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Eén enkele verwarmingsinstallatie voor honderden 
bedrijven: dat is de doelstelling van ISVAG. Met 
de huidige installatie slaagt het afvalverwerkend 
bedrijf er vandaag al in om 3 MW warmte te leveren 
aan bedrijven uit de buurt. De ambitie is om dat 
warmtenet verder uit te breiden, na de bouw van 
een nieuwe installatie, goed voor zo’n 50 MW voor 
een energienetwerk ten zuiden van Antwerpen. ‘Met 
behulp van dit warmtenet zullen op lange termijn 
heel wat emissies vermeden worden’, maakt Kristel 
Moulaert, directeur van ISVAG, zich sterk. 
door Cedric Van Rompaey  |  fotografie Wim Kempenaers

Eén warmtenet 
voor hele Antwerpse 
zuidrand

| BEDRIJF |

ISVAG is in 1975 opgericht als intergemeentelijke samenwerking voor 
afvalverwerking. Vandaag verwerkt het bedrijf op jaarbasis het restafval 
van meer dan 1 miljoen burgers van 30 steden en gemeenten in de provincie 
Antwerpen. Maar hoe toekomstbestendig zijn die activiteiten? Want OVAM wil 
het afval flink verminderen en verder streven naar een circulaire economie met 
een maximale recyclagestroom. Maar voor ISVAG is het duidelijk: het zal de 
komende decennia een belangrijke rol blijven spelen.
‘In 2020 kregen we 183.533 ton restafval aangeleverd, het hoogste cijfer 
van de afgelopen vijf jaar. Wij willen die veilige eindverwerking blijven 
waarborgen om de materialenkringloop zuiver te houden. We zijn het 
eens dat de hoeveelheid afval omlaag moet en gaan ervan uit dat in alle 
gemeenten het jaarlijks afvalcijfer nog drastisch moet verlagen (doelstelling 
IGEAN-gemeenten is 105 kilogram per inwoner, red.). Maar evengoed moet 
je consequent en realistisch zijn: de bevolking blijft groeien. Volgens het 
nabijheidsprincipe, dat zegt dat afval zo dicht mogelijk bij de bron verwerkt 
moet worden, en het voorzorgsbeginsel waarbij je potentieel gevaar moet 
proberen vermijden, blijven wij een grote meerwaarde in onze activiteiten 
zien’, zegt Kristel Moulaert.

ELEKTRICITEIT VOOR 40.000 GEZINNEN
Het zet ISVAG aan om te investeren in een gloednieuwe installatie, ter 
vervanging van de bestaande. Die moet niet alleen een veilige afvalverwerking 
blijven garanderen. De nieuwe afvalenergiecentrale zal een capaciteit 
van 190.000 ton hebben en werkt via een roosteroven, in combinatie 
met technieken als Selectieve Katalytische Reductie en een half-natte 
rookgaswassing. Technieken die de emissies nog verder verlagen, ver onder de 
norm waar ISVAG vandaag al ruimschoots onder zit. 
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Het stelt ISVAG ook in staat om een uitgebreid warmtenet 
verder uit te rollen en zowel elektriciteit als warmte te 
verdelen. Dat warmtenet zal meer dan 50 MW produceren, 
goed voor ongeveer 40.000 gezinnen. Daarmee zal het 
bestaande warmtenet van 3MW aanzienlijk worden 
uitgebreid. Voor ISVAG een stap om het Vlaams 
Klimaatbeleidsplan 2021-2030 te ondersteunen in de ambitie 
van een klimaatneutrale maatschappij tegen 2050.

‘Locaties als Nieuw-Zuid, Blue Gate Antwerp, sociale 
woonprojecten, nieuwe bouwprojecten en woonwijken, 
Neerland, Campus Drie Eiken UA, UZA, Agfa Gevaert, 
GZA, de Bekaert-site in Hemiksem, enzoverder willen we 
hierop laten aansluiten. In een tweede fase ambiëren we het 
warmtenet verder te ontwikkelen richting stad Antwerpen 
en het mogelijk te maken dat ook andere bedrijven hun 
warmteoverschotten aan het net kunnen leveren’, klinkt het.
En waarom blijft Wilrijk als locatie behouden, vlak naast de 

A12? Vormt de haven geen beter alternatief? Uit onderzoek 
blijkt alleszins van niet. Kristel Moulaert: ‘Drie onafhankelijke 
onderzoeksinstellingen hebben 17 verschillende locaties 
onderzocht. Daaruit bleek steeds dat de huidige locatie 
het beste scoort op vlak van transport, mobiliteit, emissies 
en economie. Zowel qua input, want we zitten dichtbij de 
afvalinstroom, als qua output, vlakbij afnemers van warmte 
en elektriciteit.’

