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Voorwoord
Met dit rapport ligt een sluitstuk voor van bijna 20 jaar afvalstoffenbeheer door Intercommunale Vereniging Hooge Maey. Haar ontstaansreden in 1999 lag in de behoefte van de oprichtende gemeenten om op ecologisch verantwoorde wijze afvalstoffen te verwijderen waarvoor geen andere nuttige toepassing bestond. Daardoor
kreeg de site de beste kansen qua technologische zorg. Dit stelde bovendien de
openbare partners in staat om in volle vrijheid te beslissen over de toekomst van
deze stortplaats.
Daartoe moest het honderd hectaren grote terrein gesaneerd worden. De grootste
en belangrijkste werken werden afgerond op een termijn van slechts 10 jaar. In de
10 daaropvolgende jaren, werd datgene wat opgezet was, nóg verbeterd en verfijnd.
Tijdens al die jaren van intensieve samenwerking tussen openbare besturen in de
Antwerpse regio en private partner Indaver, hebben we de stortplaats Hooge Maey
omgevormd tot een groene energiecentrale die de reststromen activeert, bijvoorbeeld voor de kweek van algen als duurzame bron voor biomassa en aardolievervangers. Het is een realisatie waar we als Antwerpenaars bijzonder trots op zijn. Tot
ver voorbij onze landsgrenzen is men op de hoogte van wat we hier gerealiseerd
hebben op een dergelijke korte periode. Jaar na jaar kreeg de Hooge Maey delegaties over de vloer van over de hele wereld voor een bezoek aan onze groene
site.
We kunnen met een gerust hart stellen dat eind jaren ’90 de juiste beslissing is genomen om de Hooge Maey krachtdadig aan te pakken en over te gaan tot de oprichting van een intercommunale met een publiek-private structuur. De intercommunale structuur liet toe dat het project de stadsgrenzen zou overschrijden en de
publiek-private structuur bood het dynamisme voor een snelle en flexibele aanpak
van de werken.
De Hooge Maey is blijven evolueren en diversifiëren in haar activiteiten, om kringlopen te sluiten daar waar mogelijk. En om inkomsten te genereren die de saneringskost moesten dekken. Vandaag is de sanering rond, de duurzame exploitatie een
feit. De doelstellingen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband zijn bereikt.
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Inleiding
Het groeiend milieubewustzijn is nog maar vrij recent. Vijftig jaar geleden was
nauwelijks iemand zich bewust van de invloed van menselijke activiteiten op zijn
omgeving. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat midden jaren zestig de
Hooge Maey als dumpsite kon ontstaan. Het hoger gelegen maaiveld ten noorden
van de stad Antwerpen, waar de boeren uit de streek hun vee lieten grazen, werd
omgevormd tot één van de grootste ‘blackpoints’ van Vlaanderen.
Het was het gevolg van een steeds groeiende petrochemische industrie in een
expanderende haven. De haven van Antwerpen werd de grootste petrochemische
cluster van de wereld. Maar ook de burgers consumeerden meer en meer in een
wegwerpmaatschappij. Een stijgende afvalproductie was het resultaat en daar
bestond geen oplossing voor.
Het honderd hectaren grote gebied ten noorden van de stad Antwerpen zou de
oplossing bieden voor al dat afval. Het effect dat dit zou hebben op de kwaliteit van
de bodem en het grondwater of de emissie van het stortgas en de invloed hiervan
uiteindelijk op het klimaat, daar werd aan voorbijgegaan.
Welvaart nam toe en tegelijkertijd ook het besef dat de wijze waarop met het afval
werd omgegaan, niet ongestraft kon blijven. Er was niet langer een maatschappelijk
draagvlak om nog verder terrein op te offeren. De ‘Hooge Maey’ werd een scheldnaam.
Midden jaren ’90 moest dringend een oplossing geboden worden. De risico’s voor
mens, dier en omgeving dienden spoedig in kaart gebracht te worden. De ‘Intercommunale Vereniging Hooge Maey’, een publiek-privaat initiatief, werd opgericht
met als doel deze risico’s weg te werken en de stortplaats, in afwachting van preventie en andere verwerkingsmethoden voor afval, te saneren en een duurzame
stortactiviteit uit te bouwen.
Het was een druilige maandagmorgen die 4de januari 1999. Een groep jonge
mensen opende de poort van de stortplaats Hooge Maey met slechts één doel:
de sanering van dit gebied en het verder exploiteren van de stortplaats. Een plan
was er al, alleen moest het nog goed uitgevoerd worden. Vandaag kunnen we
zeggen dat de missie geslaagd is. Met heel veel dank aan al diegenen die er
hebben aan meegewerkt. Met een speciale vermelding voor het constructief
overleg op elke Raad van Bestuur, het personeel van de Hooge Maey, de experten,
studiebureau’s, aannemers en de vele hulp van buitenaf. 20 jaar later kan er met
fierheid teruggekeken worden.

Daniël Dirickx
Directeur Intercommunale Vereniging Hooge Maey
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van de Intercommunale Vereniging Hooge Maey

Figuur 1 : indeling in zones
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Op 14 december 1998 werd de Intercommunale Vereniging Hooge
Maey opgericht met als doel het
storten van het restafval op de
Hooge Maey op een ecologische
en economisch verantwoorde manier te realiseren. Vanaf 1 januari
1999 moest ze met het oog daarop
de stortplaats saneren, inrichten en
exploiteren overeenkomstig de
regels en voorschriften die haar
door de vergunningen werden
opgelegd. Sanering en exploitatie
waren onlosmakelijk met elkaar
verbonden: zonder sanering zou
er geen milieuvergunning voor
de exploitatie van de stortplaats
worden verleend. De inkomsten uit
de exploitatie waren op hun beurt
een welkome bijdrage in de kosten
van de sanering. Voor de exploitatie
van de stortplaats beschikte de
Intercommunale Vereniging Hooge
Maey over gebruiksrechten —
immateriële vaste activa die bij de
oprichting van de Intercommunale
Vereniging werden gekocht van de
stad Antwerpen. De gebruikrechten

gaven de Hooge Maey het recht
om te storten op de zones C en D
van het terrein. Doordat de exploitatie van zone C vervroegd werd
beëindigd en er geen gebruik werd
gemaakt van de gebruiksrechten
voor zone D, konden de resterende
gebruiksrechten worden geruild
voor gebruiksrechten voor zone B
(zie Figuur 1).
Duurzaamheid — in al zijn facetten
— is altijd richtinggevend geweest
voor het doen en laten van de
intercommunale Vereniging. Ze
benaderde maatschappelijk verantwoord ondernemen als een continu
leerproces waarbij duurzaamheid
bewust werd geïntegreerd in het
handelen en de lat steeds hoger
werd gelegd.
In de loop der jaren werden vele
initiatieven gerealiseerd, eerst voor
de sanering en de exploitatie van
de site, later voor de valorisatie
van afvalstoffen. Zo kon de Hooge
Maey worden getransformeerd van

stortplaats tot groene energiecentrale waar elektriciteit werd
geproduceerd door middel van
stortgasmotoren en zonnepanelen.
De Intercommunale Vereniging is
nooit gestopt met zoeken naar innovatieve en duurzame manieren
om afvalstoffen en reststromen te
verwerken tot bruikbare grondstoffen en energie (zie ook ‘Energieopwekking en energierecuperatie’
en ‘Productie van biomassa uit
algen’).
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Duurzaamheid
in al zijn facetten
Grondstoffenschaarste, een stijgende wereldbevolking, voedselzekerheid, energievoorziening en
klimaatverandering zijn maar een
greep uit de problemen waar we
vandaag maar zeker ook in de toekomst mee geconfronteerd worden.
We zullen dus vindingrijk moeten
zijn om daar op een adequate
manier mee om te gaan. Het vraagt
een andere en vooral inventieve
manier van denken. De afvalproblematiek en hoe daar mee om te
gaan maakt daar onderdeel van uit
en betekent het bewust inzetten en
beheren van materialen en grond-
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stoffen. Of hoe een recyclagemaatschappij evolueert naar een
circulaire economie. Het begrip
duurzaamheid speelt hierin een
belangrijke rol: economie, ecologie
maar ook het maatschappelijke
aspect dienen hand in hand te
gaan. Dat is nodig om ons welzijn
en onze welvaart, maar ook die van
de rest van de wereld op lange
termijn te kunnen waarborgen.
Duurzaam ondernemen is streven
naar harmonie tussen ecologische,
maatschappelijke en economische
aspecten. Het betekent niet alleen

rekening houden met het ‘hier en
nu’, maar ook denken aan ‘elders’
en ‘later’. Duurzaamheid in al zijn
facetten is altijd leidraad en toetssteen geweest voor het dagelijks
handelen van de Hooge Maey.
Dit rapport is ingedeeld volgens de
drie aspecten van duurzaamheid.
Omdat de activiteiten van de
Hooge Maey in belangrijke mate
verband hielden met het leefmilieu,
wordt het aspect ‘ecologie’ uitgebreider behandeld dan de andere.

Ecologie: ecologische,
innovatieve exploitatie

Economie: op een economisch
verantwoorde manier

Zowel de sanering als de exploitatie van de
site zijn met de grootst mogelijke zorg voor
het milieu uitgevoerd. Gestort afval werd
zorgvuldig geïsoleerd van de lucht, de bodem
en het water, zodat uitstoot van gassen en
bodem- of grondwaterverontreiniging werden
vermeden. Continue controles zorgden ervoor
dat er bij een onverhoopt falen van een van
de voorzieningen tijdig kon worden ingegrepen. De Hooge Maey ging nog een stap
verder en zette afval om in duurzame energie
en grondstoffen.

De Hooge Maey was voor de financiering
van haar initiatieven aangewezen op de
inkomsten uit de exploitatie van de site.
Investeringsbeslissingen werden getoetst aan
ecologische en maatschappelijke maatstaven,
zonder echter de economische kosten en
baten uit het oog te verliezen. Alle inspanningen waren erop gericht oplossingen te
vinden die ook economisch verantwoord
waren.

Samenleving: met oog voor
een maatschappelijk draagvlak
De maatschappelijke aanvaarding van een
stortplaats staat of valt met het vertrouwen
van haar stakeholders. De Hooge Maey
moest haar exploitatievergunning ‘verdienen’
door niet alleen op een ecologische, maar
ook sociaal aanvaardbare manier te werk te
gaan. Onafgebroken zette ze zich in om een
zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak
te creëren.
9

Ecologisch
en innovatief

De Hooge Maey verwerkte gedurende 19 jaar vaste afvalstoffen,
percolaat en afvalwater met zorg en
aandacht voor het milieu. Duurzaam
gebruik van grondstoffen en energie was een van de grote uitdagingen. Het sluiten van kringlopen
werd noodzakelijk. Elektriciteitsopwekking door stortgasvalorisatie
is een voorbeeld van kringloopsluiting en slechts een van de vele
manieren waarop de Hooge Maey
bijgedragen heeft aan een beter
milieu. Het algenproject voor de
productie van biomassa uit algen
is een schoolvoorbeeld van hoe
de Hooge Maey ook voor nieuwe
initiatieven resoluut de kaart trok
van een ecologische en innovatieve
duurzame ontwikkeling (zie Productie van biomassa uit algen).
Kringlopen sluiten op een duurzame wijze
Figuur 2 geeft een overzicht van
de verschillende activiteiten van
de Hooge Maey en illustreert hoe
ze op een duurzame manier
kringlopen sloot. De cijfers in
de tekst verwijzen naar de
cijfers in de figuur.
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1/

Niet-gevaarlijk afval werd op
een veilige manier gestort op
de stortplaats met inachtneming van
strenge voorzorgsmaatregelen,
zodat de invloed op de omgeving
minimaal was. Verontreiniging van
het grondwater werd vermeden
door een goede onderafdichting .

2/

De eindafdek schermt het
afval af van de omgeving en
creëert een anaerobe reactor waarin micro-organismen de organische
fractie van het afval omzetten in
stortgas. Dat gas werd onttrokken
via een systeem van schachten [3a]
en wieken [3b] en werd, na zuivering [3c], in stortgasmotoren [3d]
omgezet in elektriciteit.

3/

De opgewekte elektriciteit
werd in de eerste plaats gebruikt voor de waterzuivering [4], de
algenkweekreactor [5] en in de gebouwen. Wat de Hooge Maey niet
zelf gebruikte, leverde ze als groene stroom aan het net. De CO2, als
bijproduct van de verbranding van
het stortgas kon gebruikt worden
als ‘voeding’ voor de algen [5].

4/

Om te vermijden dat het percolaat, regenwater dat door
het gestorte afval sijpelt, zich zou

vermengen met grondwater, werd
het via een drainagesysteem afgevoerd en in de waterzuivering gezuiverd. Sinds 2009 verwerkte de
waterzuiveringsinstallatie [4] van de
Hooge Maey ook extern afvalwater.

5/

Met als doel algen te kweken
om er biomassa uit te produceren die zou dienen als hoogwaardige grondstof voor de chemische
industrie, werd een proefinstallatie
gebouwd om de haalbaarheid hiervan te toetsen. De algenkweek zou
ook de werkingskosten van de site
gunstig beïnvloeden: omdat algen
ammonium opnemen, zouden ze
zorgen voor een energiebesparing
in de waterzuivering [4]. Door de
opname van het CO2 van de gasmotoren [3d] zouden ze bijdragen
aan een reductie van de CO2- emissie van de site.

