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het hoofddoel van de conferentie was het vergro-

ten van het bewustzijn rond het fosfaatvraagstuk. 

in Nederland zijn we al goed op weg, zo getuigt de 

brief van staatssecretaris mansveld van infrastruc-

tuur en milieu, aan de tweede kamer op 5 maart jl.  

en ook sNb wil, als recycler van fosfaat uit zuive-

ringsslib, graag een bijdrage leveren aan grotere 

bewustwording rondom het fosfaatvraagstuk en 

eventuele oplossingen.

om iedereen aan boord te krijgen, werd het pro-

gramma van de esPC 2013 zorgvuldig opgebouwd. 

op de eerste dag werd het verduurzamingsvraag-

stuk geïntroduceerd. dit werd vervolgens in panel-

discussies en interactieve workshops uitgediept. de 

tweede dag stond in het teken van de verschillende 

beleidsperspectieven op nationaal, europees en 

internationaal niveau.

> Lees verder op de volgende pagina

Op 6 en 7 maart werd de eerste Europese conferentie over duurzaam fosfaat georganiseerd 
door het Nederlandse Nutriëntenplatform, waar Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) deel 
van uit maakt. Naast deze partijen ondersteunden allerlei organisaties, overheden en 
ondernemingen het initiatief. Meer dan 250 geïnteresseerden uit 25 landen kwamen 
bijeen om samen na te denken en te praten over de kansen en mogelijkheden voor duur-
zaam fosfaat, nu en in de toekomst.

iN deze uitgaVe: sCholiereN beZoekeN sNb • afsCheidsiNterview diJkgraaf JosePh vos
oNderZoek Naar besChikbaarheid vaN fosfaat als groNdstof • Nieuwe afZetkaNaleN 
geZoCht door wegvalleN thermPhos • lCa bevestigt voor sNb belaNg vaN fosfaat

sNb draagt esPC2013 
warm hart toe



Op donderdag 24 januari brachten twee 
groepen van 20 leerlingen een bezoek aan de 
slib verbrandingsinstallatie van SNB. Een halve 
dag lang namen zij een kijkje in de wereld van 
de procestechniek. De leerlingen zitten in het 
derde jaar van de theoretische en gemengde 
leerweg van het VMBO in de regio Bergen op 
Zoom en Zevenbergen. De andere helft van de 
dag gingen de leerlingen op bezoek bij Shell.

de leerlingen volgden een programma dat bestond 

uit drie onderdelen. allereerst kregen zij een uitleg 

over procestechniek door een operator en een 

monteur. vervolgens gingen ze op speurtocht door 

de installatie om alle stappen in het productieproces 

te begrijpen, te benoemen en in de juiste volgorde 

te plaatsen. tot slot leerden ze ijs maken met een ijs-

machine om kennis te maken met andere aspecten 

van de procestechniek. dit productieproces in het 

klein moesten ze uitwerken tot een grotere instal-

latie die 1.000 kilo ijs per uur moest produceren. de 

halve dag bij sNb scoorde uitstekend; de leerlingen 

gaven gemiddeld een 8,5. 

liesbeth hoen, P&o adviseur: “ieder jaar verzorgt 

sNb een meeloopdag voor scholieren. dat doen wij 

als lid van het Platform Procestechniek Zeeland en 

west-brabant (PZw). hierin werken procestechniek-

bedrijven en opleidingsinstituten samen om de in-

stroom in de opleidingen te vergroten. vaak kiezen 

leerlingen niet voor de procestechniek, omdat ze 

het niet kennen. een dag als deze kan hun enthousi-

asme aanwakkeren. het uiteindelijke doel is om het 

tekort aan goed gekwalificeerd technisch personeel 

voor de toekomst te verkleinen. daarom lopen er bij 

sNb op dit moment ook vijf leerlingen stage: ook zo 

probeert sNb voor toekomstige arbeidsplaatsen een 

invulling te vinden.”

tijdens de conferentie spraken we met michael hamell, hoofd van de 

afdeling landbouw, bossen en bodem bij het directoraat-generaal 

milieu van de europese Commissie. volgens hem staat de esPC2013 

niet op zichzelf. de Commissie is al jarenlang bezig met milieuvraag-

stukken zoals die rondom fosfaat: “samenlevingen zijn veranderd. 

