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INTRODUCTIE & AANPAK

Introductie
Spannenburg is het grootste 
drinkwaterproductiebedrijf van Nederland en 
produceert sinds 1937 drinkwater voor haar 
gebruikers in Friesland. Bij het produceren van 
drinkwater komen er allerlei reststromen vrij. 
Reststoffen die een hele grote waarde kunnen 
hebben als grondstoffen voor nieuwe processen.

AANLEIDING
Vitens heeft de afgelopen jaren al heel veel stappen 
gezet op het gebied van het verwaarden van 
reststromen; door te investeren in onderzoek en 
samenwerkingen aan te gaan is het valorisatieteam 
er in geslaagd om een jaarlijkse kostenpost van 
2 miljoen om te zetten in een nieuwe bron van 
inkomsten.

Als een volgende stap wil Vitens de toepassing van 
haar reststromen verder optimaliseren om bij te 
laten dragen aan haar eigen missie voor duurzame 
waterwinning en duurzame bronnen.



Hoofdvraag
INTRODUCTIE & AANPAK

Hoe kan Spannenburg circulair ingebed 
worden in haar omgeving door nieuwe 
samenwerkingen aan te gaan en bestaande 
samenwerking te optimaliseren?

beeld: Google Earth



ACHTERGROND
Wat zijn duurzame samenwerkingen?



ACHTERGROND

4 Stappen om impact te verminderen

REDUCTIE
De makkelijkste manier om impact van grondstoffenwinning en productie te voorkomen is om 
minder te produceren.

SYNERGIE
Optimale uitwisseling van reststromen en het zo lang mogelijk behouden van waarde in de keten.
 
PRODUCTIE EN INKOOP
Gebruikmaken van schone, hernieuwbare of anderszins ecologisch gunstige bronnen.

MANAGE
Het is belangrijk om feedback te krijgen over hoe het systeem werkt om het optimaal te laten 
functioneren.



ACHTERGROND

Industriële symbioses
Bij industriële symbioses vindt er uitwisseling 
plaats van grondstoffen en energie tussen 
industriële activiteiten om bestaande of nieuwe 
producten mee te maken.

De belangrijkste voordelen van symbioses:

• Kleinere voetafdruk.

• Kostenbesparing.

• Nieuwe business modellen.

• Sterkere onderlinge relaties. Kalundborg is een van de beroemdste voorbeelden van industriële 
symbiose. Het Deense industrieel complex bespaart elk jaar $15 
miljoen en 4 miljoen m3 grond- en oppervlaktewater door slim 
grondstoffen te cascaderen.



ACHTERGROND

Voorwaarden voor succes
Symbioses in de praktijk zijn nog niet zo 
makkelijk
Dit soort samenwerkingen vraagt een visie en 
investeringen voor de lange termijn en dat komt 
niet altijd overeen met hoe bedrijven opereren.

De belangrijkste barrières:

• Afstand.

• Wet en regelgeving.

• Gebrek aan kennis.

• (Investerings)kosten.

• Gebrek aan vertrouwen.

• Onzekerheid van levering.

• Past niet binnen de ‘core-business.’



ACHTERGROND

Voorwaarden voor succes
Vitens heeft een aantal belangrijke 
streepjes voor
• Zekere levering zowel door het jaar heen als over de 

komende decennia kan Vitens levering garanderen.

• Kennis en ervaring expertise in het bewaken van 
kwaliteit en kwantiteit.

• Betrouwbare partner als drinkwaterbedrijf is 
Vitens betrouwbaarder dan veel andere bedrijven.

• Wet en regelgeving GMP+ certificering zodat er ook 
aan de diervoederindustrie geleverd kan worden.

Nadelen
• Locatie Spannenburg ligt vrij afgelegen, maar 

voor sommige reststoffen (zoals humuszuur) is 
een internationale markt geoorloofd.

• Kennis externe partners zijn zich nog niet altijd 
bewust van de mogelijkheden.



ACHTERGROND

Vitens en duurzaamheid
Binnen het thema duurzaamheid focust Vitens zich 
op drie belangrijke onderwerpen.
 
