
JAARPLAN 2021



Inleiding

Voor u ligt het jaarplan 2021 van de Energie- en Grondstoffenfabriek. Dit jaarplan in vogelvlucht biedt overzicht met 
hyperlinks naar een verdere uitwerking per grondstof. De korte, middellange en lange termijndoelen zijn gebaseerd op 
de roadmaps. Er is overlap tussen dit jaarplan en het jaarplan 2020. Dit komt doordat er in 2020 minder uitgevoerd is dan 
gepland, door de coronacrisis. Daardoor zijn geplande activiteiten doorgeschoven naar 2021. 

De ondersteuning bij de product- en marktontwikkeling voor de top 5 grondstoffen door AquaMinerals is in 2020 
succesvol gestart. In 2021 wordt de ondersteuning uitgebreid met nieuwe grondstoffen die naar boven kwamen uit de 
consultatie bij de waterschappen. Enkele van de nieuwe grondstoffen zijn vivianiet en CO2. 

Een ander speerpunt voor 2021 is het verlagen van de klimaatvoetafdruk. Naast alle manieren om energieneutraal te 
worden (zoals energiereductie, zonne- en windenergie en vergisting) wordt er ook ingezet op de reductie van 
broeikasgassen. Het voorkomen van lachgas en methaan bij het zuiverings- en gistingsproces staat bij meer en meer 
waterschappen hoog op de agenda. De taakverdeling tussen de werkgroep Energie, Stowa en Unie van 
Waterschappen wordt de komende periode aangescherpt. 

Ook in 2021 zoeken de Verkenners actief naar nieuwe grondstoffen en verduurzamingskansen voor de waterketen. Een 
nieuwe kans is bijvoorbeeld de ‘Big Brown Data’, oftewel het gebruik van afvalwater als belangrijke informatiebron. In 
2021 zullen de uitkomsten van de Verkenners gepresenteerd worden bij het jaarlijkse EFGF symposium. Daarnaast zal de 
EFGF actiever communiceren over nieuwe grondstoffen en concepten op bijvoorbeeld LinkedIn en andere (social) 
media. 

Het bijbehorende budget voor de uitvoering van de beschreven activiteiten is gespecificeerd in de begroting 2021.

Het Programmateam EFGF



Overzicht jaarplan 2021

Maximaal bijdragen aan 
een betere wereld met 
duurzaam presterende 

waterschappen

Winnen wat van waarde is

Hergebruik cellulose uit rioolwater is 
volledig ingeburgerd

(Inter)nationale uitrol Kaumera uit 
afvalwater

Bioplastics: leveren van volwaardig 
circulair product uit afvalwater

Fosfaat: 80% beschikbaar fosfaat 
terugwinnen

Waterschappen leveren maaisel en zijn 
launching customer van producten die 

ervan worden gemaakt

Energie: in 2035 is iedere rwzi 
klimaatneutraal en helpt de omgeving als 

energiehub

Water: Effluent is alom geaccepteerd als 
volwaardige zoetwaterbron voor industrie 

en landbouw

Afvalwaterketen zonder:

* N2O en CH4 uitstoot

* schadelijke emissies (N, P, microverontreinigingen)

* gebruik van fossiele/schadelijke grondstoffen

* verslechtering biodiversiteit

*  verslechtering sociale ontwikkelingsdoelen VN

Verkenners: Verbreed netwerk voor 
antwoord op maatschappelijke thema’s in 

combinatie met afvalwaterketen 

Algemene coördinatie en organisatie

EFGF is bekend als kundig netwerk 
waarmee waterschappen einddoel 

kunnen bereiken

Profilering EFGF: jaarlijks symposium + 
website + LinkedIn + overige 

communicatie

Einddoel Tussendoelen
Ambities 

(uit Roadmaps) Activiteiten 2021

Programmateam



Programmateam

Activiteit Beoogd resultaat

0.1 P&C-cyclus: Jaarplan, jaarverslag, 

begroting, vergaderingen, notulen etc.

