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Welkom bij EEW Energy from Waste.

Energie is de basis van ons bestaan. Energie brengt onze industriële – en dienstenmaatschappij in beweging, ga-
randeert mobiliteit en is de grondstof voor digitalisering en netwerkvorming. In ons leven van alledag zorgen 
stroom uit het stopcontact of de verwarming thuis voor entertainment, warmte en comfort. Kortom: de veilige 
energievoorziening is een hoog goed voor onze maatschappij en de nationale economie. Dat energie overal en te 
allen tijde betrouwbaar ter beschikking staat, is evenwel geen vanzelfsprekendheid. Omdat fossiele brandstoffen 
zoals kool, aardolie en aardgas slechts in beperkte mate beschikbaar zijn, wordt het energetische gebruik van de 
natuurlijke hulpbron afval, die voor minstens 50 procent uit hernieuwbare energie bestaat, almaar belangrijker. 

De fi rma EEW Energy from Waste GmbH (EEW) is één van de toonaangevende ondernemingen in Europa op het 
gebied van de thermische afval- en zuiveringsslibverwerking. Vandaag al levert EEW Energy from Waste een belan-
grijke bijdrage aan de bescherming van het klimaat en van natuurlijke hulpbronnen en vormt daarmee een ab-
soluut noodzakelijk onderdeel van de kringloopeconomie. In de momenteel 17 vestigingen van de ondernemings-
groep kunnen wij ongeveer 5 miljoen ton afval per jaar energetisch verwerken. Meer dan 1.250 medewerk(st)ers 
dragen er de verantwoordelijkheid voor, van de energie van het afval gebruik te maken, het afvalvolume te doen 
afnemen, de van het afval uitgaande gevaren veilig en onschadelijk te elimineren alsook oude metalen en compo-
sietmaterialen te recyclen. Bovendien benutten wij de in het afval aanwezige energie effi ciënt en winnen daaruit 
processtoom voor industriële installaties, stadsverwarming voor woongebieden en milieuvriendelijke stroom. In 
het kader van onze duurzaamheidsstrategie hebben wij onszelf de doelstelling opgelegd, tegen 2030 klimaatneu-
traal en tegen 2040 klimaatpositief te werken. Een essentiële maatregel zal naast de CO2-reductie de CO2-uitstoot 
in onze complexen zijn. De uitgestoten CO2 dient daarbij gedeeltelijk ondergronds opgeslagen of als waardevolle 
grondstof voor chemische producten in een klimaatneutrale economie van de toekomst gebruikt te worden.
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Een signaal afgeven
met milieuvriendelijke
Energy from Waste.
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De bedrijfsleiding van de EEW Energy from Waste (v.l.n.r.):
Bernard M. Kemper (CEO), Dr. Joachim Manns (COO)

Wij ondernemen in de toekomst.
En nemen onze verantwoordelijkheid.

In Europa wordt er ieder jaar opnieuw circa 225 miljoen ton huishoudelijk afval geprodu-
ceerd. Hoewel in Duitsland vandaag de dag een groot deel van dit huishoudelijk afval 
thermisch wordt verwerkt en voor energiedoeleinden wordt ingezet, wordt er in Europa als 
geheel nog altijd meer dan 54 miljoen ton naar de stortplaats afgevoerd. Als toonaange-
vende onderneming in de productie van stroom en warmte uit thermische afvalverwerking 
stellen wij alles in het werk om ervoor te zorgen dat het naar de stortplaats afvoeren van 
afval - iets dat eigenlijk niet meer van deze tijd is – in Europa snel tot het verleden gaat 
behoren. Iedere ton afval die niet als materiaal teruggewonnen of voor energiedoeleinden 
verwerkt wordt, is een verlies voor het milieu en betekent minder energie voor onze duur-
zame voorziening.

EEW Energy from Waste. Toonaangevend op het gebied van afvalverwerking.
Met onze expertise en innovatiekracht hebben wij de conventionele afvalverbranding ver-
der ontwikkeld tot een uiterst effi ciënt proces, waarbij de verwerking van afvalstoffen met 
de winning van energie gepaard gaat. Vandaag de dag zijn wij in staat om de in huishou-
dens, in de nijverheid en in de industrie tot stand komende afvalstoffen door energetische 
behandeling naar de kringloop van natuurlijke hulpbronnen terug te brengen. Door de 
verbranding veranderen wij afvalstoffen in energie voor huishoudens en industriële onder-
nemingen, recyclen wij in het afval aanwezige, waardevolle stoffen, winnen uit de verbran-
dingsresten bouwstoffen en zijn wij daardoor een belangrijke actor van een winningsin-
dustrie met zin voor verantwoordelijkheid.