6/

De Hooge Maey wilde tonen
welke mogelijkheden er zijn
op het gebied van hernieuwbare
energie. Zonne-energie was er een
van. De elektriciteit opgewekt door
de fotovoltaïsche zonne-installaties
werd geleverd aan het net. Windenergie, ook een hernieuwbare
energiebron, werd sinds 2014
gevaloriseerd in 2 windturbines.
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Figuur 2
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1. Afval storten en sanering
1.1

14

Duurzame afvalverwerking

In de beginjaren van de exploitatie van
de Hooge Maey, was de duurzame verwerking van vaste afvalstoffen één van
haar belangrijkste activiteiten. Niet-gevaarlijk afval werd eerst nog op de
zone C en vanaf 2009 gestort op de
stortplaats zone B. Deze nieuw ingerichte stortplaats heeft een oppervlakte
van circa 25 ha met een capaciteit van
1,83 miljoen m³. Aan een aanvoerritme
van 30.000 ton per jaar is dat ruim voldoende voor 55 jaar. Het storten gebeurde steeds met inachtneming van
strenge voorzorgsmaatregelen, zodat
de invloed op de omgeving minimaal
was. De Hooge Maey liet zich leiden
door drie basisprincipes: isoleren, beheersen en controleren. Een goede
onderafdichting bestaande uit een minerale laag en een 2,5 millimeter dikke
HDPE-folie met lekdetectie — bovenop
de eindafdeklaag die na de sanering
werd aangebracht — voorkomt dat
stoffen uit het afval in de bodem terechtkomen of dat het grondwater kan
worden verontreinigd (zie Sanering:
van ‘blackpoint’ tot groene landmark).
Bovendien werd het percolaat - regenwater dat door het gestorte afval sijpelt
- opgevangen en naar de eigen waterzuivering afgevoerd. De Hooge Maey
heeft voortdurend alle veiligheidsnormen en milieueisen gerespecteerd. In
principe verwerkte de Hooge Maey
enkel onbrandbaar afval en bodemassen. Sinds 1998 is het storten van
brandbaar afval in Vlaanderen namelijk
verboden. B
 innen het kader van stortafwijkingen die werden toegestaan
door de Vlaamse overheid, kon de
Hooge Maey echter ook brandbaar
niet-gevaarlijk bedrijfsafval verwerken
(zie kader ‘Meersporenbeleid Vlaanderen’). Voor afvalstoffen die niet kunnen
worden hergebruikt of gerecycleerd,
verdient verbranding met energierecuperatie de voorkeur. Toch is
storten, bij een tekort aan verbrandingscapaciteit, evenzeer een goede
oplossing op voorwaarde dat het op
een duurzame manier gebeurt. Daarom
is het belangrijk om in kringprocessen
te werken. Afval storten in combinatie
met energierecuperatie, zoals de
Hooge Maey dat deed, is zo’n kringproces (zie Figuur 3).
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CO2
motor
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CO2
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Figuur 3:
Afval storten met energierecuperatie sluit de kringloop
De stortplaats is een reactor waarin bij de anaerobe afbraak
van organisch materiaal (Corg) methaangas (CH4) wordt gevormd. Dat gas wordt verbrand in gasmotoren die elektriciteit
en warmte, maar ook CO2 produceren. Door fotosynthese
(zonne-energie) zal dit CO2 opnieuw worden omgezet in
organisch materiaal (Corg). De kringloop is gesloten. Voor
organisch materiaal voltrekt zich in een stortplaats zoals
die van de Hooge Maey in wezen hetzelfde proces als in
een verbrandingsinstallatie met energierecuperatie.

Meersporenbeleid Vlaanderen
Vlaanderen voert een meersporenbeleid op het gebied van afval.
Door afval te vermijden, te hergebruiken en zo veel mogelijk nuttig
toe te passen, probeert het de hoeveelheid afval dat wordt gestort te
beperken. Verbranding met energierecuperatie heeft de voorkeur
boven storten. Milieuheffingen maken storten duurder dan verbranden, waardoor er verhoudingsgewijs minder afval wordt gestort.
Sinds 1998 is het storten van brandbaar afval in Vlaanderen ook verboden. In afwachting van voldoende
verbrandingscapaciteit stond de
Vlaamse overheid jaarlijks stortafwijkingen toe voor categorie 2stortplaatsen1. Deze stortafwijkingen
daalden jaar na jaar. Dankzij
de groeiende verbrandingscapaciteit in Vlaanderen verminderde ook
de behoefte aan stortafwijkingen.
De sturende rol die de stortafwijkingen aanvankelijk hadden, werd

overgenomen door de OVAM. Om
de beschikbare capaciteit van de
verbrandingsinstallaties optimaal te
benutten kan de OVAM te allen
tijde vragen dat stortplaatsen (tijdelijk) geen brandbaar afval aanvaarden. Omdat storten van brandbaar
afval enkel mogelijk was mits stort-

afwijkingen, en deze afwijkingen
maar eenmaal per jaar konden
worden toegestaan, koos de overheid ervoor om de afwijkingen ruim
in te stellen zodat er bij een onverhoopt probleem in de verbrandingsinstallaties toch voldoende kon worden gestort.

Figuur 4 : Stortafwijkingen brandbaar afval
De stortafwijkingen voor brandbaar bedrijfsafval verminderden jaar na jaar.
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In navolging van de Europese regelgeving wordt enkel nog onderscheid gemaakt tussen stortplaatsen voor gevaarlijk en stortplaatsen voor niet-gevaarlijk afval.
In de praktijk wordt de opdeling categorie 1- en categorie 2-stortplaatsen nog wel gebruikt. Categorie 1: niet-biologisch afbreekbaar gevaarlijk en niet-gevaarlijk
afval. Categorie 2: biologisch afbreekbaar huishoudelijk afval en gelijkaardig (niet-gevaarlijk, biologisch afbreekbaar) bedrijfsafval.
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Sinds 1998 is
het storten van
brandbaar
afval verboden
in Vlaanderen.
Met de haar
toegekende
stortafwijking
kan de Hooge
Maey brandbaar afval
verwerken
wanneer er niet
voldoende
verbrandingscapaciteit
beschikbaar is.
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Het storten
gebeurt met
inachtneming
van strenge
voorzorgsmaatregelen, zodat
de invloed op
de omgeving
minimaal is.

1.2

Sanering:
van ‘blackpoint’ tot
groene landmark

Lange tijd stonden de activiteiten
van de Hooge Maey in het teken
van sanering. Tot eind de jaren 90
van vorige eeuw werd de site omschreven als een van de grootste
‘blackpoints’ van Vlaanderen. Dankzij een doorgedreven saneringsproject is de impact van de stortplaats
op de omgeving verwaarloosbaar.
Wat eens een afvalberg was, is nu
een prominente groene landmark.
Een door de OVAM conform verklaard saneringsplan vormde de
basis voor het project. De totale
kostprijs van de sanering bedroeg
44,6 miljoen euro, gefinancierd door
stortopbrengsten en een tegemoetkoming van het Vlaams Gewest.
De sanering moest de risico’s van
de stortplaats beperken. Dat betekende in de eerste plaats bodemen grondwaterverontreiniging vermijden en de emissie van stortgas
naar de omgeving beheersen. Daarom werd de sanering uitgevoerd
volgens het IBC-principe — isoleren,
beheersen en controleren — een
standaardprincipe voor de aanpak
van blackpoints. Bij IBC- saneringen
wordt niet noodzakelijk alle verontreiniging weggenomen, maar worden de risico’s voor mens en milieu
uitgesloten door isolatie en beheersing van de verontreiniging met een
goed monitoringsysteem.
Om te bepalen welke saneringsmethode de meest geschikte was,
voerde de Hooge Maey verschillende studies uit met toepassing van
het BATNEEC principe (BATNEEC
staat voor best available technique
not entailing excessive costs, d.w.z.
de best beschikbare technische
oplossing waarvan de kostprijs niet
onredelijk is in verhouding tot het te
bereiken resultaat). De kostprijs van
een methode werd telkens getoetst
aan de risico’s in het geval van
niet-sanering. Daarbij werd in het
achterhoofd gehouden dat het terrein in een industriële zone lag en

steeds dienst zou doen als stortplaats.
Wegens de omvang en complexiteit
van de verontreiniging was het aangewezen om een combinatie van
saneringsmethoden en –technieken te gebruiken, afhankelijk van
de lokale situatie. Het saneringsproject werd in deelprojecten opgesplitst waarbij de samenhang van
de verschillende deelprojecten
zorgvuldig werd bewaakt met het
oog op een integrale sanering. Het
opsplitsen in deelprojecten was niet
alleen noodzakelijk voor een optimale sanering, maar verminderde
ook het risico van de investering.
Net zoals elke saneringsmethode
werd elk deelproject geëvalueerd
op zijn effectiviteit en kostprijs in
verhouding tot het te bereiken resultaat.
Vlak na de oprichting in 1999 startte
de Hooge Maey met de sanering.
Om de grondwaterkwaliteit te controleren werden in totaal 111 monitoringputten geboord op 37 locaties
rondom de stortplaats. Nergens
werd een relevante verontreiniging
vastgesteld die kon worden gelinkt
aan de stortplaats.
Op basis van de aard van de vervuiling en de toe te passen saneringstechniek, werd het 100 hectare grote terrein ingedeeld in vier zones: A,
B, C en D. Zone B, een oppervlakte
van 25 ha verontreinigd door industriële afvalstoffen, en zone C, een
stortplaats van 35 ha voor huishoudelijk afval, kwamen in aanmerking
voor de techniek van ‘eindafdek’.
De eindafdek vervult de rol van
isolatie: door haar samenstelling
vermijdt ze contact tussen het afval
en de omgeving, verhindert ze dat
stortgas ontsnapt en voorkomt ze
dat regenwater in het stortmassief
binnendringt (zie kader ‘Samenstelling van de eindafdek’).
Het regenwater dat in de loop der
jaren in het stortmassief van zone C
was ingesijpeld, had zich boven de
ondoordringbare polderklei verza-

meld in een ‘percolaatbel’. Dat percolaat – afvalwater – vormde de
voornaamste bedreiging voor het
grondwater. Om te voorkomen dat
percolaat naar het grondwater zou
migreren werd in 1999 gestart met
het boren van percolaatschachten
tot bijna op de bodem van het stortmassief. Langs die schachten werd
het percolaat afgepompt. Om zijdelingse migratie van de percolaatbel
te voorkomen, werd een verticale
ondergrondse wand aangebracht
en het bestaande drainagesysteem
verder uitgebreid.
Met het oog op de stabiliteit werd
het stortmassief van zone C geremodelleerd tot een heuvel met verschillende terrassen. Eind 2005
startte de Hooge Maey met het
aanbrengen van de eindafdek Zone
C. Zone C was toen nog in exploitatie en in de loop der jaren werd de
stortplaats systematisch afgedekt.
De exploitatie van zone C liep af in
2009. Het stortmassief had toen zijn
maximaal toegelaten hoogte van
55 meter bereikt. Eind 2011 was de
eindafdek, op het inzaaien van het
gras na, voltooid. In 2012, ten slotte,
werd de waterhuishouding in orde
gebracht. In 2013 heeft de OVAM in
haar eindverklaring bevestigd dat
het terrein voldoet aan alle voorwaarden opgelegd in het saneringsplan. De eindafdek van zone C
was het sluitstuk van het ganse
saneringsproject van de Hooge
Maey. Eens afgewerkt, kon ook de
volledige sanering als afgerond
beschouwd worden. De bodem ter
hoogte van zone B werd grondig
gesaneerd en bedekt met eind
afdek. In september 2005 was de
sanering van zone B voltooid.
Bij de sanering moest ook rekening
worden gehouden met de spoorweg die het terrein van de Hooge
Maey doorkruist. In 2006 werd een
vakwerkbrug gebouwd waarover
de leidingen van weerszijden van
de spoorweg met elkaar verbonden
werden.
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Samenstelling van de eindafdek
De eindafdek is opgebouwd uit
verschillende lagen. Bovenop het
afval is een waterondoorlatende
minerale laag (Hydrostab - zie
verder) aangebracht. Die laag is
bedekt met een 2,5 millimeter dikke
HDPE-folie die regenwater en stortgas tegenhoudt. De folie is op zijn
beurt bedekt met een drainerende
zandlaag van 0,5 meter die zorgt
voor een gelijkmatige afvoer van
het regenwater naar de drainagebuizen onderaan de heuvel. Bovenop de zandlaag, ten slotte, ligt een
bewortelingslaag (teelaarde) van
1 meter dik, ingezaaid met gras
(zie ook Figuur 2). Ter hoogte van
zone B werd, na de sanering van
de bodem, een gelijkaardige
eindafdek aangebracht, zonder
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bewortelingslaag. Voor de zone in
2009 gebruik werd genomen als
stortplaats, werd bovenop de
eindafdek een onderafdichting aangebracht bestaande uit een kleilaag
en 2,5 millimeter dikke HDPE-folie
met lekdetectie. Zone B is aan de
onderzijde dus dubbel beschermd.
Hydrostab als gepatenteerd procedé voor afdek van stortplaatsen
Hydrostab is het materiaal dat de
Hooge Maey gebruikte als water
ondoorlatende laag in de eindafdek
van de stortplaats. Hydrostab werd
vervaardigd op de Hooge Maey
door de firma Geo-Milieu die een
patent nam op het procedé. Een
mengsel van ontwaterd waterzuiveringsslib, een korrelfractie, een
vulstoffractie en waterglas werd

samengesteld in een speciaal daarvoor ontworpen menginstallatie.
Het resultaat: een waterdicht,
niet-uitlogend product dat werd
goedgekeurd als minerale laag in
de eindafdek van stortplaatsen, ter
vervanging van de kleilaag die daar
traditioneel voor wordt gebruikt.
Hydrostab is een mooi voorbeeld
van hergebruik van afvalstoffen ter
vervanging van een primaire grondstof. De methode werd door VITO
erkend als een ‘best beschikbare
techniek’. Het gebruik van afvalstoffen in de eindafdek werd door de
OVAM beschouwd als een ‘nuttige
toepassing’ voor die afvalstoffen.
De Hooge Maey sloot met Aquafin
de nodige overeenkomsten af voor
de aanvoer van ontwaterd waterzuiveringsslib.

