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1. De aard, de herkomst en de hoeveelheid in ton van de 

aangevoerde afvalstoffen 

 

In 2017 verwerkte ISVAG met haar twee ovenlijnen 143.914 ton niet recycleerbaar 

huishoudelijk afval. Het totaal van de aangevoerde afvalstoffen bestond voor 80% 

uit huishoudelijk restafval en voor 20% uit grofvuil. De aanvoer was voor 100 % 

afkomstig van de eigen vennoten. 

De vergunde capaciteit bedraagt 159.000 ton per jaar (cfr. Uitvoeringsplan voor 

het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval’ van OVAM). 

De verhoogde doorzet ten opzichte van het jaar 2016 (ondanks de verder dalende 

hoeveelheid van de fractie grofvuil) wordt mede verklaard door de investering in 

een LUVO (Luchtvoorverwarmer) op beide lijnen. Hierdoor kon de gemiddelde 

thermische last van de ovens stijgen, bleef de verbranding stabieler en kon er meer 

afval verbrand worden. Dit resulteerde in een lager gasverbruik en eveneens in een 

stabieler resultaat inzake CO-emissies. Verder was 2017 een zeer droog jaar wat de 

gemiddelde calorische waarde lichtjes deed stijgen. 

 

 
 

 

Doordat de totale aanvoer hoger lag dan de eigen verwerkingscapaciteit, werd 

een deel van het aanbod van de vennoten, aangevoerd naar en verwerkt in de 

installatie van Indaver in Beveren. De verdeling naar type afval en 

verwerkingsinstallatie geeft het volgende resultaat: 
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TOTAAL AANBOD 
JAAR 2017 

Huisvuil Grofvuil 

TOTAAL  150 739,89 29 315,82 

TOTAAL AANVOER (in ton) 180 055,71 

 

In totaal was het aanbod in 2017 180.056 ton, waarvan 143.914 ton verwerkt werd 

op ISVAG en 36.142 ton verwerkt werd bij Indaver. 

 

 

2. Het verloop van emissies voor water en lucht 

 

2.1. Waterverbruik en lozing 
 

Waterverbruik en lozing 2017   

Verbruik 74 994 m³ Effluent van de RZWI Aartselaar 

 21 011 m³ stadswater  

Lozing 0,00 m³   

   

 

Het water dat in onze installatie wordt gebruikt is voor 78% afkomstig uit de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin, de naaste buur van ISVAG. 

 

Het afvalwater van de rookgaszuivering wordt hergebruikt en verdampt waardoor 

ISVAG geen afvalwater hoeft te lozen. ISVAG is nog steeds nullozer. 

 

 

 
 

 

 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Effluent Stadswater Lozing

H
o

ev
ee

lh
ei

d
 (

m
³)

Waterverbruik en lozing 2017



Niet-technisch rapport 2017 4 

2.2. Emissies in de lucht  

 

De vast opgestelde apparatuur voor monstername en metingen wordt gekeurd 

door een erkende milieudeskundige. Die keuring gebeurt conform een code van 

“goede praktijk” en omvat minstens één jaarlijkse beperkte keuring en een 

driejaarlijkse uitgebreide keuring.  

Stof, koolstofmonoxide (CO), waterstofchloride (HCL), waterstof fluoriden (HF), 

zwaveldioxide (SO2,), stikstofoxiden (NOx) en totaal organisch gebonden koolstof 

(CnHm) worden continu gemeten. De rookgassen worden ook continu bemonsterd 

op de aanwezigheid van dioxines en furanen. De monsters worden door een 

erkend labo geanalyseerd. De zware metalen worden 4 maal per jaar door een 

erkend labo bemonsterd en geanalyseerd. 

 

In 2006 werden de Europese richtlijnen, die zeer strikt zijn, overgenomen in de 

Vlarem-normen.  

 

 
 

De verhouding tussen de opgelegde normen en de daadwerkelijke emissies blijkt 

ook uit de hiernavolgende grafische voorstelling. 
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Dioxinemetingen 2017 
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De uitstoot van dioxines bedroeg gemiddeld voor beide ovenlijnen op jaarbasis 

0,0130 ng TEQ/Nm³. 