EEW Energy from Waste.
Richtinggevend op het gebied van de zuiveringsslibverwerking.
Een uitdaging vormt de afvoer van zuiveringsslib, het afvalproduct van de afvalwaterbe-
handeling. Was het decennialang gebruikelijk, het met schadelijke stoffen belaste zuive-
ringsslib als meststof in de landbouw te benutten, dan heeft de wetgever de koers voor 
een veruit milieuvriendelijkere afvoer van zuiveringsslib uitgezet. Wij hebben deze belang-
rijke taak voor onze rekening genomen en streven ernaar, met een richtinggevend hulp-

bronneneffi ciënte zuiveringsslibverwerking de bakens te verzetten. Als partner van de ge-
meenten staan wij klaar om precies passende oplossingen voor de thermische 
zuiveringsslibverwerking te ontwikkelen die duurzaam progressief zijn. Met name in be-
staande EEW-vestigingen komen daarbij zinvolle synergieën met bestaande afvalverbran-
dingsinstallaties tot stand.

Het geven van signalen is onze opdracht.
De bakens verzetten, betekent voor onss, vandaag excellent en morgen nog beter te zijn. 
Wij werken er met haast 1.250 uiterst gekwalifi ceerde, geëngageerde medewerksters en 
medewerkers aan, de afvalverbranding en –verwerking als intelligente bouwsteen van de 
energietransitie verder te ontwikkelen. Daarbij concentreren wij ons op de drie steunpila-
ren van een verantwoord energiebeheer: rendabiliteit, energievoorzieningszekerheid en 
milieuvriendelijkheid.





Modernste techniek en prospectief handelende medewerkers zorgen in het team van de 
EEW voor veiligheid en het vlot functioneren van de EEW-installaties.
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150 jaar vooruitgang. Onze expertise.

De geschiedenis van ons bedrijf is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van het 
opwekken van energie en het verwerken van afval. Het bedrijf, dat in 1873 in Berlijn werd 
opgericht als Braunschweigische Kohlen-Bergwerke (BKB), legde zich eerste instantie toe 
op de bruinkooldelving voordat het enige jaren later ook actief werd als stroomproducent. 
De Tweede Wereldoorlog, de splitsing van Duitsland, de oliecrisis, het continu stijgende 
energieverbruik … Door zich consequent te richten op de alsmaar afwisselende vraag van-
uit de markt en dankzij vooruitziende investeringen in nieuwe technologieën kon BKB zich 
ontwikkelen tot een toonaangevend bedrijf met een sleutelrol in de Duitse markt. Al in 
1990 begaf het bedrijf zich op de markt van de afvalverbranding. In een periode waarin 
afval nog op de stortplaats verzameld werd en de Duitse afvalsector het klimaat met bijna 
38 miljoen ton aan schadelijke gassen belaste, was BKB in staat de tekenen van de tijd te 
lezen en begon het bedrijf met de bouw en exploitatie van afvalverbrandingsinstallaties.

Met de introductie van de „Technischen Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonsti-
gen Entsorgung von Siedlungsabfällen“ (Technisch richtsnoer voor het verwerken, behan-
delen en anderszins afvoeren van huishoudelijk afval - TASi) van 1993 en de wet „Förder-
ung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von 
Abfällen“ (Duitse wetgeving betreffende recycling en afvalverwerking - KrW-/AbfG) van 
1996 was de methodiek van het thermisch verwerken van afval in staat aan betekenis te 
winnen. Afvalbeheer ontwikkelde zich tot materiaalstroommanagement en BKB AG tot 
voorkeurspartner in deze markt. Op deze wijze groeide BKB in 2003 uit tot het kenniscen-
trum voor afvalverbranding binnen het E.ON concern.

Met de overname van de fi rma SOTEC in het jaar 2008 ontstond de in Duitsland grootste 
onderneming op het gebied van de thermische afvalverwerking, de toenmalige E.ON Energy 
from Waste. Slechts twee jaar later vond de internationale toetreding tot de markt plaats: de 
thermische afvalverwerkingsinstallaties in Delfzijl (Nederland) en Leudelange (Luxemburg) 
gingen met hun activiteiten van start. De verkoop van de meerderheidsaandelen aan EQT 
leidde in 2013 tot de losmaking van het E.ON-concern: uit E.ON Energy from Waste vloeide 
de huidige EEW Energy from Waste voort. Met het succes nam de aantrekkingskracht van de 
EEW-ondernemingsgroep toe, om welke reden in 2016 Beijing Enterprises 100 procent van 
onze bedrijfsaandelen overnam.

150 jaar later, zijn wij als EEW Energy from Waste het meest ervaren en meest deskundige 
bedrijf op het gebied van energieopwekking uit thermische afvalverwerking. Als Duitsland’s 
toonaangevende onderneming dragen wij bij aan een milieuvriendelijke energievoorziening 
en aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Omdat er steeds minder afval 
op de stortplaats terechtkwam, kon de uitstoot van schadelijke gassen door de afvalverwerk-
ende sector in de periode van 1990 tot 2015 met ongeveer 70 procent worden terugge-
bracht. Aanvullend ontlast het afvalbeheer het klimaat, omdat de gewonnen secundaire 
grondstoffen de energiebehoefte bijvoorbeeld bij de productie van glas, papier of kunststof 
tot de helft deed afnemen. Zodoende wordt er ieder jaar meer kooldioxide bespaard dan uit-
gestoten (bron: Duitse Ministerie van Milieu).