1.3

Voortdurend onderzoek
en ontwikkeling

De sanering van een stortplaats kan
op verschillende manieren worden
aangepakt. De Hooge Maey heeft
in elke stap van het project gekozen voor de best beschikbare technieken en voor duurzame oplossingen in plaats van voor goedkope
of snel beschikbare. Geen enkele
moeilijkheid werd uit de weg
gegaan. Als er geen kant-en-klare
techniek voorhanden was, zocht de
Hooge Maey in samenwerking met
onderzoekscentra naar een passende oplossing. Steeds stond het
maatschappelijk belang centraal:
de risico’s voor mens en omgeving
wegwerken, nu en in de toekomst.
Wegens de complexiteit van het
project, werd het saneringsplan van
de Hooge Maey opgesteld op basis
van een grondige risicoanalyse. Om
de invloed van het stort op bodem,
lucht en water na te gaan werden
de meest moderne technieken gebruikt. De invloed van de stortplaats
op het grondwater werd geanalyseerd met behulp van tracers zoals
de genetische vingerafdruk van
bacteriën en de aanwezigheid van
het radioactieve tritium-ion in de
stortplaats en het grondwater. Via
een elektromagnetische sondering
werd percolaat opgespoord. Er
werd een proeffakkel geïnstalleerd
om de hoeveelheid en de kwaliteit
van het stortgas te bepalen en er
werden proefvelden aangelegd
om het beste systeem voor isolatie
van vervuilde sites uit te zoeken.
Diverse pilotinstallaties hielpen om
de meest geschikte eindafdek en
de meest performante waterzuivering te bepalen. Er werd verder
onderzoek gedaan naar nieuwe
ontwikkelingen in het nazuiveren
van het lozingswater.
De Hooge Maey geldt als voorbeeld voor andere stortplaatsen.
Met haar project heeft ze mee de
lijnen uitgezet voor een duurzame
aanpak van sanering. Door de jaren
heen is de Hooge Maey de technologische ontwikkelingen op de voet

blijven volgen en heeft ze deelgenomen aan diverse internationale
onderzoeksprojecten om nieuwe
technieken te ontwikkelen en testen.
Het Multibardem-project is hiervan
een goed voorbeeld (zie kader

‘Europees proefproject ‘Multibardem’). Ook voor bezoekers uit
binnen- en buitenland maakte de
Hooge Maey steeds tijd vrij om toelichting te geven bij haar saneringsproject, opdat ook anderen de
vruchten zouden kunnen plukken
van het hier geleverde werk.

Europees proefproject ‘Multibardem’
Van 2006 tot 2010 nam de Hooge Maey deel aan een Europees
project dat de mogelijkheden van ‘multibarriers’ onderzocht. Het was
de bedoeling om aan te tonen dat intelligent ontworpen permeabele
reactieve wanden, of ‘multibarriers’, een duurzame oplossing bieden
om complexe verontreinigingen in het grondwater in situ te beheersen.
Permeabele reactieve wanden zijn ondergrondse schermen, opgebouwd uit verschillende lagen, die het grondwater doorlaten, maar de
verontreiniging tegenhouden. De verschillende lagen hebben elk een
specifieke reactiviteit en functie. In de opeenvolgende lagen worden
de verontreinigingen microbiologisch of chemisch afgebroken, of tegengehouden. Partners in deze studie waren VITO, de Hooge Maey,
Montgomery Watson Harza en onderzoekscentra in Oostenrijk en
Denemarken. De Hooge Maey verleende haar knowhow op het
gebied van sanering en stelde een gedeelte van haar terrein ter beschikking voor de veldstudie. In 2008 werd ter hoogte van de zone B
een multibarrier gebouwd. De installatie werd gecoördineerd door
VITO. De opstelling ging na in welke mate de installatie erin slaagt het
percolaat van de zone B te zuiveren. Om een en ander ook in een
andere geologische omgeving te testen werd een tweede exemplaar
geïnstalleerd in Oostenrijk. In 2010 was het proefproject afgelopen.
Omdat de resultaten van de labo- en pilottests veelbelovend waren,
werden ‘multibarriers’ vervolgens op reële schaal uitgetest voor diverse toepassingen en in uiteenlopende geologische situaties in Europa.
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Modflow-studie
Hoe gedraagt het grondwater zich
onder de Hooge Maey? Zijn hier
risico’s of opportuniteiten uit af te
leiden? Of wat gebeurt er ingeval
van een grondwaterpollutie? Om
daar een antwoord op te vinden
werd een ‘modflow’-studie uitgevoerd.
De geologische opbouw van de
ondergrond is in veel gebieden
gelaagd: de ondergrond bestaat
uit verschillende lagen.
De samenstelling van deze lagen
kan bijvoorbeeld zandig, kleiig of
lemig zijn.
De laag aan de oppervlakte die aan
de onderkant is afgesloten door
de Polderklei wordt het ‘freatisch
aquifer’ genoemd. Het water in

deze laag bevat, naast het regenwater, mogelijk ook percolaat. Het
waterpeil schommelt tussen 6 en 2 m
TAW2. Het water wordt weggedraineerd naar een centrale pompput.
De drains vormen een raster van
horizontale drains aangelegd op en
gedeeltelijk in de polderklei, aan de
voet van de stortplaats. Uiteindelijk
wordt het water in de waterzuivering van de stortplaats behandeld.
Tussen de Polderse en de Boomse
kleilaag bevindt zich eveneens een
watervoerende laag, het ‘artesisch
aquifer’ genoemd. Hierin stroomt
het grondwater van het westen naar
het oosten toe. Er bestaat de mogelijkheid dat het artesisch grondwater gedeeltelijk ook in de drains van
het freatisch aquifer terecht komt.
De voormalige zone B en de zone
C zijn gesaneerd en afgesloten.

Hierdoor wordt geen nieuw percolaat gegenereerd, waarbij de vraag
kan gesteld of de werking van de
drains kan worden beëindigd of
verminderd. Kan het drainagesysteem uitgeschakeld worden zonder
risico van infiltratie van percolaat in
het grondwater of van een overstroming ter hoogte van de spoorweg
die de Hooge Maey doorkruist?
Om die vragen te beantwoorden,
werd een hydrogeologisch model in
‘Modflow’ gebouwd. In dit Visual
Modflow Classic model wordt een
zone van 3,7 km² gemodelleerd
rondom de Hooge Maey.
Het model toont aan dat het drainagesysteem in hoofdzaak gevoed
wordt door water uit het artesisch
aquifer en in mindere mate door
percolaatinfiltratie en water van het
freatisch aquifer.

Figuur 5:
Modflow modellering
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Het effect van stopzetting van drainering werd in het model gebracht.
De conclusie was dat door het stopzetten, het grondwaterpeil tot 1 meter
kan stijgen, wat kan leiden tot een
lokale overstroming ter hoogte van
het zuidwestelijke deel van de zone
C en van het tracé van de spoorweg tussen de zones B en C.
Een tweede fase van de studie
wordt verdergezet en focust op
de mogelijke overstromingszone
(Potential flooded area in Figuur 6).
Op basis van deze bijkomende
monitoring, zal het model in groter
detail uitgewerkt worden.

1.4

De eindafdek van zone C vermijdt
contact tussen afval en omgeving,
maar belet ook dat regenwater het
stortmassief binnendringt. Naar
schatting 20% van het regenwater
verdampt, 30% blijft aanwezig in de
bewortelingslaag waaruit het kan
worden opgenomen door de vegetatie, en de resterende 50% moet
worden afgevoerd. Daarom werd in
2010 een hydronautstudie uitgevoerd op basis waarvan een afwateringssysteem werd ontworpen.
1.4.1

Het detailmodel zal uitkomen op
een beter beheer van het overstromingsrisico en op het ontwerp van
mogelijke technische beheersmaatregelen.

Een goede
waterhuishouding

Wat is een hydronautstudie?

Een hydronautstudie is de basis
voor het ontwerp of de analyse van
grote en/of complexe grachten- en

rioleringssystemen (afwateringssystemen). Een goed inzicht in de
werking van het afwateringssysteem is belangrijk. Bij een verkeerde inschatting van de af te wateren
zones en/of verkeerde dimensionering van het systeem kunnen er
afwateringsproblemen optreden.
Hydronautstudies worden niet
alleen gebruikt om het ontwerp
van nieuwe afwateringssystemen
te optimaliseren. Ze dienen ook om
bij bestaande systemen na te gaan
welke aanpassingen nodig zijn of
wat de impact is van eventuele
wijzigingen. Hydronautstudies zijn
computerondersteunde analyses.
In vergelijking met handmatige
berekeningen zijn ze sneller en
nauwkeuriger. Bovendien laten ze
toe om veel complexere systemen
te simuleren.

Figuur 6:
Resultaat Modflow
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1.4.2 Hoe gaat een hydronautstudie in zijn werk?
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Van het (bestaande of te ontwerpen) afwateringssysteem wordt een
computermodel gemaakt. Er wordt
gestart met het modelleren van de
zogenoemde knopen en strengen
— leidingen tussen twee knopen.
Knopen zijn punten in het systeem
die een belangrijke impact hebben
op het hydraulische gedrag van het
systeem. Knopen kunnen bijvoorbeeld inspectieputten zijn, plaatsen
waar meerdere leidingen samenkomen of vertrekken, en punten
waar de diameter van een leiding
verandert of er een hellingsverschil
optreedt. Knopen worden in het
computermodel gedefinieerd aan
de hand van hun locatie (x- en ycoördinaten) en hoogteligging.
Strengen worden gekenmerkt door
hun afmetingen, diameters en
bodempeilen. Vervolgens worden

de verschillende doorlatende en
ondoorlatende oppervlakken die
aangesloten zijn op het afwateringssysteem in kaart gebracht.
Grootte, aard en helling van deze
oppervlakken bepalen namelijk het
debiet van het regenwater dat het
afwateringssysteem zal moeten
verwerken. Ook de kenmerken
van eventuele debietbegrenzende
constructies en pompen worden in
het model ingevoerd. Ten slotte
wordt met behulp van het model
de impact van verschillende
neerslagscenario’s op het
afwateringssysteem gesimuleerd
en geanalyseerd.
1.4.3

Het ontwerp voor zone C

De helling van het stortmassief van
zone C is verdeeld in terrassen. Het
regenwater dat niet verdampte
of werd vastgehouden door de

bewortelingslaag, moest worden
afgevoerd. Dit afvloeiwater kwam
via de drainerende zandlaag (zie
kader ‘Samenstelling van de eindafdek’) in de grachten onderaan de
terrassen terecht. Door middel van
leidingen zijn die grachten verbonden met een ringgracht onderaan
de heuvel. De grachten zijn zodanig
uitgerust — o.a. met knijpopeningen
— dat ze het water kunnen bufferen
en op een gecontroleerde manier
afvoeren naar de ringgracht en vandaar naar het lozingspunt op Het
Verlegde Schijn. In de loop van 2011
werd het ontwerp in detail uitgewerkt. Eind december 2011 waren
de grachten aangelegd. Na de
winter werden de nog ontbrekende
werkzaamheden (de bouw van
kopmuren, bruggetjes, overstorten
en spuikom) voltooid. Het afwateringssysteem werd medio 2012 in
gebruik genomen.

2. Stortplaats als tijdelijke opslag
Tot 22 oktober 2020 kan er 57.000
ton industrieel afval en 10.000 ton
slib tijdelijk opgeslagen worden op
de Hooge Maey. Gezien er sterke
fluctuaties zijn in de productie van
afval doorheen het jaar werd op
de Hooge Maey een diversificatieproject ontwikkeld dat de tijdelijke
opslag van brandbare afvalstoffen
op een stortplaats behelst. Het doel

van deze tijdelijke opslag van
brandbaar afval was te dienen als
buffercapaciteit voor de verbrandingsinstallaties. Het kon de opvangfunctie van de stortplaatsen
op een andere manier invullen.
De combinatie stortplaats – tijdelijke opslag maakt het mogelijk om
een tijdelijke opslag uit te baten.
Heel wat kosten, voornamelijk de

vaste kosten, konden met de stortplaats gedeeld worden. Naast het
inzetten van een kraan en wiellader
bij af- en opladen van het afval
moest er ook verdicht worden en
werd het geheel afgedekt met
grond. Het tijdelijk gestockeerd
afval werd in gecompartimenteerde
zones gelegd.