Duurzame bron
• Circulaire economie.

• Duurzame terreinbeheer.

• Natuurontwikkeling.

Verantwoord bedrijf
• Duurzaam bedrijfsvoering.

• Opwaarderen afval en reststromen.

Verbonden met de maatschappij
• Samenwerking in grondstoffen- en 

energietransitie.

• Bewustwordingscampagnes en educatie

• Schone leefomgeving.



ACHTERGROND

Hoogwaardige bestemming voor reststromen
Bij het valoriseren van reststromen is het van belang 
om voor de hoogst haalbare waarde te kiezen. 

Voor organisch afval is het bijvoorbeeld veel 
beter om deze weer te hergebruiken als menselijk 
voedsel (bijvoorbeeld broodpudding van oud 
brood) dan om het te verbranden en er energie 
van te maken. Daarmee verbrandt je namelijk ook 
de energie en moeite die het gekost heeft om dit 
brood te maken en bij de consument te brengen.

De ladder van Moerman is een goed voorbeeld dat 
een toepassingen voor organisch afval van hoog 
naar laag ordent.

Ladder van Moerman

PREVENTIE
voorkomen

bijvoorbeeld Instock

be-, ver-, en herbewerking van voedsel

biobased economy

+ energie opwekking

doel is energieopwekking

doel is vernietiging, waarbij evens energie kan worden opgewekt

storten van voedselresten is verboden

CONVERTEERBAAR NAAR HUMANE VOEDING

HUMANE VOEDING

TOEPASSING IN DIERVOER

GRONDSTOFFEN VOOR INDUSTRIE

VERWERKEN TOT MESTIF DOOR COMPOSTEREN

TOEPASSING VOOR DUURZAME ENERGIE

VERWERKEN TOT MESTIF DOOR VERGISTING

VERBRANDEN ALS AFVAL

STORTEN VAN GFT



ACHTERGROND

7 Pilaren van de circulaire economie
De circulaire economie draait om meer dan 
materialen. Metabolic identificeert 7 verschillende 
aspecten die moeten worden meegenomen om 
oplossingen systematisch te belichten.

• Materialen worden continue op een hoogwaardige manier 
gerecycled.

• Alle energie komt uit hernieuwbare bronnen.
• Water wordt gewonnen op een duurzame manier en bronherstel 

wordt gemaximaliseerd.
• Biodiversiteit wordt structureel ondersteund en versterkt
• Maatschappij en cultuur worden behouden.
• Gezondheid en welzijn van mens en natuur worden structureel 

ondersteund.
• De waarde van menselijke activiteiten wordt breder uitgedrukt 

dan financieel.

Samen dragen deze karakteristieken bij aan een robuuste en een 
veerkrachtig systeem.

ZEVEN 
KARAKTERISTIEKEN

VAN EEN CIRCULAIRE 
ECONOMIE
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Doel van de opdracht
Onderzoeken van een circulaire inpassing 
van Spannenburg in haar omgeving via 
nieuwe samenwerkingen die passen bij de 
wensen en doelen van Vitens en uiteindelijk 
ook bijdragen aan haar eigen duurzame 
waterwinning.

ACHTERGROND



ACHTERGROND

Aanpak
Dit onderzoek bestaat uit vier verschillende fases

1. Systeemanalyse 
In de eerste stap brengen we het huidige 
systeem in kaart om een goed beeld te krijgen 
van de grondstoffen die Spannenburg in- en 
uitkomen en wat de huidige toepassingen zijn. 
Daarnaast maken we ook een analyse van de 
omgeving.

2. Onderzoek nieuwe toepassingen 
Op basis van de huidige reststromen hebben we 
gekeken naar alle denkbare toepassingen die er 
mogelijk zijn met de grondstofstromen.

3. Stakeholderanalyse 
In de derde fase gaan we in gesprek met lokale 
ondernemers en organisaties en onderzoeken 
we nieuwe samenwerkingen.

