
Presentatie 20 - 06 - 2007 

tekst Energiefabriek Den Bosch 
 

Alumnibijeenkomst  WUR 

16 april 2015, Heineken, ´s-Hertogenbosch 

 

Ferdinand Kiestra, Waterschap Aa en Maas 



Even voorstellen…… 

Ferdinand Kiestra 

 

T34 Bioprocestechnologie 

1996-1999 

 

Innovator bij Aa en Maas 

 

PhD-er bij Radboud 

Universiteit 



Verhaal in drie blokken 

 

De waterschappen….. 

  

 

 …hoe kijken die naar afvalwater……? 

 

 

   ….en hoe uit zich dat in Den 
Bosch….? 

 



23 Waterschappen 

- 350 rioolwaterzuiveringen 

 

- 14.000 km beken, rivieren en 
kanalen 

 

- 330.000 km sloten 

 

- 14.000 km primaire en regionale 
waterkering 



Waterschap Aa en Maas 

744.000 inwoners 

161.000 km2 

30 gemeenten 

Duizenden bedrijven 

Duizenden 
‘ondernemers in het 
groen’ 

 

 

 



Voldoende en veilig water 

 110 km waterkering 

 140 km overige 

kering 

 2700 km waterloop 

 61 gemalen 

 1800 stuwen 



Schoon water 

 7 RWZI’s 

 

 102 rioolgemalen 

 

 389 km transportleiding 

 

 1.209.000 

Vervuilingseenheden 

 

 100 miljoen m3 

afvalwater per jaar 

 

 



Afvalwater is waardevol! 

“There is no waste water,  
only water that is wasted” 
 





http://www.aaenmaas.nl/


Van Energie naar Grondstoffen 



Landelijk 140.000 ton cellulose per jaar 

Cellulose 



Fosfaat 

50% van landelijke kunstmestvraag 



Concrete grondstofprojecten Aa en Maas 

Fosfaatwinning en 
afzet op RWZI Land 
van Cuijk 

 

 

Cellulosewinning en 
afzet op RWZI Aarle-
Rixtel 

 

 



Afzet van cellulose in welke keten? 

Meerder partijen gaan batches van onze pilot verwerken: 

• Wegenbouw als afdruipremmer (!) 

• Isolatiemateriaal 

• Productie bio-ethanol  

• Tegengaan betonrot 

• Productie afbreekbare plantenpotjes 

• Potentie voor productie van bioplastics 



Veel nieuwe partners….. 





• Zuivering uit 1973 

• Inclusief vergisting en productie van biogas 

• Renovatie: van 2,2 naar 5,5 miljoen m3 
biogas/jaar 

    (Of biogas voor 50 miljoen autokilometers/jaar) 

• Operationeel in 2018 

 

 

Renovatie RWZI Den 
Bosch 

 



En een uitdagende praktijk 



Afvalstoffendienst 
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 Duurzaam 

 Lokaal 

 Betrouwbaar 

 

 

 Marktconform 

 Innovatief 

 Midden in de 
samenleving 
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Duurzame stad: luchtkwaliteit 
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Afvalstoffendienst   

De toekomst is gisteren begonnen 

 

 



Een lokale biobased economy! 
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De uitdagingen 

 Is hiervoor ruimte binnen de Wet Markt en Overheid? 

 Aanbesteding: dit mag niet één op één gegund worden! 

 Nieuwe ketens: hebben wij hiervoor wel de kennis in huis? 

 Contractvorming voor langere tijd brengt nieuwe uitdagingen 

 Prijsschommelingen gedurende het traject (vanaf 2010!) 

 Hoe zit het met belasting, BTW, prijsvorming en groen 

certificaten? 

 Onderlinge verschillen in snelheid en urgentie 

 Enorme verwevenheid van de projecten 

 …………….. 





En een uitdagende praktijk 



De Waarde van Water 

Economisch             Maatschappelijk                  Emotioneel ! 



 

 


