
 
 

------ 
NOST Germany | Embassy of the Kingdom of the Netherlands 

Klosterstraße 50, 10179 Berlin, Germany | T:+49-30-209-560| F: +49-30-209-56441 | twa@bln.nlamb.de 

IA-Netwerk Duitsland en Zwitserland 

 

Martien van der Burg, 24 april 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl 

 

Afvalwater, energiebron van de toekomst? 

 

Samenvatting 

In Hamburg staat een state-of-the-art afvalwatercentrale die, door een combinatie 

van verschillende innovaties, meer energie produceert dan deze verbruikt. De 

centrale past daardoor in een bredere Duitse trend om het water- en 

energiedomein meer te doen samenkomen.  

Artikel 

 

De Köhlbrandhöftcentrale bij schemering. In de blauw verlichte tanks worden grote 

hoeveelheden biogas aan het slib onttrokken. In de volksmond worden deze tien tanks ‘de 

rotte eieren’ genoemd. 

Bron: Hamburg Wasser 

Het verbinden van het water- en energiedomein is momenteel een belangrijk thema in het 

Duitse wateronderzoek. De watersector maakt naar schatting een half procent uit van de 

totale primaire energieconsumptie in Duitsland. Elektriciteit wordt met name verbruikt door 

de afvalwatercentrales, waar vooral de pompen en de beluchting van water veel energie 

verbruiken. Voor de productie van drinkwater is relatief veel minder energie nodig, waardoor 

onderzoek naar het verbeteren van energie-efficiëntie zich met name concentreert op 

afvalwaterreiniging. De verwachting is dat het verwijderen van microverontreinigingen zoals 

cosmetica, antibioticarestanten en huishoudelijke chemicaliën in de toekomst steeds 

wijdverbreider wordt. De hiervoor benodigde nieuwe stappen in het zuiveringsproces zullen 

het energieverbruik vermoedelijk nog verder doen stijgen.  

Bij de reiniging van afvalwater komt echter ook energie vrij. Dit biedt kansen om het netto 

energieverbruik door de watersector te reduceren. Duitse waterexperts noemen de overgang 

van ‘afvalwatercentrale’ naar ‘energiecentrale’ dan ook een van de belangrijkste 

onderzoeksthema’s voor de Duitse watersector. Een zeer interessant voorbeeld hiervan is te 

vinden in de haven van Hamburg, aan de oevers van de Elbe. Daar staat de eerste 

afvalwatercentrale die netto energie produceert.  
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De twee centrales liggen aan weerszijden van de Köhlbrand (een aftakking van de Elbe) en 

zijn ondergronds met elkaar verbonden via een duiker. 

Bron: Hamburg Wasser 

Hamburg Wasser is het grootste publieke waterbedrijf van Duitsland en verzorgt de 

drinkwatervoorziening en de afvalwaterreiniging in Hamburg en omliggende gebieden. Het 

bedrijf is verantwoordelijk voor veilig en schoon drinkwater voor circa 670.000 huishoudens 

en de reiniging van hun afvalwater. In de haven van Hamburg zijn voor laatstgenoemde taak 

twee watercentrales vlakbij elkaar gebouwd. Gezamenlijk wekken deze onder de streep 

energie op in plaats van energie te verbruiken. 

Zuiveringsproces 

Afhankelijk van de weersomstandigheden en de hoeveelheid regen bereikt per seconde 

tussen de 5m3 en 19m3 te reinigen water de Köhlbrandhöftcentrale. Een druppel bevindt zich 

gemiddeld 24 uur in het complex, alvorens te worden geloosd in de Elbe. Allereerst wordt het 

afvalwater gefilterd, met name om het Hamburgs toiletpapier op te vangen. Hierna volgt een 

eerste aerobe reiniging. Vervolgens stroomt het water 80 meter onder de grond via een 2.3 

kilometer lange buis naar de Dradenaucentrale aan de andere kant van de Köhlbrand. Hier 

vindt een tweede, uitgebreidere, biologische zuivering plaats. In totaal zorgen de twee 

centrales gezamenlijk voor een afname van de hoeveelheid organisch materiaal van 94 

procent. Voor stikstof en fosfor zijn die getallen respectievelijk 81 en 92 procent. Vanuit de 

Dradenaucentrale wordt het gezuiverde water vervolgens in de Elbe geloosd.  

