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Milieutechnologie

De Vlaamse aardappelverwerker Van Remoortel in Verrebroek maakt slim

gebruik van het organisch materiaal in haar afvalwater en reststromen

om biogas te bereiden dat dient als brandstof voor een warmtekracht-

installatie en voor de stoomketel. Dankzij co-vergisting (het samen ver-

gisten van afvalwater en reststromen) hoeft minder aardgas en elektrici-

teit te worden ingekocht.

Stoomschillen die vrijkomen bij het schil-
len van aardappelen met stoom vinden
vrij eenvoudig afzet als veevoer. Schillen
en het schrapsel van koud geschilde
aardappelen zijn zonder hittebehande-
ling niet af te zetten als veevoer. Het zet-
meel, dat in het afvalwater zit, wordt vaak

met bezinktanks verwijderd. Dit zetmeel
moet ook nog eens worden bewerkt voor-
dat het kan worden afgevoerd naar de
veevoerindustrie. Het ontwateren van
zetmeel in decanters kost veel energie en
onderhoud. Besparing op de kosten van
verwerking van zetmeel samen met
besparingen op inkoop van energie kun-
nen leiden tot korte terugverdientijden.

Biogaswinning
Bij Van Remoortel, leverancier van verse
aardappelproducten, komt er naast aard-
appelschillen en zetmeel nog een extra
afvalstroom bij. Producten die te lang in
de winkels liggen, worden weer terugge-
nomen door het bedrijf. Van Remoortel
zocht daarom naar een alternatieve

benutting van deze reststromen. Samen
met adviesbureau Colsen in Hulst werd
een route ontwikkeld die meer opbrengt.
De reststromen worden nu gebruikt als
energiebron voor de fabriek. Aangezien
de reststromen veel vocht bevatten, is
verbranding geen optie. Van Remoortel
maakt daarom gebruik van anaërobe
bacteriën die het organisch materiaal
afbreken en omzetten in biogas, een
mengsel van methaan en kooldioxide. Na
ontwatering en ontzwaveling is biogas
een perfecte brandstof voor benutting in
een warmtekrachtinstallatie. Een kilo-
gram droge stof levert aan energie het

equivalent van 0,37 m3 aardgas op. Bij
Van Remoortel komt per werkdag ruim
20 ton aan reststromen beschikbaar voor
omzetting tot biogas.

Gecombineerde verwerking
De omzetting van de organische reststro-
men tot biogas is identiek aan het vergis-

tingsproces in een anaërobe waterzuive-
ring. In Verrebroek heeft men dan ook de
verwerking van afvalwater en van de rest-
stromen gecombineerd. De reststromen
worden toegevoegd aan het afvalwater.
Het mengsel wordt toegevoerd aan een
UASB (Upflow Anaerobic Sludge Bed)-
reactor waarin de anaërobe bacteriën
hun werk doen. De UASB-reactor is een
vergister, ontwikkeld in Wageningen,
voor het snel zuiveren van afvalwaterstro-
men met veel organisch materiaal. De
anaërobe bacteriën die het organische
materiaal afbreken en biogas vormen,
zitten in een bed met slibkorrels waar het

water in opwaartse richting doorheen
stroomt bij een temperatuur van 36°C.
Aan afvalwater komt er per werkdag 200
m3 vrij dat samen met de reststromen
door de UASB-reactor gaat. Het orga-
nisch materiaal wordt in de UASB-reactor
voor 90% omgezet. Er komt per uur circa
275 m3 biogas vrij uit de reactor.

Fosfaten en stikstof verwijderen
De toevoeging van de reststromen aan de
afvalwaterzuivering heeft effect op het
effluent uit de UASB-reactor. Er komen
meer stikstofverbindingen en fosfaten in
het effluent en zonder aanvullende maat-
regelen voldoet deze stroom niet aan de
wettelijke voorschriften. Bij Van Remoor-
tel wordt stikstof en de rest van de orga-
nische vervuiling verwijderd door een
conventionele actiefslibinstallatie met
nitrificatie en denitrificatie. Het fosfaat
wordt vervolgens chemisch verwijderd.
Inmiddels heeft Colsen samen met de
aardappelverwerker LambWeston/Meijer
in Kruiningen voor de verwijdering van
fosfaten een anaërobe fosfaatverwijde-
ringsinstallatie (Anphos) gebouwd. In
deze installatie wordt door toevoeging
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van magnesium het fosfaat gebonden.
Het bezinksel struviet is als kunstmest
goed afzetbaar. Per kilogram P wordt 7,9
kg struviet gevormd. De opbrengsten en
besparingen zorgen er voor dat de inves-
tering in de Anphos in circa drie jaar is

terugverdiend.
De Anphos zorgt naast een reductie van
80 tot 90% van het fosfaat ook voor een
gedeeltelijke reductie van stikstof en res-
terend organisch materiaal. Voor de ver-
wijdering van de resterende hoeveelheid
stikstof ontwikkelde Colsen, samen met
de universiteit van Gent en het aardap-
pelverwerkend bedrijf Kroef, een geheel
nieuwe techniek.
De nog resterende verontreinigingen
bestaan dan nog uit een kleine hoeveel-
heid CZV, stikstof en fosfaat. Deze stoffen
worden ten behoeve van de lozing op
oppervlaktewater of voor hergebruik
gezuiverd in een actiefslibinstallatie. Het
water is na de nabehandeling geschikt
voor lozing op het oppervlaktewater,
maar het is ook mogelijk om het na
membraanfiltratie opnieuw te gebruiken.