door urbanisatie en intensieve landbouw zijn grote verschillen ont-

staan tussen lidstaten en soms zelfs binnen lidstaten op gebied van 

tekorten en overschotten van nutriënten als fosfaat.”

de green Paper fosfaat kwam tijdens de esPC2013 ook ter sprake. 

vooral eu-Commissaris van milieu, Janez Potocnik, droeg hier aan 

bij met zijn speech. de sterke politieke steun voor dit document  

vanuit duitsland, Nederland en vlaanderen was duidelijk merkbaar 

tijdens de conferentie. dit gold ook voor hun ambities om vooruitgang 

te boeken op dit gebied. “ik hoop dat de esPC2013 een belangrijke 

rol kan spelen in het creëren van bewustwording. Zo kunnen we 

bredere steun vinden voor de aanpak van het fosfaatvraagstuk binnen 

de europese unie”, aldus hamell. 

hamell is persoonlijk sterk 

gedreven om duurzaamheids-

vraagstukken op de europese 

agenda te krijgen: “ik verbaas 

me over het feit dat de maat-

schappij waarin we nu leven, met 

het hoogste opleidingsniveau 

ooit, niet verder denkt dan de 

komende 100 jaar die voor ons 

ligt.” de grootste bedreiging in 

zijn ogen is klimaatverandering, met de afname van biodiversiteit, het 

opraken van grondstoffen en de energievoorziening als belangrijkste 

problemen. hamell heeft onder meer grafieken met Co2-uitstoot, de 

afname van soorten vogels, bijen en vlinders en potentiële bronnen 

van hernieuwbare energie op zijn bureau liggen. de exponentiële 

curve omhoog van de Co2-uitstoot laat niets aan de verbeelding over. 

“ik hoop dat internationale ontmoetingen als deze de start vormen 

van een lange termijnvisie op milieuproblemen in europa.”

< Vervolg van de vorige pagina

sCholiereN 
beZoekeN sNb

Michael Hamell



toen Joseph vos voor het eerst te maken 

kreeg met sNb, was slibverwerking voor 

hem een nieuw en onbekend onderwerp. 

eerder in zijn carrière had hij beleidsmatig 

wel veel met afvalverwerking en -verbran-

ding van huishoudelijk afval te maken. 

vos: “mijn eerste indruk van sNb tijdens 

algemene vergaderingen van aandeel-

houders was dat zij het goed voor elkaar 

hadden, vooral op technisch gebied”. de 

samenwerking verliep prima, ondanks de 

verschillende karakters van de organisaties. 

“de waterschappen zijn overheden en 

daardoor ook meer politiek-bestuurlijk 

van aard, terwijl de sNb-directie een 

meer technische achtergrond heeft. dit 

spanningsveld leidde er soms toe dat er 

verschillen overbrugd moesten worden bij 

beslissingen.”

wat vos het meeste aansprak aan sNb als 

onderneming, was de focus op innovatie: 

“ik ken sNb als een bedrijf dat kansen wil 

pakken, wil innoveren op het gebied van 

grondstoffen maar ook op het gebied van 

energieverbruik en chemicaliën”. hij was 

dan ook niet verrast dat sNb een duur-

zame transitie wil maken.

deze verduurzaming, bij sNb maar ook bij 

de waterschappen, was één van de belang-

rijkste ontwikkelingen die vos meemaakte 

als dijkgraaf van de brabantse delta. een 

andere bepalende factor was de recessie. 

“de torenhoge ambities en investeringen 

bij alle partners die voor de recessie waren 

afsCheidsiNterview 
diJkgraaf JosePh vos
Op 1 mei 2013 neemt dijkgraaf Joseph Vos afscheid van waterschap Brabantse Delta. Hij is 

sinds 2004 dijkgraaf na een carrière als raadslid, wethouder en burgemeester in diverse 

Brabantse gemeenten. De redactie van SNB Berichten ging bij hem langs voor een afscheids-

interview. Samen blikken we terug op de samenwerking met Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) 

en spreken we over zijn visie op de toekomst.