4. Conclusies en aanbevelingen 
Tot slot bespreken we de resultaten en doen 
aanbevelingen voor de volgende stappen.

ONDERZOEK NIEUWE TOEPASSINGEN

STAKEHOLDERANALYSE

CONCLUSIES EN
AANBEVELINGEN

SYSTEEMANALYSE
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3

4

ONDERZOEK NIEUWE TOEPASSINGEN

STAKEHOLDERANALYSE

CONCLUSIES EN
AANBEVELINGEN
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SYSTEEMANALYSE
Hoe ziet het systeem er nu uit?



SPANNENBURG OP DIT MOMENT

Een systeemanalyse is een grondige en holistische manier om naar vraagstukken te kijken. Door middel 
van een systeemanalyse zie je duidelijk wat de grootste knelpunten en kansen zijn en waar die zich 
bevinden. De systeemanalyse voor dit project bestaat uit drie verschillende onderdelen: 

Materiaalstroomanalyse
Allereerst hebben we een materiaalstroomanalyse gemaakt van het drinkwaterproces van Spannenburg 
en dit gevisualiseerd door middel van een sankey diagram. Daarin volgen we het waterzuiveringsproces 
van grondwater tot drinkwater. In het diagram zie je de materiaalbehoefte voor Spannenburg over 
een jaar tijd aan de linkerkant het systeem binnenkomen en aan de rechterkant zie je welke stoffen 
eruit stromen en waar die terecht komen. We kijken in de materiaalstroomanalyse alleen naar het 
drinkwaterproductie proces en hebben andere afvalstoffen niet meegenomen in dit onderzoek.

Huidige toepassingen
In het tweede deel zoomen we in op de huidige toepassingen waarbij we kijken naar de gebruikers maar 
ook naar de opbrengsten.

Analyse van de omgeving
Tot slot kijken we naar de omgeving. Welke bedrijven zijn er in de buurt gevestigd die mogelijk gebruik 
kunnen maken van de grondstoffen van Vitens?

Wat is een systeemanalyse?



SPANNENBURG OP DIT MOMENT

ONTKLEURING
Humuszuur (1.450 ton)

NAFILTRATIE
Filtergrind (115 ton)

ONTHARDING
Kalkkorrels (6.311 ton)

VACUÜM ONTGASSING
CH4 (9.026 MWh)

TORENBELUCHTING

VOORFILTRATIE

PLAATBELUCHTING

Materiaalstromen drinkwaterproductie Spannenburg

Natriumchloride (326 ton)

WATERZUIVERINGSPROCES

Ijzerchloride (65 ton)
Entzand (186 ton)

Natronloog (5.950 ton)

CO2 (492 ton)

Zetag (1 ton)

Natriumhypochloriet (1,5 ton)
Citroenzuur (2,4 ton)

RUWWATER 
Ruwwater (24.821.800 m3)

ENERGIE

CHEMICALIËN HUMUSZUUR
(1.450 ton)

LANDBOUW EN VEETEELT (2.952 ton)

Verbranding (309 ton)
Ontzwaveling biogas (589 ton)

BOUW (4.634 ton) 

WATERZUIVERING (547 ton)

FILTERGRIND
(115 ton)

WATERIJZER
(8.765 ton)

KALKKORRELS 
6.311 ton)

REINWATER
24.260.000 m3

CONSUMENTEN
(24.260.000 m3)

WARMTE (5.867 MWh)

CO2 (11.290 ton)

Betonfabricage (4.053 ton)

Glasfabricage (421 ton)
Bodemisolatie (87 ton)

Ontzwaveling afvalverbranding
(7.610 ton)

Ontzwaveling en defostatisering (547 ton)

Infrastructuur (74 ton)

ENERGIE OPWEKKING (8.508 ton)

SPOELWATER HERGEBRUIK
Waterijzer (8.765 ton)

GENERATOR

Elektriciteit (3.159 MWh)

Regeneraat

LEGENDA
onder 50 ton/ 70 MWh)

CH4 

Elektriciteit generator (57 MWh)
Gas (35 MWh)

Elektriciteit (11.048 MWh)

Fractie van drinkwater gaat 
mee met de kalkkorrels

Methaan is een sterk 
broeikasgas

Warmte gaat verloren.

