
Local organic waste solutions for smart neighborhoods
On-site waste to value. Circular Economy. 

Green & clean energy for the local community.



Van 
afval 
naar 

waarde



Wat is een Waste Transformer?
• Anaerobe vergistings systeem op eigen locatie. 

• Afvaltransport over lange afstand niet meer nodig. Geen 
organisch afval op de boot. 

• Verwerkt tussen de 600kg en 3600kg organisch afval per dag. 

• Zet afval om in biogas of elektriciteit, restwarmte, wint 
nutrienten terug, reduceert de energie rekening en 
afvalverwerkingskosten. 

• Een bewezen, beschermde technologie. 

• Modulair systeem.

• Behuisd in standaard maat containers, die ontworpen worden 
in eigen huisstijl. 

• In overeenstemming met strikte EU veiligheidsvoorschriften. 

• Plug & play. 24/7 online monitoren



Ontworpen naar lokale stijl 
SHAPE THE FUTURE 
MAKE IT AN EDUCATIONAL EXPERIENCE

PLEASE JOIN!
COMPOSTE ORGANIC WASTE, COLLECT ORGANIC FERTILISER AND GROW YOUR OWN PLANTS



Lokale 
afvalproducenten

- Paper

Energie gaat terug 
de wijk in. 

Hoe werkt het? 

Dagelijkse 
ophaalservice in 
electrisch transport

Gemeenschappen, restaurants, haven, 
ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, 
voedselproductiebedrijven. 

Op eigen locatie 
organisch afval 
verwaarden

Ruwe 
materialen

Water



600KG 1200KG 1800KG 2400KG 3000KG 3600KG

20 
vuilniswagens

41
vuilniswagens

62 
vuilniswagens

83 
garbage trucks

104 
vuilniswagens

124 
vuilniswagens

Gelijk aan 10 
NL 
huishoudens 
per jaar (3.500kWh)

This list is only indicative, not binding, and no rights can be derived from it. Average prices are used for this calculation, and needs to be calculated per location. 

Besparing op 
afvalkosten
VB: € 50,-/ton

Groene 
elektriciteit en 
warmte
VB: €0,10/kWh 

Schaalbaar systeem 

per dag

Eigen natuurlijke 
meststof 
VB: € 20,-/ton



Wat betekent dit voor WG? 

Volgende stap naar 
WG zelfvoorzienend

• Energie. 
• Reductie in vuilniswagens. 
• Duurzaamheid in de praktijk. 

• Wereldwijde primeur als duurzame gemeenschap. 
• Lokaal impact op gedrag.
• Unieke samenwerking tussen ondernemers en bewoners. 
• Op korte termijn kunnen inzetten van bestaande en bewezen 

technologie. 



Sociale impact en werkgelegenheid

Werken met medewerkers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt: 
• Afvalinzameling met elektrisch 

voertuig.
• Dagelijks voeden van installatie. 
• Stimuleren deelnemers om afval 

goed te scheiden. 
• Positieve gedragsverandering. 



Unieke publiciteit rondom slimme wijken

• Horeca informeert gasten over wat er met 
het voedselafval gebeurt in eigen 
restaurants. 

• Een natuurlijke meststof van eigen bodem. 
Mogelijkheden om natuurlijke compost te 
verdelen over bewoners. 

• Ideale situatie om kleinschalig op te 
starten. 

• Horeca wordt ambassadeur van 
voedselafval. 



Unieke publiciteit rondom lokale Waste Transformers

WASTE TO VALUE PROJECT
A $26.6 MLN WIN SIERRA LEONE

The business plan 
developed by:

Certifi cate
West Africa Forum for Climate & Clean Energy Financing
WAFCCEF-3

was selected as a Finalist and presented during the Business Plan 
Competition at the West Africa Forum for Climate & Clean Energy 
Financing (WAFCCEF-3) on 12 April 2018 in Abidjan Cote d’lvoire, 
as an exceptionally promising clean energy investment opportunity.

This business plan was chosen as Winner of the
West Africa Forum for Climate & Clean Energy Financing Award.
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