Dijkgraaf Joseph Vos van waterschap Brabantse Delta

“Ik ken SNB als 

een bedrijf dat 

kansen wil pakken 

en wil innoveren”



In december 2012 publiceerde The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) het 

rapport ‘Risks and Opportunities in the Global Phosphate Rock Market: Robust 

Strategies in Times of Uncertainty’. Dit rapport gaat in op de onzekerheid 

rondom de beschikbaarheid van fosfaat als grondstof in de Europese Unie (EU) 

en de factoren die hierin een rol spelen. 

de conclusie van het rapport liegt er niet om. er wordt 

gesteld dat de onzekerheid rondom de beschikbaarheid 

van fosfaat in de toekomst verder zal toenemen als er op 

korte termijn geen actie ondernomen wordt. wereldwijd 

stijgt de vraag naar fosfaat. dit in combinatie met toe-

nemende politieke instabiliteit midden-oosten zorgt er 

voor dat de fosfaatvoorraad onder druk komt te staan. 

in het rapport worden slibverwerking Noord-brabant 

en het Nederlandse ketenakkoord fosfaatkringloop 

als goede europese voorbeelden benoemd door hun  

initiatieven tot terugwinning van fosfaat. al wordt er ook duidelijk bij vermeld dat 

een gezamenlijke europese aanpak van het probleem tot nu toe nog ontbreekt. 

behalve een analyse, geeft het rapport ook twee beleidsadviezen. enerzijds moet 

de afhankelijkheid van fosfaat verkleind worden door efficiënter gebruik van de 

grondstof en meer recycling ervan. aan de andere kant moet de eu onzekerheid 

verkleinen door de banden met fosfaat producerende landen aan te halen.

bedacht werden minder, alles moet nu  

binnen strakke kaders blijven.”

gevraagd naar zijn visie op de toekomst, 

zegt vos: “op dit moment is er sprake 

van overcapaciteit voor slibverwerking in 

Nederland. aanbieders van slib letten in 

deze tijden van crisis op kosten en kiezen 

daarom voor besparingen op de korte 

termijn, met alle gevolgen van dien voor 

slibverwerkers.” de oplossing zou volgens 

vos enerzijds in een europese markt voor 

slib kunnen liggen, maar een level playing 

field ontbreekt door verschillen in wet-

geving tussen landen. anderzijds kan een 

oplossing worden geboden door alle water-

schappen aan te spreken op een collectieve 

verantwoordelijkheid.

vos wenst sNb alle goeds toe voor de 

toekomst. “ik hoop dat sNb klanten en 

aandeelhouders blijft aantrekken en dat 

zij erin slagen teruggewonnen grondstof-

fen als fosfaat te vermarkten”. Zelf weet 

vos nog niet precies wat hij gaat doen na 

zijn pensionering. “ik wacht het rustig af, 

in de wetenschap dat ik het waterschap in 

goede staat en met een goede opvolgster 

achterlaat.”

oNderZoek Naar besChikbaarheid 
fosfaat iN euroPa

met het wegvallen van thermphos is voor 

sNb een belangrijke afnemer verdwenen van 

de as die overblijft na verbranding van het 

slib. marcel lefferts: “ik vind het jammer dat 

een bedrijf als thermphos, dat eigenlijk zorgt 

voor het sluiten van de fosfaatketen, weg is 

gevallen.” sNb was voor een deel afhankelijk 

van thermphos, en moet nu op zoek naar 

alter natieve afzetroutes. 

Zo neemt bijvoorbeeld kunstmestfabriek iCl fertilizers in amsterdam 3000 ton fosfaatrijke 

as af van sNb. recentelijk gaf kees langeveld van iCl in een interview met de volkskrant  

(8 maart, pagina 21) aan dat zij steeds minder gebruik willen maken van fosfaaterts en 

meer van alternatieve bronnen zoals fosfaatrijke as. het is de verwachting dat de leveringen 

van sNb aan iCl binnen afzienbare tijd in volume zullen toenemen. tot die tijd zal sNb ook 

de reguliere afvoer naar de asfaltindustrie continueren.