Warmtekrachtinstalatie
Het vrijkomende biogas van de co-vergis-
ting van afvalwater met reststromen kan
op verschillende manieren als brandstof
worden ingezet. De eenvoudigste oplos-
sing is om dit gas te gebruiken in de
stoomketel. Daarmee bespaart men op

de aardgasrekening. Een effectiever
gebruik van het biogas is het verstoken in
een warmtekrachtinstallatie (wkk). Een
gasmotor gebruikt het biogas als brand-
stof en drijft een elektriciteitsgenerator
aan. De warmte van het motorkoelwater
wordt gebruikt voor verwarming van
water en voor de centrale verwarming
van de gebouwen. De hete uitlaatgassen
van de gasmotor kunnen gebruikt wor-
den om stoom te produceren.
Met een wkk kan een energetisch rende-
ment worden behaald van circa 85%. Van
de toegevoerde brandstof wordt onge-
veer 35% omgezet in elektriciteit en 50%
in bruikbare warmte. Belangrijk voor het
milieu is de grote reductie van het broei-
kasgas CO2 door de wkk. De emissie van
dit broeikasgas ligt bij een kolencentrale
op 0,85 kilogram per kilowattuur. Bij een
op aardgas gestookte wkk is dit effectief
maar een kwart van die van een kolen-
centrale. Een wkk op biogas heeft effec-
tief helemaal geen emissie van CO2. De
CO2 die vrijkomt bij de verbranding van
het biogas is eerder aan de atmosfeer
onttrokken bij de groei van de planten
die het organisch materiaal voor het bio-
gas hebben geleverd. Dat staat in de
energiewereld bekend als de korte kring-
loop van CO2. Bij het gebruik van fossiele
brandstoffen ligt dat anders. Deze zijn
lang geleden gevormd en de CO2 die vrij-
komt bij verbranding van fossiele brand-
stoffen draagt in tegenstelling tot bij de
korte kringloop wel bij aan het broeikas-
effect.
De generator van de wkk op biogas bij
Van Remoortel heeft een vermogen van
629 kW. Om dit vermogen te leveren,
gebruikt de gasmotor 205 m3 /h aan bio-

gas. De resterende 70 m3 /h wordt ver-
stookt in de stoomketel voor aanvullende
productie van stoom. Er is samenwerking
met energiebedrijf Electrabel voor de uit-
wisseling van stroom met het openbare
net.

Financieel aantrekkelijk 
Per jaar kan circa 4 miljoen kWh groene
stroom worden opgewekt met de instal-
latie bij Van Remoortel. Leveranciers van
elektriciteit zijn in Vlaanderen verplicht
om een bepaald deel van hun omzet
groen te leveren op straffe van een boete.
De leveranciers kunnen zelf opwekken en
bijkopen van particuliere producenten.
Ook in Nederland bestaat sinds kort een
gunstige regeling voor producenten van
groene stroom. In het kader van de rege-
ling MEP (Milieukwaliteit Energie Pro-
ductie) geeft de overheid tien jaar lang
een subsidie per opgewekte kWh uit

wind, zon en biomassa. Voor biomassa
geldt vanaf 2005 een vergoeding van 9,7
cent per kWh. Daarnaast heeft de stroom
nog haar normale waarde die gerelateerd
is aan de prijs van grijze stroom. De eer-
ste ondernemer uit de voedingsmidde-
lensector die investeert op basis van deze
nieuwe subsidieregeling is bierbrouwerij
Bavaria te Lieshout. Bavaria gaat het bio-
gas uit haar anaërobe waterzuivering ook
gebruiken in een wkk met gasmotor.
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Biomassa & wkk
In het voorjaar van 2004 werd in
Nederland de projectgroep Bio-
massa & wkk opgericht om het
optimale gebruik van duurzame
brandstoffen te promoten. De
projectgroep organiseert work-
shops, onderzoekt het marktpo-
tentieel van verschillende stro-
men en werkt aan oplossingen
voor knelpunten in regelingen en
wetgeving. De projectgroep heeft
een website, www.biowkk.nl, voor
overdracht van kennis. Op de site
zijn voorbeeldprojecten te vinden,
een agenda en informatie over de
leden.