VOOR EN TEGEN
De plannen van het warmtenet hebben in ieder geval voor- en 
tegenstanders. Langs de ene kant is er de onvoorwaardelijke 
steun van heel wat handel en bedrijven. Die steun nam 
stelselmatig toe, sinds in april 2020 het warmtenet op 
bedrijventerrein Terbekehof officieel in gebruik werd 
genomen. Daarmee wordt in totaal 3 MW warmte 
uitgekoppeld, gelijkaardig aan het gemiddelde jaarverbruik 
van 600 tot 700 gezinnen.

‘Uit onderzoek van 
drie onafhankelijke 
onderzoeksinstellingen 
blijkt dat de huidige locatie 
uit 17 verschillende locaties 
het beste scoort op vlak 
van transport, mobiliteit, 
emissies en economie.’

Buitenlandse 
stookinstallaties als 
trekpleisters

Over de grenzen zijn warmtenetten 
door velen zeer gegeerd. Vooral 
in Noord- en Oost-Europa, waar 
ze al decennialang de focus 
erop vestigen. In Kopenhagen 
bijvoorbeeld: daar is intussen 99% 
van alle huizen op een warmtenet 
aangesloten en werd bovenop een 
afvalverwerkingsbedrijf een groene, 
kunstmatige skipiste en bijhorend 
recreatiegebied gebouwd. Het geeft 
symbolisch aan hoe lokaal afval 
door verbranding ook duurzaam 
kan zijn. Hetzelfde in Wenen, of 
wat zuidelijker in Monaco. Vaak 
gaat het om gebouwen die een 
toeristische trekpleister vormen. 
Opvallend: alle drie de sites 
bevinden zich zeer dicht bij het 
stadscentrum. ‘Mensen zien deze 
sites niet meer als afvalverbranders, 
maar beschouwen ze werkelijk als 
hun persoonlijke stookinstallaties’, 
zegt Kristel Moulaert.
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‘Logistiek dienstverlener H.Essers was onze allereerste 
afnemer. Dit bedrijf gebruikt het voor het verwarmen van zijn 
gebouwen en in specifieke bedrijfsprocessen. Zo bespaart het 
1 miljoen kubieke meter gas op jaarbasis. Dat succesverhaal 
zorgt voor een breder draagvlak in de bedrijfswereld en stemt 
ons enthousiast voor het nieuwe warmtenet. Onderhoud van 
de stookinstallatie is dan niet meer nodig. Bovendien leveren 
we aan een gelijkaardige prijs volgens het niet-meer-dan-
anders-principe. Een belangrijke voorwaarde die bedrijven 
ons stellen, is dat wij een ontzorgende rol opnemen. Dat zal zo 
ook gebeuren’, geeft Kristel Moulaert aan.
De plannen kennen ook tegenkantingen. Zo lopen er 
beroepsprocedures van onder meer gemeente Aartselaar 
en van Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt. De uitspraak 
hiervan wordt dit najaar verwacht. Ten vroegste eind 2021 
kan de bouw van de installatie dus aanvangen. De voorziene 
duur van de bouwwerken wordt op 36 maanden geraamd. 
‘Intussen blijven we investeren in de huidige installatie en 
starten we ook met de aanleg van een grote waterpoel. Geen 
verloren werk, want de poel zal een bijkomende buffering 
voor de omgeving vormen en de Struisbeek ontlasten.’

HET CORONAJAAR
Net zoals voor de hele bedrijfswereld, was coronajaar 2020 
ook voor ISVAG bijzonder. Zo werd sinds 2016 enkele jaren 
lang geflirt met 180.000 ton aanvoer van restafval, met een 
flinke daling in 2018 tot 178.546 ton. Vorig jaar nam dat cijfer 
weer toe tot 183.533 ton, mede doordat mensen meer tijd 
thuis doorbrengen. Ook de verschuiving naar takeaway deed 
de afvalberg wellicht weer wat groeien.