Nadat op vrijdag 18 januari bleek dat een doorstart van Thermphos niet meer tot de 

mogelijkheden behoorde, is het fosforbedrijf nu definitief failliet. De curatoren hoop-

ten dat Kazachstaanse fosforproducent Kazphosphate het hele bedrijf zou overnemen, 

maar dit kwam niet rond. SNB leverde in 2012 een groot deel slibas aan Thermphos om 

er fosfaat uit te halen. 

Nieuwe afZetkaNaleN geZoCht 
door wegvalleN thermPhos
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Nieuwe aaNbestediNg 
hogedrukstoomketels
bij de eerste aanbesteding voor hogedrukstoomketels, die in het najaar van 

2012 was uitgeschreven, dienden zich bij sNb geen partijen aan die volde-

den aan de door sNb gestelde voorwaarden. tijdens de nieuwe aanbeste-

ding begin 2013 hebben zich zes geïnteres-

seerde partijen aangediend. Zij komen in de 

eerste fase van de aanbesteding terecht, de 

pre-kwalificatie. hierin wordt geanalyseerd 

of zij wel kunnen voldoen aan de criteria die 

sNb stelt voor de opdracht. de partijen die 

gekwalificeerd zijn, mogen een aanbieding 

uitbrengen voor de opdracht. de definitieve 

gunning wordt binnen maximaal twee 

maanden verwacht.

de eerste europese conferentie over 
duurzaam fosfaat zit erop. Namens sNb 
reisde ik af naar brussel om met eigen 
ogen te zien hoe het fosfaatvraagstuk 
daar onder de aandacht werd gebracht. 
het doel van de conferentie was de 
bewustwording te vergroten binnen de 
europese unie. in dat opzicht was het 
esPC2013 een succesvol congres: veel 
sprekers en deelnemers uit de politiek 
en het bedrijfsleven die op serieuze 
wijze de problemen rondom fosfaat 
bespraken.

de eerste dag van het congres was daar 
een goed middel voor, want door de 
interactieve discussies viel er veel op te 
steken. Zelf heb ik bijvoorbeeld mee-
gedaan aan de workshop rondom de 
lCa-studie van het kompetenzzentrum 
wasser berlin. dat was extra interessant 
door de parallellen die dit onderwerp 
heeft met de lCa die sNb zelf heeft uit 
laten voeren. 

wat sprekers betreft was de tweede 
dag interessanter. tijdens de high-level 
paneldiscussie viel in het bijzonder 
de deelname en de bijdrage van de 
vicepresident mhamed ibnabdeljalil van 
de marokkaanse fosforproducent oCP 
op. ook de speech van de milieucom-
missaris van de eu, Janez Potocnik, viel 
op door zijn persoonlijke verhaal en 
enorme betrokkenheid bij milieuvraag-
stukken zoals die rondom fosfaat. de 
conferentie was een goed startpunt 
en de green Paper zou erg helpen met 
verdere europese bewustwording, maar 
wij gaan daar niet op wachten. wij 
gaan door met het uitvoeren van onze 
ambitie om alle fosfaat uit het slib terug 
in de keten te brengen.

marcel lefferts, directeur sNb

eeN staP iN de 
goede riChtiNg

beriCht
uit het mt

iNgebruikName biologisChe 
waterZuiveriNgsiNstallatie
de bouw van de biologische waterzuiveringsinstallatie bij de slibverbran-

dingsinstallatie van sNb in moerdijk nadert zijn voltooiing. in de afgelopen 

periode leek de aanhoudende vorst tot vertraging te 

leiden in de oplevering, maar 

zoals het er nu naar uit ziet, 

kan begin april volgens 

planning het proefbedrijf 

beginnen.

beZoek marCel lefferts 
aaN de grüNe woChe
in januari vond de grüne woche plaats in berlijn. 