Brandbaar afval wordt tijdelijk opgeslagen in afwachting van verwerking in een verbrandingsinstallatie. Het wordt
in 6 compartimenten gelegd die omgeven zijn door een aarden wal. Na aanlevering wordt het afval onmiddellijk
gecompacteerd en afgedekt.
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3. Energieopwekking en energierecuperatie
3.1

Gaswinning en
gasvalorisatie

3.1.1

Stortgas: bron van groene
energie

Het afval dat gestort werd ter
hoogte van zone C bevat een hoog
gehalte aan organisch materiaal.
Micro-organismen zetten die organische fractie om in brandbaar stortgas. Dat bestaat voor de helft uit
methaan (CH4), circa 40% CO2 en
ongeveer 1,5% zuurstof. De rest is
stikstof en waterdamp. Methaan is
schadelijk voor het milieu: meer nog
dan CO2 draagt het bij tot het broeikaseffect. Methaan is echter ook
een goede brandstof voor stortgasmotoren die het gas omzetten in
duurzame energie onder de vorm
van warmte en elektriciteit. Een
zorgvuldige ontgassing van de
stortplaats beperkt niet alleen de
emissie van methaan, maar zorgt
tegelijkertijd voor groene energie,
waardoor het gebruik van fossiele
brandstof wordt vermeden. Op de

Hooge Maey vingen 67 schachten
en een systeem van wieken het
stortgas op. In totaal werd er jaarlijks ongeveer 10 miljoen m³ stortgas onttrokken. De gasvoorraad in
het stortmassief van zone C is echter niet onuitputtelijk. Als het afval
volledig is afgebroken tot inerte,
onschadelijke stoffen en het natuurlijke afbraakproces van het afval
gestopt is, stopt ook de gasproductie. Er is naar schatting voldoende
gas aanwezig voor een omzetting
tot groene stroom tot 2030 op een
economisch zinvolle manier.
De Hooge Maey had er alle belang
bij om ervoor te zorgen dat de ‘inertisering’ van het stortmassief maximaal is. Als de eindafdek dan ooit
beschadigd zou raken, zouden de
risico’s voor de omgeving verwaarloosbaar zijn. Om een maximale
gascaptatie te bereiken, was een
grondige kennis van de methaanemissie nodig. Lekken moesten
worden opgespoord zodat ze
konden gedicht worden. Door de

gasonttrekking stond het oude stort
in onderdruk. In geval van een lek
in de eindafdek, zou dus niet alleen
gas, maar ook zuurstof aangezogen
worden naar de motor. Dit zou de
gaskwaliteit verminderen en zou
zelfs kunnen leiden tot een gevaarlijk gasmengsel. Daarom was de
gasmotor zo ingesteld dat hij automatisch zou uitschakelen van zodra
het zuurstofgehalte boven de 6%
zou stijgen. Om een goed inzicht te
krijgen in de deugdelijkheid van de
eindafdek, werden in 2014 metingen uitgevoerd met behulp van een
infraroodcamera, opgehangen aan
een drone. Hiermee konden temperaturen en dus ook temperatuurverschillen gemeten worden. Deze
kwalitatieve meting geeft aan op
welke plaatsen hogere emissies of
lekken voorkomen. Vervolgens worden de beelden geanalyseerd en
wordt ter plaatse opnieuw gemeten
met behulp van een ‘flux chamber’
techniek. Dit is een kwantitatieve
methode die toelaat de hoeveelheid gas die vrijkomt te bepalen.

Figuur 7:
Prognose gasproductie Hooge Maey

Theoretische productie biogas (op basis van software modellering)
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Figuur 8:
Thermografisch onderzoek
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Op basis van al deze gegevens
stelde de Hooge Maey een actieplan op om de lekken die vastgesteld waren in de zone C te dichten.
Op de zone B, de stortzone die
vandaag in gebruik is, is er geen
gasafzuiging omdat dit economisch
niet haalbaar is. Het afval ligt er 3 à
4 m dik. In het afval vinden zowel
aerobe als anaerobe processen
plaats. Op basis van de metingen
kan geconcludeerd worden dat de
totale gasemissie voor de zone B
geschat kan worden op 12 m³ per
uur of ongeveer (bij 0,72 kg/m³)
75 ton per jaar.

Wieken als aanvulling op schachten
Op het bovenvlak van de stortplaats werd een halve
meter dikke drainerende laag aangebracht [1]. Een
machine duwde de wieken ongeveer 25 meter diep in
de stortplaats, in een raster van 4 bij 4 meter. Elke wiek
werd 1,5 meter boven de drainerende laag afgesneden.
Het uiteinde werd omgeplooid en in de drainerende
laag gelegd [2]. Op elke wiek werd een geleidingswiek
gelegd die om een drainerende buis is gewikkeld [3].
Deze buis ligt eveneens in de drainerende laag. Ten
slotte werd de drainerende buis aangesloten op het
gasnetwerk. Bovenop de drainerende laag is, zoals
over de rest van zone C, eindafdek aangebracht zodat
het systeem afgesloten is van de omgeving. Het gas
dat zich verzamelde in de drainerende laag, werd van
daaruit afgezogen. Daardoor was er ook geen gevaar
voor verstopping door condensatie. Zettingen in het
massief hadden dus minder invloed. Het wiekensysteem liet bovendien toe om, als de stortplaats dreigde
uit te drogen, op een gecontroleerde manier water te
injecteren om de gasproductie op peil te houden.
Figuur 9: Gascaptatie door middel van wieken
De wieken staan in een dichter raster dan de schachten. Het resultaat: een uniforme gascaptatie over de volledige
oppervlakte.
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3.1.2 Hoe de gasproductie op peil
houden?
Het hoeft geen betoog dat het
belangrijk is dat het stortgas zo
lang mogelijk en zo goed mogelijk
moet worden opgevangen. In 2009
werd een grondige analyse gemaakt van de knelpunten die een
goede stortgasvalorisatie in de weg
staan. Voor elk van die knelpunten
werd gezocht naar de meest
geschikte oplossing.
Al het stortgas capteren
Een analyse van knelpunten die een
goede stortgasvalorisatie in de weg
staan, wees uit dat er onder andere
behoefte was aan extra gasschachten voor een efficiëntere gaswinning. De afstand tussen twee gasschachten is ongeveer 30 meter.
Elke schacht kan maar in een
beperkte zone gas onttrekken. Hoe
groot die zone is, wordt onder meer
bepaald door de porositeit van het
afval rond de schacht, het peil van
het percolaat en de onderdruk in de
schacht. Analyses wezen uit dat er

zones zijn die buiten de actieradius
van een schacht vallen. Naast het
boren van extra schachten, koos de
Hooge Maey voor een innovatief
systeem van wieken. In maart en
juli 2010 werden op het bovenvlak
van het stortmassief van zone C,
over een oppervlakte van 3 ha,
gaswieken geplaatst. De wieken
zijn eenvoudiger in het stortmassief
in te brengen dan gasschachten.
Bovendien staan ze in een dichter
raster dan de schachten. Het resultaat: een uniforme gascaptatie over
het volledige stortlichaam (zie kader
‘Wieken als aanvulling op schachten’).
Aanpassingen ontgassingsnetwerk
Het netwerk voor biogasonttrekking
werd in 2002 op basis van een eerste ontwerp uitgebouwd. In de loop
der jaren voerden we zowel kleine
als substantiële infrastructuurwerken
uit om de biogasonttrekking te optimaliseren. In het kader van de finale
eindafdek en de definitieve ontgassing van het stortmassief werd in

2010 een definitief ontwerp
gemaakt en uitgevoerd. Er werden
o.m. bijkomende onttrekkingsschachten geplaatst. Bij het ontwerp
van de leidingen werd rekening
gehouden met het gasdebiet en
het drukverlies over de leidingen.
Bovendien werden alle leidingen
in een helling gelegd zodanig dat
ophoping van condensaat in leidingen vermeden wordt.
Uitdroging van stortmassief
voorkomen
De eindafdek houdt niet alleen gas
tegen, maar ook regenwater. Water
is echter noodzakelijk voor de vorming van methaan. Zonder ingrijpen
droogt het stortmassief uit en valt
het natuurlijke afbraakproces voortijdig stil. De Hooge Maey bracht dan
ook op een gecontroleerde manier
water in het stortmassief om het
afbraakproces te onderhouden en
de inertisering van de stortplaats te
voltooien. Het systeem van wieken
liet dat relatief eenvoudig toe (zie
kader ‘Wieken als aanvulling op
schachten’).

Stortgasmotoren in close-up
De stortgasmotoren op de Hooge Maey zijn van het merk Deutz (MwM). De eerste 3 motoren hebben type
LC620 K12. De motor die het laatst in dienst werd genomen (2009) is type LC620 en heeft een elektrisch
vermogen dat hoger ligt dan dat van de andere drie.
Figuur 10: Technische gegevens van stortgasmotoren bij 75% rendement
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aantal motoren
elektrisch vermogen
cilinderaantal
toerental
slagvolume
elektrisch rendement generator
gasdebiet
rookgaswarmte
gasdruk
elektrisch rendement
thermisch rendement
totaal gewicht container

Type: LC620 K12
3
944 kWe
12
1.500 tr/min
53,1 dm3
97,2%
381 m3/h
426°C
80 mbar
37,1%
49,5%
25.000 kg

Type: LC620
1
1.261 kWe
16
1.500 tr/min
70,8 dm3
97%
507 m3/h
569°C
80 mbar
37,1%
49,5%
34.000 kg

3.1.3 Vier motoren zetten stortgas om in groene stroom
Vier stortgasmotoren zetten het
stortgas door verbranding om in
elektriciteit. Voor het gas in de
motoren kwam, werd het gezuiverd
(zie Aandacht voor gaskwaliteit’).
De elektriciteit die de Hooge Maey
niet zelf verbruikte, werd geleverd
aan het net, als groene stroom.
De eerste motor werd geïnstalleerd
in 2004. Eind 2017 beschikte de
Hooge Maey over vier motoren met
een gezamenlijk vermogen van
4,09 MWe (zie kader ‘Stortgasmotoren in close-up’). In 2010 bereikte
de jaarproductie een piek van
18.433 MWh, voldoende voor de
elektriciteitsbehoefte van bijna
5.300 gezinnen. Het effectieve
elektrische rendement van een
gasmotor bedraagt ongeveer 37%;
de restwarmte (circa 63%) werd
gebruikt om de gebouwen, de
waterzuivering en de algenkweekreactor van warmte te voorzien.
De Hooge Maey zag ook nog toekomstmuziek in het verder valoriseren van die warmte voor bvb het
drogen van mest en digestaat (zie
Warmterecuperatie). De CO2 die
vrijkwam bij de verbranding van het
methaan was ‘voeding’ voor de
algen (zie Productie van algen uit
biomassa).

3.1.4 Aandacht voor gaskwaliteit
Het gas dat uit de stortplaats werd
onttrokken, bevatte onzuiverheden
zoals siliciumverbindingen (siloxanen) en, vooral, zwavel (onder de
vorm van waterstofsulfide, H2S).
Deze verontreinigingen zijn eigen
aan stortgas, maar ze moeten worden verwijderd om schade aan de
gasmotoren te voorkomen en het
onderhoud ervan te beperken.
De zwavel in het stortgas vormt
bijvoorbeeld zwavelzuur dat de
motorolie verzuurt, wat aanslag
en corrosie kan veroorzaken.

Figuur 11:
Ontwerp aanleg gasleidingen

Er werden nieuwe gasonttrekkingsschachten geplaatst.

Het zuiveren van het stortgas gebeurde intieel m.b.v. actiefkoolfilters,
wat een vrij dure methode was. De
Hooge Maey ging op zoek naar
economischere alternatieven, vooral omdat de zwavelconcentratie in
het stortgas zou stijgen met de tijd.
Verbrandingsresidu’s, een duurzaam alternatief voor actieve
kool?
Uit onderzoek en publicaties bleek
dat verbrandingsresidu’s afkomstig
van de verbranding van huisvuil en
daarmee gelijkgesteld bedrijfsafval, een oplossing konden bieden,
in het bijzonder voor de ontzwaveling van stortgas. Ze zouden niet
alleen een goedkoper, maar ook
een ecologisch duurzamer alternatief zijn. Voor de productie van actieve kool zijn immers grondstoffen
nodig (steenkool, hout, turf, ...).
Verbrandingsresidu’s gebruiken in
plaats van actieve kool zou een
nieuwe nuttige toepassing van afvalstoffen betekenen. Ze werden
ook al gebruikt voor drainage, bijvoorbeeld onder de eindafdek.
Inzetten van verbrandingsresidu’s
zou betekenen dat de gaszuivering
in twee stappen zou gebeuren:
eerst wordt met behulp van verbrandingsresidu’s (een deel van)
het aanwezige H2S en CO2 verwijderd. Vervolgens zorgt een actief-
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koolfilter voor de verdere ontzwaveling en de verwijdering van
siloxanen.
In een eerste test op kleinere schaal
werden verschillende verbrandingsresidu’s afkomstig van de verbrandingsovens van de Indaver-site in
Doel getest (ruwe bodemassen, gewassen bodemassen, granulaten, …
restfracties van de verbranding van
huishoudelijk afval en daarmee gelijkgesteld bedrijfsafval). Aan de hand
van biogas met een hoge zwavelconcentratie werd de absorptiecapaciteit
en het absorptierendement van de
verschillende residu’s bepaald. De
resultaten toonden aan dat de geteste residu’s een hoge activiteit vertonen en dus geschikt zijn voor de
(gedeeltelijke) ontzwaveling van het
stortgas van de Hooge Maey. Vervolgens werd een test op operationele
schaal opgezet die uitsluitsel moest
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geven over de besparing die gerealiseerd kon worden. De resultaten
waren positief en worden sinds 2013
op operationele schaal toegepast.

