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Introductie 

• Opgericht ‘95 voor oplossen afvalprobleem 
drinkwatersector

• Anno 2017 leverancier (secundaire) 
grondstoffen

• Inkoop-, verkoop- en innovatiekracht

• Gespecialiseerd op die aspecten die niet tot 
kernactiviteiten waterbedrijven horen: 
verkoop, wet- en regelgeving, (commerciële-) 
business-development, productmanagement



Stoffen uit productie drinkwater

• ‘Waterijzer’-slib 

• Calcietkorrels (ontharding)

• Zand en grind (filters)

• Poederkool

• Brijn (humuszuren)

• (Struviet)



Toepassingen



Toepassingen



Circulair 

• Niet nieuw



Circulair in Drinkwater sector

• Ontharden drinkwater

– Een base met entmateriaal

• Ent materiaal zand: 
– Rivier

– Granaat 

• Product is kalk en zand 

– Industrie vraag monostroom kalk

• Enten op Calciet



Verkoop kalkkorrels Aanschaf calciet

Enten op calciet



Verkoop kalkkorrels Aanschaf calciet

Enten op calciet

Inkoop kalkkorrels

Bewerken kalkkorrels

Verkoop calciet



Circulair met IJzer

• IJzer komt vrij bij de productie van water uit 
grondwater

• IJzer wordt gebruikt bij de productie van water 
uit oppervlakte water als coagulant



Verkoop ijzerslib

IJzer productie 

Opslag ijzerslib 

Inkoop ijzerslib

Bewerken ijzerslib tot coagulant

Verkoop coagulant

gebruik coagulant

Verkoop 
ijzer/coagulatieslib

inkoop coagulant



Stappen om te komen tot circulair IJzer

• Maken van een LCA

• Analyse potentiële markten

• Maken stappenplan

• Zoeken partners om initiatief te ontwikkelen 

• Eerste succesvolle stap



Maken van een LCA
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Analyse potentiële markten
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Zoeken partners om initiatief te 
ontwikkelen

• Mestverwerking:
– Feralco
– Mestverwerking de Kempen

• Afvalwater:
– Feralco
– Diverse waterschapen
– Evides industriewater

• Drinkwater
– Feralco
– Waternet
– Evides
– KWR



Eerste succesvolle stap

• Vanaf 1 maart draait mestverwerking met 
ijzerwater

– Iets hoger droge stof gehalte 

– Output dikke fractie verbeterd (ruller)

– Finacieel voordeel mestverwerker

– Lager milieu belasting (lager carbon footprint)



mest

DS: 5-9%
TKN 5-6 kg/m3

PO4
3- 2-3 kg/m3

droogband

vervuild drain water

Vervolgproces

Drain water

waterijzer

Activator

Bewerkte mest
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