
 

 

Waterschappen staan voor de  
uitdaging om afvalwaterzuivering 
duurzamer, goedkoper en efficiënter 
te maken. Voor nu. En voor later.

Uitdagingen
in afvalwater-
zuivering



 
 
 

 
 
 

 
  
 

 

 
 

 
 
 

Waterschappen kunnen hun borst nat maken. De uitdagingen liegen er niet om. Denk bijvoorbeeld aan kosten, 
flexibiliteit en processen. Of aan nieuwe technieken, hergebruik van water en onderhoud van installaties. En hoe 
gaat u om met duurzaamheid, energieverbruik en ruimte?

Nieuwe norm in afvalwaterzuivering

Bij Waterschapsbedrijf Limburg hebben we deze uitdagingen aangegrepen om nieuwe wegen in te slaan en gren-
zen te verleggen. Om een lang verhaal kort te maken: we hebben de afvalwaterzuivering opnieuw uitgevonden. 
Vergeet de oude installatie en onthoud Verdygo. Deze nieuwe installatie is modulair, duurzaam en bovengronds. 
Bovendien is Verdygo compact, makkelijk te transporteren en à la minute aan te sluiten. Alle techniek is onderge-
bracht in containermodules en voor elke module geldt plug & play.

Verdygo is het toonbeeld van flexibiliteit. En dat is een uitkomst als u wilt inspelen op veranderingen. De installatie 
beweegt mee met demografische ontwikkelingen en klimatologische omstandigheden. Daardoor kunt u ons een 
afvalwaterzuivering laten ontwerpen die overeenkomt met uw behoeften. U kiest een dynamische oplossing en u 
kunt naar wens uitbreiden, vervangen of afstoten. Overstappen naar een andere technologie is geen probleem.

Verdygo vergeleken met een traditionele installatie

Vergelijk Verdygo eens met conventionele afvalwaterzuivering. Dan springen de voordelen in het oog. Verdygo is 
niet alleen duurzamer en flexibeler maar ook goedkoper in bouw en onderhoud. Een conventionele installatie 
wordt gebouwd voor een levensduur van veertig à vijftig jaar, met vaste vormen en een ondergrondse infrastruc-
tuur. De bouw- en onderhoudskosten zijn hoog. Door het statische karakter is het moeilijk om mee te bewegen 
met nieuwe ontwikkelingen. Of het gaat samen met een pittig prijskaartje.



 
 
 

  
 

 
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Verdygo BV

Verdygo BV is opgericht in maart 2015 om kennis te 
ontwikkelen en te delen met private partijen in binnen- 
en buitenland. Wij werken als consultant in afvalwater-
zuivering en leveren de daarbij behorende diensten. Wij 
werken samen met commerciële partijen om ons  
concept wereldwijd in de markt te zetten. Een verre-
gaande standaardisatie en modulariteit maken het 
mogelijk om waar ook ter wereld deel te nemen in 
projecten met lokale partners.

Onze missie

Verdygo BV wil afvalwaterzuivering flexibeler, goed- 
koper en duurzamer maken. Een modulair ontwerp met 
modulaire bouwtechniek en plug & play maakt zuivering 
op maat mogelijk.

Voordelen in vogelvlucht

• Afvalwaterzuivering conform uw specificatie
• Installatie op maat
• Flexibiliteit als het gaat om een veranderende  
 omgeving en technologische ontwikkelingen
• Modulair (plug & play)
• 20% goedkoper dan conventionele zuivering,  
 OPEX en CAPEX
• Hoge standaardisatie
• Bovengronds

Waterschapsbedrijf limburg

Waterschapsbedrijf Limburg is de moederorganisatie 
van Verdygo. Als overheidsorganisatie produceren wij 
gezuiverd afvalwater. Dat doen wij door afvalwater te 
verwerken, slib te ontwateren en water te transporte-
ren. Het afvalwater betrekken wij van 500.000 huishou-
dens en 30.000 bedrijven. Alle zijn aangesloten op de 
zuiveringsinstallatie van de provincie Limburg.

Modulariteit, standaardisatie, flexibiliteit en duurzaamheid

Dit zijn de sleutelwoorden van Verdygo. De kern van de zaak. Het heeft voordelen om bovengronds te bouwen met 
modules, zeker in combinatie met het principe van plug & play. Je kunt snel onderdelen toevoegen of verwijde-
ren. Inspelen op technologische en demografische ontwikkelingen is eveneens mogelijk. Efficiënt onderhoud gaat 
hand in hand met lagere kosten.

Verdygo is opgebouwd uit standaardmodules. Deze lenen zich voor hergebruik, een duurzame gedachte. Alle ove-
rige bouwmaterialen kunnen ook opnieuw gebruikt worden. Over duurzaamheid gesproken: een lager energiever-
bruik pakt gunstig uit voor de kosten. Als tijd geld is, kunt u nu beide besparen. Dat ziet u terug in de investering 
en in de bouw- en ontwikkeltijd. Zo brengt u de totale kosten structureel omlaag.

Ontwikkelen en bouwen gaan 40% sneller dan bij een conventionele installatie. Door een verregaande standaardi-
satie gaan de investeringskosten nog eens met 20% omlaag. Niet alleen de bouwkosten liggen stukken lager. Ook 
de operationele kosten. Een netto besparing van 10 tot 20% behoort tot de mogelijkheden.
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Contact Verdygo BV

T +31 (0)6 55 74 23 53
E info@verdygo.com

www.verdygo.com

Bezoek Verdygo BV

Bezoekadres
Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond

Postadres
Postbus 1204
6040 KE Roermond