De norm is 0,1 ng TEQ/Nm3 of één tien miljardste van een gram. Een overzicht van 

de meetresultaten voor dioxines, volgens de continumetingen, worden 

weergegeven in onderstaande grafiek, uitgedrukt in ng/Nm3.  

 

De verhoogde waarden in de maand december worden verklaard door drie 

stilstanden van de productielijnen. Alle waarden blijven binnen de norm. Er werden 

bijkomende correctieve maatregelen genomen. 

 

 
 

Alle meetwaarden kunnen continu geraadpleegd worden op onze website 

www.isvag.be . 

 

 

3. Werking van de installatie en van de vast opgestelde 

emissieapparatuur 

 

3.1. Werking van de productielijn 

 

In 2017 werd Lijn 1 stil gelegd voor in totaal 21 dagen om volgende redenen: 

 

- Gepland voor standaard onderhoud in maart. Extra onderhoudstaken waren 

het vervangen van de mouwen van de mouwenfilter en het herstellen van de 

turbine bypass. Ook werden de voorbereidingen getroffen voor het 

aankoppelen van de LUVO. De werken verliepen vlot en binnen het vooraf 

bepaalde tijdschema. In totaal werd lijn 1 voor 13 dagen stil gelegd. 

- Ongepland vanwege een ketellek in de verbrandingskamer in maart. Lijn 1 

werd voor 4 dagen stil gelegd. 

- Ongepland vanwege een opblokking in de asextractor in september. Lijn 1 

werd voor 1 dag stil gelegd. 
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- Gepland voor extra onderhoud in december. De compensator tussen het 

voedingsrooster en de verbrandingskamer en de elektrofilter werd hersteld. Lijn 

1 werd voor 3 dagen stil gelegd. 

 

 

In 2017 werd Lijn 2 stil gelegd voor in totaal 21 dagen om volgende redenen: 

 

- Gepland voor het herstellen van de turbine bypass in maart. Eveneens werden 

de voorbereidingen getroffen voor het aankoppelen van de LUVO. Lijn 2 werd 

voor 3 dagen stil gelegd. 

- Gepland voor standaard onderhoud in september. Extra onderhoudstaken 

waren het vervangen van de mouwen van de mouwenfilter en een grondige 

revisie van de stator van de shredder. De werken verliepen vlot en binnen het 

vooraf bepaalde tijdschema. Lijn 2 werd voor 12 dagen stil gelegd. 

- Ongepland voor een opblokking in asextractor in december. Lijn 2 werd 4 

dagen stil gelegd. 

- Ongepland vanwege een ketellek in de 1e lege trek in december. Lijn 2 werd 

voor 3 dagen stil gelegd. 

 

 

De beschikbaarheid van de installaties was met 94,6% zeer hoog. 

 

De stoomturbine werd in 2017 stil gelegd voor in totaal 5,5 dagen voor volgende 

redenen: 

- Voor het herstellen van de turbine bypass in maart 

- Wegens het vervangen van een PLC-kaart in maart 

- Wegens de jaarlijkse veiligheidstesten in september 

- Wegens een tekort aan voedingswater in december 

 

3.2. Werking van de meetinstallatie 

 

De vast opgestelde emissiemeetapparatuur wordt door een gespecialiseerde firma 

twee maal per jaar gecontroleerd op zijn werking. Hierin begrepen is het uitvoeren 

van de nodige onderhoudswerken. 

Aanvullend heeft ISVAG een “24 op 24 uur en 7 op 7 dagen” contract om ingeval 

van een storing, binnen de 4 uur een technicus ter plekke te hebben. 

 

 

4. Energetisch rendement van de installatie 

 

Tijdens het verbrandingsproces wordt met de vrijgekomen warmte, in een ketel 

stoom geproduceerd. Een stoomturbine, door Engie-Electrabel geïnstalleerd en 

uitgebaat naast de installatie van ISVAG, zet de stoom om in elektrische energie.  

 

Ook in 2017 werd de vrijgekomen warmte maximaal omgezet in elektrische energie. 

De totale jaarproductie aan elektriciteit bedroeg 92.143.859 kWh. ISVAG verbruikte 

hiervan 10.216.560 kWh. 

 

De ISVAG installatie, levert hiermee een capaciteit om meer dan 25 000 gezinnen 

het hele jaar door te voorzien van elektriciteit. 
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