3.2

Zonne-energie

Zonne-energie is net zoals windenergie, biomassa en waterkracht,
een hernieuwbaar alternatief voor
fossiele brandstoffen. Het zuidelijke
talud van zone C had niet alleen
een ideale oriëntatie op het zuiden,
ook de hellingshoek was nagenoeg
perfect. Met de installatie van zonnepanelen werd er nuttig gebruikgemaakt van de beschikbare ruimte
op de site.
3.2.1 Bescheiden installatie
Gezien de hoge kost van fotovoltaïsche zonne-installaties en de

hoge CO2-vermijdingskost, werd
besloten om een beperkte oppervlakte aan te leggen. De Hooge
Maey overwoog om de installatie
uit te breiden, maar enkel op het
moment dat zonnepanelen ook hun
duurzaamheid bewezen zouden
hebben. In januari 2011 kreeg de
Hooge Maey de stedenbouwkundige
vergunning voor de installatie. De
werkzaamheden werden gestart in
mei 2011 en in januari 2012 werd de
installatie in gebruik genomen.
Enkele cijfers: op het zuidelijk talud
werd 554,4 m² zonnepanelen
geplaatst. Het geïnstalleerde vermogen bedroeg 82,5 kWp (kilowattpiek3), goed voor een gegarandeerde jaaropbrengst van bijna
68,5 MWh. De installatie leverde
voldoende groene stroom om de
jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van
20 gezinnen te dekken.

Het nominale vermogen of piekvermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in kilowattpiek (kWp). 1 kWp is duizend wattpiek of duizend watt piekvermogen.
Bij een zonnepaneel hangt het geleverde vermogen onder meer af van de hoeveelheid zon die erop valt. Daarom wordt een zonnepaneel gekenmerkt door een
getal dat aangeeft welk vermogen het paneel levert onder internationaal gestandaardiseerde testomstandigheden. Dat getal is het aantal wattpiek. Een typisch
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zonnepaneel van 200 Wp levert onder die gestandaardiseerde testomstandigheden 0,2 kW.

3.2.2 Technisch hoogstandje
De installatie van de zonnepanelen
op het talud was geen sinecure. De
constructie mocht de eindafdek
namelijk niet beschadigen. Ze verankeren door middel van funderingen in het talud was dan ook uitgesloten. Bovendien moest worden
vermeden dat het regenwater dat
van de zonnepanelen stroomde
zich zou verzamelen en erosiegeulen veroorzaken in het talud.
Niet alleen schade aan de eindafdek, ook beschadiging van de
zonnepanelen moest worden vermeden. Het talud is onderhevig aan
zetting en dat mocht geen schade
veroorzaken aan de installatie of de
werking ervan hinderen. Op het
talud werd daarom een grid van
geocellen aangebracht dat de vervorming van de grond onder belasting beperkte. Daarop kwam een
speciaal ontworpen draagconstructie van funderingsbalken die zodanig verankerd werden dat ze de
eindafdek niet zouden beschadigen

en de zetting van het talud volgden.
Ten slotte werden de zonnepanelen
bevestigd op de draagconstructie
op een zodanige manier dat ze
geen hinder zouden ondervinden
van eventuele zetting. Dankzij het
grid van geocellen kon de constructie de afschuifkrachten opvangen
en de windbelasting weerstaan.

3.3

Windenergie

Uit onderzoek is gebleken dat de
Hooge Maey een geschikte locatie
is om windturbines te bouwen. In
2003 organiseerde het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen een
marktbevraging met het oog op de
bouw van een windmolenpark in
het havengebied. Vervolgens heeft
het een concessieovereenkomst
afgesloten met Vleemo nv, een
Vlaams windenergiebedrijf dat zich
specialiseert in duurzame ontwikkelingen in havengebied. Omdat het
nieuwe windmolenpark het beeld
van de haven sterk kan bepalen,

moest een ‘windplan’ worden opgesteld waarvoor het nodig was om
zorgvuldig na te gaan welke terreinen van de Hooge Maey het beste
konden worden gebruikt. Zone A
en zone B bleken het meest geschikt. In 2004 werd een overeenkomst met het Gemeentelijk Haven
bedrijf Antwerpen afgesloten. Het
Havenbedrijf zou zorgen voor de
plaatsing van de windmolens en de
Hooge Maey een vergoeding toekennen voor het ter beschikking
stellen van haar terreinen.
In 2012 en 2013 werden de vergunningen voor de bouw van 2 windmolens van elk 2,35 MW bekomen. Een
nieuwe overeenkomst, aangepast
aan het Energiedecreet, werd in 2014
met het Havenbedrijf afgesloten. De
windturbines werden op 18 december
2014 officieel in gebruik genomen. De
gekozen turbines zijn tot aan de gondel 138 meter hoog. Met de lengte
van de wieken (40 meter) erbij geteld,
komt de totale hoogte op 178 meter.

Figuur 12:
Plaats van de windmolens

Windmolen 1

A
Windmolen 2

B
C
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3.4 Warmterecuperatie
Het effectieve elektrische rendement van de gasmotoren van de
Hooge Maey bedraagt 37%. Dat wil
zeggen dat de gasmotoren 37% van
de energie die het stortgas bevat,

omzetten in elektriciteit. De overige
63% van die energie komt vrij onder
de vorm van restwarmte. Een deel
van die warmte werd door de
Hooge Maey echter nuttig gebruikt.
Door middel van een warmtekoppeling werd gebruik gemaakt van de

restwarmte voor de verwarming van
het hoofdgebouw. Ook de waterzuivering en de algenreactor werden
tijdens de winter op die manier verwarmd.

ORC
Omdat de warmtebehoefte seizoensgebonden is, gaat een grote hoeveelheid warmte verloren. De Hooge
Maey is steeds op zoek gegaan naar extra toepassingen. Ook de ORC-technologie (Organic Rankine Cycle)
werd bekeken. Het is een andere mogelijkheid om nuttig gebruik te maken van restwarmte. Met behulp van
deze technologie kan elektriciteit worden opgewekt uit laagwaardige warmte — restwarmte uit de rookgassen van motoren of uit koelcircuits.
Een Rankine kringloopproces is een thermodynamische proces waarbij een ‘koelvloeistof’ verhit wordt tot
een oververhitte damp. Deze drijft een turbine aan waarna de hieraan gekoppelde generator elektriciteit levert. Na de turbine wordt de damp in een condensator gekoeld waarna het bij middel van een pomp terug
naar de verdamper gestuurd wordt. Omdat de gasproductie van de Hooge Maey in de loop van de tijd zou
afnemen, zou ook de warmteproductie beperkt zijn in de tijd. Daarom keek de Hooge Maey voor extra toepassingen ook naar haar buurbedrijf Indaver Antwerpen dat over zeer veel restwarmte beschikt. In de loop
der jaren hebben zich verschillende mogelijkheden aangediend. Welke toepassing voor warmterecuperatie
uiteindelijk wordt gerealiseerd is onder meer afhankelijk van de ondersteuning die de overheid ook in de
toekomst aan dergelijke projecten wil geven.
Elektrische energie
hoge druk
oververhitte damp
arbeidsmedium

lage druk
verzadigde damp
arbeidsmedium

schouw van
gasmotoren
turbine
generator
unit

vloeistofmedium/
arbeidsmedium

condenser

pomp

pomp
hoge druk
vloeistof
arbeidsmedium
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lage druk
vloeistof
arbeidsmedium

Figuur 13: ORC
Met behulp van de Organic Rankine Cycle technologie kan elektriciteit worden opgewekt uit laagwaardige warmte.

33

4. Waterzuivering
4.1

Zuivering van percolaat

Voordat de Zone C haar eindafdek
kreeg, is heel wat regenwater in de
loop der jaren in het stortmassief
gesijpeld. Dit vormde boven de
ondoordringbare polderklei een
‘percolaatbel’. Om te vermijden dat
dit percolaat – afvalwater – zich zou
vermengen met grondwater, werd
het via een drainagesysteem afgevoerd en in de waterzuivering gezuiverd. Ook het percolaat van zone
B werd naar de waterzuivering afgeleid. In het najaar van 2001 werd
gestart met de bouw van de waterzuivering. De installatie kon haar
performantie bewijzen en werd in
oktober 2003 opgeleverd. Voor de
verdere verwijdering van niet biologisch afbreekbare organische verbindingen werd de waterzuivering in
2004 uitgebreid met een actiefkoolinstallatie. De laatste jaren kreeg de
waterzuivering echter steeds minder
percolaat te verwerken. Naarmate
de eindafdek ter hoogte van zone C
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vorderde, sijpelde er immers steeds
minder regenwater in het stortmassief en dus werd er minder percolaat gevormd. Vandaag is die eindafdek voltooid. Gaandeweg zal de
hoeveelheid te zuiveren percolaat
alleen maar afnemen.

4.2

Afvalwater van derden

Sinds 2009 verwerkt de waterzuiveringsinstallatie van de Hooge
Maey ook extern afvalwater. Omdat
de waterzuivering steeds minder
percolaat te verwerken kreeg, lag
het voor de hand dat de vrije capaciteit zou worden benut voor de
zuivering van niet-gevaarlijk afvalwater van derden.
In de omgeving zijn er nauwelijks
vergelijkbare waterzuiveringsinstallaties aanwezig. Voor de zuivering
van afvalwater van derden is de
centrale ligging van de Hooge
Maey in de Antwerpse haven een

troef: het transport voor bedrijven
uit de regio blijft beperkt, wat niet
alleen de transportkosten drukt,
maar ook een gunstig effect heeft
op het milieu.
Er werd gestart met extern afvalwater dat qua aard en samenstelling overeenstemde met het eigen
percolaat, zodat het binnen de bestaande configuratie van de waterzuivering kon worden behandeld.
Idealiter kan de Hooge Maey op
termijn een breder aanbod van
afvalwaters verwerken. Op basis
van een haalbaarheidsstudie werd
in 2010 een ontwerp gemaakt voor
de extra opslag- en voorbehandelingscapaciteit die nodig is om op
een flexibele manier extern afvalwater te kunnen verwerken. Nadat
in 2011 werd besloten om extra
opslag- en voorbehandelingscapaciteit te bouwen, werden
de werkzaamheden gestart in
december 2012. In 2013 werden
ze in gebruik genomen.

4.3

Waterzuivering
technisch van naderbij
bekeken

4.3.1 Zuivering in drie stappen
De waterzuiveringsinstallatie op de
Hooge Maey bestaat uit drie stappen. De eerste stap is de afbraak
van organische componenten en
stikstof- en fosforverbindingen. Dat
gebeurt in een biologisch zuiveringssysteem op basis van bacteriën,
uitgevoerd als kringloopreactor. Na
de biologische zuiveringstrap, wordt
het slib van het water gescheiden in
een membraanfilter. In een derde
stap worden de moeilijk afbreekbare organische verbindingen uit
het water verwijderd door een
filter met actieve kool (actiefkooladsorptie).
4.3.2 Een goede temperatuurregeling is essentieel
De bacteriën in het actief slib die
zorgen voor de biologische afbraak
gedijen het beste bij temperaturen
tussen 10 en 35°C. Voor een optimale stikstof-en fosforverwijdering
ligt de temperatuur van het actief
slib echter tussen 18 en 30°C.
Daarom wordt het verwarmd als
het te koud is, en afgekoeld als
de temperatuur te hoog oploopt.

Koeling
De biologische reacties in de bioreactor zijn exotherm: er komt warmte vrij. Er komt ook veel warmte vrij
doordat het water continu wordt
rondgepompt. Zeker in de zomer
kan hierdoor de temperatuur van het
water oplopen tot boven 30°C. Om
te vermijden dat hierdoor het zuiveringsproces instabiel zou worden,
wordt het actief slib continu van de
reactor over een warmtewisselaar
gepompt. Langs de koude kant van
de warmtewisselaar stroomt koud
leidingwater dat warmte onttrekt aan
het slib. Het gekoelde slib wordt
teruggepompt naar de reactor. Het
opgewarmde leidingwater wordt
gekoeld in een koeltoren. Bij een
slibtemperatuur van 30°C springt
de koeling aan en wordt er koud
leidingwater rondgepompt. Zodra
de temperatuur gedaald is tot 28°C
schakelt de koeling uit.
Verwarming
Voor een optimale stikstofverwijdering bedraagt de temperatuur van
het actief slib minimaal 18°C. Tijdens
de koude maanden wordt het slib in
de membraanbioreactor opgewarmd door middel van dezelfde
warmtewisselaar die in de zomer
koelt.

Hiervoor werd de warmtewisselaar
aangesloten op de warmtekrachtkoppeling van de stortgasmotoren.
De restwarmte die vrijkomt bij de
productie van elektriciteit in de gasmotoren wordt gebruikt voor de
verwarming van de gebouwen van
de Hooge Maey, voor de waterzuivering en het algenproject (zie
Productie van biomassa uit algen).
4.3.3 Voorbehandeling en
buffering
Om op een flexibele en efficiënte
manier afvalwater van derden te
kunnen verwerken, bleek de opslagcapaciteit van de installatie
ontoereikend. Bovendien was de
samenstelling van het externe afvalwater aan grotere fluctuaties onderhevig dan het eigen percolaat.
De Hooge Maey besloot daarom
een voorbehandelingsinstallatie
en extra buffertanks te bouwen.
De extra buffers zouden niet enkel
opslagcapaciteit bieden, maar
zouden ook helpen ook om de
samenstelling van het afvalwater
zo homogeen mogelijk te maken.
Voorbehandeling
Tijdens de voorbehandeling worden
grove bestanddelen, zoals zand en
steengruis, en drijvende bestand-
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delen, zoals olie en vetten, verwijderd. Zulke bestanddelen kunnen
namelijk de werking van de biologische waterzuivering verstoren en/of
de installatie beschadigen. De voorbehandeling van het afvalwater
verschilt naargelang de aard en
de graad van vervuiling. Volstaat
een summiere voorzuivering, dan
wordt het water over een korffilter
geleid voor de verwijdering van fijne
vuildeeltjes. Is een uitgebreide voorzuivering vereist, dan wordt het afvalwater naar de voorbehandelingsinstallatie gepompt om er
achtereenvolgens de grove
bestanddelen, olie en vetten,
en zand te verwijderen.
Buffering
Een algemene buffertank voedt
de waterzuivering. De operator
bepaalt uit welke van de buffertanks die algemene buffertank
gevoed zal worden. Voor een
optimaal rendement van de waterzuivering is het namelijk belangrijk
dat het afvalwater een samenstelling heeft die een goede zuiveringsefficiëntie waarborgt. Daarom
worden de kwaliteit en de samenstelling van het afvalwater in de
verschillende buffertanks continu
gemonitord.

