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Bijlage R2B 

Verbranden van afvalstoffen  

 

 

1. Beschrijf de beste beschikbare technieken die in de ingedeelde inrichting of activiteit worden 

aangewend voor de volgende activiteiten:  

- de warmte die opgewekt wordt bij het proces zo veel mogelijk terugwinnen door warmte, stoom of 

elektriciteit te produceren;  

- het ontstaan van residuen en de schadelijkheid ervan tot een minimum beperken en de residuen 

eventueel recycleren. 

 

1.1. Terugwinnen van warmte 

 

Een essentieel aspect van de nieuwe, hier aangevraagde installatie bestaat er juist uit dat deze zal 

worden gebouwd volgens de principes van de best beschikbare technieken, waarbij er zoveel 

mogelijk energie zal worden gerecupereerd. Dit zal enerzijds gebeuren met een turbine die 

energie omzet in elektriciteit en anderzijds door de uitkoppeling van warmte, die wordt aangewend 

om een warmtenet te voeden. De afnemers zijn zowel bedrijven als gezinnen. 

 

De afgassen worden na de naverbrandingskamer door een stoomketel geleid voor de aanmaak van 

stoom. Met de aangemaakte stoom zal elektriciteit worden geproduceerd via een stoomturbine met 

bijbehorende alternator. Aangezien dit een nieuwe installatie betreft, wordt een vrij hoge efficiëntie 

van energieproductie voorzien. Deze efficiëntie wordt gehaald door een goede warmterecuperatie 

van de afgassen in de stoomketel en een optimalisatie van de stoomkring. 

 

Naast elektriciteitsproductie zal er ook worden voorzien in een concept van warmterecuperatie 

waarbij via de turbine modulair elektriciteit en/of warmte kan uitgekoppeld worden. De 

uitkoppeling van elektriciteit zal algemeen via het net gebeuren maar er kan in principe ook 

rechtstreeks worden uitgekoppeld naar verbruikers in de omgeving.  

 

Wat het uitkoppelen van warmte betreft, is te vermelden dat op basis van analyses van de 

warmtevraag in de omgeving, en in samenspraak met een klankbordgroep1, in een 

haalbaarheidsstudie drie voorkeur-ontwerpvarianten worden voorgesteld: 

- de noordelijke variant,  

hier werden  waar o.a. potentiële afnemers geïdentificeerd ter hoogte van de industriezone 

‘Terbekenhofdreef’ (die onmiddellijk ten noorden van de site van ISVAG Wilrijk gelegen 

is), en verder noordoostelijk ter hoogte van Antwerpen Nieuw Zuid; 

- de oostelijke variant,   

hiervoor werden aan de overzijde van de A12 o.a. potentiële afnemers geïdentificeerd ter 

hoogte van het industrieterrein ‘Aartselaar Neerland’, het district Wilrijk en de gemeenten 

Edegem, Kontich, en bij het UZA en de campus ‘Drie Eiken’; 

- de zuidelijke variant,   

hier werden o.a. potentiële afnemers geïdentificeerd ter hoogte van verschillende 

industriegebieden verspreid langs de A12, en van de gemeenten Boom, Puurs en Bornem.  

 

                                                           
1 Deze heeft een vertegenwoordiging van ISVAG, Infrax, POM-Antwerpen, Provincie Antwerpen, Stad 

Antwerpen en VITO. 
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Rekening houdend met de resultaten van deze haalbaarheidsstudie wordt de concrete realisatie 

van een warmtenet voor uitkoppeling van restwarmte van ISVAG in verschillende fasen voorzien.  

 

In een eerste fase is gepland om via het zgn. ‘mini-warmtenet’ te voorzien in de levering van warmte 

aan de industriezone ‘Terbekenhofdreef’ (= deel van de noordelijk variant). Via dit mini-warmtenet 

kan tot ± 3 MW restwarmte worden uitgekoppeld. Deze zal onder vorm van water aan een 

temperatuur van ongeveer 100 à 110°C worden geleverd aan de bedrijven op deze industriezone.  

 

In een tweede fase (op middellange termijn) wordt voorzien om via het zgn. ‘maxi-warmtenet’ 

warmte te leveren aan Antwerpen Nieuw Zuid (= deel van de noordelijk variant) en evt. het district 

Wilrijk (= deel van de oostelijk variant). De afnemers hiervan kunnen zowel bedrijven als gezinnen 

zijn. Voor de realisatie van dit maxi-warmtenet is er een intentieovereenkomst met als betrokken 

partijen Infrax, de Stad Antwerpen en ISVAG. In deze overeenkomst wordt o.a. voorzien in 

overlegstructuren tussen de betrokken partijen voor de verdere concretisering van de plannen2.  

