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Storten

In het verleden werd de inzameling
van vaste afvalstoffen uitbesteed

aan pachters of landbouwers van de
omliggende plattelandsgemeenten. De

Stedelijke Reinigings dienst werd in de volks-
mond dan ook de ‘mestpacht’ genoemd. Deze
bevond zich aan de Sint-Lievenslaan. 

Huisvuil werd gedumpt op laaggelegen land-
bouwgronden om ze op te hogen en de struc-
tuur te verbeteren. Het werd echter steeds moei-
lijker geschikte terreinen te vinden. De stad Gent
zocht een meer bestendige oplossing: een
fabriek die huisvuil verwerkt!

Verbranden van afval was nog geen optie. Het
afval was grotendeels laagcalorisch. Wat toch
brandbaar was, verdween in de Leuvense stoof
van de burgers…

Voorwoord

Afval wordt energie! Van het storten van afval op laaggelegen landbouw-
gronden tot het gebruik van huisvuil voor de productie van stoom en elek-
trische stroom werd een lange weg afgelegd. De techniek stond niet stil. In
deze brochure trachten we deze evolutie in vogelvlucht te schetsen. 
Daarnaast proberen we de complexe processen die zich in de hoogtechno-
logische afvalverbrandingsinstallatie afspelen op een begrijpelijke wijze uit-
een te zetten zodat ook niet-technici er iets aan hebben.
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1979 
De oude verbrandingsoven

De werken aan een verbrandingsinstallatie werden in april 1976 gestart. De
installatie had twee verbrandingsovens, ieder met een capaciteit van 5,5
ton afval per uur. Jaarlijks werd 70.000 ton huisvuil verwerkt. Elke oven was
voorzien van een koeltoren voor de afkoeling van de rookgassen. Een elek-
trofilter zorgde voor de afscheiding van de stofdeeltjes. Van performante
rookgaswassing was in die tijd nog geen sprake. In 1979 werd de installatie
in gebruik genomen.
Bij de opstart was voorzien in een gedeeltelijke warmterecuperatie voor de
verwarming van de gebouwen en het composteringsbedrijf. Door corrosie
van de warmtewisselaar werd na drie jaar terug overgeschakeld op aardgas.
Na het uitbreken van de energiecrisis ontstond het plan om de energie te
gebruiken voor de verwarming van het Universitair Ziekenhuis Gent. Het
project kende echter te veel technische onvolkomenheden en was geen
lang leven beschoren.

In 1994 opperde AMINAL ernstige bezwaren tegen het verder exploiteren
van de verbrandingsinstallatie. Door het nauwgezet uitvoeren van een
actieplan konden de meetresultaten tot een aanvaardbaar niveau worden
teruggebracht zodat de sluiting werd afgewend. De voorbereidingen voor
de ombouw tot een vernieuwde installatie werden aangevat.

1964 
Het compostbedrijf

Na Anderlecht (composteringsinstallatie), Monceau sur Sambre en
Schaarbeek (verbrandingsovens) was Gent de vierde stad in België die een
afvalverwerkingsinstallatie bouwde. Men koos voor het DANO-composte-
ringssysteem, een aëroob procédé dat gebruik maakte van vier langzaam
draaiende trommels van 3,5 m diameter en 24 m lengte (biostabilisatoren).
Met de intensieve tuinbouw in de onmiddellijke omgeving van Gent was de
vraag naar organisch grondverbeteringsmateriaal erg groot.
Sinds 1977 verstrengde de wetgeving en werd het gebruik van de compost
steeds moeilijker. De compost bevatte te veel zware metalen en mocht niet
meer gebruikt worden voor de teelt van voedings- of voedergewassen. De
installatie bleef in werking tot 1990. De laatste jaren werden de reststoffen
verbrand in de nieuwe afvalverbrandingsinstallatie.

Foto: L. De Rammelaere



1996 
Afvalverbrandingsinstallatie met
rookgaswassing

In 1996 bouwde IVAGO de oude verbran-
dingsoven om tot een hoogtechnologi-
sche afvalverbrandingsinstallatie met
rookgaswassing. Die beantwoordde aan
de strenge milieueisen. De capaciteit
werd opgedreven tot 100.000 ton per
jaar. De rookgas reiniging bestond, naast
de reeds bestaande elektrofilter, uit een
kalkmelkreactor, een mouwenfilter en
een natte waskolom. Het betrof een
investering van 21 mio euro. 