Potentiële bron voor koude

Water wordt hier 
optimaal hergebruikt

Bevat sporen van 
zeldzame metalen

Van methaan wordt 
elektriciteit gemaak.

Materiaalstromen drinkwaterproductie Spannenburg



SPANNENBURG OP DIT MOMENT

INPUTS

Hergebruik
• Drinkwaterproductie op Spannenburg is zeer geavanceerd en 

water en grondstoffen worden hergebruikt waar mogelijk.

Natronloog
• Elke week is er meer dan 100 ton natronloog nodig dat per 

schip wordt aangeleverd. De prijs stijgt momenteel sterk.

CO2
• Er moet apart CO2 worden ingekocht worden om de PH in het 

water te regelen.

Natriumchloride
• Beter bekend als keukenzout vervuilt het humuszuur en 

oppervlaktewater.

• Nieuwe kans: Er zitten sporen van zeldzame metalen in het 
ruwwater.

OUTPUTS

Reststromen 
• Worden allemaal benut voor nieuwe toepassingen.

Methaan
• Elektriciteit wordt gedeeltelijk lokaal opgewekt uit methaan. 

10% ontsnapt nog naar de atmosfeer.

Water
• Er komt vrij veel schoon drinkwater mee met de kalkkorrels.

Warmte
• 5.867 MWh - warmtevraag van ca. 400 huishoudens - is nog 

onbenut.

CO2 Emissies
• CO2 voetafdruk van Spannenburg (Scope 1 en 2) staat gelijk aan 

circa 4.500 auto’s op de weg.

• Nieuwe kans: Het grondwater kan een interessante bron zijn 
voor warmte en koude.

Wat gaat er goed en wat kan beter



SPANNENBURG OP DIT MOMENT

Toepassingen
Op dit moment worden de kalkkorrels vooral 
gebruikt in de fabricage van beton en glas. 
Daarnaast worden de korrels nu ook verwerkt 
in pikstenen voor kippen, kalkbemesting 
voor consumenten en agrariërs en lopen er 
experimenten om de zuurgraad in bodems van 
natuurgebieden te verbeteren.

Kwaliteitskenmerken
Kalkkorrels zijn GMP+ gecertificeerd en 
kunnen dus toegepast worden als veevoer. De 
korrelgrootte en het vochtgehalte zijn belangrijke 
kwaliteitskenmerken die de mogelijkheden voor 
het toepassen van kalkkorrels bepalen.

Huidige toepassingen kalkkorrels



SPANNENBURG OP DIT MOMENT

Toepassingen
Waterijzer wordt nu voornamelijk gebruikt 
voor ontzwaveling en defosfatisering van de 
afvalverbrandingsinstallatie van Omrin en voor 
biogasproductie. Een andere toepassing op dit 
moment is in de waterzuivering waar waterijzer 
bindt met fosfaten en zo zorgt voor minder 
eutrofiëring van de oppervlaktewateren. En 
Vitens heeft ook een hoogwaardige toepassing 
ontwikkeld als micronutriënt voor de fruitteelt.

Kwaliteitskenmerken
Op Spannenburg worden er twee soort waterijzer 
geproduceerd:
• Vloeibaar (circa 8% droge stofgehalte).

• Steekvast (tot wel 40% droge stofgehalte).

Naast ijzer(hydr)oxide, bevat waterijzer ook sporen 
van onder andere zand, calcium, fosfaat en mangaan.

Huidige toepassingen waterijzer



SPANNENBURG OP DIT MOMENT

Toepassingen
Humuszuur, een combinatie van fulvinezuur 
en humuszuur wordt op dit moment op 
slechts drie locaties van Vitens gewonnen. De 
belangrijkste toepassing is als bodemverbeteraar 
in de landbouw. Maar er zijn ook kansen in de 
veehouderij als natuurlijk antibioticum. Het Duitse 
bedrijf Humintech is de grootste afnemer van 
humuszuur.