Het is aan ons om voortaan ook met een richtinggevende zuiveringsslibverwerking signalen 
te geven en om het toekomstmodel Energy from Waste verder uit te bouwen.
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Referentie:
In 2021 door 17 EEW-installaties
geproduceerde hoeveelheid stroom, stadsverwarming en stoom.
Aangenomen jaarlijks gemiddelde behoefte per huishouden: 3.500 kWh

 1.250
medewerkers

 17
installaties in Duitsland
en de buurlanden

Circa

 5.000.000
ton energetische verwerkingscapaciteit
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Opgewekte stroom voor omgerekend ongeveer

 685.000
huishoudens 

Circa

 4.450.000
megawattuur milieuvriendelijk
opgewekte processtoom en stadsverwarming
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Een signaal afgeven
met installaties die waarde creëren.
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Wij zijn altijd dichtbij. Met 17 installaties
in Duitsland en de buurlanden.

Afvalverbrandingsinstallaties zijn energiecentrales met bijzondere eigenschappen en kwa-
liteit. Ze moeten niet alleen aan de strengste voorwaarden voldoen met betrekking tot 
emissiegrenswaarden, maar ook tegemoetkomen aan de hoogste technische eisen en 
worden daarom voortdurend gecontroleerd en geoptimaliseerd.

Sinds ongeveer 30 jaar plant, bouwt en exploiteert de EEW Energy from Waste Groep ther-
mische afvalverwerkingsinstallaties die Europees maatgevend zijn. Als Duitsland’s toon-
aangevende onderneming bezitten wij vandaag de dag over het grootste en modernste 
installatiepark voor de energieproductie uit de thermische verwerking van afvalstoffen. 
Daarmee beschikken wij over de meeste ervaring en tegelijkertijd het noodzakelijke inno-
vatieve vermogen om onze klanten de in alle opzichten beste oplossing te bieden. Dit 
geldt voor zowel de klassieke thermische afvalverwerking als de richtinggevende verwer-
king van zuiveringsslib.

Met EEW Energy from Waste zijn gemeenten optimaal op de eisen van de toekomst voorbe-
reid. Wij ontwikkelen precies passende oplossingen voor een richtinggevend hulpbronnenef-
fi ciënte zuiveringsslibverwerking. Met name in bestaande EEW-vestigingen komen daarbij 
zinvolle synergieën met bestaande afvalverbrandingsinstallaties tot stand. De toepassing 
van de toonaangevende techniek van de zuiveringsslib-monoverbranding maakt bij daarna 
door te voeren processen een fosforterugwinningscijfer van meer dan als 80 procent moge-
lijk – zodoende wordt met zekerheid ook voldaan aan de wettelijke richtlijnen.

Afvalverwerkingsinstallaties van de EEW Energy from Waste weten in ieder opzicht te over-
tuigen: gaande van de lay-out van de installaties, die met de economische bedrijvigheden 
en ook met de toekomstige ontwikkeling van vestigingen en markten rekening houdt, over 
de functionele architectuur tot de toonaangevende techniek voor de verbranding en rook-
gasreiniging. In de omgeving van de installaties, die zich door een lage uitstoot, een hoge 
effi ciëntie en een voorbeeldige arbeidsveiligheid onderscheiden, ontstaan er nieuwe onder-
nemingen en daardoor nieuwe banen. Gelijktijdig profi teren nabij gelegen, industriële be-
drijven van het gebruik van de geproduceerde energie.

Onze kennis is onze voorsprong. En ons kapitaal waarvan onze partners tijdens de plan-
ning, bouw en exploitatie van een thermische afvalverwerkingsinstallatie kunnen profi te-
ren. Iedere hoogwaardige EEW-installatie is een investering in de toekomst die zich op 
duurzame wijze uitbetaalt.

1 ton afval = 600 KWh stroom
Stroom uit afval is een belangrijke bron van energie. De verbrandingswaarde van het 
materiaal is vergelijkbaar met die van bruinkool en net zo geschikt voor energiedoel-
einden.

Delfzijl

Knapsack
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Leudelange
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Pirmasens
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Eschbach
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Stavenhagen
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Het afval wordt 52 weken per jaar per vrachtwagen, het spoor of 
per schip bij onze afvalverbrandingsinstallaties aangeleverd. Di-
rect na aankomst wordt het afval automatisch gewogen, in een 
afvalbunker opgevangen en opgeslagen.

2

De afvalbunker heeft een capaciteit van ongeveer 10.000 ton. In 
de afvalbunker is sprake van een lichte onderdruk, zodat er geen 
geuren kunnen uittreden. Milieubescherming begint hier al..

3

Het afval wordt goed gemengd en doorlopend in de opgavetrech-
ter gedaan, zodat het materiaal op de verbrandingsrooster van de 
verbrandingslijn (ketels) terechtkomt.

4

Omdat afval bij hoge temperaturen in de ketel vanzelf verbrandt, 
zijn er geen aanvullende fossiele brandstoffen nodig. De oliebran-
ders worden alleen bij het op- en afstoken van de ketels ingescha-
keld om de minimale temperatuur van 850 °C te garanderen. 
Deze hoge temperatuur is wettelijk voorgeschreven. De schadelij-
ke stoffen worden zodoende zoveel mogelijk afgebroken.