‘Des te meer is gebleken hoe belangrijk het werk van 
onze medewerkers is. Als essentiële dienstverlener is 
onze installatie non-stop blijven doordraaien en zijn zij 
blijven doorwerken volgens strenge gezondheids- en 
veiligheidsmaatregelen. Dat is schitterend verlopen en 
daar ben ik heel dankbaar voor. Alle 55 verdienen ze tonnen 
appreciatie’, benadrukt de ISVAG-directeur.

De coronacrisis beïnvloedde wel de sensibilisering die ISVAG 
continue hoog op de agenda houdt. Bijna jaarlijks neemt het 
afvalverwerkingsbedrijf deel aan Voka Open Bedrijvendag 
en ook op burendagen wordt hun werkwijze uitvoerig aan de 
man gebracht.

‘Dat is ook nodig want velen beseffen niet wat er binnen onze 
muren gebeurt. We merken ook dat veel mensen daarvoor 
open staan. Getuige daarvan zijn de duizenden bezoekers die 
jaarlijks naar onze site afzakken’, stipt Kristel Moulaert aan. 

‘Ze komen kijken omdat ze ofwel geïnteresseerd zijn, ofwel 
tegen zijn, ofwel een heleboel in de media lezen dat ze zelf 
eens willen onderzoeken. Die een-op-eengesprekken missen 
we. Niet om hen te overtuigen, maar om hen de andere kant 
te laten zien: wat gebeurt er nadat ze hun afvalzak hebben 
buitengezet. Velen schrikken daar wel van, in de goede zin.’

MEER DAN EEN WARMTENET
Vandaag gaat heel veel aandacht en energie naar het 
warmtenet, maar ISVAG werkt ook op een heleboel andere 
vlakken aan de toekomst. Zo loopt er een Europees project 
in samenwerking met Waterstofnet en DATS 24, de 
brandstofentiteit van Colruyt Group. Daarbij wordt de opslag 
van energie onder de loep genomen. Zo is het de bedoeling 
dat er op termijn naast aardgas ook waterstof kan worden 
getankt in het DATS 24-tankstation aan de Boomsesteenweg 
in Wilrijk.

‘Is er voldoende elektriciteit op het net, dan zouden we die 
kunnen leveren aan DATS 24. Via elektrolyse kan dat dan 
waterstof produceren, dat bovendien volledig CO2-neutraal 
is. Dit project wordt extra interessant als je weet dat de stad 
Antwerpen via een subsidieproject ook zal investeren in 
vuilniswagens op waterstof’, zegt Kristel Moulaert nog. ‘Zo 
is de cirkel rond: de wagens verzamelen het afval en leveren 
dit aan ISVAG. Het afval wordt hier verwerkt en omgezet in 
elektriciteit. DATS 24 produceert er waterstof mee, slaat dit 
op en de wagens zelf kunnen er tanken.’

Energieopslag zal dus een belangrijke rol spelen, blijkt ook uit 
de opgestelde Europese ambities. De wetgeving blijft echter 
achter, wat de uitdaging des te groter maakt. ‘In Duitsland 
en in de Scandinavische landen staan ze op dat vlak al mijlen 
verder dan ons. Er wacht ons nog een flinke opgave. Maar we 
behouden onze focus en willen daar de komende jaren verder 
in investeren.’ 

>  www.isvag.be

‘Duizenden bezoekers zakken jaarlijks 
af naar onze site om te zien wat er 
gebeurt nadat ze hun afvalzak hebben 
buitengezet. Velen schrikken daar wel van, 
in de goede zin.’

Vervang nu simpelweg je klassieke deurbel door de nieuwe digitale videofoon van Niko. Met deze tweedraadse IP-toegangscontrole 
zie je op een scherm in je woonkamer of op je smartphone wie er voor je deur staat. De postbode komt een pakketje leveren en jij 
bent niet thuis? Geen zorgen, je krijgt een melding op je smartphone en kan vanop afstand met je bezoeker communiceren. Iemand 
was aan de deur maar je hebt hen gemist? Met de digitale videofoon van Niko kan je achteraf bekijken wie aan je deur gebeld heeft.

• Haarscherp digitaal beeld
• Geen programmering nodig
• Eenvoudige aansluiting op het internet
• Strakke, moderne look die bij elke woning past
• Deurbel vervangen zonder iets aan je elektrische installatie te veranderen
• Beelden bekijken en met je bezoeker praten via je smartphone of een touchscreen

www.niko.eu

Een digitale videofoon, 
ook aan jouw voordeur
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