Kwaliteitskenmerken
Humvi is een stroperige substantie en een 
combinatie van fulvine- en humuszuren. De 
humuszuren zijn ook GMP+ gecertificeerd en 
kunnen dus ook toegepast worden als diervoer.

Huidige toepassingen humuszuur



SPANNENBURG OP DIT MOMENT

Voor kalkkorrels en waterijzer konden we 
uitrekenen wat ongeveer de CO2-emissies zijn 
die gepaard gaan met het transporteren van de 
grondstofstromen.

Verreweg de meeste afnemers bevinden zich 
binnen een straal van 100 kilometer.

De CO2-emissies voor het vervoer van 
Spannenburg naar de afnemer voor deze twee 
grondstoffen is circa 52 ton CO2. Dat is relatief 
beperkt vergeleken met overige emissies in het 
systeem.

Rechts zie je de afstanden die er afgelegd 
worden om de totale hoeveelheid grondstoffen te 
vervoeren. De horizontale as is het cumulatieve 
gewicht en op de verticale as is de afstand van 
Spannenburg naar de afnemer.

Voetafdruk van transport
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SPANNENBURG OP DIT MOMENT

• Vitens heeft al indrukwekkende stappen 
genomen op het gebied van valorisatie van 
reststromen.

• Het is Vitens gelukt om samen met partners 
winstgevende producten op de markt te zetten.

• Als we de huidige toepassingen naast het 
concept model van wenselijkheid en principes 
van een circulaire economie leggen, dan is er nog 
ruimte voor verbetering mogelijk.

• Ook zijn er nog kansen voor nieuwe 
toepassingen denkbaar die nu nog niet worden 
benut.

• Spannenburg is sterk afhankelijk van externe 
inputs die niet lokaal worden geproduceerd.

Huidige situatie conclusies



SPANNENBURG OP DIT MOMENT

Vitens Spannenberg

BEDRIJVIGHEID

Bouw
Metaal
Papier
Textiel
Landbouw
Voedsel en veevoer
Energie
Afvalverwerking
Chemie

Legenda

Vitens Spannenburg

Ligging en omgeving Spannenburg
De drinkwaterproductie in Spannenburg ligt in Zuid-west Friesland. Precies tussen het Slotermeer, 
Tjeukemeer, Koevordermeer en de Groote Brekken.

Het gebied is omgeven door agrariërs, maar er  is nauwelijks bebouwing
in de omgeving en ook weinig grote commerciële activiteiten.

SYSTEEMANALYSE
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NIEUWE TOEPASSINGEN

Voor het vinden van nieuwe toepassingen 
hebben we een breed onderzoek gedaan naar alle 
denkbare toepassingen. Uiteindelijk hebben we die 
geëvalueerd op basis van vier criteria:

1. Model van wenselijkheid

2. Haalbaarheid

3. Schaalbaarheid

4. Aanwezigheid geschikte lokale partners

Het doel van dit deel van het onderzoek is om breed te kijken naar de 
kansen en de partners en inschatting te maken van de haalbaarheid. In 
dit onderzoek ontwikkelen we nog geen businesscases.

Klanten van Vitens in Friesland
OUTPUTS

• Kalkkorrels

• Humuszuur

• Waterijzer

• Warmte/Koude

• Methaan

• Trace metals



NIEUWE TOEPASSINGEN

WATER NATUUR VOEDSEL ENERGIE OVERIGE

Drinkwater Waterzuivering Bodems Landbouw Veeteelt

• Demobiliseren 
van zware 
metalen

• Bodemverbeteraar • Antibiotica, weer-
stand, en 

• Voedselopname

• Supercondensator • Inkt
• Natuurlijk 
• Geneesmiddel

• Defosfatering

• CO2-productie • Bosbemester • Paddestoelen
• Bodemverbeteraar
• Zilte landbouw

• Kippenvoer
• Supplement 
veevoer

• Vissenkweek

• Beton
• Glasproductie
• Staalproductie

• Biogas
• Transport

• Syngas

• Koude • Metaal 
herwinning

HUMUSZUUR

KALKKORRELS

WATERIJZER

RUWWATER

METHAAN

Overzicht toepassingen



NIEUWE TOEPASSINGEN

Toepassingen
Met name de Veluwe en de waddeneilanden hebben erg zure 
bodems. Voor dieren is het tekort aan kalk een probleem. 
Kalkkorrels van Spannenburg zouden op de bodems van 
natuurgebieden kunnen worden toegebracht om meer kalk in deze 
ecosystemen te introduceren.
 
