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snb heeft de AWZi op eigen terrein laten bouwen om zo de milieueffecten 

van de slibverwerking verder te minimaliseren en de kosten te verlagen. dit 

heeft effect op de hele afvalwaterketen. marcel lefferts, directeur: “We 

zijn erg blij dat de installatie nu in werking is, want de installatie brengt ons 

voordelen op het gebied van water- en luchtemissies, energieverbruik en 

productie van reststoffen, naast besparingen op financieel gebied.”

AWZI ZOrgt vOOr LAgere emIssIes
vergeleken met de oude situatie, zorgt de AWZi voor een significante 

verlaging van de ammoniakemissie en de emissie van eoX (extraheerbare 

organische halogeen)-verbindingen. ook voorkomt de AWZi de afvoer 

en verwerking van ammoniakwater – een gevaarlijke afvalstof – en zorgt 

de installatie voor een betere beheersing van de afvalwatertemperatuur 

en de geur van het afvalwater. voor de AWZi is gebruik gemaakt van een 

zuiveringsvariant gebaseerd op de innovatieve demon-technologie.

de AWZi bij snb functioneert in combinatie met nazuivering op de rWZi 

bath van het waterschap brabantse delta. voor de opstartperiode is een 

jaar uitgetrokken.

> Lees verder op de volgende pagina

Op 20 april heeft SNB de nieuwe biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in gebruik 
genomen. De installatie draagt bij aan de realisatie van SNB’s ambitie om haar verwerkings-

proces van zuiveringsslib duurzamer in te richten. De AWZI zal dagelijks ongeveer 
600 m³ afvalwater zuiveren. In de komende maanden wordt de installatie 

gefaseerd opgestart.

IN deZe uItgAve: nieuWe AFvAlWAterZuiveringsinstAllAtie geopend • intervieW met 
nieuWe dijkgrAAF brAbAntse deltA • evAluAtie WAterschApsbedrijF limburg • herijking business continuity plAn 
AFgerond • FosFAAtrecycling centrAAl in FuldA • vrAchtWAgens steeds eFFiciënter • duits onderZoek nAAr slibAs

biologische AFvAlWAter-
ZuiveringsinstAllAtie levert 
meerdere voordelen op



bijna vijf jaar lang was moonen raadsadviseur van het kabinet van 

de minister-president. in haar nieuwe functie is die haagse ervaring 

een groot voordeel. Als geen ander weet ze hoe politieke belangen 

worden afgewogen. moonen: “het is best een overgang van den 

haag naar de uitvoering, al is daar mijn loopbaan ooit begonnen. 

 Als cultuurtechnisch medewerker in 

landinrichtingsprojecten en beëdigd 

rentmeester heb ik ervaring 

opgedaan in de private sector. 

die ervaring leert mij dat 

uitwisseling tussen beleid 

en uitvoering, publiek en 

privaat meer zou moeten 

plaatsvinden.” 

PersOONLIjke AmbItIes
Aan het begin van haar zesjarige 

ambtsperiode heeft de nieuwe 

dijkgraaf de belofte uitgesproken om meer te doen dan haar 

functie van haar verlangt. Ze noemt dat een besef van persoonlijke 

verantwoordelijkheid en stelt daarbij drie doelen centraal. “ik wil 

de zichtbaarheid van het waterschap vergroten. burgers leren de 

publieke zaak van het waterschap juist kennen door de ijzersterke 

uitvoering. ook streef ik ernaar meer grensoverschrijdend te 

werken. grenzen tussen landen mogen geen grenzen worden 

tussen relaties. het water trekt zich al helemaal niets aan van 

grenzen. We moeten durven denken in kansen en mogelijkheden. 

tot slot zal ik blijven zoeken naar mogelijkheden om kosten te 

reduceren. de circulaire economie biedt kansen.” 

een mooi voorbeeld van hergebruik is de energiefabriek op 

de bredase rioolwaterzuiveringsinstallatie nieuwveer. daar is 

waterschap brabantse delta al volop bezig met de productie 

van groene stroom. moonen: “dit najaar wordt een deel van de 

warmte die bij de biogaswinning wordt opgewekt, aangesloten 

op de stadsverwarming in de wijk haagse beemden. daar blijft 

het niet bij. samen met snb kunnen kostbare stoffen als fosfaat 

teruggewonnen worden uit het slib dat bij de zuivering achterblijft. 