deze 10-daagse beurs op gebied van de land-

bouw- en voedingsmiddelensector is de grootste 

in zijn soort. eén van de bezoekers was marcel 

lefferts, opnieuw in berlijn na zijn gesprek eind 

november 2012 met bondsminister van milieu 

Peter altmaier. hij kwam daar vooral voor het 

parallelle congres over het fosfaatvraagstuk. deze 

werd georganiseerd door het ministerie van economische Zaken, de Neder-

landse ambassade in berlijn en het Nutriëntenplatform. het doel was om 

fosfaat hoger op de politieke agenda te zetten. door de aanwezigheid van 

sprekers als secretaris-generaal van het ministerie van economische Zaken, 

Chris buijink, en zijn duitse tegenhanger van het bondsministerie van milieu, 

helge wendenburg, was het een geslaagde bijeenkomst. 
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de lCa bepaalt de invloed van een product op het milieu door aan 

bepaalde emissies en verbruiken van hulpstoffen scores toe te ken-

nen voor de milieubelasting. voor veel stoffen en emissies zijn deze 

scores al vastgelegd in een algemeen geaccepteerde database. 

sNb beoogde drie doelen met het onderzoek. 

1.  wat is de huidige milieubelasting van sNb en waardoor  

wordt deze milieubelasting vooral bepaald?

2.  op welke stappen in het proces kan sNb verbeteringen  

doorvoeren om haar milieu-impact te verminderen? 

3.  en tot slot: wat is de invloed van de mogelijkheid  

om fosfaat terug te winnen uit het verbrande slib op  

het resultaat van de lCa?

VOOrLOpige beViNdiNgeN 
begin februari presenteerde Ce delft het voorlopig eindrapport. 

korving: “een belangrijke conclusie is dat het elektriciteitsverbruik 

een grote invloed heeft op de score van sNb. als sNb dat kan 

verlagen, verbetert de score aanzienlijk. Juist daarom wil sNb nu 

de hogedrukstoomketels bouwen. daarnaast is het verminderen 

van het gebruik van zoutzuur en loog een belangrijke factor om de 

milieuscore te verbeteren. gek genoeg is het effect van de emissies 

naar de lucht minimaal, terwijl hier meestal veel aandacht naar toe 

gaat. dit komt vooral omdat sNb deze al tot een minimum heeft 

beperkt.” 

eFFeCt FOsFaatterugwiNNiNg Op miLieusCOre
wat nu als je de terugwinning van fosfaat uit de as kunt mee-

rekenen? “dat is nog niet zo eenvoudig”, aldus korving. “voor 

fossiele brandstoffen bevat de database waardes, die rekening 

houden met de hoeveelheid olie en gas die er nog zijn. bovendien 

zijn fossiele brandstoffen vervangbaar door bijvoorbeeld wind- en 

zonne-energie. de database houdt er nog helemaal geen rekening 

mee dat fosfaat schaars is. fosfaat kan ook niet vervangen worden 

door alternatieven. uitein-

delijk kan een tekort aan 

fosfaat ervoor zorgen dat 

er onvoldoende voedsel 

is om iedereen te voeden. 

Ce delft heeft daarom naar 

methoden gekeken om dit uit 

te drukken in een milieuscore. 

deze analyse laat zien dat vooral het feit 

dat fosfaat niet vervangbaar is en uiteindelijk kan leiden tot een 

voedseltekort wel eens heel zwaar kan meetellen. Zelfs als dit 

effect pas rond 2100 op zou treden. momenteel werkt Ce delft 

deze analyse verder uit.”

lCa bevestigt voor sNb 
belaNg vaN fosfaat
In opdracht van SNB heeft CE Delft met ondersteuning van Leon Korving, voormalig manager proces 

en milieu bij SNB, een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd voor het slibverbrandingsproces. Een LCA 

bekijkt de impact die een product of proces heeft op het milieu gedurende 

zijn hele levenscyclus. Daarbij gaat het onder meer om de benodigde 

grondstoffen, het productieproces, de mogelijke milieuschade gedurende 

het gebruik en de milieukosten van verwijdering van het afval.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Leon Korving (AIFORO), Maarten Afman 
(CE Delft) en Mirabella Mulder (Mirabella Mulder Waste Water Management).

Figuur: Impact SNB op het milieu

“De onvervang-baarheid van fosfaat kan wel eens heel zwaar meetellen in de uiteindelijke milieu-score van SNB”