1999 
Bouw van een katalytische
deNOxinstallatie

IVAGO was in 1999 de eerste intergemeentelijke vereniging in België die
investeerde in de bouw van een katalytische deNOxinstallatie (7,5 mio euro).
Die zorgt ervoor dat de uitstoot van stikstofoxides drastisch wordt terugge-
drongen. Stikstofoxides zijn mee verantwoordelijk voor het gat in de ozon-
laag, zure regen en smogvorming. Daarnaast breekt de installatie de even-
tueel nog aanwezige dioxines af. 

Sindsdien behoort de IVAGO-installatie tot het neusje van de zalm inzake
milieutechnologie en trekt dan ook heel wat belangstellenden uit binnen- en
buitenland.

Meetresultaten 2008

Op basis van de verplichte veertiendaagse continue bemonstering voor
dioxines en furanen bedroeg de uitstoot 0,0031 ng TEQ/Nm3 (nanogram
Toxisch Equivalent per normkubieke meter).
Deze gemiddelde waarde over het ganse jaar 2008 lag veel lager dan de
opgelegde richtwaarde van 0,1 ng TEQ/Nm3.
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gemiddelde 

aard symbool 2008 norm eenheid

zwaveldioxide SO2 4,77 50 mg/Nm3 bij 11%O2; droog

waterstoffluoride HF <0,15 1 mg/Nm3 bij 11%O2; droog

onverbrande koolwaterstoffen CmHn 0,87 10 mg/Nm3 bij 11%O2; droog

stikstofoxide NOx 75,48 200 mg/Nm3 bij 11%O2; droog

stof 1,4 10 mg/Nm3 bij 11%O2; droog

koolstofmonoxide CO 5,17 50 mg/Nm3 bij 11%O2; droog

zoutzuur HCl 0,27 10 mg/Nm3 bij 11%O2; droog



Waarom energierecuperatie? Een precisiewerkje!

De werken aan de energierecuperatie-eenheid werden midden 2004 aan-
ge vat. Van de onderhoudswerkzaamheden eind 2004 werd gebruik
gemaakt om de oude elektrofilters en stoomketels af te breken. Tegelijk
werden voorlopige rookgaskanalen aangelegd. Zo kon de installatie tijdens
de duur van de werkzaamheden in bedrijf blijven. Een knappe prestatie!

Grote delen van de stoominstallatie werden op de terreinen van IVAGO
voorgemonteerd en als een meccano op de juiste plaats klaargezet. Eind
oktober 2005 werd de installatie een tweetal weken stilgelegd. De oude
koeltorens werden uit de installatie verwijderd: goed voor zo’n 100 ton
staal en 90 ton vuurvast metselwerk. De aansluiting van de nieuwe onder-
delen op de bestaande installatie werd daarop in recordtempo gereali-
seerd. Zo’n 50 specialisten van 20 verschillende firma’s werkten de klok
rond. Turbine, alternator, een gigantische luchtkoeler, warmtewisselaars en
andere toestellen werden op het geheel aangesloten. Ook werd het hele
sturings- en controlesysteem aan de nieuwe situatie aangepast. Half
november 2005 startte de installatie terug op en kon de productie van elek-
triciteit worden aangevat.

De aanleg van de ondergrondse stoomleiding naar het UZ Gent en een con-
densaatleiding in de tegenovergestelde richting werd in juni 2006 aange-
vat. Geprefabriceerde segmenten met een lengte van 12 m elk werden in
indrukwekkende sleuven geplaatst en aan elkaar gelast. Een precisiewerkje! 
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Er ging heel wat energie verloren. De verbrandingsovens bereiken
temperaturen van ruim 1.000 °C. Door massaal koelwater in te spuiten wer-
den de rookgassen tot een temperatuur van ongeveer 330 °C afgekoeld.
Doorheen de rookgaswassing daalde de temperatuur verder tot 70 °C. In de
deNOxinstallatie moest aardgas worden gebruikt om de rookgassen terug
tot 230 °C op te warmen.