Zo kunnen we extra inkomsten genereren.”

voor dijkgraaf moonen staat de komende tijd vooral in het 

teken van kennismaking met waterschap brabantse delta, het 

werkgebied, de partners en klanten. een bezoek aan snb zal daar 

ook zeker deel van uitmaken.

dijkgrAAF cArlA moonen: 

“uitWisseling tussen beleid en 
uitvoering, publiek en privAAt 
Zou meer moeten plAAtsvinden”

Het land een nieuwe koning, waterschap 

Brabantse Delta een nieuwe dijkgraaf. Op 

15 mei legde Carla Moonen de eed af aan de 

Commissaris van de Koning van Noord-Brabant 

en luidde daarmee een nieuw tijdperk in voor 

het waterschap. Dat zij de juiste vrouw op 

de juiste plaats is, blijkt uit de ingrediënten 

van haar loopbaan: een passie voor milieu, 

natuur, landbouw en openbaar bestuur, 

gecombineerd met jarenlange ervaring in de 

private en bestuurlijke sector. 

“Ik wil de 

zichtbaarheid van 

het waterschap 

vergroten”

Dijkgraaf Carla Moonen



In de afgelopen periode heeft SNB met hulp van verschil-
lende professionals het business continuity plan tegen 
het licht gehouden. Directe aanleiding voor deze herijking 
was de brand bij Chemie-Pack. Hierdoor ontstond 
binnen SNB de vraag of men afdoende voorbereid was 
op toekomstige incidenten.

Aan de ene kant 

hebben experts het 

verzekeringspakket en 

de dekking daarvan 

geanalyseerd. niet alleen 

incidenten bij snb, maar 

ook bij andere bedrijven 

in de buurt werden in dit 

onderzoek meegenomen. 

de uitkomst daarvan? 

het verzekeringspakket 

blijkt helemaal in orde te 

zijn. Aan de andere kant 

hebben deskundigen de 

continuïteit van de bedrijfsvoering tijdens mogelijke calamiteiten 

onderzocht. hieruit kwamen een aantal kleine aanpassingen 

naar voren op gebied van de procedures en het noodplan. 

vervOLgstAPPeN 
naast de stappen die nu al genomen zijn, blijft snb continu 

bezig verbeteringen door te voeren aan het business 

continuity plan om de veiligheid en de continuïteit te 

waarborgen. Zo worden fysieke aanpassingen gedaan aan de 

kabeldoorvoeringen om deze nóg brandveiliger te maken. 

daarnaast is snb bezig de mogelijkheden te onderzoeken 

voor het op afstand monitoren en bedienen van belangrijke 

installatie-onderdelen om de installatie beheerst in een veilige 

modus te kunnen brengen. Als er een noodsituatie ontstaat op 

industrieterrein moerdijk, kan het gebeuren dat snb onmiddellijk 

geëvacueerd moet worden. de kans, alhoewel klein, bestaat dat 

het automatisch proces van overgang naar een veilige modus 

ontregeld wordt. met het invoeren van op afstand bedienbare 

systemen kan de situatie van veraf gemonitord worden en heeft 

snb de mogelijkheid om in te grijpen.

herijking business continuity plAn snb AFgerond

Vorig jaar heeft SNB, in samenwerking met transportbedrijf Heeren 

Transport B.V. uit Roosendaal, een Europese aanbesteding voor 

een opdracht van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) voor zowel 

slibverwerking als transport gewonnen. Het transportgedeelte 

bestond eigenlijk zelfs uit twee opdrachten: aan de ene kant het 

transport van Limburg naar Moerdijk, maar aan de andere kant ook 

het transport binnen Limburg tussen de installaties van WBL. 

de afspraak was om op regelmatige basis 

de opdracht en de uitvoering daarvan te 

evalueren. omdat de opdracht nu een jaar 

loopt, was het een logisch moment om 

de eerste evaluatie plaats te laten vinden. 

vertegenwoordigers van Wbl zijn daarvoor 

langsgekomen bij het kantoor van snb 

in moerdijk en heeren transport b.v. in 

roosendaal. de uitkomst van de evaluatie? 

Alle drie de partijen zijn tevreden over de 

opdracht en de uitvoering daarvan. op dus 

naar de tweede evaluatie over een jaar!

goede evAluAtie met 
WAterschApsbedrijF limburg

Rioolwater-

zuiveringsinstallatie 

van WBL in Venlo



meer dan 90% van de aanwezigen kwam 

uit duitsland. de conferentie werd daar 

echter niet minder interessant door. op de 

eerste dag lag de focus op wetgeving. Zo is 

de duitse overheid bijvoorbeeld bezig met 

wetgeving op het gebied van slibverwerking, 

maar ook voor fosfaatterugwinning. het 

doel is hierbij de verspilling van fosfaat in de 

kringloop tegen te gaan. tijdens de tweede 

dag stonden slibbehandelingstechnieken 

en verwerkingsmethodes centraal. en op 

de derde, afsluitende dag waren het vooral 

onderwerpen als thermische behandeling, 

droging en verbranding die aan bod 

kwamen.

de conferentie draaide niet alleen om 

de inhoudelijke bijdrages. het was ook 

een echte netwerkbijeenkomst. Zo werd 

bijvoorbeeld veel tijd uitgetrokken voor 

(lunch)pauzes en was er een grote zaal 

met bemande stands en tentoonstellingen 

van bedrijven. hierdoor kregen de 

aanwezigen vanuit overheden, onderwijs 

en bedrijfsleven alle kans om met elkaar in 

contact te komen.