Haalbaarheid 
Hoog.

Schaalbaarheid
Groot. De volumes die nodig zijn om natuurgebieden minder zuur te 
maken zijn groot.

Kalkkorrels bodembemester



NIEUWE TOEPASSINGEN

Toepassingen
Door kalk te combineren met hennep kan een duurzaam 
bouwmateriaal worden gemaakt. Dit wordt al door meerdere 
partijen gedaan. Door gebruik te maken van lokaal geteelde hennep 
kan een lokaal en circulair bouwmateriaal worden gemaakt.
 
Haalbaarheid 
De kalkkorrels zullen eerst moeten worden gebrand om het te 
kunnen toepassen als bouwmateriaal in kalkhennepblokken. Hierbij 
komt CO2 vrij dat ook bruikbaar is voor Vitens. 

Schaalbaarheid
Wanneer de vraag naar duurzame bouwmaterialen verder stijgt zijn 
de volumes groot. 

Kalkkorrels bouwmateriaal



NIEUWE TOEPASSINGEN

Toepassingen
In zilte bodems is veel Na, K en Mg aanwezig wat resulteert in 
een slechte bodemstructuur. Toevoeging van calcium kan de 
bodemstructuur verbeteren. Daardoor heeft  zilte landbouw een 
hoge calcium behoefte (2.500 kg/ha). Kalkkorrels uit Spannenburg 
zouden kunnen voorzien in deze calcium behoefte.
 
Haalbaarheid
Er moet meer onderzoek gedaan worden naar de financiële 
haalbaarheid.

Schaalbaarheid
Er is nog weinig zilte landbouw in de regio van Spannenburg. Echter 
zijn de volumes die nodig zijn als er meer zilte landbouw komt 
groot. 

Kalkkorrels zilte landbouw



NIEUWE TOEPASSINGEN

Toepassingen
Kalkkorrels kunnen worden toegepast als grondstof voor veevoer 
zoals bij kalveren. Ook kan kalk aan melk worden toegevoegd om 
de hoeveelheid calcium te verhogen.
 
Haalbaarheid
Om het in melkproductie toe te passen is een hogere zuiverheid 
van de kalkkorrel vereist. Wel kan het via het land indirect bij de koe 
terecht kunnen komen.

Schaalbaarheid
Als aan de kwaliteitseisen kan worden voldaan is dit een grote 
markt.

Kalkkorrels veevoer en melkproductie



NIEUWE TOEPASSINGEN

Toepassingen
Van kalkkorrels (CaCO3) kan je door verhitting CaO en CO2 maken. 
CaO heeft soortgelijke toepassingen als CaCO3 en de CO2  die 
vrijkomt is heel puur en kan dienen als grondstof voor veel 
processen en is daarnaast een van de inputs van Vitens.
 
Haalbaarheid
Warmte van methaan verbranding kan worden gebruikt om CO2 uit 
kalkkorrels te halen, maar de investeringskosten moeten verder 
worden onderzocht.

Schaalbaarheid
Hoog.

Kalkkorrels CO2 productie



NIEUWE TOEPASSINGEN

Toepassingen
Als PH-regelaar hebben kalkkorrels meerdere toepassingen. 
Zo kan het worden gebruikt bij het pasteuriseren van 
paddestoelensubstraat (PH shock), het regelen van het PH in de 
landbouw, viskwekerijen of algenteelt.
 