Dankzij de uitbreiding met het maxi-warmtenet zal veel meer warmte kunnen uitgekoppeld worden 

dan bij het mini-warmtenet, en dit tot ordegrootte 50 MW. 

 

 

1.2. Beheer geproduceerde residuen 

 

1.2.1. afvalstoffen 

 

Na de verbranding van het aangeboden afval, blijft er onderaan in de oven as over. Dit is het zgn. 

‘bodemas’. De overblijvende hoeveelheid bodemas bedraagt ongeveer 20 gew% (= 10 vol%) van 

de oorspronkelijke hoeveelheid afval. Uit het afgekoelde bodemas zal bij ISVAG de nog aanwezige 

ferromagnetische metalen worden gerecupereerd (in functie van optimalisaties wordt nog verder 

onderzocht of dit evt. bij ISVAG zelf kan gebeuren). Deze metalen worden dan afgevoerd en 

hergebruikt in de staalindustrie. De overblijvende bodemassen zullen worden afgevoerd naar een 

gespecialiseerde firma, die ook de nog aanwezige non-ferro metalen zal recupereren. De fractie 

van de assen die dan nog overblijft, wordt grotendeels hergebruikt in de wegenbouw en 

bouwindustrie. 

 

Naast het bodemas (dat in tonnage veruit het grootste aandeel van de geproduceerde afvalstoffen 

zal innemen, nl. naar verwachting ± 75%), zullen er ook ketel- en vliegas, afgasresidu’s, schroot en 

– in veel mindere mate – afval van de kantoren en algemene onderhoudswerken worden 

geproduceerd.  

 

Gelet op hun aard is verdere recyclage of is hergebruik van het ketel- en vliegas en van de 

afgasresidu’s momenteel niet mogelijk. Deze reststromen worden behandeld om uitloging te 

vermijden en vervolgens gestort.  

 

De overige reststromen zullen via hiertoe geregistreerde IHM’s (inzamelaars, handelaars, 

makelaars) worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Hier zullen de afvalstoffen in de mate 

van het mogelijke nog worden gerecupereerd/gerecycleerd. 

                                                           
2 De stad Antwerpen beschouwt in haar klimaatplan 2020 het warmtenet van de nieuwe woonwijk ‘Nieuw Zuid’ 

als katalysator om ook elders in de stad warmtenetten aan te leggen. Warmtenetten kunnen namelijk instaan 

voor het duurzaam en uitstootarm verwarmen van o.a. woningen en industrieterreinen. De stad beschouwt het 

uitbreiden en aanleggen van warmtenetten waar mogelijk als een belangrijk instrument om haar klimaat-

doelstellingen te halen.   

Noot: de doelstelling op langere termijn van de stad Antwerpen is om tegen 2050 “klimaatneutraal” te zijn. 
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1.2.2. afvalwaters 

 

Er ontstaat afvalwater doordat de afgassen worden gezuiverd in een gaswassersinstallaties. Voor 

deze gaswassing wordt gebruik gemaakt van het effluentwater van de aanpalende RWZI van 

Aquafin3. Hierdoor geeft het project dus ook een nuttige toepassing aan een relevant deel van het 

afvalwater dat door deze RWZI wordt geproduceerd en wordt een lozing hiervan vermeden.  

De spuiwaters van de natte gaswassing zullen worden opgevangen en intern opnieuw worden 

ingezet voor de aanmaak van kalkmelkoplossing die wordt toegevoegd in de gaswassing.  

 

Er treden voor het ingezette water ook verdampingsverliezen op. Deze dampen worden samen met 

de gezuiverde afgassen via de schouw geëmitteerd.  

 

Een deel van het ingezette water komt via een natte extractie in de bodemassen terecht en zal op 

die manier het terrein verlaten. 

 

Door deze werkwijze wordt het bedrijfsafvalwater optimaal intern hergebruikt en wordt er geen 

bedrijfsafvalwater geloosd. Vanuit dat gegeven is het bedrijf dan ook een nullozer. 

 

 

 

                                                           
3 In principe komen er verschillende waterstromen voor deze gaswassing in aanmerking, waaronder bv. het 

hemelwater dat op de verharde delen van de site terecht komt. Het gebruik van het effluentwater van de RWZI 

heeft echter verschillende voordelen. Enerzijds is er de gegarandeerde continue beschikbaarheid van deze 

waterstroom. Anderzijds is het zo dat het effluentwater van de RWZI nog een zekere organische vuilvracht en 

restvracht aan nutriënten bevat, waardoor dit “de meest verontreinigde” van de beschikbare waterstromen is. 

Mee vanuit het uitgangspunt dat de grootste milieuwinst wordt gerealiseerd door de meest beladen 

waterstroom nuttig in te zetten, wordt ervoor geopteerd om voor deze toepassing het effluentwater van de 

RWZI te gebruiken. 