Het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007 voorzag dat
alle verbrandingsinstallaties tegen 2008 uitgerust zouden zijn met een
energierecuperatie-eenheid. De tewerkstelling in de installatie is opnieuw
voor 20 jaar verzekerd. Daarnaast liggen de milieuheffingen voor een
installatie mét energierecuperatie een stuk lager en kan aanzienlijk
bespaard worden op de elektriciteits- en aardgasfactuur.

Samen met het Universitair Ziekenhuis Gent verbruikt IVAGO ongeveer
6.000.000 m3 aardgas minder per jaar. Daardoor komt er 12.000 ton CO2
minder in de atmosfeer terecht. Door de productie van elektriciteit zorgen
we ervoor dat de uitstoot van CO2 met 18.000 ton, van stikstofoxides met
32 ton en van SO2 met 20 ton per jaar vermindert. De elektriciteitsproduc-
tie stemt overeen met het jaarlijks energieverbruik van 7.000 gezinnen. De
stoomlevering aan het UZ Gent komt overeen met het verbruik van 3.000
gezinnen. Om eenzelfde effect op de uitstoot van CO2 te bereiken is een
bos van 10 ha nodig.
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A f v a l v e r b r a n d i n g s i n s t a l l a t i e
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UZ-IVAGO

Verwarming

elektriciteit

1 stortbunker
2 roosteroven
3 asbehandeling
4 stoomketels
5 turbine
6 halfnatte waskolom (kalkmelkreactor)
7 mouwenfilter
8 natte waskolom
9 deNOx

10 schouw

Hoe werkt de installatie?
Een moderne afvalverbrandingsinstallatie is veel meer dan een ‘oven’.
Er komen verschillende complexe technieken aan te pas: gecontroleerde
verbrandingstechniek, ingewikkelde computersturing, een flink pak
hydraulica en pneumatica,  chemische processen om de rookgassen te
zuiveren en ten slotte stoom- en elektriciteitsproductie om de energie
nuttig aan te wenden. De technici moeten dan ook van alle markten thuis zijn.
De IVAGO-installatie bestaat uit twee parallelle ‘ovenlijnen’. 
Enkel de deNOxinstallatie, turbine en asbehandeling zijn gemeenschappelijk.
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Stortbunker

De ophaalwagens storten het brandbaar huisvuil in de stortbunker.
Dagelijks rijden zo'n 50 vrachtwagens af en aan. Een ophaalwagen heeft
een capaciteit van ongeveer 10 ton. In de stortbunkers kan een voorraad
voor ongeveer één week worden opgeslagen. ’s Avonds gaat de poort dicht
om geurhinder voor de omgeving te vermijden.

Het aangevoerde afval heeft niet altijd dezelfde samenstelling: grof-
vuil van containerparken of huis-aan-huisinzameling, restafval-
zakken uit het stedelijk gebied, gelijkgesteld bedrijfsafval…

De kraanman mengt het materiaal zorgvuldig om een
homogene brandstof te bekomen. Dat is uiterst belangrijk
voor een optimaal verbrandingsproces. Hij deponeert per
uur ongeveer 6 ton afval in elk van de 2 vultrechters.

1

Teamwork
De verbrandingsinstallatie is een volcontinubedrijf dat

24 u/24 draait. 
Jaarlijks legt IVAGO de installatie twee keer gedurende

een tweetal weken stil voor onderhoud, inwendige inspec-
ties en keuringen.

Een 40-tal medewerkers staat in voor de bedrijfsvoering. In een drieploe-
genstelsel zorgen vijf ploegen van elk vier man ervoor dat de bediening de
klok rond verzekerd is. Elk team bestaat uit twee procesoperatoren, een
installatieoperator die onder meer de kraan bedient en een technicus.
Daarnaast zijn er ook nog verschillende technici, ondersteunende milieu-
werkers en omkaderingspersoneel.  

