André Verberne, voorzitter van de stuurgroep PHARIO.

BIOPLASTICS UIT AFVALWATER:
KAN HET (UIT)?
Rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn al lang geen laagwaardige afvalverwerkers meer. Het worden fabrieken die energie
en grondstoffen (terug)winnen, zoals fosfaat/struviet dat als meststof kan dienen, stikstof (idem) en papiervezels die
bijvoorbeeld tot isolatiemateriaal kunnen worden opgewerkt. Sinds enkele jaren wordt ook nadrukkelijk gekeken naar het
winnen van grondstoffen voor bioplastics. STOWA is betrokken bij twee projecten op dit gebied. Grote vraag: kan het,
en kan het uit?
Uit eerste proeven op zuiveringsinstallaties blijkt dat het

schap Hollands Noorderkwartier. Hier worden vanaf

winnen van grondstoffen voor bioplastics technisch

medio volgend jaar ﬁjnzeven gebruikt om cellulose te

mogelijk is. De volgende stap is de productie op te scha-

winnen, waarna dit zeefgoed wordt opgewerkt tot PLA.

len naar voldoende hoeveelheden met voldoende kwaliteit, tegen een aanvaardbare kostprijs. Bij bioplastics gaat

PHAR IO

het zowel om PHA (Poly Hydroxy Alkanoaten) als om PLA

André Veberne, directielid van waterschap Brabantse

(Polylactic Acid ofwel polymelkzuur), beide zogeheten

Delta, is voorzitter van de stuurgroep voor het PHARIO-

biopolymeren. Het mooie is dat ze biobased zijn: van

project. Volgens hem is het technisch niet zo moeilijk om

natuurlijke oorsprong en hernieuwbaar. De toepassingen

PHA’s te winnen. ‘De bacteriën in het zuiveringsslib zijn

van bioplastics zijn talrijk: van hoogwaardig chirurgisch

als het ware al getraind om PHA te maken, dat ze als

hechtdraad, toetsenborden en dashboards voor de auto

energiereserve gebruiken. Door het slib te voeden met

tot oplosbare theezakjes, plastic potjes of folie in de tuin-

vetzuren gaan de bacteriën PHA ophopen. Dit PHA kan je

bouw en wegwerpbestek.

uit het slib extraheren.’
Tot nog toe is dat winnen uit zuiveringsslib alleen nog op

T WEE PROJEC TEN

kleine schaal gedaan, met een oogst van enkele kilo’s.

STOWA is betrokken bij twee projecten voor het winnen

‘Dat is voor de verwerkende industrie natuurlijk veel te

van PHA en PLA die wereldwijd nog de enige zijn in hun

weinig. In Bath winnen we nu 50 kilo grondstof, wat vol-

soort. In het project PHARIO wordt voor het eerst op gro-

doende is voor de eerste testen bij verwerkers. Om het

tere schaal PHA-grondstof gemaakt uit zuiveringsslib.

commercieel interessant te maken, moet je duizenden

Dat gebeurt op rwzi Bath van waterschap Brabantse

kilo’s per dag produceren. Alleen al met het slib van de

Delta. Een tweede project, Cellu2PLA, loopt op de zuive-

rwzi Bath kun je 2.000 ton PHA per jaar maken,’ geeft

ringsinstallatie Zuidoostbeemster van hoogheemraad-

Verberne aan.
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S TA B I E L

ONDER ZOEKEN

Maar het gaat volgens Verberne niet alleen om de kwanti-

Een belangrijk onderdeel van het Cellu2PLA-project is

teit. ‘Ook de kwaliteit van de grondstof moet stabiel zijn.