Haalbaarheid
Om kalk te gebruiken als PH-regelaar moet het in fijne vorm 
aanwezig zijn. De kleinere kalkkorrels van Spannenburg zijn wel heel 
geschikt gebleken als kalkbemester in het najaar.

Schaalbaarheid
Laag voor paddenstoelen-, vis- en algenteelt, maar hoog voor 
kalkbemesting.

Kalkkorrels PH-regelaar in verschillende sectoren



NIEUWE TOEPASSINGEN

Toepassingen
Waterijzer kan worden toegepast als micro-nutriënt in de fruitteelt of 
algenproductie. Er zijn verschillende situaties waarbij plantengroei 
wordt gelimiteerd doordat er geen ijzer aanwezig is of waar ijzer de 
bodem kan verbeteren. Vitens heeft al een patent aangevraagd voor 
deze toepassing en lanceert binnenkort FerrEau.

Haalbaarheid
Er zijn al verschillende haalbaarheidsonderzoeken gedaan samen 
met kennisinstellingen.

Schaalbaarheid
Deze toepassing wordt internationaal op de markt gezet om 
voldoende afzet te hebben.

Waterijzer micro-nutriënt



NIEUWE TOEPASSINGEN

Toepassingen
IJzeroxides zijn toepasbaar als kleurstof. Plastics kunnen 
bijvoorbeeld worden gekleurd door ijzeroxides.

Haalbaarheid
Voor toepassing als kleurstof zal ijzerwater gedroogd moeten 
worden en gefilterd moeten worden. Drogen kan (gedeeltelijk) met 
behulp van de restwarmte van de generator.

Schaalbaarheid
Onbekend. Er is verder onderzoek nodig naar de grootte van de 
markt.

Waterijzer kleurstof



NIEUWE TOEPASSINGEN

Toepassingen
Omdat ijzerchloride een van de inputs is bij drinkwaterproductie 
is gekeken of dit uit de reststromen terug te winnen is. Door 
waterijzer (Fe2O3) op te lossen in waterstofchloride (HCl) kan 
ijzerchloride worden teruggewonnen. Echter is lokale productie 
van waterstofchloride door middel van UV licht te gevaarlijk (zeer 
exotherme reactie).

Haalbaarheid
Laag.

Schaalbaarheid
Hoog.

Waterijzer ijzerchloride productie



NIEUWE TOEPASSINGEN

Toepassingen
Het bedrijf Humintech en enkele wetenschappelijk bronnen 
claimen dat humuszuur kan worden toegepast als vervanging 
van antibiotica. Ook zou humuszuur in veevoer groei bevorderen, 
de efficiëntie van het voergebruik verhogen en dieren beter tegen 
ziektes beschermen.

Haalbaarheid
Er zal meer onderzoek moeten komen om de toepassing van 
humuszuur als antibiotica te bevestigen en eindgebruikers te 
overtuigen.

Schaalbaarheid
Als humuszuur antibiotica kan vervangen en boeren overtuigd zijn 
van de werking is de schaalbaarheid groot.

Humuszuur antibiotica



NIEUWE TOEPASSINGEN

Toepassingen
Humuszuur kan worden toegepast in een elektrode in 
een supercondensator. Er is een studie gedaan waar een 
supercondensator is gemaakt met een inkt van grafeenoxide en 
humuszuur.

Haalbaarheid
Het is vooral wetenschappelijke literatuur waarin deze toepassing 
wordt besproken. Of er al echte producenten zijn die het op deze 
manier toepassen is onbekend.

Schaalbaarheid
De volumes die nodig zijn bij het maken van supercondensator zijn 
heel klein.

Humuszuur supercondensator



NIEUWE TOEPASSINGEN

Toepassingen
Door de geconcentreerde kleur van humuszuur kan het worden 
toegepast als inkt of kleurstof. Zo kan het gras ermee worden 
gekleurd of kan het worden gebruikt in drukkerijen. Bovendien is 
de kleurstof niet giftig en uitwasbaar. Met al het humuszuur uit 
spannenburg kunnen 3,3 biljoen pagina’s worden bedrukt. Er zijn 
enkele patenten voor deze toepassing aangevraagd.