Controlekamer
De controlekamer is het zenuwcentrum van de installatie. Het proces wordt
24 u/24 nauwkeurig gevolgd op computerschermen. De operator kan ingrijpen
en het proces bijsturen. Alle meetresultaten en milieugegevens worden
bewaard en ter beschikking gehouden voor mogelijke controles door de
milieu-inspectie.

Een zorgvuldig gecontroleerd proces

1

Een homogene brandstof
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Het afval glijdt naar het roosterbed waar het ont-
brandt (1.000 °C).  Er komt geen andere brandstof
aan te pas. Onder de roosters wordt voorverwarmde
lucht geblazen om de verbranding te bewerkstelli-

gen. De roosterelementen zijn voortdurend in bewe-
ging.

In de naverbrandingskamer dienen de rookgassen minimaal 2
seconden een temperatuur van 850 °C te halen om dioxines in dit stadium
te vernietigen. Dit is een wettelijke verplichting.

Eerste verwijdering dioxines 
Rookgassen met temperatuur van 1.000°C

Roosteroven2
Een waterslot zorgt voor de afkoeling van de verbrande assen. Die komen
via een triltafel op de transportband terecht. Een elektromagneet verwijdert
het ferrometaal.
Na de verbranding van 100 kg afval blijven volgende resten over: 15,2 kg
bodemas, 2,8 kg schroot, 2 kg andere metalen, 4,5 kg rookgasresidu en
vliegas. De bodemassen worden afgevoerd naar een gespecialiseerd
bedrijf. Een Eddy Currentsensor zorgt voor de afscheiding van de non-fer-
rometalen (bv. aluminium). De bodemassen worden gebruikt voor wegen-
werken, dijkversterking of het afdekken van storten.
Schroot vindt zijn weg naar de staalindustrie.
Het rookgasresidu, vliegas en zouten  ondergaan eerst een ‘solidificatieproces’.
Dat zorgt ervoor dat gevaarlijke stoffen verankerd worden en niet meer
kunnen vrijkomen. Het eindproduct wordt gestort op een klasse 1-stort.

Asbehandeling3

2

3



Stoom voor elektriciteit 
en warmte

In de stoomketels (4) bevindt zich een buizenstelsel met gedemineraliseerd
water. De rookgassen (1.000 °C)  dragen hun warmte over aan het water tot
dit een temperatuur van 320 °C  bereikt. Zo wordt stoom onder hoge druk
(37 bar) opgewekt. De ketelassen komen in silo’s terecht. 

De hogedrukstoom drijft een turbine (5) aan. Een alternator wekt stroom
op. Dit levert elektriciteit voor eigen gebruik in de gebouwen en installa-
ties van IVAGO (1,6 MW/uur). De meerproductie gaat naar het elektriciteits-
netwerk. Per uur produceert IVAGO genoeg elektriciteit om de consumptie
van 1 gezin een jaar te dekken.

Verder dient de stoom voor eigen gebruik bij IVAGO: verwarming gebou-
wen, opwarming rookgassen in de deNOxinstallatie en voorverwarming
van de lucht onder de verbrandingsroosters.

Zowat de helft van de stoom wordt sinds begin 2007
via een ondergrondse leiding (lengte 1.500 m) richting
UZ Gent gestuurd. Daar wordt de stoom van 200 °C
omgezet in stoom van 160 °C en heet water van 130 °C.
Daarna keert de afgekoelde stoom als condensaat-
water door een aparte leiding terug naar IVAGO.

De behoefte van het UZ Gent schommelt volgens de seizoenen. Op koude
dagen kan IVAGO niet altijd voldoende stoom leveren, en op zomerdagen
is er soms een overschot.

4

UZ-stoom

IVAGO-stoom

4

elektriciteit
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Energie-eiland
Een nooddieselgenerator levert de
minimale hoeveelheid elektriciteit voor
de behoefte van IVAGO en het opstar-
ten van één ovenlijn. Zo vormt IVAGO
een energie-eiland dat niet afhankelijk
is van externe energieleveranciers.

