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Uniek onderzoek WDOD

• Zeving van retourslib (ipv uit AT of influent)
• Zeving over 2-traps systeem (zeefbocht en trommelzeef)
• Marktbenadering
• Brede betrokkenheid en samenwerking 



Meerwaarde uniek onderzoek WDOD

• Aanvullend op landelijk onderzoek
• Vergroting kennisontwikkeling celluloseterugwinning 
• Vergroting kennisontwikkeling “actiever actief slib”
• Gebruik van proven technology
• Verkenning afzetmarkt met lopende afzetprojecten
• Pilot Dalfsen TRL 7

Steun van werkgroep cellulose EFGF 

Letter of support -STOWA

-Jansma Drachten (asfaltproducent)
-Waterschappen



TRL 1 t/m 9





Elementen businesscase

1.Duurzaamheidsdoelstellingen 

2.Milieu-economisch perspectief 

3.Financieel perspectief



Financiën pilot Dalfsen 

AB voorstel 20 april 2021

fullscale pilot 1,5 jaar 

Kredietaanvraag € 1.260.000,-
• Investering installatie € 680.000 
• Exploitatie onderzoek € 580.000

Kapitaallasten:

 € 42.000 p/jr   (rente en 20 jr afschrijving investering)

+ € 122.000 p/jr   (rente en 5 jr afschrijving onderzoek)



Financiën pilot Dalfsen (2)
AB voorstel 20 april 2021

Vervolgopties na afloop pilot:

1) Installatie blijft in bedrijf op rwzi Dalfsen:

Bedrijfsvoering € 30.000/jr

Eenmalige aanpassing installatie € 200.000  

2) De pilot stopt en installatie ontmanteld:

Versnelde afschrijving installatie en onderzoek

3) De installatie ingezet op andere rwzi:

Bedrijfsvoering € 30.000/jr

Relocatie/opbouw € 225.000



Fictieve Businesscase “RWZI X”
Totaal extra kosten celluloseterugwinning € 59.000 /jr  (incl kapitaallasten van investering 
€ 620.000 )

Indien meegerekend:

- Inkomsten afzet (€ 0,1 - 0,35 / kg cellulose)
- Vermeden investering capaciteitsvergroting rwzi (€ 11.000 – 32.000/jr)

-------------------------------------
Netto € 14.000 – 44.000 / jr 

(Nog) niet in kosten uit te drukken baten:
• Verbeterde effluentkwaliteit (KRW)
• Circulaire grondstofwinning en CO2 reductie 



Toegevoegde waarde cellulose Dalfsen

• Kennisontwikkeling/innovatie
• Circulaire grondstofwinning (360.000 rollen wc papier/jaar)
• Verlaging CO2 footprint (38 ton CO2/jr)
• 5-10% vergroting rwzi capaciteit:

- meer RWA capaciteit

- meer vuilvracht

- schoner effluent



Toelichting baten

Opbrengst 37 ton cellulose/jaar

Marktprijs afzet (€ 0,1 – 0,35 / kg cellulose)

Opbrengst: € 3.700 – 13.000 p/jr

Vermeden CO2 uitstoot 38 ton/jaar

(€ 30 – 95 /ton CO2)

Opbrengst: € 1.140- 3.600 p/jr

Vermeden investeringen bij 7,5% capaciteitstoename rwzi

Hydraulische uitbreiding rwzi (€ 11.000/jr)

Biologische capaciteitsvergroting rwzi (€ 32.000/jr)





Subsidie aanvraag REACT-EU

“Gouden driehoek” consortium:
• Waterschap Drents Overijsselse Delta (penvoerder)
• Stichting Wageningen Research, instituut Wageningen Food & 

Biobased Research 
• Centri Tech Separations Twente B.V.
• HenF Lichtenvoorde
• Christelijke Hogeschool Windesheim
• Hogeschool Saxion





• Uniek onderzoek celluloseterugwinning

• Watervisie DuurzaamDOEN: 
circulariteit

• Verbeterde rwzi prestaties

• Innovatie   onzekerheden

• Grote kans van slagen door “Gouden Driehoek” samenwerking 

Highlights
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