FOsFAAtreCyCLINg 
beLANgrIjk Issue
Wat opviel, was dat er een terugkerend 

thema was gedurende alle drie de dagen: 

fosfaatterugwinning. dit kon met recht 

‘de rode draad’ genoemd worden van de 

achtste editie van deze conferentie over 

slibverwerking. bijna alle sprekers hadden 

het opgenomen in hun presentaties, en 

sommige bijdrages gingen zelfs nergens 

anders over!

de belangrijkste tendens die terug te 

vinden was in de bijdrages over fosfaat-

terugwinning, was dat verspilling zo veel 

mogelijk tegengegaan moet worden. 

in duitsland wordt daar nu wetgeving 

voor gemaakt, vergelijkbaar met de 

ontwikkelingen in Zwitserland. dit zou 

betekenen dat slibverbrandingsas in 

de toekomst wordt opgeslagen in een 

zogenaamde monodeponie of stortplaats, 

waarin het wordt gescheiden van 

andere grondstoffen tot technologische 

ontwikkelingen zo ver zijn dat fosfaat 

teruggewonnen kan worden uit deze as.

een bijzondere bijdrage was er ook van 

josef lehmkuhl, adviseur bij het grote duitse 

afvalbedrijf remondis. in zijn visie op de 

principiële terugwinningsroutes van fosfaat, 

stelde hij dat thermphos eigenlijk de meest 

ideale route had voor fosfaatrecycling. 

ondanks het recente faillissement toch goed 

om te horen, en een bevestiging dat snb op 

de goede weg is.

FosFAAtterugWinning 
de rode drAAd in FuldA
Van dinsdag 4 juni tot en met donderdag 6 juni vond één van de belangrijkste congressen over 

slibverwerking plaats in het Duitse Fulda. Namens SNB was Luc Sijstermans er drie dagen, en 

Marcel Lefferts was de laatste dag aanwezig. De tweejaarlijkse conferentie, georganiseerd door 

de Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA), werd goed bezocht: 

er waren bijna 300 geïnteresseerden!

“Thermphos had 

de ideale route voor 

fosfaatrecycling”



snijlijn – 2 mm korter ivm invouwen

kort
nieuws

AAnbestedingsproces hogedruk-
stoomketels in volle gAng
de offertes van alle aanbieders voor de nieuwe hogedrukstoomketels 

zijn de eerste week van mei binnengekomen. deze offertes werden eerst 

beoordeeld op basis van de door snb gestelde eisen. daarna werd een 

technische evaluatie uitgevoerd. ook vonden aanvullende gesprekken plaats 

met alle aanbieders over de offertes. snb heeft de opdracht voorlopig 

gegund aan nem energy. het is de verwachting dat begin juli de definitieve 

opdracht wordt gegeven.

deze 57e editie van de snb berichten 

staat voor een groot deel in het 

teken van innovatie. Zo is de nieuwe 

biologische afvalwaterzuivering op het 

eigen terrein in moerdijk geopend, 

komen er nieuwe hogedrukketels en zijn 

de vrachtwagens van heeren transport 

voorzien van een geavanceerde 

boordcomputer. bovendien was de 

terugwinning van fosfaat de rode draad 

tijdens het congres over slibverwerking 

van de dWA in het duitse Fulda.

maar, ook de veiligheid en continuïteit 

binnen het bedrijf staan hoog op de 

agenda. Zo is voor snb de brand bij 

chemie-pack de aanleiding geweest 

om nog eens goed door experts te 

laten kijken naar het business continuity 

plan, zoals u eerder hebt kunnen lezen 

in deze snb berichten. Wat betreft de 

verzekeringen en de procedures, zoals 

het noodplan en de crisisorganisatie, is 

alles goed op orde. 

ondanks de positieve resultaten 

uit de herijking, blijft snb uiteraard 

voortdurend werken aan de veiligheid 

en continuïteit binnen het bedrijf, maar 

ook daarbuiten, samen met partners in 

de omgeving. dit staat aan de basis van 

een gezonde bedrijfsvoering. het is van 

het grootste belang om de organisatie 

zowel fysiek als organisatorisch goed 

voorbereid te houden op mogelijke 

crises, incidenten of ongevallen.