4.4
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Waterzuivering
uitgebreid met
anaerobe fase

In de waterzuiveringsinstallatie van
de Hooge Maey wordt vooral op
een aerobe maar ook voor een
stukje op een anaerobe manier de
vervuiling afgebroken. Hierbij wordt
slib gevormd. Het percolaat uit de
stortplaats heeft een hoog gehalte
aan stikstof en ammonium. Dit wordt
in de waterzuivering onder toevoeging van zuurstof verwijderd. Externe waters zijn vaak veel moeilijker
te zuiveren omdat ze gekenmerkt
zijn door een hoge organische
vuilvracht (hoge COD en BOD waarden). Dit vereist een zuiveringsproces waarbij gedurende lange
tijd veel zuurstof in het water

ingebracht wordt. Dit remt niet alleen het verwerkingsproces sterk af
maar vereist ook een hoog energieverbruik, wat een kostprijsverhogend effect heeft op de verwerking.
Om hierop een antwoord te bieden,
werd de bestaande aerobe installatie uitgebreid met een anaerobe
trap, specifiek voor de waters met
hoge BOD en COD concentraties.
Hier vindt een fermentatieproces

plaats waarbij, zonder toevoeging
van zuurstof, het organisch materiaal omgezet wordt in methaan en
CO2. Dit methaangas kan in de toekomst gebruikt worden om de gasmotoren aan te drijven. Dit laatste
zorgt voor een energie-efficiënt en
dus besparend proces. Deze investering omvat ook de constructie van
een technisch gebouw voor de installatie van een filtratie unit.

4.5

Vergunningssituatie
waterzuivering

Sinds juni 2015 wordt COD-rijk
water als gevaarlijk beschouwd. Dit
komt omdat voor dit afvalwater in
het verleden de drempelwaarde
voor de acute toxiciteit gehanteerd
werd (3 %). Sinds 1 juni 2015 moet
echter de drempelwaarde voor de
chronisch toxische eigenschap
gehanteerd worden (1 %). Gezien

de concentratie aan bijvoorbeeld
fenolhoudend water tussen 1 en 3 %
ligt voor de afvalstof, werd de afvalstof vroeger als ‘niet gevaarlijk’
ingedeeld (drempelwaarde 3%) en
wordt deze nu wel als gevaarlijk
ingedeeld (nieuwe drempelwaarde
1%). De Hooge Maey heeft daarom
ook het initiatief genomen om
een vergunning aan te vragen
die toelaat om ook dit ‘gevaarlijk’
afvalwater te verwerken.

Maar dat betekent investeren in
aparte opslagcapaciteit in tanks
die geschikt zijn om dit afvalwater
op te slaan. De vergunning voor
de verwerking van gevaarlijk/
niet-gevaarlijk afvalwater loopt
tot 28 september 2036. De waterzuiveringsinstallatie beschikt over
een vergunning voor het zuiveren
van eigen afvalwater en voor afvalwater dat extern aangevoerd wordt.

Stortgas

Gaszuivering

Percolaat

Biogas

Opslag

Anaerobe
waterzuivering

Waterzuivering

Elektriciteit

Elektriciteit

Warmte

Extern afvalwater

Effluent

Motoren

Opslag
BOD-/COD- water

Warmte

Extern afvalwater

Figuur 14: Anaerobe waterzuivering
Om ook waters met hoge COD en BOD waarden op een kostenefficiënte manier te kunnen zuiveren,
werd de waterzuivering uitgebreid met een anaerobe zuiveringstrap.

Gebouwen
Algenplantage
Elektriciteitsnet
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5. Productie van biomassa uit algen
5.1

Algen: duurzame bron
van biogrondstoffen en
CO2-reductie

Algen zijn eencellige planten die
goed gedijen in een waterig milieu.
Onder invloed van zonlicht en
warmte zetten ze CO2 en nutriënten
– voedingsstoffen zoals stikstofen fosforverbindingen – om in biogrondstoffen zoals eiwitten, koolhydraten en vetzuren (oliën).
Algen groeien sneller dan bijvoorbeeld zonnebloemen of koolzaad
en produceren meer biomassa per
oppervlakte. Bovendien kunnen ze
worden gekweekt op grond die niet
kan worden gebruikt voor de landbouw en vormen ze dus geen concurrentie voor de voedselproductie.
Ze zijn een duurzame bron voor
biomassa en aardolievervangers,
en ze halen CO2 uit de omgeving.

5.2 Alchemis: proefproject
op de Hooge Maey
5.2.1 Algenkweek op basis
van reststromen sluit
de kringloop
Tot dusver was de productie van
algen nog te duur om hun gebruik
ook economisch rendabel en duurzaam te maken. Het Alchemis-project (Algae for chemicals production
and emission abatement) wilde daar
verandering in brengen. Het onderzocht de haalbaarheid van algenkweek op basis van reststromen,
nl. CO2 en nutriënten aanwezig in
rookgassen en afvalwater. Rookgassen uit verbrandingsmotoren zijn
een bron van CO2 en stikstofverbindingen; afvalwater is een bron van
stikstof- en fosforverbindingen. Het
gebruik van reststromen kan de
productie van algen aanzienlijk
goedkoper maken en de ecologische impact ervan beperken. Het
project startte in april 2010 en liep
tot eind 2012 met steun van MIP, het
Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform van de Vlaamse overheid. Cruciaal voor het welslagen
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van het Alchemisproject was de
juiste combinatie van technologie
en een goede kennis van de toekomstige afzetmarkt en alle aspecten van productontwikkeling. Het
project werd dan ook opgezet als
een samenwerking tussen negen
industriële en wetenschappelijke
partners die elkaar aanvullen:
Desmet Ballestra, essenscia, GEA
Westfalia Separator, Intercommunale Vereniging Hooge Maey, Orineo,
Proviron, Universiteit Gent, VITO en
Wageningen University. Het kreeg
gedeeltelijke financiële steun van
MIP2 (Milieu- en energietechnologie
Innovatie Platform 2), een financieringsprogramma van de Vlaamse
Overheid voor projecten die investeren in de groene economie.
(www.mipvlaanderen.be).
De Hooge Maey stapte in dit initiatief in omdat het perfect aansloot bij
haar duurzaamheidsstreven. Op de
Hooge Maey waren ook alle randvoorwaarden om algen te kweken
aanwezig. Het afvalwater van de
zone B en C was rijk aan stikstof in
de vorm van ammonium, en de gasmotoren leverden naast elektriciteit
ook warmte en CO2. En ten slotte
was er op de site ook voldoende
ruimte. Algen kweken op de Hooge
Maey bleek dus een opportuniteit.
Het feit dat de meeste elementen
voor algenkweek aanwezig waren
in de randinfrastructuur van de site
zou een gunstige impact hebben
op de werkingskosten van een
kweekprogramma. Bovendien
werden deze elementen tot dan
toe niet of slechts beperkt gevaloriseerd. Als de kweekreactor geïntegreerd zou worden in de werking
van de stortplaats, zou de algenkweek ook de werkingskosten van
de site gunstig beïnvloeden. Zo
konden algen zorgen voor een
energiebesparing in de waterzuivering omdat ze het ammonium
(stikstof) opnemen. Daarnaast
zouden ze door de opname van
het CO2 van de gasmotoren bijdragen aan een reductie van de
CO2-emissie van de site. Kortom:
een win-winsituatie.

5.2.2. Realisaties zijn een stap
vooruit
Het onderzoek heeft zich in 2010
en 2011 vooral toegespitst op de
algenkweek en de opschaling van
de installatie. Er werd onderzocht
of de reststromen van de Hooge
Maey, het percolaat van het stortmassief en de emissies van de
gasmotoren, geschikt zijn voor de
algenkweek. De resultaten van dat
onderzoek waren positief. Bij de
start van het project besloeg de
reactoroppervlakte 30 m². In de
loop van 2011 werd die uitgebreid
tot 40 m². De stuurunit die de
kweek- en oogstprocessen aanstuurt werd zo aangepast dat de
verdere opschaling en automatisering van de installatie wordt vereenvoudigd. Het oogstsysteem werd
uitgebreid getest, zowel op laboratorium- als op pilootschaal, met
succes. Het systeem bood onmiskenbare voordelen op het gebied
van rendement en kostprijs. Ten
slotte werd in de loop van 2011
ook onderzoek gestart naar
downstream processing (zie Algenkweek – hoe gaat dat in zijn werk?).
Ondanks strenge winters was de
kweekinstallatie het hele jaar door
ononderbroken operationeel. Daarmee werd aangetoond dat de
warmtetoevoer van de gasmotoren
en de temperatuurregeling naar
behoren werkten. Eind december
2012 was het project afgelopen in
het kader van MIP2. De Hooge
Maey en Proviron zouden in onderling overleg verder invulling geven
aan het initiatief. In de loop van
2013 werd de kweekinstallatie
alvast stapsgewijs uitgebreid tot
500 m² en werd het systeem om
de algen te oogsten verder getest.
Hiervoor was namelijk een voldoende hoeveelheid algen nodig.

5.3

Algenkweek – hoe gaat
dat in zijn werk?

5.3.1 Algen groeien
in een fotobioreactor
In samenwerking met Wageningen
University ontwikkelde Proviron
een ingenieuze fotobioreactor: een
plastic zak gevuld met water waarin
compartimenten drijven. De algen
groeien in de compartimenten in
een zoutwateroplossing waaraan

CO2 en nutriënten (stikstof- en fosforverbindingen, sporenelementen
en vitaminen) zijn toegevoegd. Het
water in de reactor vervult een dubbele rol: de structuur wordt zelfdragend, dus goedkoper, en het water
houdt de algen op de juiste temperatuur. De restwarmte van de gasmotoren houdt de temperatuur ook
in de winter op peil. Onderzoek
heeft uitgewezen dat vlakkeplaatreactoren het meest effectief zijn. Ze
zijn echter duur en daardoor enkel

geschikt voor laboratoria. De fotobioreactor simuleert als het ware
een vlakkeplaatreactor, maar dan
op een manier die ook op grotere
schaal economisch haalbaar is. De
fotobioreactor is een gesloten systeem. Hierdoor wordt verontreiniging vermeden en zijn de groeiomstandigheden beter beheersbaar. De algendichtheid bedraagt
circa 5 g/l.

Algenproject beste MIP2-project in 2011
Op 20 oktober 2011 organiseerden MIP en FCA (Flanders Cleantech
Association) in Gent het eerste Cleantechfestival. Dertien innovatieve
projecten werden er voorgesteld aan het publiek. Bezoekers konden
hun stem geven aan het project dat volgens hen het meeste marktpotentieel heeft. Alchemis kwam als winnaar uit de bus. Voor de partners van het project was dit een teken dat er een maatschappelijk
draagvlak is voor het project en bij uitbreiding voor algen als biogrondstof. De prijs voor het beste MIP2- project hield de productie van een
promotiefilmpje in. Het filmpje is op het internet te bekijken.
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5.3.2 Algen oogsten met kringloopsluiting
Als de algen oogstrijp zijn, worden
ze afgetapt in een oogstcontainer.
Vervolgens moeten ze worden gescheiden van het kweekmedium
waarin ze zich bevinden, een
zoutoplossing. Traditioneel gebeurt
dat door middel van centrifugeren.
VITO heeft echter een uniek systeem ontwikkeld dat membraanfiltratie combineert met nageschakelde centrifugatie.
Dat systeem verbruikt vier keer
minder energie en heeft een hoger
rendement dan het klassieke
centrifugeren. Het permeaat van
de membraanfiltratie en het effluent
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van de centrifuge zijn zuiverder.
Hierdoor kunnen ze gemakkelijker
worden gerecycleerd in de kweekreactor en wordt de kringloop
gesloten.
5.3.3 Automatische sturing
Het kweken en oogsten van algen
is grotendeels geautomatiseerd en
computergestuurd. Een stuurunit
monitort de samenstelling van het
kweekmedium en voegt indien nodig voedingsstoffen en CO2 toe. De
temperatuur van het water wordt op
peil gehouden. Het systeem detecteert wanneer de algen klaar zijn
om te oogsten en stuurt het volledige proces van aftappen, filteren,
centrifugeren en recycleren aan.

5.3.4 Downstream Processing
Na het centrifugeren heeft de
algenmassa de consistentie van
een pasta. Die wordt gedroogd of
ingevroren en bewaard voor latere
verwerking. De algen die worden
gekweekt op de Hooge Maey zouden uiteindelijk hun toepassing vinden in de productie van chemicaliën
zoals kleurstoffen, verven, lijmen en
kunststoffen. Hiervoor moeten de
nuttige bestanddelen - in dit geval
de oliën - worden geëxtraheerd.
Ook voor de extractie zijn verschillende technieken op punt gesteld
op laboratoriumschaal. Desmet
Ballestra onderzocht hoe die
extractie ook op grote schaal kosteneffectief zou kunnen gebeuren.

5.4

De toekomst?
Groene chemie!