5

Na ongeveer 60 minuten is het afval volledig uitgebrand en tot 
ongeveer 10 % van het oorspronkelijke volume teruggebracht. 
Wat overblijft is slak dat bijvoorbeeld wordt gebruikt in de wegen-
bouw.

6

Met behulp van de warmte/energie in de ketel wordt stoom met 
een tempratuur van 400 °C en een druk van 40 bar geproduceerd. 
Deze stoom drijft een turbine met een daaraan gekoppelde gene-
rator aan. Op deze wijze wekken wij in onze installaties elektri-
sche energie op die vervolgens aan het openbare net wordt gele-
verd.

De werking van een EEW-installatie in één oogopslag.
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In de meeste van onze installaties zetten wij een uitermate ener-
giezuinig proces van warmte-krachtkoppeling in. Zo kunnen wij 
naast elektrische energie ook stoom en warmte leveren.

8

Onze installaties hebben een jaarlijkse energetische verwerkings-
capaciteit van ongeveer 5,0 miljoen ton afval. Hiermee produce-
ren we ca. 2,4 miljoen megawattuur stroom en meer dan 3,3 mil-
joen megawattuur stoom en ongeveer 1,15 miljoen megawattuur 
stadsverwarming.* Alleen al de hoeveelheid stroom die door EEW 
wordt geproduceerd komt overeen met een elektriciteitsbehoefte 
van ongeveer 685.000 huishoudens.**

9

Met een temperatuur van ca. 200 °C stromen de rookgassen van-
uit de ketel rechtstreeks in de meertraps rookgasreiniging. Met 
behulp van elektro- of weefselfi lters en de toevoeging van kalk-
melk, actieve koolstof, hoogovencokes, kalkhydraat en natronloog 
worden stoffen, gasvormige stoffen en zware metalen uit de rook-
gassen gehaald. Vervolgens verlaat het gereinigde gas de schoor-
steen met behulp van aanzuiging.

10

De organisatie komt de strenge emissie grenswaardes na en zit 
hier vaak duidelijk onder. De emissies worden voortdurend door 
het meetstation bij de schoorstenen gemeten en bewaakt. De 
waardes worden opgeslagen en op regelmatige basis getoetst 
door het bevoegd gezag.

Referenties:
* In 2021 door 17 EEW-installaties geproduceerde hoeveelheid 

stroom, stadsverwarming en stoom.
** Ingeschatte gemiddelde behoefte per huishouden: 3.500 kWh
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Een signaal afgeven
met een afvalverwerking,
die zich concentreert op één ding: alles.
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Wij nemen altijd 100%.
Dat is de EEW-afnamegarantie.

Het toenemende milieubewustzijn en de consequente groei van de thermische afvalver-
werking hebben geleid tot een nieuw paradigma binnen de afvalverwerkende industrie. 
Met een duurzaam behoud van onze natuurlijke hulpbronnen als doelstelling van een 
functionerende kringloopeconomie wordt voor heel Europa een afvalhiërarchie gehan-
teerd waarbij afval eerst vermeden, vervolgens hergebruikt en gerecycled en daarna voor 
energiedoeleinden verwerkt wordt.

De EEW Energy from Waste Groep biedt gemeenten en ondernemingen een baanbrekend 
en milieuvriendelijk afvalbeheer dat één doel in het vizier heeft: Alles. Wij beschikken over 
uitgebreide kennis op het gebied van het ontwikkelen, exploiteren en optimaliseren van 
afvalverbrandingsinstallaties. Dankzij de consequente inzet van innovatieve technologie-
en voldoen wij aan de hoogste eisen ten aanzien van effi ciëntie, beschikbaarheid en mili-
eubescherming. Naast onze op deze wijze opgebouwde competentie is ook onze grootte 
voor onze klanten een voordeel. Binnen het huidige EEW-netwerk van 17 installaties in 
Duitsland en de buurlanden hebben wij een unieke logistieke structuur weten op te bou-
wen die garant staat voor maximale fl exibiliteit in de opnamecapaciteit en daarmee voor 
afnamezekerheid op de korte en de lange termijn.

Wij zijn altijd dichtbij. De korte routes naar onze verbrandingsinstallaties zorgen niet al-
leen voor lagere transportkosten, maar ook voor betere milieuprestaties. Dichtbij betekent 
voor ons ook dat wij onze klanten en hun individuele bezorgdheden precies begrijpen. Dat 
is een essentiële basis voor de ontwikkeling van afvalbeheerconcepten op maat - van in-
gezette voertuigsystemen en ideale aanlevertijden via afvalsamenstelling, inschaling en 
geschikte verbrandingstechniek tot implementatie van wettelijke verwerkings- en monito-
ringsprocedures.

Onze gekwalifi ceerde vakmensen bieden gemeenten de zekerheid dat onze oplossingen 
exact aansluiten bij de behoeften van de regio en op hoge acceptatie van de bewoners 
kunnen rekenen. Ondernemingen kunnen wij een uitgebreide portfolio aan diensten op het 
gebied van thermische afvalwerking voorleggen waarmee wij zowel langdurige klanten 
als klanten op de spotmarkt weten te overtuigen. Overtuigt u zichzelf van de samenwer-
king met EEW Energy from Waste - een samenwerking die op het gebied van dienstverle-
ning, betrouwbaarheid en duurzaam beheer duidelijke signalen afgeeft.

