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INDAVER BRENGT LEVEN IN DE GROND

GFT-AFVAL LEVERT 4 WAARDEVOLLE PRODUCTEN 
OP…

Om de overgang naar een circulaire economie te kunnen 
maken, moeten materiaalkringlopen gesloten worden. Hier 
ligt een sleutelrol voor afvalbeheerbedrijven als Indaver. Zij 
zetten hun expertise en ervaring in om materialen en energie 
in de kringloop te houden. Indaver kiest daarbij nadrukke-
lijk voor kwaliteit – dus voor hoogwaardige recycling – boven 
kwantiteit. Organisch-biologische resten uit keuken en tuin 
worden dankzij de selectieve inzameling uit het afvalcircuit 
gehaald en opnieuw in de materialenketen ingezet. Dit levert 
vier producten op, al naargelang het type verwerkingsinstal-
latie waarvoor gekozen wordt.

… COMPOST EN BIOMASSA,

In een aerobe composteerinstallatie, is compost het eind-
product. De Vlaamse overheid volgt de kwaliteit ervan 
nauwkeurig op. Ook biomassa is een waardevol bijproduct,
omdat het een grondstof is voor energieopwekking die fossiele 
brandstof vervangt.  Tussen de recycling van biomassa en de
inzet ervan als groene brandstof moet een stabiel evenwicht 
zijn. De compostering heeft voldoende houtachtig materiaal 
nodig om een kwaliteitsvol composteringproces te waar-
borgen. Compost is namelijk broodnodig: landbouw en 
voedselvoorziening leggen immers  meer en meer druk op 
de bodem die vruchtbaar en gezond moet gehouden worden. 
Compost, een stabiele organische stof, is hiervoor onontbeer-
lijk. Het surplus aan houtachtig materiaal kan vervolgens in 
aanmerking komen voor energetische valorisatie.

Wie tuiniert, weet het: de bodem heeft een zetje nodig.  Bodemverbeteraars zorgen ervoor 
dat land- en tuinbouw de grond niet uitputten. Deze hoogwaardige compost wordt voortaan ook 
afgeleverd door de nieuwe composteerinstallatie  die Indaver -als partner in WIPS- exploiteert 

voor IlvA, de intergemeentelijke samenwerking voor afvalbeheer in en rond Aalst. 
Dit past in de inspanningen van Indaver om uit afval waardevolle grondstoffen terug te winnen, 

die opnieuw kunnen worden ingezet in de kringloop. 
Op 29 oktober 2017 opende Henny de Baets, administrateur-generaal van OVAM, de nieuwe site. 

Elk jaar wordt hier 28.000 ton groente-, fruit- en tuinafval omgezet tot  compost. 
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…GROEN GAS EN VLOEIBAAR CO2.

De EU zet sterk in op hernieuwbare energiebronnen, zoals 
biogas, om haar klimaatdoelstellingen te halen. In een ver-
gistingsinstallatie is  groen gas het eindproduct. Een dergelijk
proces past Indaver toe in haar Nederlandse installatie 
‘Bio Power’ in Alphen-aan-den-Rijn. Nat organisch restafval 
wordt er vergist tot biogas, dat wordt opgewerkt tot groen 
gas. Dit groen gas heeft de kwaliteit van aardgas en vervangt 
fossiel aardgas. Het wordt geleverd aan het aardgasnetwerk 
én aan een CNG-tankstation waar de vrachtwagens van de 
gemeentelijke reinigingsdienst kunnen tanken.

Bij de veredeling van biogas tot groen gas komt CO2 vrij. Bio 
Power Alphen comprimeert dit tot vloeibare CO2, onder meer 
geschikt voor het stimuleren van plantgroei in de glastuin-
bouw. Een deel van het biogas wordt omgezet tot elektriciteit.

FLEXIBILITEIT EN BEDRIJFSZEKERHEID

Indaver trekt in haar verwerkingsinstallaties van organisch-
biologisch afval de kaart van de geïntegreerde verwerking: 
materiaalrecyclage én biomassaproductie. Op die manier kan 
zij een antwoord bieden aan zeer diverse noden van openbare 
besturen én garandeert zij kwaliteitsvolle processen die de 
voedselketen niet in gevaar brengen.