Het Alchemis-project focuste op
niet-voedingstoepassingen voor
de chemie, zoals de productie van
kleurstoffen, verven, lijmen enz.
Daar kunnen de biogrondstoffen,
gewonnen uit algen, grondstoffen
vervangen die nu nog worden gewonnen uit fossiele brandstoffen.
De chemische sector is zich ervan
bewust dat de omschakeling naar
biogrondstoffen, waardoor de
sector minder afhankelijk wordt
van fossiele brandstoffen en oliederivaten, de beste kansen biedt
voor een sterke concurrentiepositie
in de toekomst. En algen hebben
volgens de sector het grootste potentieel als alternatief voor fossiele
brandstoffen. Dat was ook de conclusie van de haalbaarheidsstudie
van ‘Flanders strategic Initiative for
Sustainable Chemistry’ (FISCH –
Vlaanderens strategisch initiatief
voor duurzame chemie). De ontwikkeling en instandhouding van een
gezonde op algen gebaseerde
economie kan bijdragen tot de verankering van de chemische industrie in Vlaanderen. Daarom zet de
Belgische chemiefederatie essenscia zich in om de chemische industrie te motiveren om lid te worden
van een gebruikerswerkgroep die
input zal leveren voor concrete
toepassingen van algenbiomassa.
Alchemis was immers geen einddoel, maar een springplank voor
vervolgprojecten. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan onderzoek naar
nieuwe types bioplastics op basis
van algenpolymeren.
Voor dergelijke projecten is industriële input onontbeerlijk. In een
breder kader kan het mechanisme
dat in de proefopstelling werd
onderzocht een oplossing bieden
voor Vlaanderens nutriëntenoverschot (stikstof- en fosforverbindingen uit afvalwater en uit de mest
van veebedrijven). Ook voor de
verwijdering van NOx uit rookgassen komt de techniek in aanmerking. De chemie heeft met de

overheid een milieubeleidsovereenkomst afgesloten waarin ze
zich ertoe engageert de emissie
van NOx in 2013 te beperken tot
9,8 kiloton, iets wat met de huidige
technieken moeilijk haalbaar zou
zijn.

5.5 Einde van het
algenproject
Eind 2017 kwam aan het algenproject een einde. De algen die
geproduceerd werden, waren bestemd als voedsel bij de viskweek.
Er was duidelijk nood aan dit algenproduct dat aan een behoefte
voldeed. De algenmarkt kon zich
verder ontwikkelen; de productie
moest toenemen.

In het concept zoals uitgevoerd op
de Hooge Maey is er een duidelijk
verschil in productie-niveau tussen
de zomer en de wintermaanden.
Het licht, absoluut noodzakelijk om
planten te laten groeien, was er in
de winter onvoldoende om de
kweek op peil te houden. Bovendien werd kunstlicht dankzij de ontwikkeling van de LED-verlichting,
beduidend goedkoper.
Mede daardoor besliste Proviron
om de productie verder te zetten
in een gesloten hal, onder meer
gecontroleerde omstandigheden.
Belichtingstijd of kleur van de verlichting, warmte... zouden zelf kunnen gekozen worden. De benodigde constructie is bovendien minder
ingewikkeld dan deze van de kunststofbioreactor.
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Oog

voor maatschappelijk draagvlak
Verantwoord en duurzaam ondernemen is ondernemen met oog voor
mens, veiligheid en milieu. In haar streven naar duurzaamheid schepte de
Hooge Maey dan ook de randvoorwaarden voor een veilige en gezonde
werk- en woonomgeving voor alle betrokkenen. Duurzaam ondernemen is
echter ook een kwestie van prioriteiten stellen. Landen in economische
ontwikkeling leggen begrijpelijkerwijze andere accenten dan het geïndustrialiseerde Westen. Door haar kennis te delen wilde de Hooge Maey ook
in die landen bijdragen aan een betere leefomgeving en – op langere termijn – een beter milieu. Op die manier creëerde ze een zo breed mogelijk
maatschappelijk draagvlak voor haar activiteiten.

1. Zorg voor de werknemers
1.1

Evenwichtig personeelsbeleid

Een evenwichtig personeelsbeleid
is van doorslaggevend belang voor
duurzaam succes. Alleen door
geschikte medewerkers aan te trekken en te houden, kan een onderneming haar toekomst veiligstellen.
De Hooge Maey heeft steeds veel
belang gehecht aan eerlijkheid en
transparantie. Ze bood een veilige,
professionele en aangename werkomgeving waar persoonlijk initiatief
werd aangemoedigd en werknemers de kans kregen om zich
ten volle te ontplooien.

1.2
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Gelijke kansen en
ethisch handelen

De Hooge Maey heeft steeds het
beginsel van gelijke kansen gewaarborgd en zorgde ervoor dat
personen met een handicap waar
mogelijk konden worden tewerkgesteld. In haar personeelsbeleid
maakte ze geen onderscheid op
basis van iemands geslacht, leeftijd,
ras, godsdienst, seksuele geaardheid of politieke voorkeur. Ook van
medewerkers werd geen enkele
vorm van discriminatie op basis van
deze kenmerken getolereerd. De
Hooge Maey hechtte groot belang

aan ethisch handelen. Van medewerkers werd verwacht dat ze zich
in hun relaties met collega’s, leveranciers en omwonenden op een
correcte, respectvolle en ethische
manier gedroegen.

1.3 Veiligheid en gezondheid
Stortplaatsen trekken meeuwen en
kraaien aan, op zoek naar etens-

resten. Hun uitwerpselen kunnen
ziektekiemen verspreiden en irritatie aan ogen, huid en luchtwegen
veroorzaken. Een zwerm vogels is
bovendien gevaarlijk voor de chauffeurs van vrachtwagens en verdichters. Daarom werd een valkenier
ingeschakeld die ervoor zorgde dat
zijn vogels de meeuwen en kraaien
verjoegen, zodat er tijdens de werkuren veilig kon worden gewerkt.

2. Aandacht voor de omgeving
2.1

Risicobeheersing
creëert lokaal draagvlak

Vertrouwen van alle stakeholders
is cruciaal voor voldoende lokaal
draagvlak voor een stortplaats. Dat
vertrouwen moest de Hooge Maey
elke dag opnieuw verdienen. Goed
nabuurschap was daarbij essentieel.
Door een veilige, gewetensvolle en
oordeelkundige exploitatie van de
site beperkte ze het risico voor het
milieu en de omwonenden. De site
werd grondig gesaneerd en het
gestorte afval werd zorgvuldig
afgeschermd van de omgeving.
Op regelmatige tijdstippen werd
de kwaliteit van het grondwater
gemonitord om er zeker van te zijn
dat er geen vervuiling zou optreden. Van nieuwe activiteiten onderzocht de Hooge Maey steeds vooraf of ze hinder zouden kunnen
veroorzaken voor de omwonenden.
Deze aanpak werd gewaardeerd,
getuige verschillende nominaties
(zie kader ‘Inspanningen erkend’).

2.2 Communicatie en
betrokkenheid
bevorderen draagvlak
Ofschoon de Hooge Maey er alles
aan deed om de risico’s van haar
activiteiten voor mens en milieu te
beperken, was voldoende aandacht
voor alle aspecten van wonen en
werken in de omgeving van een
stortplaats essentieel. De Hooge
Maey zag het als haar maatschappelijke plicht om over eventuele
risico’s en de daarvoor genomen
maatregelen regelmatig, open en
transparant te communiceren met
alle betrokkenen — omwonenden,
buurtbedrijven en de omliggende
gemeenten. Communiceren deed
de Hooge Maey niet alleen zo veel
mogelijk, ze deed het op zo veel
mogelijk verschillende manieren:

in haar jaarverslagen, via folders, in
persberichten en door middel van
artikels in de vakpers en in dag- en
weekbladen. Om de betrokkenheid
van de omgeving zoveel mogelijk
te stimuleren bleef haar communicatie niet beperkt tot loutere informatieoverdracht, maar bood ze ook
ruimte voor interactie. Bezoekers
uit binnen- en buitenland, van
bedrijven, onderzoeksinstellingen,
scholen en de overheid waren
steeds meer dan welkom. Vanaf
2013 werden ook de sociale media
ingeschakeld als interactief communicatiemiddel. In november 2004
zette de Hooge Maey een belangrijke stap in haar externe communicatie. Na vijf jaar sanering kon ze
immers al indrukwekkende resultaten presenteren. Tijdens een
studiedag voor een gespecialiseerd
academisch en technisch publiek
werden het gekozen saneringspad
en de aangewende technieken
uitgebreid toegelicht. De dag was
zonder meer een succes.
Van toen af aan werd ook het grote
publiek nauwer betrokken. In 2005,
2007, 2010 en 2016 organiseerde
de Hooge Maey opendeurdagen
die op een brede belangstelling
konden rekenen. Tijdens deze laatste opendeurdag werd een mountainbikeparcours uitgestippeld.
Honderden sportieve deelnemers
schreven zich hiervoor in. De
reacties waren zeer enthousiast.
Bezoekers konden ook de stortplaats bezoeken en kregen uitgebreide toelichting bij alle aspecten
van de sanering en de exploitatie.
Vooral de valkenier wist telkens tot
de verbeelding spreken. Die opendeurdagen werden telkens aangekondigd via de gemeentelijke informatiebladen van de openbare
partners. In 2011 was het evenement ‘Train of Ideas’ (zie kader)
voor de Hooge Maey opnieuw een
uitgelezen gelegenheid om haar

realisaties en onderzoeksprojecten
aan het publiek voor te stellen. De
Hooge Maey registreerde zich ook
op de website NME-inventaris
(natuur en milieueducatie) van de
Vlaamse Gemeenschap zodat wie
aan natuur- en milieueducatie wilde
doen, wist dat de Hooge Maey kon
worden bezocht.
In 2013 werd werk gemaakt van de
audiovisuele voorstelling van de
Hooge Maey. Een eerdere videoproductie die het historische verhaal van de sanering schetste, voldeed niet meer om een boodschap
te brengen die meer zou focussen
op het sluiten van kringlopen. Een
nieuwe film werd opgenomen,
gericht naar het grote publiek.
Daarnaast werden 2 korte filmpjes
geproduceerd om het meer technisch georiënteerde publiek te
boeien met de aanpak van de
waterzuivering en de gasvalorisatie.
Alle films zijn in 3 talen beschikbaar
via Youtube. Ook op de sociale media was de Hooge Maey aanwezig
sinds begin 2014 met een eigen
Youtube kanaal en een facebookpagina in het Nederlands en het
Engels. Sedert mei 2014 was de
website ook in het Engels beschikbaar om de vele bezoekers uit het
buitenland de kans te geven zich te
informeren over de Hooge Maey.
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In 2015 deelde de Hooge Maey
haar kennis over stortplaatstechnologieën met de deelnemers aan het
internationale ISWA-congres dat in
Antwerpen georganiseerd werd.
Gedurende twee dagen waren er
geleide bezoeken aan de Hooge
Maey. Ook lichtten we tijdens een
‘masterclass’ alle mogelijke aspecten toe van het duurzaam inrichten
en uitbaten van een stortplaats. De
interesse was groot, vooral omdat
de deelnemers aan het congres,
afkomstig uit 92 landen, in hoofdzaak storten als enige verwerkingsoplossing kennen. Zij waardeerden
de openheid enorm.

Inspanning erkend
Nominatie voor award ‘duurzaam ondernemen’
Naar aanleiding van Open Bedrijvendag 2007 dong de Hooge Maey mee naar de award ‘duurzaam
ondernemen’ die werd uitgereikt in samenwerking met de OVAM. Samen met acht andere bedrijven,
werd de Hooge Maey genomineerd voor haar duurzaam beleid. Haar inspanningen op het gebied van
bodembeheer, duurzaam energiegebruik, people management en open communicatie werden duidelijk
gewaardeerd. Voor de Hooge Maey was deze nominatie een bevestiging van de ingeslagen weg en een
erkenning voor de tot dan toe gemaakte keuzes.
Nominatie voor Belgische Energie- en Milieuprijs
Op 5 juni 2008 werd de Belgische Energie- en Milieuprijs uitgereikt. De organisatie nodigde zowel particulieren als bedrijven en instellingen uit om hun duurzaamheidsinitiatieven op het gebied van milieu en energie voor te stellen. Deze prijs genoot de steun van o.a. FEBEM (nu ‘Go4Circle’), essenscia, Agoria en vele
andere verenigingen, netwerken, hogescholen en universiteiten. De Hooge Maey werd genomineerd in de
categorie ‘Institutions Environment Award 2008’. Deze categorie beloonde vernieuwende acties die leiden
tot een duidelijke verbetering van de levenskwaliteit en tot gunstige effecten op het milieu.
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Train of Ideas:
Antwerpen op het juiste groene spoor
Mobiele tentoonstelling
Naar aanleiding van haar bekroning door de Europese Commissie tot Europese Groene Hoofdstad 2011,
organiseerde de stad Hamburg verschillende evenementen om haar aanpak in de kijker te zetten. Tussen
april en september 2011 deed een mobiele tentoonstelling ‘Train of Ideas’ 18 Europese steden aan. Centrale
thema van de tentoonstelling: ‘hoe kunnen Europese steden duurzamer, milieuvriendelijker en leefbaarder
worden?’ In de zeven wagons van de trein toonde Hamburg wat het zelf verwezenlijkt heeft rond stadsontwikkeling, ruimtelijke plannen, natuurbehoud, water en lucht, en bracht het tientallen inspirerende
voorbeelden van andere Europese steden.
Laatste halte: Antwerpen
Het Centraal Station van Antwerpen was in september 2011 de laatste halte voor de terugreis naar Hamburg. Net zoals de andere steden op de route kreeg Antwerpen de kans om enkele duurzame projecten
uit de regio onder de aandacht te brengen. De keuze viel op Park Spoor Noord, Ecohuis en de Hooge
Maey. De organisatoren van het evenement waren onder de indruk van de transformatie van stortplaats tot
groene energiecentrale en de duurzame wijze waarop deze site geëxploiteerd wordt. Bezoekers in groepsverband konden een bezoek aan de tentoonstelling in de trein combineren met een begeleid en gegidst
bezoek aan een van de drie projecten. Op de website van de Hooge Maey kon men terecht voor alle
praktische informatie. In de aanloop naar het evenement trok de site dan ook opvallend veel bezoekers.
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3. Bijdrage aan de maatschappij
3.1