marcel lefferts, directeur snb

veiligheid en 
continuïteit 
AAn de bAsis

bericht
uit het mt

belgische plAnnen ecophos
in 2011 is snb samen met 

afvalnutsbedrijf hvc uit Alkmaar en 

fosfaattechnologiebedrijf ecophos in 

een gezamenlijk onderzoekstraject 

gestapt dat onderzoek doet naar 

slibasrecycling volgens het ecophos-

procedé. het in het belgische 

louvain-la-neuve gebaseerde 

ecophos heeft nu, samen met een 

andere belgische partij, een nieuw 

te bouwen fabriek op de planning 

staan. deze nieuwe fabriek kan naast fosfaaterts ook slibverbrandingsas 

opwerken naar bruikbare grondstoffen, en dan met name fosfaat.

nieuWe monoverbrAndings-
instAllAties in mAinZ en Zürich
monoslibverbranding blijft een techniek waarin flink geïnvesteerd wordt. 

nieuwe installaties komen erbij in duitsland (mainz) en Zwitserland 

(Zürich). dit komt door de steeds strengere wetgeving omtrent fosfaat-

terugwinning in Zwitserland en plannen voor vergelijkbare wetgeving in 

duitsland. dit geldt eigenlijk voor de hele europese unie. ook in andere 

delen van de wereld is men bezig met de problematiek. Zo wordt in 

hong kong op dit moment één van de grootste slibverbrandingsinstallaties 

ter wereld gebouwd.
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dit vertelt chris dillen, werkzaam als bedrijfsleider 

bij heeren transport in roosendaal. “nadat 

Fleetboard is ingebouwd in een vrachtwagen, 

kunnen verschillende zaken binnen één systeem 

geïntegreerd worden. Zo houdt het bijvoorbeeld 

het brandstofverbruik bij en is gps beschikbaar. 

bovendien verloopt de communicatie met de 

chauffeur via het systeem en kunnen de digitale 

vrachtbrieven aan Fleetboard gekoppeld worden. 

een groot voordeel op het gebied van efficiëntie, 

want dit gebeurde eerst altijd via de telefoon.”

na de positieve uitkomst van de proef is gelijk 

besloten alle vrachtwagens uit te rusten met 

Fleetboard. eind mei is de laatste inbouw 

gedaan. dillen: “tegen het einde van dit jaar 

zullen we ons gaan oriënteren op de volgende 

stap van de automatisering, aangezien er nog 

meer optimalisatiemogelijkheden zijn. We gaan 

echter niet alles in één keer omzetten. net als 

met het inbouwen van Fleetboard gebeurt dat 

weloverwogen, stap voor stap.”

vrAchtWAgens 
steeds eFFiciënter
Sinds enige tijd is het transportbedrijf waar 
SNB mee samenwerkt voor de aanvoer van 
slib, Heeren Transport B.V., bezig met het 
verder automatiseren van de Mercedes-
Benz vrachtwagens. Een eerste proef in 
de nieuwste Euro 6 vrachtwagens met het 
Fleetboard-systeem van Daimler (onderdeel 
van Mercedes) is goed verlopen.

Een aantal jaar geleden, van 2005 tot 2008, heeft SNB samen 
met onder meer de Duitse Bundesanstalt für Materialforschung 
und –prüfung (BAM) meegedaan aan het Europese onderzoeks-
project SUSAN (SUstainable and SAfe re-use of municipal sewage 
sludge for Nutrient recovery). Dit project ondersteunde technisch 
onderzoek naar de mogelijkheden om slibas op te werken tot 
kunstmest. 

dat de bAm nog steeds veel interesse heeft in het fosfaatvraagstuk, 

blijkt uit het onderzoek waar zij nu mee bezig zijn in duitsland. bAm, 

gevestigd in berlijn, doet op dit moment onderzoek naar alle 26 slib-

verbrandingsinstallaties in duitsland. dit kwam marcel lefferts, directeur 

van snb, te weten tijdens zijn bezoek aan een bijeenkomst van duitse 

slibverwerkers in bremen afgelopen 16 en 17 april. het algemene doel 

van het onderzoek van de bAm is het onderzoeken van de kwaliteit van 

de slibas uit deze installaties. 

daarnaast focust het onderzoek ook op de vraag in hoeverre fosfaat 

terug te winnen is uit de as van de verschillende verbrandingsinstallaties. 

dat de bAm dergelijk onderzoek uitvoert is van groot belang: jaarlijks  

produceert duitsland meer dan 300.000 ton aan slibas! veel mogelijk-

heden dus voor terugwinning van fosfaat. het onderzoek is inmiddels in 

de laatste fase aanbeland. snb blijft dit onderzoek natuurlijk met grote 

interesse volgen.

duits onderZoek nAAr 
kWAliteit vAn slibAs en 
terugWinning FosFAAt
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De 26 slibverbrandingsinstallaties die BAM onderzoekt in Duitsland

Het multi-

functionele 

Fleetboard nu ingebouwd 

in alle vrachtwagens


