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Waterschapsbedrijf Limburg zet volgende stap richting een
circulair 2050
Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), verantwoordelijk voor het zuiveren van het afvalwater in de
provincie Limburg, wil zich ontwikkelen tot ‘circulaire koploper’: een volledig circulaire
bedrijfsvoering in 2050 is de ambitie. Tijdens de bijeenkomst ‘WBL op weg naar een circulair
2050’ op 28 januari wisselde WBL hierover van gedachten met verschillende gelijkgestemde
bedrijven uit de regio, waaronder Chemelot, Sibelco, Brightlands, MUMC+ en de Rabobank.
WBL produceert jaarlijks 140 miljoen m3 gezuiverd water. Het afvalwater dat via de riolen bij
WBL binnenstroomt, is afkomstig van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 regionale
bedrijven. Op dit moment haalt WBL zand als product uit het afvalwater en onderzoekt zij de
mogelijkheden van de winning van producten als cellulose, alginaat en vivianiet. Energie wordt
teruggewonnen door vergisting van het zuiveringsslib en deze wordt gebruikt voor de eigen
bedrijfsvoering. Van het restant aan slib wordt 70% na droging ingezet als brand- en grondstof
voor de cementindustrie; 30% wordt verwerkt in een verbrandingsinstallatie. Verdygo®, de door
WBL ontwikkelde modulaire zuiveringsinstallatie van de toekomst, past volledig binnen de
circulaire doelstellingen van de organisatie. Er valt echter nog steeds veel winst te behalen als
het gaat om duurzaamheid en circulariteit. WBL wil haar duurzaamheid in alle opzichten
vergroten en legt de lat daarom steeds hoger: binnen nu en vijf jaar wil WBL volledig
energieneutraal werken, in 2030 volledig klimaatneutraal en in 2050 dus volledig circulair. De
transitie van lineair naar volledig circulair werken, is een ambitieuze en complexe uitdaging.
Samenwerking en kennisuitwisseling met ervaringsdeskundigen, kennispartners en
ketenpartners is essentieel om de ambitieuze doelen te bereiken. Daarom zocht WBL de
samenwerking met het initiatief LimburgCirculair, een platform voor bedrijven en organisaties in
Limburg en daarbuiten, die via samenwerking een circulaire economie nastreven. Dat dit leeft
onder de regionale bedrijven en dat zij welwillend zijn om elkaar te versterken bij deze opgave,
bleek wel uit de opkomst van bijna 40 regionale partijen. Bron: waterforum.net 6-2-20 Lees
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