Complex en eenvoudig geniaal: Het materiaalstroommanagement van EEW
Zekerheid ontstaat als er ook voor het onvoorspelbare ruimte wordt ingepland. Bij EEW 
Energy from Waste zorgt materiaalstroommanagement voor een zinvolle verdeling van 
het afval over het netwerk van installaties. Deze methodiek maakt het EEW mogelijk ra-
zendsnel op onvoorziene situaties, zoals stilstand, maar ook op geplande stops, te reage-
ren. In een interactieve database wordt de beschikbaarheid van en de aanwezige hoeveel-
heid afval in de installaties van Energy from Waste weergegeven. Op deze manier wordt 
beschikbare capaciteit, maar ook mogelijke overbelasting, zichtbaar zodat hier doeltref-
fend op kan worden ingespeeld. Het EEW-materiaalstroommanagement stuurt daarbij het 
naar de dichtstbijzijnde installatie afvoeren van hoeveelheden afval uit aparte contracten 
aan en biedt onze klanten op deze manier de afnamezekerheid die voor hun van doorslag-
gevend belang is.

In Duitsland wordt per jaar 54 miljoen ton huishoudafval aangeboden. 
Dat betekent: Iedere Duitse burger is goed voor ongeveer 609 kg huis-
houdelijk afval per jaar.
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Afhankelijk van de installatiegrootte stemt de geproduceerde hoeveelheid stroom overeen met het jaarlijks gemid-
delde verbruik van ca. 21.000 huishoudens (EEW Energy from Waste Göppingen) tot maximaal 88.000 huishoudens 
(EEW Energy from Waste Helmstedt).
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Een signaal afgeven
als partner voor een richtinggevende
zuiveringsslibverwerking.
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Wij zijn klaar om te doen wat belangrijk is.
De richtinggevende zuiveringsslibverwerking met 
EEW Energy from Waste.

Zuiveringsslib is het afval van de afvalwaterbehandeling. Het bevat alles wat moderne 
waterzuiveringsinstallaties tijdens een omslachtig proces uit het afvalwater fi lteren om 
rivieren, zeeën, het grondwater en niet in de laatste plaats onze drinkwaterreservoirs 
schoon te houden.

Met name het zuiveringsslib uit de waterzuiveringsinstallaties van de grote steden en 
concentratiegebieden zijn duidelijk belast met schadelijke stoffen zoals zware metalen, 
organische schadelijke stoffen, resten van geneesmiddelen, ziekteverwekkers en microp-
lastics. Gelijktijdig bevat zuiveringsslib ook de natuurlijke hulpbron fosfor. Deze voor ons 
levensnoodzakelijke voedingsstof bevordert de groei van planten. Ook daarom wordt reeds 
decennialang in de landbouw zuiveringsslib als meststof gebruikt.

In de loop der tijd werd de landbouwkundige zuiveringsslibverwerking almaar kritischer 
beoordeeld. Want ondanks een voorafgaande behandeling bevat zuiveringsslib schadelijke 
stoffen die in bodems en waterlopen verdeeld worden en uiteindelijk ook in onze voedsel-
keten geraken. Bovendien bevordert een overaanbod aan fosfaten de eutrofi ëring resp. 
overbemesting van beken, rivieren en meren.

Na een jarenlang gevoerd debat heeft de wetgever in 2017 de bakens voor een veruit mi-
lieuvriendelijkere zuiveringsslibverwerking verzet. Op grond van twee verordeningen – de 
Zuiveringsslibverordening (AbfKlärV) en de Meststoffenverordening (DüMV) – ontstaat 
een behoefte aan onmiddellijke actie. Door de aangepaste Meststoffenverordening zijn er 
gevolgen voor zuiveringsslib dat landbouwkundig gebruikt kan worden. Vanaf begin 2019 
mogen meststoffen, die synthetisch polymeren bevatten, nog enkel gebruikt worden in-
dien de voortgebrachte hoeveelheid synthetische polymeren niet meer dan 45 kilogram 
actieve substantie per hectare binnen een tijdspanne van drie jaar bedraagt. Dat heeft tot 
gevolg dat vanaf 1 januari 2019 heel wat zuiveringsslib niet meer als meststof gebruikt 
kan worden.

Van gemeenten wordt dan ook geëist, de bakens voor een hulpbronneneffi ciënte afvoer 
van zuiveringsslib te verzetten. Laat ons allemaal progressief denken De fi rma EEW Energy
from Waste gaat haar verantwoordelijkheid niet uit de Met de nodige ervaring en toonaan-
gevend op het gebied van de afvalverwerking zullen wij voortaan ook met een richtingge-
vende zuiveringsslibverwerking de bakens verzetten. Wij bieden gemeenten precies pas-
sende oplossingen voor de thermische zuiveringsslibverwerking die ons milieu beschermen,
nieuwe natuurlijke hulpbronnen bevatten en economisch grenzen verleggen.