Doelgericht werken en 

transparantie

0.2 Sturing activiteiten AqM Evenwichtige inzet AqM op 

EFGF onderwerpen

0.3 Afstemming met team Circulaire

Economie (CE) UvW

Inbreng EFGF in Strategie

CE UvW

0.4 Coördinatie activiteiten werkgroepen 

en Verkenners

Voortgang van onderzoek 

en ontwikkeling en 

kennisdeling tussen WG’s

0.5 Organiseren EFGF symposium. Beoogd

thema 2021: ‘duurzame waterketen’

Vergrootte zichtbaarheid 

EFGF t.b.v. versnelling 

ketenvorming

0.6 Communicatie-activiteiten (o.a. 

website, nieuwsbrief, LinkedIn)

Positionering en 

zichtbaarheid EFGF en 

versnelling ketenvorming



Cellulose

Activiteit Beoogd resultaat

1.1 Vetzuren maken uit zeefgoed, te benutten 

voor biologische nutriëntenverwijdering 

(Stowa onderzoek door RHDHV)

Toepassing van zeefgoed 

voor vetzuurproductie 

bewezen, onderbouwd 

met business case

1.2 Bouw van een opwerkinstallatie voor 

zeefgoed, die selecteert op de 

cellulosefractie

Oplevering opwerk-

installatie, cellulose 

geschikt voor hergebruik

1.3 Onderzoek (door Omlab) naar 

gecombineerde toepassing van cellulose 

met Kaumera (samenwerking met WG 

Kaumera, zie 2.6)

Product bestaande uit 

cellulose en Kaumera 

ontwikkeld

1.4 Prestaties analyseren van de nieuwe 

zeeftechnieken op rwzi’s Schiphol, Leidsche 

Rijn en Ommen

Resultaten verwerkt in de 

factsheet fijnzeven

1.5 Meedenken met een ontwerp voor 

cellulose-afvang (en evt. opwerking) op 

rwzi Dalfsen

Keuze zeeftechniek met 

aandacht voor 

optimalisatie eindproduct

1.6 Onderzoek naar technieken voor 

hygiënisatie van (opgewerkt) zeefgoed

Een methode om kwaliteit 

geoogst materiaal te 

verbeteren en behouden



Kaumera

Activiteit Beoogd resultaat

2.1 Doorontwikkeling afzetroutes (m.n. land-

en tuinbouw)

Full scale toepassing 

Kaumera, vergroot 

afzetvolume 

2.2 Optimalisatie bedrijfsvoering Zutphen en 

Epe (LIFE project)

Kennis waarmee een BC 

en LCA voor Kaumera uitrol 

(inter)natiaal kan worden 

bepaald.

2.3 Op specificatie brengen Kaumera 

eindproducten en opzetten 

kwaliteitssysteem (LIFE project)

Sturing voor levering op 

spec

2.4 EoW traject Epe (mede op basis van 

ervaringen Zutphen)

Einde-afvalstatus Epe

2.5 Onderzoek (door Omlab) naar 

gecombineerde toepassing van 

cellulose met Kaumera (samenwerking 

met WG Cellulose, zie 1.3)

Product bestaande uit 

cellulose en Kaumera 

ontwikkeld

2.6 Onderzoek nieuwe afzetroutes (naast 

land- en tuinbouw, o.a. biobased

brandvertrager)

Samenwerkings-

overeenkomsten / 

projecten nieuwe 

toepassingen



Bioplastics

Activiteit Beoogd resultaat

3.1 Realisatie PHARIO op 

demonstratieschaal

Voldoende PHA voor 

materiaalonderzoek door 

potentiele afnemers

3.2 PHA zodra beschikbaar (lab) leveren 

aan potentiele afnemers t.b.v. 

materiaalonderzoek

Serieus geïnteresseerde 

(potentiele) afnemers en 

getekende intentie-

verklaringen

3.3 Begeleiding onderzoek Wetsus naar 

accumulatiepotentieel actief slib en 

PHA extractie

Kennis voor toekomstige 

opschaling PHA productie

3.4 Onderzoek (door studenten) naar PHA 

productiepotentieel op verschillende 

Nederlandse zuiveringen

Praktische kennis 

(benodigde ruimte, 

installaties, schaal)

3.5 Stimuleren gebruik  bioplastics binnen 

waterschappen (als launching

customer)

