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Presentatie 

• Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK) 
 

• Energie en grondstoffenfabriek 
– HHNK en de EFGF 
– Beleid biomassa  
– Biomassa projecten in Nederland 

 
 



Wie ben ik  

• Thijs Copini 
• Wageningen gestudeerd 
 
• Pianoverhuizer, kok, kistendrager, 

parachutevouwer.  
• Van kantoor in Den Haag naar het ‘echte 

werk’.  
• Trainee afdeling waterketen en 

ingenieursbureau Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 



HHNK  
• Waterveiligheid: Veilige duinen en dijken 
• Zoetwater kwantiteit: Beperken wateroverlast en 

watertekort.  
• Waterkwaliteit: Schoon oppervlaktewater/zuiveren 

afvalwater 
 

1,4 miljoen inwoners + 27,500 bedrijven 
• 1360 km dijk  
• 20.000 km waterwegen 
• 15 RWZI’s  
• 1440 km wegen 

 

 
 
 



VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF 
 



NEW water concept 

• Nutriënten: Terugwinnen van bruikbare 
nutriënten.  

• Energie: winnen van energie 
• Water: hergebruik van afvalwater 

 
• Circulaire benadering tov het verwerken 

van afvalwater  
• Dit focuste echter alleen op gemeentelijk 

en industrieel afvalwater  



Structuur EfGf 



De Energie- en Grondstoffenfabriek 
in verschillende 
verschijningsvormen: 

• Concreet: een installatie waar uit het (afval)water 
energie en/ of grondstoffen worden gewonnen, al 
dan niet op een RWZI/ AWZI. 

• Als concept van winnen, verwerken en afzetten van 
energie en grondstoffen uit (afval) water. 

• Een netwerk van waterschappen die deelnemen 
aan lokale maar ook landelijke initiatieven en 
discussies voor wat betreft de winning, verwerking en 
afzet van energie en grondstoffen afkomstig uit de 
(afval)(water)keten” 



 



HHNK en de EFGF 

• Cellu2PLA.  
Fijnzeef RWZI ZuidOost Beemster: Bioplastic van cellulosefractie.  
1. Membraan filtert afvalwater: cellulose (+- 70% van zeefgoed).  
2. Attero  Polylactic acid (PLA) (grondstof voor bioplastic)  
3. PLA naar producenten van (bio)plastic artikelen.  
 
+ Uitbreiding van de RWZI was vereist,  
maar door de fijnzeef is dit niet nodig.  
+ Lagere vuilvracht vereist minder zuurstof  
+ Lagere slibproductie  
 
 



Toekomstmuziek HHNK 
• Zuiverende kas:   
Afvalwater zuiveren met natuurlijke  
en kunstmatige wortels  
+ kwaliteit leefomgeving 
+ Energie zuinig 

• Aquafarm 
Afvalwater als 
voedingsbron voor 
organismen die: 
1. Het afvalwater zuiveren 
2. Geoogst kunnen 

worden 
Artikel: Veld, D. ter(2015) Lucratief 
boeren op de waterzuivering 



Probleem: 
Biomassa 

    



Waterschappen en Biomassa  
• Dijken (gras +bomen(80.000 stuks) 
• Oppervlakte water(gras + riet +waterplanten).  
• Wegen (gras+ bomen) 

 
• Biomassa HHNK 
• 3.000 ton gras: composteerders en HVC vergister 
• 4.000 ton slootmaaisel: Humest project en composteerders 
• 1500 ton winterriet 

 
•  Dit is alleen wat opgehaald wordt! 



Projecten in Nederland 

• High-end- vs low-end doeleinden 
• Kleinschalig vs grootschalig 

 
• Wat wordt er nu gedaan? 

 
Deze problemen konden wel eens veel 
oplossingen veroorzaken.  

 



Van afval naar grondstof 
Traditionele visie: 
Biomassa afkomstig van bermen en dijken is wettelijk gezien afval. 
“Verbod op storten buiten afvalverwerkende inrichtingen” 
 
Nieuwe visie.  
Vrijstellingsregeling plantenresten:  
- Maaisel mag verwerkt worden op aanliggende gebieden als 

bodemverbeteraar, mits: 
- Maaisel is “schoon en onverdacht” 
- Maaisel moet binnen een straal van 1 km van het maaipunt 

verwerkt worden. 
  

