miljoen m3 biogas /jaar 

 

• Efficiënter gebruik restwarmte effluent (droogprocessen) 

 

• Energielevering recreatiepark (150 units) 

 



Conclusies 
 

• Samenwerken loont 

• Waterschap en bedrijfsleven kan goed samen 

• Energieoverschotten en tekorten efficiënt in de keten inzetbaar 

• Help elkaar de MJA doelstellingen te realiseren 



Vragen? 
 

 

 

  Dank voor 

uw aandacht! 