Hoger gebruik (PHA) 

bioplastics binnen de 

waterschappen

3.6 Criteria voor EoW voor PHA uitwerken 

samen met Min I&W

Duidelijk toestingskader

voor EoW voor PHA



Fosfaat & nutriënten

Activiteit Beoogd resultaat

4.1 Marktontwikkeling, contractvorming en 

kwaliteitssysteem struviet en vivianiet

Vergroting afzet fosfaat 

en betere tarieven

4.2 Organiseren EoW evenement, incl. workshop 

over vervolgstappen

Communicatie en inzicht 

in vervolgstappen en 

afspraken over 

samenwerking

4.3 Verhogen struvietwinning bestaande installaties 

door het samenbrengen van beheerders met 

elk hun eigen kennis en ervaring

Optimale bedrijfsvoering 

bestaande struviet-

installaties

4.4 Onderzoek (door studenten) naar verschillen 

struvietkwaliteit tussen locaties, zoals naar voren 

gekomen in EoW traject 

Kennis om installaties te 

verbeteren, hogere 

struvietkwaliteit

4.5 Deelname TKI micronutrienten Kennis over kansen 

terugwinning 

micronutrienten

4.6 Bijhouden onderzoeken stikstofterugwinning

(o.a. Stowa onderzoek door Witteveen+Bos en

TKI ammoniak door Nijhuis)

Kennis over kansen

stikstofterugwinning



Maaisel (voorheen Biomassa)

Activiteit Beoogd resultaat

5.1 Grasconversie verder brengen i.s.m. 

BUNK/RWS (op basis van studie 2020)

Next level innovatie op 

gang 

5.2 Opstellen handreiking Maaien & 

Verwerken en product-factsheets (incl. 

milieu-impact en kosten/baten)

Online documenten en

rekenregels voor:

1 bodemverbeteraar

2 grondstof monovergister

3 biovezel t.b.v. isolatie

5.3 Initiatief Grassbloxxx (biovezels) 

versterken (indien project doorgaat)

Regionaal partnerschap 

opgezet

5.4 Initiatief monovergisten versterken 

(indien project doorgaat)

Regionaal partnerschap 

opgezet

5.5 Launching customer principe – hoe 

optimaal maaisel benutten voor 

circulariteit eigen bedrijfsvoering?

Producten als graspapier, 

lisdoddetafels, 

biocomposiet



Energie

Activiteit Beoogd resultaat

6.1 Groengasinstallaties bij rwzi’s stimuleren 

en bestaande projecten volgen

Meer groengas en 

kennisuitwisseling

6.2 Nieuwe innovaties energiereductie of 

extra biogas volgen, beoordelen en 

stimuleren

Bijdrage aan 

energieneutraal worden

6.3 Volgen ontwikkelingen reductie lachgas 

en methaan

(Meer kennis over) reductie 

broeikasgassen 

6.4 Opvolgen aanbevelingen rapport 

RHDHV duurzaamheid biogas (en 

methaanreductie)

Lagere methaanuitstoot

6.5 (Stowa)onderzoek gevolgen 

grondstoffenwinning op energie- en 

klimaatneutraal worden

Kennis om goede 

afweging te maken tussen 

grondstoffen en 

klimaatimpact



Water

Activiteit Beoogd resultaat

7.1 Begeleidingscommissie onderzoek 

Waterfabriek KWR en STOWA

Inzicht in de effecten van 

effluent in de landbouw

7.2 Volgen toegepast onderzoek naar 

capillaire nanofiltratie

Versnelde toepassing van 

innovatieve technologie

7.3 Faciliteren landelijk leerplatform 

Waterfabrieken (samen met HHNK en 

PWN)

Kennisdeling en versnelling 

realisatie 1e fabrieken

7.4 Cash en in-kind bijdrage aan 

AquaConnect onderzoek governance

aspecten

Kennisontwikkeling juridisch, 

institutioneel, acceptatie

7.5 Vervolgen einde afvalstatus effluent 

(analyses en rapportage)

Vergroten toepassings-

mogelijkheden effluent



Verkenners

Activiteit Beoogd resultaat

8.1 Continue scannen nieuwe 

ontwikkelingen, kansen en 

samenwerkingspartners voor nieuwe 

grondstoffen

Zicht op omgeving, input 

voor de werkgroepen en 

breder netwerk

8.2 Verkennende gesprekken met 

waterschappers, wetenschappers en 

dwarsdenkers uit andere sectoren 

Breder netwerk, inzicht in 

maatschappelijke thema’s 

en hun relatie met 

waterketen

8.3 Ontwikkelen transitiestrategie (o.a.

opzetten transitie-arena)

Strategie voor bereiken 

optimale maatschappelijke 

meerwaarde waterketen 

8.4 Deelname WiCE met Stowa en KWR Kennisdeling