OVEN
1000° C 

Rookgassen

STOOM
37 bar/320° C

ROOK-
GASSEN
240° C

STOOM
TURBINE

ROOKGAS
WASSING

ALTERNATOR
4,18 MWel

DEMI
WATER

STOOM

11 bar

208° C

(NOOD) DIESEL
GROEP 1,75 MVA

CONDENSAAT

LUCHT
CONDENSOR

UZ GENT

Voorverwarming lucht oven

Gebouwenverwarming

deNOx lage temperatuur

deNOx hoge temperatuur

schema energieproductie
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Per uur wordt in elke ovenlijn 900 l kalkmelk geïn-
jecteerd. De kalkmelk zet de zuren in de rookgas-
sen om in vaste deeltjes (zouten). Het restant aan
kalk en een deel van de zouten worden opgevangen
in ‘bigbags’ (5-tal per week). Daarna gebruiken
we 250 g actiefkool per ton afval om de dioxines
en furanen te vangen.

Zuren verwijderd

Halfnatte waskolom 
Kalkmelkreactor

6
De vaste deeltjes in de rookgassen worden gevangen op filtermouwen.
Elke productielijn heeft er 880, telkens verdeeld over acht onafhankelijke
compartimenten. Een mouw is ongeveer 5,5 m lang en bestaat uit een
omhulsel van teflon. 
De totale oppervlakte van de mouwenfilters bedraagt ongeveer 4.100 m2,
of een half voetbalveld. De rookgassen worden door de mouwen gezogen
waarbij de stofdeeltjes op de buitenzijde achterblijven. Een persluchtkanon
zorgt voor luchtschokken waardoor actiefkool, stof en zouten loskomen
van de mouwen en in hermetisch afgesloten containers terechtkomen. Het
rookgasresidu wordt – na solidificatie – gestort op een klasse 1-stort.

Mouwenfilter7

6
7

Dioxines en furanen gevangen 
Vliegassen opgevangen
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De rookgassen worden door een 'douche' van gezuiverd Scheldewater met
natriumhydroxide (NaOH) gejaagd (1.000 l water per uur). Daardoor worden
ook de zware metalen en het restant aan zuren uit de rook gefilterd.
Het water wordt gebruikt als koelwater en samen met de kalkmelk in de
kalkmelkreactor geïnjecteerd. De installatie loost geen afvalwater.
De temperatuur van de rookgassen wordt in de natte waskolom terugge-
bracht van 170 °C tot 60 °C.

Zware metalen en restant zuren 
verwijderd

Natte waskolom 8
De rookgassen worden terug opgewarmd tot 230 °C. Een grote katalysator
(zoals voor de uitlaat van een auto) breekt stikstofoxides af tot stikstof en
water door de injectie van ammoniak. De nog aanwezige dioxines worden
chemisch ontbonden.

Een warmtewisselaar koelt de uitgaande rookgassen af. Met die warmte
worden de rookgassen die de deNOxinstallatie binnenkomen gedeeltelijk
op temperatuur gebracht.

Drie grote zuigtrekventilatoren zorgen ervoor dat de installatie voortdurend
in onderdruk staat en de rookgassen doorheen het proces worden getrokken
en uit de schouw gestuwd. Het zijn gigantische motoren met een maximum
vermogen van respectievelijk 400 kW (2x) en 560 kW (1x).

DeNOxinstallatie9

8

9

Uitstoot stikstofoxides drastisch vermin-
derd en resterende dioxines verwijderd



2322

De gezuiverde rookgassen worden in de
atmosfeer gestuwd. De schouw is 60 m
hoog. De temperatuur bedraagt ongeveer
150 °C.

In de meetcabine bevindt zich uiterst
nauw keurige apparatuur voor de perma-
nente controle van de rookgassen. Om
de dioxine-uitstoot te meten worden
gedurende periodes van twee weken
stalen genomen. Die gaan voor onderzoek
naar een laboratorium. IVAGO publiceert
de meetresultaten op het internet.

Schouw 

IVAGO
Proeftuinstraat 43 - 9000 Gent
tel.: 09 240 81 11 - fax: 09 240 81 99
www.ivago.be - info@ivago.be

Met dank voor de documentatie:
Huis van Alijn en Stadsarchief Gent.

Nota’s

Colofon10
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