Het slib dat gedurende dit proces ontstaat wordt ingevoerd in luchtdichte, zilverkleurige 

tanks op het terrein van de Köhlbrandhöftcentrale. Hierin wordt het slib bij een temperatuur 

van 37 graden Celsius continu doorgeroerd. De bacteriekolonies in de tank zijn vergelijkbaar 

met die in de menselijke darmen en produceren ‘vuilgas’, een gasmengsel dat voor ongeveer 

twee derde uit methaan en voor een derde uit koolstofdioxide bestaat. Hoewel de kerntaak 

van de centrales waterreiniging blijft, is Hamburg Wasser door de grootte van de installatie 

één van de grootste biogasproducenten van Noord Duitsland.  

Het vuilgas wordt gebruikt voor het aandrijven van een gasturbine met een capaciteit van 

5.2MW. Tevens wordt een deel van het vuilgas veredeld tot methaan door koolstofdioxide te 

verwijderen. Dit methaan wordt deels gebruikt voor het aandrijven van een gasmotor die 

elektriciteit (2MW) en warmte produceert. Het slib, dat eens per 21 dagen de tanks verlaat, 
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wordt gecentrifugeerd en gedroogd en vervolgens verbrand in een warmte-kracht-koppeling 

met een capaciteit van 5.2MW. Aangevuld met twee windmolens met een gezamenlijke 

capaciteit van 5MW en energiebesparende beluchters produceert de centrale energie. Het 

gewonnen methaan wordt deels ingevoerd in de Hamburgse gasinfrastructuur en deels 

gebruikt om het wagenpark van Hamburg Wasser, bestaande uit 115 auto’s, aan te drijven.  

Niet alle innovaties zijn tegelijkertijd doorgevoerd, in plaats daarvan is het moderniseren van 

de centrales een continu proces. Hamburg Wasser voert volgens eigen zeggen iedere 

technische innovatie direct door ‘zodra deze een zwarte nul kan schrijven’. De hoeveelheid 

energie die in de centrale onder de streep wordt opgewekt stijgt hierdoor nog steeds. Het 

opwekken van warmte, elektriciteit en biomethaan en het reinigen van afvalwater zijn elkaar 

daardoor steeds verder aan het overlappen.  

Gecombineerd zijn de Köhlbrandhöft- en Dradenaucentrale het uitgangbord van Duitse state-

of-the-art energietechnologie. Geen van de toegepaste technieken is op zichzelf nieuw, maar 

Hamburg Wasser was het eerste waterbedrijf in Europa dat deze integrale aanpak hanteerde. 

De afvalwatercentrale was daardoor de eerste die energie opleverde. De centrale was 

daarmee een belangrijke factor voor Hamburg’s benoeming tot European Green Capital in 

2011. Bij het doen van de grote investeringen die nodig waren, werd Hamburg Wasser 

geholpen door de grootte van haar afzetgebied. Wanneer het afvalwater van industrie wordt 

omgerekend naar afvalwater van personen, verwerken de centrales het water van drie 

miljoen inwoner-eenheden. Hiermee behoort de centrale tot de grootste van Europa. De 

Hamburgse integrale aanpak is vanuit economisch oogpunt daarom niet één-op- één te 

kopiëren naar veel andere waterbedrijven in Europa. Desondanks is de aanpak van Hamburg 

Wasser een goed voorbeeld van een nieuwe visie op het organiseren van waterreiniging. Een 

vergelijkbare aanpak, zij het op kleinere schaal, is door het Emschergenossenschaft 

toegepast in Bottrup, nabij Essen.  

 
De energiebalans van de centrales in 2012 

Bron: Hamburg Wasser  
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Bronnen 

 

 http://www.hamburgwasser.de/abwasserbehandlung.html  

 http://www.hamburgwasser.de/schlammbehandlung.html  

 Profile of the German Water Sector, WVGW (Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas 

und Wasser mbH).  

 http://www.abendblatt.de/ratgeber/extra-journal/article1692421/Klares-Wasser-

und-ausserdem-saubere-Energie.html  
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