Daarbij zetten wij met de zuiveringsslib-monoverbranding in op de toonaangevende tech-
niek. Uit onderzoek is onbetwistbaar gebleken dat de zuiveringsslib-monoverbranding met 
daarop aansluitende fosforterugwinning tijdens daarna door te voeren processen vandaag 
de dag een uiterst effi ciënte verwerkingsmethode voor zuiveringsslib vormt. Bij de thermi-
sche behandeling worden de in het zuiveringsslib aanwezige, organische schadelijke stof-
fen met zekerheid vernietigd en mogelijke ziekteverwekkers gedood. Gelijktijdig vangt de 
rookgasreinigingsinstallatie aanwezige anorganische schadelijke stoffen (zware metalen, 
SO2, HCl effi ciënt op.

Eveneens beslissend: op het gebied van de bescherming van natuurlijke hulpbronnen is de 
monoverbranding onverslaanbaar. Alleen deze methode maakt met daarna door te voeren 
processen een fosforterugwinningscijfer van meer dan 80 procent mogelijk. Zodoende 
wordt met zekerheid aan de richtlijnen van de wetgever voldaan. 

Eveneens beslissend: op het gebied van de bescherming van natuurlijke hulpbronnen met 
daarna door te voeren processen onverslaanbaar. Alleen deze methode maakt een fosfor-
terugwinningscijfer van meer dan 80 procent tijdens daarna door te voeren processen 
mogelijk. Zodoende wordt betrouwbaar aan de wettelijke richtlijnen voldaan. De bouw van 
een EEW zuiveringsslib-monoverbrandingsinstallatie in een EEW vestiging is een investe-
ring in de toekomst die met blijvend gevolg rendeert. Onze expertise garandeert een pro-
gressieve planning met focus op het geheel en op de behoeften van uw regio. 
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De natuurlijke hulpbron fosfor. Bouwsteen van ons leven.
Zonder fosfor kan er geen leven op aarde zijn. De voedingsstof is een bestanddeel van het DNA, van beenderen en van 
tanden en speelt bovendien een beslissende rol bij de energiestofwisseling van de cellen. Omdat fosfor in ruime mate 
verantwoordelijk is voor de gezondheid en ontwikkeling van planten gaat het hierbij om een essentieel bestanddeel van 
meststoffen en als dusdanig onontbeerlijk voor de landbouw.

Fosfor is niet kunstmatig te produceren. Daarom zijn wij op de natuurlijke vindplaatsen van fosfor aangewezen. Toch zijn 
de fosforreserves in de hele wereld beperkt. Noch in Duitsland noch in de EU zijn vindplaatsen van fosfor bekend, zodat 
wij van importen vanuit een klein aantal landen afhankelijk zijn. Gelijktijdig wordt de winning van de grondstof almaar 
omslachtiger en duurder – er moet vanuit gegaan worden dat het daarom tot prijsstijgingen zal komen. 
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Zuiveringsslib vandaag:
belasting en gevarenbron.

De landbouwkundige verwerking is nog steeds een courante afvalverwerkingsmethode voor zuiveringsslib in Duitsland. Circa één zesde van het
tot stand komende zuiveringsslib geraakt na een voorafgaande behandeling als meststof op onze velden. Met de huidige kennis en de aanwezi-
ge schadelijke stoffen en niet afzienbare nadelen voor milieu en gezondheid is dit niet verantwoordbaar.

Zware metalen
In het zuiveringsslib aanwezige zware metalen zoals ar-
seen, koper en nikkel belasten onze gronden en kunnen in 
het grond- en oppervlaktewater uitgewassen worden.*

* Zwiener, C., Grathwohl, P. & Walz, A. (2014): eindrapport betreffende het project „Screening van schadelijke stoffen in zuiveringsslib“. Eberhard Karls Universiteit Tübingen, Tübingen 2014.

Geneesmiddelen 
Resten van geneesmiddelen geraken door verwijdering na 
therapeutische toepassingen of door een onvakkundige, il-
legale afvoer van de resten van medicijnen in het afvalwa-
ter en worden ook in het zuiveringsslib aangetoond.

Ziekteverwekkers
Zuiveringsslib bevat bacteriën, virussen, parasieten en wor-
meieren. In combinatie met de resten van geneesmiddelen 
kunnen de verwekkers antibioticaresistenties vormen. Ge-
raken deze resistente kiemen in het milieu, dan vormen ze 
een aanzienlijk gevaar voor de gezondheid.

Microplastics
De kleinste kunststofpartikels van cosmetica en produc-
ten voor persoonlijke verzorging of tijdens een wasbeurt 
losgekomen deeltjes kleding vormen een toenemend ge-
vaar voor waterlopen.

Organische schadelijke stoffen
Zuiveringsslib bevat organische schadelijke stoffen uit het 
gebruik van water in industrie, nijverheid en huishouden.
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Zuiveringsslib morgen:
natuurlijke hulpbron en energiebron.

