
 

    

PERSBERICHT 

 

Fosforproducent tekent contract met Grontmij  

 

START ONTWIKKELING HIGH-TECH  

ZUIVERINGSINSTALLATIE THERMPHOS 

 

VLISSINGEN-OOST, 22 december – Thermphos International B.V. heeft 

vandaag een contract getekend met Grontmij Nederland B.V. voor de 

ontwikkeling van een high-tech zuiveringsinstallatie. Deze moet 

rookgassen die vrijkomen bij het productieproces in de sinterfabriek 

reinigen. Hierdoor komt de uitstoot van dioxine binnen de NER-norm van 

0.1 nanogram per kubieke meter. Bovendien behoort dan de geurhinder 

definitief tot het verleden. Thermphos zal de installatie uiterlijk eind 

2014 in gebruik nemen. 

 

Directeur Rob de Ruiter: “We zetten hiermee een volgende belangrijke stap naar 

een definitieve oplossing voor de emissies en de geuroverlast. We zijn de eerste 

fosforproducent ter wereld die deze technologie gaat toepassen. Helaas kunnen 

we technieken uit de staalindustrie niet kopiëren. Fosforproductie is totaal anders. 

We moeten écht zelf het wiel uitvinden. Dat verklaart waarom het een paar jaar 

duurt voordat we de fabriek –want zo groot zal de installatie zijn- in gebruik 

kunnen nemen.” 

 

Technologische uitdaging 

De Ruiter is blij met Grontmij als partner. “Grontmij gaat ons helpen de beste 

technologie te selecteren en het ontwerp voor de installatie te maken. De keuzes 

in het ontwerpproces zijn zeer bepalend voor het uiteindelijke resultaat. Ik heb er 

alle vertrouwen in dat Grontmij deze technologische uitdaging tot een 

voortreffelijk einde zal brengen. Nogmaals: uiterlijk eind 2014 staat hier in het 

Sloegebied een zuiveringsfabriek die uniek in de wereld is.”  

 

 

 



 

 

Oplossing  

Directeur Hubert Habib van Grontmij Nederland reageert verheugd op de 

uitdaging: “Wij zijn er trots op dat Thermphos dit partnership met ons wil 

aangaan en zien uit naar de samenwerking. Grontmij kan bogen op ruime 

ervaring in de industriële sector. Voor dit project voegt zij daar specifieke kennis 

over rookgasreiniging aan toe. Deze is ruimschoots aanwezig bij onze Duitse 

collega’s. Onze internationale expertise zullen wij inzetten om een procesanalyse 

en haalbaarheidsstudie uit te voeren. Samen met Thermphos zullen wij de beste 

optie kiezen en de aanbesteding voor de bouw van de installatie begeleiden. Ik 

ben ervan overtuigd dat deze aanpak en samenwerking garant staan voor een 

integrale oplossing van de huidige problemen.” 

 

Fotobijschrift: 

Directeur Hubert Habib van Grontmij Nederland en Thermphos directeur Rob de 

Ruiter zijn blij met de samenwerking. 

Foto door: Fred Mewe 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

• Afdeling Communicatie Thermphos   tel. 06 20 40 11 83 

• Afdeling Communicatie Grontmij   tel. 06 51 37 46 69  

 