• Conventionele manier van omgaan: 
– Afgevoerd naar composteerbedrijven 

• 20-30€ per ton 
– Ontvangstplicht bij de boeren  



De kleine kringloop 
- Verwerking van maaisel binnen een straal van één kilometer vanaf het 

maaipunt.  
- Maaisel binnen de kleine kringloop hoeft niet of nauwelijks (10%) mee geteld te 

worden in mestadministratie  
 Wordt nu gewerkt aan green deal om grens op te rekken naar 5/10 km 
 
Pluspunten:  
- Houdt het product lokaal: geen transportkosten en uitstoot.  
- Verbeterde samenwerking boer/waterschap 
- Vermindering kosten waterschap 

 
Minpunten:  
- Vermindering van waterkwaliteit door uitspoeling nutriënten 
- Kan gevoelig zijn voor de wetgeving. 
- Laagwaardig doel  

 



Riet: potstal laag voor koeien 
 



 Andere toepassingen 
• Biocomposiet: Biologische polyester gemaakt van plantvezels.  
 
Waterschap de Dommel,  
Waternet,  
HHNK  
Staatsbosbeheer  
 Producten worden gecreëerd voor eigen markt.  
 Product bestaat voor 71% uit plantenresten en calciet. Levensduur +/- 25 jaar. 

 Besparing energie en materiaal tov glasvezel 

 Onderzoek wordt voortgezet met andere materialen.  

  
• Raffinage van waterplanten: Vezels en eiwitten.  
Experimenten met verschillende planten, manier van oogsten, voorbewerking, opslag en 
verwerking tot eiwitproducten door Grassa! 
 
Waterschap Aa en Maas (penvoerder), Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waterschap Rijn en IJssel, Waternet, Wetterskip 
Fryslan, waterschap Vallei en Veluwe, en waterschap Zuiderzeeland. Waterschap Peel en 
Maasvallei o.v.b 



Kleinschalig/high-end 
technologie:  
Waternet: Vlasolie en hennep in Westpoort, 
Amsterdam.  
 Lijnolie voor verffabrikant Rigo. 
 Vezels voor biocomposiet  

– Waternet is kosten kwijt van beheer 
– Rigo hoeft geen lijnolie meer te importeren uit Rusland of Canada. 
+ Loonwerker ontvangt inkomsten van verkoop van lijnzaadolie.  
+ Schrale grond wordt rijker 
+ Verhoging kwaliteit leefomgeving.  



Parenco: 10% bijmengen van 
papierpulp met maaisel 
• Kwaliteit(manier van maaien, wanneer) 
 Vereist flexibiliteit loonwerker 
• Kwantiteit(schatting hoeveelheden) 
 Nu 40.000 ton, in drie jaar 120.000 ton .  
• Logistiek 
 Hoe/Wat ga je oogsten? 
 Hoe ga je transporteren en hoe ver? 
 Voorbewerking? 
• Conserveren 
 Hoe te conserveren  
 Waar? 
• Technologie 
 Robuustheid etc.  
• Partijen (welke partijen zijn betrokken) 
 Hoe bereik je samenwerking 
• Afzetmarkt 
 Wie zijn de uiteindelijke gebruikers? 
Crux: Een “sluitende businesscase” vereist  
een bepaalde garantie van kwaliteit  
en kwantiteit van biomassa.  



Conclusie: 
 

• Op dit momenten veelal relatief low-end projecten 
in Nederland. Kwantiteit, Kwaliteit, logistiek en 
conserveren maken het complex.  

 Echter, deze projecten veroorzaken wel een 
transformatie in de manier van denken. Betrokken 
partijen worden op die manier klaargestoomd voor 
meer grootschalige, high-end technologieën in de 
toekomst.   
Duurzaamheid moet in het DNA slijten van de hele 
organisatie en betrokken partijen.  
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