Met EEW Energy from Waste wordt zuiveringsslib als actuele bron van schadelijke stoffen en gevaren een waardevolle natuurlijke hulp-
bron en energiebron. Wij veranderen het afvalproduct in waardevolle energie en maken door de monoverbranding een terugwinningscij-
fer van de levensbelangrijke natuurlijke hulpbron fosfor van minstens 80 procent mogelijk.

Milieubescherming
Voorbeeldig duurzaam blijft de uitstoot van de EEW-instal-
laties onder de strenge, wettelijk vooropgestelde waarden. 
Ons in de hele Bondsrepubliek Duitsland bestaand instal-
latienetwerk biedt voor een opkomende verwerking korte 
transportroutes. Een thermische verandering van organi-
sche koolstoffen in het zuiveringsslib doet de uitstoot van 
methaan afnemen en verbetert de CO2-balans van de ver-
werkingsmethode.

Bescherming van natuurlijke hulpbronnen
De toepassing van de toonaangevende techniek van de zui-
veringsslib-monoverbranding maakt tijdens daarna door te 
voeren processen een terugwinningscijfer van fosfor van 
meer dan 80 procent mogelijk – een belangrijke bijdrage 
aan de bescherming van natuurlijke hulpbronnen.

Energiewinst
De thermische behandeling in een EEW-monoverbran-
dingsinstallatie garandeert een optimaal energierende-
ment.

Meststoffen
Bovendien kan na een daarna plaatsvindende fosforterug-
winning het voor de planten noodzakelijke fosfor enerzijds 
de landbouw en anderzijds de industrie als grondstof ter 
beschikking gesteld worden.

Zekerheid
Bij de thermische behandeling worden de in het zuiverings-
slib aanwezige, organische schadelijke stoffen met zeker-
heid vernietigd en mogelijke ziekteverwekkers gedood.



26

Een signaal afgeven
met energie die winst betekent voor
mensen, ondernemingen en het milieu.
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Wij wekken stroom, stoom,
warmte en verbondenheid op.

Voor een duurzame en zekere energievoorziening is afval een onmisbare schakel in de ener-
giemix. Het hoge energiegehalte van het afval is vergelijkbaar met dat van bruinkool en is 
net zo geschikt voor energiedoeleinden. Daar komt bij dat afval zelfstandig verbrandt. Dat 
betekent dat er behalve bij het ontsteken verder geen primaire energiebron zoals gas of 
aardolie nodig is. Zo wordt tijdens het verbrandingsproces veel meer energie gewonnen als 
verbruikt.

De technisch ongeëvenaarde, uiterst effi ciënte afvalverbrandingsinstallaties van EEW ma-
ken optimaal gebruik van het energetische potentieel van afval. Nauwkeurig op elkaar afge-
stemde arbeidsprocessen staan daarbij garant voor een hoge arbeidsveiligheid. Het overgro-
te deel van onze installaties maakt gebruik van warmte-krachtkoppeling. Dat betekent dat 
stoom niet alleen ingezet wordt voor het opwekken van stroom, maar daarnaast ook voor 

stadsverwarming en als processtoom voor industriële bedrijven gebruikt kan worden als 
daar behoefte aan is. 
 
Wij zetten ons ervoor in dat er geen energie verloren gaat. Niet in de afvalwerking en niet in 
de samenwerking met onze zakenpartners. Gemeenten beschouwen ons als een verant-
woord energieproducent en vertrouwen vaak decennialang op de dienstverlening van EEW 
Energy from Waste. In samenwerking met industriële bedrijven ontwikkelt ons EEW-compe-
tentieteam afzonderlijke energie routekaarten die exact op de vereiste productieprocessen 
zijn afgestemd. Onze oplossingen, die net zoveel oog hebben voor het grote geheel als voor 
de kleine details, garanderen onze klanten een op hun behoefte afgestemde energievoorzie-
ning op maat met milieuvriendelijke Energy from Waste.
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Milieuvriendelijke stroom uit afval: Welkom thuis.
De 17 afvalverbrandingsinstallaties van EEW wekken per jaar 2.400.000 
MWh op aan milieuvriendelijke stroom – waardevolle energie die omgere-
kend overeenkomt met het jaarlijkse verbruik van ongeveer 685.000 huis-
houdens*.

* Ingeschatte jaarlijkse gemiddelde behoefte per huishouden: 3.500 kWh

Stadsverwarming: Ideaal voor iedereen in de buurt.
Waar 40 procent van de energie in traditionele energiecentrales als rest-
warmte verloren gaat, wordt deze energie in de afvalverbrandingsinstal-
laties van EEW met behulp van warmte-krachtkoppeling verder gebruikt. 
Parallel aan de levering van stroom aan het regionale stroomnet wordt 
warmte naar behoefte aan elektriciteitsbedrijven of via lokale stadsver-
warming aan verbruikers geleverd. Of het nu gaat om private huishoudens 
of ondernemingen in de directe omgeving van de installatie – afnemers 
van stadsverwarming hoeven door dit verwarmingssysteem niet langer 
gebruik te maken van aanvullende energiebronnen zoals olie of gas en 
sparen daarmee ruimte uit voor een eigen verwarmingsketel.
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Stoom voor industriële processen: meer dan hete lucht.
Als aanvullend product van onze warmte-krachtkoppeling wekken wij pro-
cesstoom op voor industriële productieprocessen waarvan industriële be-
drijven in de directe omgeving van onze installaties graag gebruik maken. 
Een verdere bijdrage aan de bescherming van onze natuurlijke hulpbron-
nen.
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Een signaal afgeven
ten aanzien van emissierichtlijnen.
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Wij ontlasten de CO2-balans.
Winst voor het milieu.