Haalbaarheid
Er is meer onderzoek nodig naar de vraag uit de markt voor dit soort 
inkt en kleurstof.

Schaalbaarheid
De volumes die als inkt kunnen worden gebruikt zullen niet heel 
groot zijn.

Humuszuur inkt



NIEUWE TOEPASSINGEN

Toepassingen
Vooral in Duitsland wordt humuszuur toegepast in natuurlijke 
geneesmiddelen. Er worden door de bedrijven die dit produceren 
verschillende gezondheidsclaims gemaakt.

Haalbaarheid
Er is nog niet veel wetenschappelijk onderzoek te vinden die de 
gezondheidsclaims bevestigd. De haalbaarheid is daarom lastig 
vast te stellen.

Schaalbaarheid
Van de 1.450 ton humuszuur zouden in theorie 30 miljoen pillen 
kunnen worden gemaakt.

Humuszuur natuurlijk geneesmiddel



NIEUWE TOEPASSINGEN

Toepassingen
In het grondwater zit een grote hoeveelheid potentiële energie 
opgeslagen die gebruikt kan worden voor duurzame koude en 
warmte. Warmte-koude installaties kunnen deze energie benutten. 
1°C heeft een potentiele energie van 30.000 MWht per jaar. Dat kan 
leiden tot een potentiële besparing op elektriciteitskosten tussen de  
€ 300.000 tot 1 miljoen euro.

Haalbaarheid
Een soortgelijk project wordt nu uitgevoerd door Waternet en de 
Bloedbank. Waterkwaliteit is de eerste prioriteit, maar monitoring 
van de kwaliteit door de leidingen kan dat beter waarborgen.

Schaalbaarheid
 Zowel mogelijk bij de productielocatie als bij hoofdleidingen.

Water koude



NIEUWE TOEPASSINGEN

Toepassingen
In het grondwater zitten allerlei mineralen en metalen opgelost. 
Een aantal van die metalen zijn zeldzaam en bijvoorbeeld hard 
nodig voor de energietransitie. Boor wordt bijvoorbeeld gebruikt 
in permanente magneten voor windmolens. Als je kijkt naar de 
marktwaarde van de metalen zit er in theorie bijna 18 miljoen euro 
aan waarde in het water.

Haalbaarheid
Het onttrekken van de metaalsporen wordt nu alleen nog maar in 
laboratoria gedaan en is nog lang niet haalbaar. Bovendien moet er 
ook gekeken worden naar hoe het metaal gebonden is aan andere 
moleculen. Ook is het de vraag of je alle metalen uit je drinkwater 
wilt hebben. Zo is magnesium een vitaal element voor mensen. 

Schaalbaarheid
Potentie is groot, maar nog ver van realiteit.

Strontium, Boor en Magnesium lijken de meest waardevolle metalen in 
het ruwwater.

Theoretische waarde trace metals: 18 Miljoen

Strontium Magnesium

Boor

Barium

Waterconsumptie klantenWaterconsumptie klanten

VanadiumStrontium KaliumMagnesium Boor CobaltBarium

Water trace metals



NIEUWE TOEPASSINGEN

Toepassingen
de generator produceert bijna 6.000 MWht aan warmte per jaar. 
Genoeg om meer dan 400 huishoudens of bijna 15 zwembaden 
mee te verwarmen. Er is op dit moment echter geen directe 
potentiële afnemer in de buurt. Er zijn drie mogelijkheden voor het 
gebruik van de warmte:

• Warmtebron terugdringen methaangas kan ook gebruikt voor 
andere toepassingen zoals als brandstof voor het wagenpark. De 
wagens van Omrin rijden al op Methaangas.

• Voor eigen proces drogen van kalkkorrels of het indikken van 
ijzerwater.

• Nieuwe afnemer er kan ook gezocht worden naar nieuwe 
afnemers van warmte die zich op of rond Spannenburg kunnen 
vestigen.

Haalbaarheid
Vooral toepassingen binnen het eigen proces lijkt een haalbare 
optie.

Warmte
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