
Cascadering, kringloopsluiting en
symbiose



Programma

10.00 uur Opening 

10.10 uur Doel en uitleg programma

10.20 uur Key-note ‘Versnelling van de technologie’ als kans voor de toekomst’

11.00 uur Pauze

11.30 uur Van reststroomvalorisatie naar productdiversificatie

12.30 uur Lunch

13.30 uur Cascadering, kringloopsluiting en symbiose

14.30 uur Pauze

15.00 uur Milde processing / bioraffinage / ontwatering

16.00 uur Borrel + afscheid Cees van Rij



Symbiose

Samenwerken met verschillende identiteiten tot 

ieders of algemeen voordeel
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Voorbeeld case

• Huhtamaki Franeker

• Lamb Weston / Meijer

• Wetterskip Fryslân
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Lamb Weston / Meijer Oosterbierum

• 75 m3/h aan schoon effluent, na productie van biogas en

struvite, loost op  riool Waterschap

Eigenlijk te schoon voor een Waterschap



©  Lamb Weston   | 6

Huthamaki

• Neemt water in van het van Harinxma kanaal als koelwater

en proceswater

– Temperatuur leidend

• …. en loost koelwater op het van Harinxma kanaal en

proceswater op riool Waterschap
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Wetterskip Fryslân

• Ontvanger water van Huthamaki en Lamb Weston / Meijer 

en vele anderen

• Water Lamb Weston / Meijer te dun, zou ingezet kunnen

worden bij Huthamaki
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Uitdagingen

Te overwinnen obstakels;

1. Traject en staat van de pijpleiding

2. Voldoet het effluent van Lamb Weston / Meijer aan de 

eisen als koelwater voor Huthamaki?

3. Hoe gaan we om met effluent? Is dit een afvalstof?
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In het grote geheel

Waarom geen combi van rioolwaterzuivering en bedrijfsafval

waterzuivering?
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In het grote geheel

Waarom effluent van rioolwaterzuivering of bedrijfsafvalwater

eerst naar oppervlaktewater en vervolgens naar het land in 

plaats van direct op het land?
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In het grote geheel

Waarom geen extra effort op terugwinnen van waardevolle

stoffen in het procesafvalwater van bedrijven?
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Bedankt voor uw

aandacht!
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Claire Schreurs

Energy & Sustainability Manager

8 februari 2017

NAAR EEN DUURZAME 
ENERGIEVOORZIENING

In symbiose met andere bedrijven 
en sectoren…





Ambitie VNP
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POTENTIELE VERDUURZAMING IN 2030
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Papierindustrie: Partner in circulaire energie
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• Kansen
 Schaalgrootte

 Zeer efficiënte energieconversie en directe biogasinzet

 Symbiose mogelijkheden met restwarmtelevering, waterzuivering, gebruik nutriënten

• Uitdagingen
 Rendabele business cases in industrie prima te realiseren, echter terugverdientijden 

van > 5 jaar

 Lange termijn afnameverplichting is niet altijd eenvoudig voor industrie

 Behoefte voor biogas niet bekend bij ketenpartijen

 Levering biogas vanuit de keten is niet gewaarborgd.

 Toekomstvisie (na SDE tijdperk)

 Veel partijen nodig, wie trekt het project?



 Eerbeek maakt meer energie uit water

 Schaalgrootte gewenst in Nieuweschans

 Ugchelen staat in de startblokken

 Biogaslevering en waterzuivering in 
Doetinchem

 Roermond vraagt mest van 8000 koeien

Voorbeeldcases
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Roermond Papier zoekt 8000 koeien
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Gaat u met ons de industriële symbiose aan?
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Realisatie rendabele bio-energie initiatieven
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'WINNEN WAT VAN WAARDE IS'

RUUD PEETERS, KERNTEAM EFGF, 8-2-2017 VOOR DBC





Circulair in 2050: Proces

industrie

woningen

land/tuinbouw
Grondstoffen (fosfaat, 

PHA, cellulose, Alginaat)

Hulpstoffen 

(polymeren, 

chlorides, etc.)

RWZI



Circulair in 2050 Assets?

– Mate van impact

– Autonome ontwikkeling 

of duwtje nodig?

– Kans korte cyclus



Ideeën?

• Zijn hier kansen voor samenwerking?

• Inkoop specificaties met elkaar delen

• Partijen verdelen het werk

• Rol rijksoverheid?



How can we turn manure valorization into  
success

Anton Sweere, DBC Inspiration Event 8 February 2017



How can we turn circular economy into success

Anton Sweere, DBC Inspiration Event 8 February 2017



now and for 
generations to come

CSR at FrieslandCampina

31

Better nutrition for the world, a good living for our farmers, 

now and for generations to come

Leverage the Dutch dairy heritage and unique milk chain in a sustainable way 
to win the hearts and minds of our customers and consumers

Better nutrition for 
the world

A good living for 
our farmers

Better products Optimal milk valorisation Climate-neutral growth

Sustainable purchasing

Animal health & welfare

Economic performance & profitability

Improved quality & quantity of milk in DDP

Improved knowledge and skills in DDP

Responsible marketing

Transparent nutritional value labelling

Healthy lifestyle education

Sustainable production

Meadow grazing Biodiversity



Manure valorization at 
FrieslandCampina
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Climate neutral growth: 
reduce GHG emissions with 

1,9 Mton CO2 eq.

Sustainable farming is a matter 
of integrating all themes

Mestkring NL
The first step towards large scale 

manure valorisation

Manure 
valorization



Bottle necks in the chain
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Manure 
supply

Regulations

Economy

Technology

Market 
knowledge

Access to 
market

Application 
knowhow

Sustainability risks

Chain aspects

‘Valley of death’
Manure 

composition



From linear to circular

34Martin Scholten



Need for circular chains

● Valorization of (waste) biomass

● Reduction of environmental impact agro chains

● Climate change

● Depletion of fossil resources

● Emissions of P and N

● Biodiversity, e.g. need for organic solids

● More sustainable land use

● Positive effect on other impact factors, e.g. land use 
(change)

● Strengthening of business case

● Strengthening of local, regional, national economy

● …..
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Looking for symbiosis
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Biogas

Waste heat

Non-agro 
applications ?

N, P, KAlginate



What do we need

Partnership is the key to success:

Not only….

● Partners that cover (part of) the chain and that create 
symbiosis

● Partners to take away bottle necks

but also, maybe even more, …..

● Partners that share the same ambition

● Partners who will take the lead

● Partners with power, critical mass

● A government that acts as a partner

‘SDE’ for re-use of resources, nutrients

SDE+ is the key to green energy. There is no system in place 
to stimulate re-use of raw materials

37



There are no gains without pains……

… but who wants to share the pains
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Thank you for your attention
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DISCUSSIE