Energieopwekking uit afval is actieve milieubescherming. In meerdere opzichten. Met een 
aandeel van gemiddeld 50 procent biogene stoffen in het afval wekken afvalverbrandings-
installaties conform het Erneuerbare-Energien-Gesetzes (stimuleringswet voor duurzame 
energie, EEG) als algemeen erkende energievormen uit hernieuwbare bronnen op en dra-
gen hiermee bij aan het bereiken van klimaatdoelstellingen van Duitsland en Europa. Door 
het gebruik van afval voor energiedoeleinden kan het gebruik van primaire energiedragers 
zoals kolen, gas en olie vermeden worden. Gelijktijdig wordt door de toepassing van de in 
de EEW-installaties gebruikte brandstoffen de CO2-balans ontlast.

Beschikbaarheid is een voorwaarde voor duurzaamheid. De beschikbaarheid van belangrij-
ke hernieuwbare energiebronnen - wind, water, zonne-energie - is afhankelijk van schom-
melingen in de weersomstandigheden die van nature voorkomen. Afval daarentegen is 
altijd in voorspelbare hoeveelheden beschikbaar en wordt door ons ingezet om dag en 
nacht op betrouwbare wijze stroom en warmte op te wekken.

De technisch hoogwaardige EEW-installaties staan garant voor een net zo veilige als mili-
euvriendelijke behandeling van afvalstromen. In het verbrandingsproces worden de scha-
delijke stoffen in het afval ofwel vernietigd ofwel aan de materiaalkringloop onttrokken. 
Uitgefi lterde grondstoffen en reststoffen, zoals slak voor de wegenbouw, introduceren wij 
voor hergebruik opnieuw in de materiaalkringloop. In de waardetoevoegende productie-
processen wordt het volume van het afval met 90 procent teruggebracht. Ook tot de ver-
beelding sprekend: de emissies van onze afvalverbrandingsinstallaties komen de stren-
ge emissiegrenswaarden van Nederland en de provincie Groningen na en zit hier vaak 
duidelijk onder. De emissies worden voortdurend door continue metingen grondig door 
het bevoegd gezag getoetst. Over het algemeen is de lucht die uit onze installaties komt 
beduidend minder vervuild dan stadslucht.

Afval dat niet te vermijden en niet te recyclen is, krijgt bij EEW Energy from Waste nog een 
laatste belangrijke opdracht toebedeeld: Wij wijzen aan afval een belangrijke taak toe in 
de bescherming van het klimaat.

Bij het opwekken van stroom en warmte via afvalverbranding wordt de inzet van pri-
maire energiedragers, zoals gebruikelijk in de met fossiele brandstoffen gestookte 
energiecentrales, vermeden en wordt dankzij het hoge biogene aandeel de druk op 
de CO2-balans verlaagd.
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Drie van de in totaal ongeveer 1.250 competente en gecommitteerde medewerkers van het EEW-team.
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Een toekomst ontstaat door nieuwe wegen te begaan. Ga met ons mee! 

Energievoorziening en afvalbeheer zijn fundamentele behoeften die met gevoel voor verantwoordelijkheid, met el-
kaar en met een brede blik gepland moeten worden. EEW Energy from Waste zet ook in haar zakelijke relaties zonder 
enig voorbehoud in op duurzaamheid. Zo ontstaan nieuwe perspectieven die niet alleen ons, maar ook de maatschap-
pelijke ontwikkeling positief beïnvloeden. Laten we gezamenlijk een signaal afgeven. Wij kijken ernaar uit.
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Een signaal afgeven
met ongeëvenaarde prestaties.
Meetbare kwaliteit vindt onder andere ook zijn weerslag in certifi ceringen. Certifi ceringen vormen het 
concrete bewijs voor het uitmuntende waartoe wij met elkaar in staat zijn en voor de uitstekende pres-
taties van onze installaties en ons hoofdkantoor.

– Gecertifi ceerd kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001)
– Gecertifi ceerd Arbo- en veiligheidsmanagementsysteem (ISO 45001)
– Gecertifi ceerd milieuzorgsysteem (ISO 14001)
– Gecertifi ceerd energiemanagementsysteem (ISO 50001)
– Gecertifi ceerd gespecialiseerd afvalverwerkend bedrijf conform verordening betreffende   
 gespecialiseerde afvalverwerkende bedrijven (EfbV)

2023-05

EEW Energy from Waste GmbH
Schöninger Straße 2–3
38350 Helmstedt
Duitsland

T +49 5351 18-0
F +49 5351 18-2522

info@eew-energyfromwaste.com
www.eew-energyfromwaste.com
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