Voor de nieuwe installatie van de intercommunale ILvA in 
Erembodegem, bij Aalst bleek een vergistingsinstallatie met 
nacompostering en energiewinning te duur te zijn voor de 
hoeveelheid GFT die ILvA inzamelt. Het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband koos voor een aerobe GFT-compos-
teerinstallatie en gunde de opdracht voor bouw en exploitatie 
aan WIPS (50% Indaver). Het GFT wordt verwerkt via tunnel-
compostering, waarbij we het te composteren materiaal in 
afgesloten tunnels verwerken. Elke tunnel heeft een eigen 
stuursysteem; bij een defect aan één tunnel kan de andere 
voortwerken. Dit waarborgt flexibiliteit en bedrijfszekerheid.
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BETROUWBARE PARTNER VOOR OVERHEDEN

Indaver heeft een lange ervaring met diverse types compos-
teersystemen en beheerst het operationele aspect door en 
door. Ze biedt een belangrijke meerwaarde, ook voor andere 
openbare besturen. De 147 000 gezinnen van het werkings-
gebied van ILVA zullen alvast jaarlijks gemiddeld 28 000 ton 
aan GFT aanbieden voor compostering. In de nieuwe instal-
latie is compost met het VLACO-kwaliteitslabel het resultaat, 
verwerkt op een veilige en kostenefficiënte manier. 
Indaver toont zich zo opnieuw een betrouwbare partner voor
gemeentelijke overheden en hun inwoners, en voor de samen-
leving, met een toekomstgerichte en duurzame oplossing 
voor huishoudelijk afval.

KNOWHOW BUNDELEN

De installatie werd op 29 september officieel geopend, als 
een joint venture van Indaver en Suez in de beheersmaat-
schappij WIPS. WIPS composteert al sinds 2001 het GFT-
afval van ILvA , maar de  20 jaar oude installatie, van het type 
‘hallencompostering’, was aan vervanging toe. Indaver stelde 
haar expertise en knowhow ter beschikking om deze nieuwe 
installatie te realiseren, van bij het ontwerp tot aan de bouw 
en de verwerking en de communicatie met de buurt. 
Samenwerken is de enige weg om de circulaire economie te
realiseren.
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INDAVER STERK IN BELGIË ÉN NEDERLAND

Ongeveer 750.000 ton, dat is de hoeveelheid materialen die 
Indaver per jaar terug in de kringloop brengt. Organisch 
afval is de grootste stroom daarin : meer dan 400.000 ton in 
Nederland, op een 10-tal locaties en circa 30.000 ton in 
eigen installaties in België. Daarnaast verwerken we ook nog 
100.000 ton in installaties van derden, waarmee we partner-
schips hebben. In België is Indaver betrokken in een 6-tal 
composteerinstallaties. In Zuidwest-Nederland is Indaver op
gebied van GFT-, groen- en voedselafval marktleider. We 
hebben partnerships gesloten met bedrijven uit de voedings-
middelenindustrie. We ontwikkelen, plaatsen en beheren 
vergistinginstallaties bij groentenverwerkende bedrijven, 
afgestemd op de specifieke samenstelling van de vrijkomende 
reststromen. Voor gemeenten zetten wij onze expertise in op 
het gebied van duurzame verwerking van GFT- en groenafval. 
Samen met deze publieke partners, streven we naar een 
duurzaam evenwicht tussen de gewenste milieuwinst en 
betere recyclingresultaten aan de ene kant, en een verant-
woorde kostenbeheersing anderzijds.

www.indaver.be

BOUWEN AAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

Onze visie op de circulaire economie is glashelder. De 
circulaire economie moet focussen op zowel duurzaam-
heid (maximale recycling en minimale risico’s) als het 
creëren van waarde (financiële en kwalitatieve doelstel-
lingen). Als afvalbeheerbedrijf wil Indaver een sleutel-
rol spelen in de realisatie van een circulaire economie. 
Als toonaangevend bedrijf voor duurzaam afvalbeheer 
creëert Indaver meerwaarde voor haar klanten en voor 
de maatschappij. In een circulaire economie zijn de 
bescherming en beveiliging van de materiaalketens een 
prioriteit. Deze ketens mogen niet vervuild of besmet 
worden door ongewenste of gevaarlijke componenten. 
Safe sinks zijn nodig als veilige  opslagplaatsen voor deze 
ongewenste stoffen. Indaver vernietigt niet-recyclebare 
schadelijke  elementen uit restafval in haar hoogtechno-
logische installaties of stockeert ze. Duurzaamheid in 
een circulaire economie betekent dat hoogwaardige 
materialen maximaal gerecycled worden, zodat  kwaliteit 
en veiligheid van het eindproduct gewaarborgd zijn. De
huidige mechanische recyclingtechnieken moeten aan-
gevuld worden met chemische en thermische recycling.
Dergelijke innovatieve recyclingtechnieken zullen 
materialen afbreken tot hun eenvoudigste bouwstenen, 
die zullen worden gebruikt om nieuwe, hoogwaardige 
producten te maken zonder primaire grondstoffen  aan 
te spreken. 


