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SNB zet in 2012 sterker in op terugwinning van fosfaat uit slib 

Nieuwe opdracht SNB voor verwerking van 40.000 ton slib  

 

 17 februari 2012- Vanaf april 2012 zal Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) per jaar 

ruim 40.000 ton slibkoek van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) gaan verwerken. De 

nieuwe opdracht past uitstekend in de strategie van SNB om een belangrijker partner 

te worden in de afvalwaterkringloop. Door de extra bezetting van de 

slibverwerkingsinstallatie kan SNB zich nog meer richten op de terugwinning van 

grondstoffen uit slib, met name fosfaat.  

 

Door de verwerking van meer slib kan SNB de transitie naar ketenspeler verwezenlijken. 

Marcel Lefferts, directeur van SNB: “WBL is een fantastische nieuwe klant. Allereerst omdat 

we met de extra levering van slib verder kunnen werken aan minimalisatie van ketenkosten. 

Maar nog belangrijker is dat we ons met de extra bezetting van de installatie nog meer 

kunnen richten op de terugwinning van grondstoffen en dan met name fosfaat uit het slib. Dit 

past volledig bij onze visie op de slibverwerking in de toekomst.”  

 

Met deze nieuwe opdracht verhoogt SNB de hoeveelheid slibkoek die zij verwerkt op de 

installatie in Moerdijk met bijna 10%. Daarmee verwerkt zij straks 30% van het Nederlandse 

rioolslib. Het Limburgse rioolslib is afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties  in Venlo en 

Hoensbroek. SNB verwierf de opdracht door het winnen van een Europese aanbesteding, 

waarop zij samen met transportbedrijf Heeren had ingeschreven. WBL gaat twee en een half 

jaar lang slib aan SNB leveren met twee mogelijke verlengingen van ieder twee jaar. 

 

SNB wil vanaf 2015 al haar verbrandingsas inzetten voor de terugwinning van fosfaat. De 

reststof fosfaat, die na de verbranding in de as overblijft, kan namelijk opnieuw worden 

gebruikt, bijvoorbeeld voor de productie van kunstmest en voedingsmiddelen. SNB heeft 

deze ambitie ook uitgesproken bij het ondertekenen van het ketenakkoord fosfaatkringloop in 

oktober 2011. Ruim twintig partijen, waaronder staatssecretaris Atsma,  ondertekenden het 



akkoord. Door de nieuwe opdracht voor WBL kan SNB verder aan de slag met de invulling 

van het ketenakkoord fosfaatkringloop.  

 

Met WBL breidt SNB haar werkgebied voor het eerst uit in Limburg. Guus Pelzer, directeur 

van WBL is verheugd met het afgesloten contract: “We hebben met SNB een betrouwbare 

partner gevonden voor de verwerking van het slib dat overblijft na het waterzuiveringproces. 

We zien uit naar een prettige samenwerking.” SNB werkt al voor acht waterschappen. Naast 

de zes aandeelhouders waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Regge 

en Dinkel, Rivierenland en Scheldestromen zijn dat het hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijlanden en waterschap Vallei en Eem. 

 

 

 