onderzoek. ‘We onderzoeken bijvoorbeeld wat de invloed

Juist dit aspect willen we aantonen met het PHARIO-

is van de ﬁjnzeven op het zuiveringsproces daarachter. En

project en dat maakt deze pilot bijzonder. Nog belangrij-

wat gebeurt er met het zeefgoed dat in de containers

ker voor de afzet van het product is dat de hele keten aan

wordt opgeslagen; gaat dit rotten en tast dat de kwaliteit

elkaar wordt geknoopt: de waterschappen als grondstof-

van de cellulose aan? Hoe ontdoe je het zeefgoed van

fenleveranciers, partijen die de PHA omzetten in bioplas-

haren en zand om uiteindelijk de cellulose omgezet te

tics en afnemers die er producten van maken. In die

krijgen in een goede kwaliteit suikeroplossing? Al dit

keten moeten we elkaar nog leren kennen en vertrouwen

soort aspecten worden in het project bekeken,’ legt De

opbouwen. Dat is één van de redenen dat we 22 oktober

Boer uit.

een bijeenkomst houden voor alle betrokkenen, zowel
waterschappen als marktpartijen.’

Volgens hem is er dus nog een lange weg te gaan voordat
PLA van cellulose uit afvalwater echt potentie heeft,

De markt voor bioplastics is op dit moment gunstig, weet

zowel technisch als economisch. ‘Het zal moeten concur-

Verberne. ‘Het is een groeimarkt. In Europa stijgt de groei

reren met grondstoffen uit de voedingsindustrie. De kwa-

jaarlijks zo’n 20 procent. De vraag is groter dan het aan-

liteit en de hoeveelheden moeten dan voldoende zijn. Ons

bod.’ De huidige marktprijs ligt tussen de 4 en 5 euro per

pluspunt is dat we duurzame PLA leveren: een uit afval

kilo polymeer. Als de bulkprijs zakt naar rond de 3 euro

gemaakt product.’

per kilo kunnen bioplastics volgens marktpartijen in
prijs concurrerend worden met gewoon plastic. Verberne:
‘Zodra de productie voldoende is opgeschaald, is die prijs
naar verwachting haalbaar.’
C E L L U2 P L A

STOWA neemt ook deel aan het Europese Life+ project
Cellu2PLA op rwzi Zuidoostbeemster van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De zuivering wordt
komend jaar uitgebreid met een ﬁjnzeeﬁnstallatie, waarmee onder andere toiletpapier uit het binnenkomende
afvalwater wordt gezeefd. Projectleider Bob de Boer van
HHNK: ‘Door een toename van het afvalwateraanbod
moesten we de zuivering uitbreiden. De variant met ﬁjnzeven waarmee we de zuivering ontlasten, bleek voor ons
ﬁnancieel en technisch het meest interessant. Het idee
om cellulose uit toiletpapier te gebruiken als grondstof
voor bioplastic kwam van ﬁjnzeeﬂeverancier BWA. Afvalverwerker Attero bleek geïnteresseerd om dit op te werken tot PLA.’

BIJEENKOMST OVER PRODUCTIE
EN TOEPASSING PHA
De partners van het PHARIO-project houden in samenwerking met de Energie- en Grondstoffenfabriek en Oerlemans

De ﬁjnzeeﬁnstallatie zal zeefgoed gaan oogsten. In dit

Packaging op donderdagmiddag 22 oktober een bijeenkomst

zeefgoed zullen naast toiletpapier ook haren, zand en

voor portefeuillehouders en beleidsmedewerkers innovatie

organisch materiaal voorkomen. Het zeefgoed wordt

en zuivering van de waterschappen. Centraal staat de vraag

opgeslagen in containers. Die gaan vervolgens naar

welke stappen nog nodig zijn naar een volwassen en duur-

Attero voor het opwerkproces. ‘Door aan het zeefgoed

zame productieketen voor PHA.

enzymen toe te voegen, krijg je omzetting van cellulose
in suikers. Die kun je opwerken tot melkzuur en daarna

Op de bijeenkomst is ook een dialoog over de vraag wat de

tot polymelkzuur, ofwel PLA. Nu wordt cellulose uit de

waterschappen, de technologieleverancier en de markt wil-

voedingsindustrie gebruikt als grondstof, onder meer uit

len en kunnen. De bijeenkomst is bij Oerlemans Packaging

suikerbieten. Onze meerwaarde is dat je geen voedings-

in Genderen. U kunt zich opgeven bij Marian Adolphs,

stoffen meer gebruikt, maar een afvalwaterproduct.’

m.adolphs@brabantsedelta.nl.
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