Werken aan een
duurzame samenleving

De toekomstige energievoorziening
is een van de grootste uitdagingen.
De vraag naar energie neemt wereldwijd toe, maar fossiele bronnen
zijn eindig. Het gevolg: schaarste
op de markt, prijsstijgingen en een
steeds moeilijker voorspelbaar aanbod en prijs. Daarom is het van
maatschappelijk belang om het gebruik van groene, hernieuwbare
energie te bevorderen en onderzoek naar alternatieven te stimuleren en te ondersteunen. Al even
grote bekommernissen zijn de toenemende milieuproblematiek en de
nog vaak schrijnende leefomstandigheden van honderden miljoenen
mensen, vooral in ontwikkelingslanden. Waren de onderzoeksinspanningen van de Hooge Maey
in de beginjaren vooral gericht op
de sanering en duurzame exploitatie van de site, dan is gaandeweg
de nadruk verschoven naar andere
toepassingen zoals energiewinning
en het valoriseren van de aanwezige knowhow. Door haar kennis,
technologie en ervaring ten dienste
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te stellen van haar directe omgeving en de maatschappij, heeft de
Hooge Maey haar steentje bijgedragen aan een betere samenleving,
niet alleen hier en nu, ook voor toekomstige generaties en in andere
delen van de wereld, bijvoorbeeld
in China. In het overgrote deel van
de wereld geldt storten nog steeds
als enige vorm van afvalbehandeling en zijn de systemen en technieken voor stortgasextractie en –valorisatie, zoals ze op de Hooge Maey
toegepast worden, onbekend.
De Hooge Maey is permanent op
zoek geweest naar projecten die
ecologische duurzaamheid combineren met economische toegevoegde waarde én die maatschappelijk relevant zijn. Vandaar de
interesse voor een project als het
drogen van slib (Aquafin). Het delen
van infrastructuur en energie en het
creëren van lokale werkgelegenheid zijn aspecten van duurzaam
ondernemen waar meer en meer
de focus op ligt. Ook de productie
van het jaarverslag werd jaar na
jaar geëvalueerd op duurzaamheid.
Het verslag over de activiteiten van

2010 werd klimaatneutraal gedrukt.
De Hooge Maey compenseerde de
CO2- uitstoot van het drukproces
immers door de aankoop van
CO2-reductiecertificaten. In een
poging om steeds beter te doen,
werd het verslag over de activiteiten in 2011 helemaal niet meer gedrukt. Het werd aan de stakeholders van de Hooge Maey bezorgd
op digitale datadrager. Door niet te
drukken werd ook het gebruik van
papier, inkten, elektriciteit, water
etc. vermeden.

3.2

Valorisatie van stortgas
in China

In de loop der jaren heeft de Hooge
Maey een diepgaande kennis en
brede expertise opgebouwd op het
gebied van stortplaatstechnologie
en duurzaam storten met energierecuperatie. Het UNFCCC met de
daaraan gekoppelde CDM-projecten bood een kader waarbinnen
de Hooge Maey haar kennis met
betrekking tot de valorisatie van
stortgas kon overdragen aan
ontwikkelingsregio’s (zie kader

‘UNFCCC en CDM’). Wereldwijd
komt het meeste (huishoudelijk,
brandbaar) afval immers nog op
stortplaatsen terecht. In 2010 zette
de raad van bestuur van de Hooge
Maey het licht op groen om na te
gaan welke landen en sites in aanmerking zouden komen voor overdracht van kennis. China bleek het
meest geschikt. In de loop van 2011
werden verschillende mogelijkheden afgetast. De keuze viel op
Chaohu, een fusie van gemeenten
met in totaal een miljoen inwoners,
in de provincie Anhui in het oosten
van China. Chaohu beschikt over
een oude en een nieuwe stortplaats.
In de loop van 2011 werd een studie

uitgevoerd naar de haalbaarheid
van de extractie en valorisatie van
het stortgas uit deze stortplaatsen.
De uitkomst was positief. In april
2012 werd een bezoek gebracht aan
de stortplaatsen en overlegd met
de Chinese autoriteiten. Omdat de
intercommunale geen investeringen
kan doen in het buitenland, werd
een privépartner aangetrokken.
Taste, een bedrijf van de familieholding Westerlund, zou instaan
voor de financiering van het project.
De Hooge Maey stond garant voor
kennisoverdracht. Nadat de samenwerkingsovereenkomst was gesloten, werd de procedure om het

project te laten erkennen als
CDM-project opgestart. In 2014
werd een stortgasmotor van 1 MW
geïnstalleerd. Vanaf dan was het
wachten op een aansluiting op het
Chinese hoogspanningsnet. De
Hooge Maey speelde een voortrekkersrol: ofschoon er wereldwijd heel
wat CDM-projecten lopen, is België
nog ondervertegenwoordigd. Het
was trouwens de bedoeling dat het
niet bij dit ene project zou blijven.
Het introduceren van duurzame
technologie in ontwikkelingsregio’s
heeft zowel ecologische als maatschappelijke voordelen. Beperkte
middelen kunnen er een groot
effect sorteren.

UNFCCC en CDM
Tijdens de wereldmilieutop van 1992 in Rio de Janeiro werd het raamverdrag van de Verenigde Naties
betreffende Klimaatverandering (in het Engels ‘United Nations Framework Convention on Climate Change’,
afgekort UNFCCC) afgesloten. Dit klimaatverdrag bond de strijd aan tegen de klimaatwijziging die wordt
veroorzaakt door het door de mens versterkte broeikaseffect. Het verdrag bood een algemeen kader dat
industrielanden verplichtte hun emissies tegen 2000 tot het niveau van 1990 terug te brengen. Sindsdien
werden extra overeenkomsten afgesloten die nieuwe verplichtingen oplegden voor na het jaar 2000. Het
Protocol van Kyoto definieerde ook enkele mechanismen om tot de gewenste emissiereducties te komen.
Via het Clean Development Mechanism (mechanisme voor schone ontwikkeling, afgekort CDM) kan een
geïndustrialiseerd land (donorland) investeren in projecten die in ontwikkelingslanden de uitstoot van broeikasgassen reduceren. In ruil kent de UNFCCC aan die projecten ‘carbon credits’ of emissierechten toe die
het donorland kan gebruiken om aan zijn emissieverplichtingen te voldoen. Omdat er schone technologie
wordt geïntroduceerd, zal ook het ontwikkelingsland zijn emissies onder controle kunnen houden.
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Economisch
verantwoorde exploitatie

Na 19 jaar werking, moeten we vaststellen dat het afvallandschap in
Vlaanderen in de loop der jaren drastisch gewijzigd is. De aanvoer van
afvalstoffen naar stortplaatsen in Vlaanderen nam stelselmatig af. Ook de
stortgasproductie is eindig en heeft tot gevolg dat de elektriciteitsproductie
eveneens zal afnemen. De Hooge Maey bouwde een performante waterzuivering om het afvalwater afkomstig van de stortplaats en de sanering te
zuiveren. Om volop gebruik te kunnen maken van de capaciteit van de
installatie is een verdere ontwikkeling nodig binnen een commerciële
omgeving. Ook is de wetgeving sterk veranderd sinds de opstart van de
intercommunale. Sinds begin 2015 is de intercommunale onderhevig aan
de vennootschapsbelasting en de milieuheffing werd quasi verdubbeld.
Dit alles maakt dat de toekomst en de ontwikkeling van de Intercommunale
Vereniging Hooge Maey aanmerkelijk wordt beïnvloed. De resultaten voor
de volgende jaren evolueren naar negatief.

1. Bedrijfsopbrengsten
De bedrijfsopbrengsten omvatten
de stortvergoedingen, de opbrengst uit elektriciteitsproductie ,
de vergoedingen voor het zuiveren
van extern afvalwater en de concessievergoedingen verkregen
voor het gebruik van de terreinen
voor andere bedrijfsactiviteiten. Ze
vormden de voornaamste bron van
inkomsten. De samenstelling van de
bedrijfsopbrengsten veranderde in
de loop van de tijd.

1.1

Opbrengsten uit aanvoer vaste afvalstoffen
en tijdelijke opslag

Aanvankelijk was een stabiele aanvoer van vaste afvalstoffen voor de
Hooge Maey van groot belang. De
sanering werd immers voor het
grootste deel gefinancierd door de
stortopbrengsten (zie Sanering: van
‘blackpoint’ tot groene landmark).
De aanvoer van vaste afvalstoffen is
steeds in belangrijke mate afhankelijk geweest van de toegestane
stortafwijkingen. Sinds 1998 is
storten van brandbaar afval in
Vlaanderen verboden. In afwachting

van voldoende verbrandingscapaciteit stond de Vlaamse
overheid daarom jaarlijks stortafwijkingen toe. Maar de aanvoer
was niet alleen afhankelijk van
toegekende stortafwijkingen. In
januari 2002 daalde de aanvoer
van vaste afvalstoffen drastisch als
gevolg van een gewijzigd milieuheffingssysteem op sorteerresidu’s
van gemengde afvalstromen afkomstig van bedrijven. Storten in
Vlaanderen werd plots duurder.
Bedrijven en afvalophalers zochten
en vonden verwerkingsmogelijkheden buiten Vlaanderen, onder
meer in Duitsland en Wallonië.
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Als gevolg van het stortverbod in
Duitsland en de ontmoediging van
uitvoer van bedrijfsafvalstoffen naar
Wallonië nam de aanvoer van bedrijfsafval vanaf midden 2005 weer
toe. Om die stijging op te vangen
werden in 2005 en 2006 extra
stortafwijkingen toegestaan. Ook
de vertraagde opstart van de biomechanische scheidingsinstallatie
in Geel en de wervelbedinstallatie
in Beveren noopten in 2005 en
2006 tot extra stortafwijkingen wat
voor die periode resulteerde in de
hoogste aanvoercijfers sinds de
oprichting van de Intercommunale
Vereniging. Sindsdien is de aanvoer
van afvalstoffen gestaag afgenomen. De verminderde aanvoer kan
toegeschreven worden aan de optimale benutting van de aanwezige
verbrandingscapaciteit in Vlaanderen. Brandbaar afval moet bij wet
verwerkt worden in afvalverbrandingsinstallaties.

dat brandbaar afval tijdelijk opgeslagen werd. De bedoeling hiervan
was om te dienen als buffercapaciteit voor de verbrandingsinstallaties.
Het kon de opvangfunctie van de
stortplaatsen op een andere manier
invullen. De intercommunale vroeg
en verkreeg in 2013 een definitieve
vergunning voor de tijdelijke opslag
van 57.000 ton industrieel afval en
10.000 ton waterzuiveringsslib.

1.2

Opbrengsten uit
elektriciteitsopwekking

De Hooge Maey beschikte over vier
motoren met een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 4,09 MWe
(megawatt elektrisch vermogen).
Ook de elektriciteit opgewekt door
de fotovoltaïsche zonne-installatie
en de windturbines werd geleverd
aan het net.
De inkomsten uit elektriciteit vertegenwoordigden een aanzienlijk
deel van de bedrijfsinkomsten.
Deze inkomsten konden worden
opgesplitst in (1) inkomsten verwor-

Gezien de sterke fluctuatie in de
productie van afval doorheen het
jaar, ontwikkelde de Hooge Maey
een diversificatieproject. Dit hield in

ven door de verkoop van elektriciteit aan het net en (2) inkomsten
uit de verkoop van groenestroomcertificaten.
1.2.1 Verkoop van elektriciteit
Tot 2010 werd de elektriciteit
aan een elektriciteitsleverancier
verkocht tegen een vooraf vastgestelde prijs. Omdat het steeds
moeilijker werd om de evolutie van
de energieprijzen in te schatten en
een vaste prijs te onderhandelen,
werd besloten om de markt te volgen. Vanaf 2011 hanteerde de
Hooge Maey dan ook een variabele
prijs, gebaseerd op de Belpex-prijs.
Belpex is een energiebeurs waarop
door bedrijven wordt gehandeld in
langetermijnenergiecontracten (gas
en elektriciteit).
1.2.2 Verkoop van groenestroom
certificaten
Certificatenverplichting
De elektriciteitsleveranciers in
Vlaanderen moeten jaarlijks een

Inkomsten uit de verkoop van elektriciteit en GSC
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minimumaandeel aan elektriciteit
leveren die uit hernieuwbare energiebronnen wordt opgewekt. Dat
minimumaandeel (percentage) zal
jaar na jaar toenemen. Om ervoor
te zorgen dat elke leverancier deze
verplichting nakomt, werd een systeem van groenestroomcertificaten
(GSC) in het leven geroepen. Enerzijds kunnen producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen bij de VREG (Vlaamse
Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) groenestroomcertificaten verkrijgen en anderzijds
zijn leveranciers van elektriciteit
verplicht om jaarlijks een bepaald
aantal groenestroomcertificaten in
te leveren bij de VREG (‘certificatenverplichting’).
Een leverancier kan aan deze verplichting voldoen door zelf elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te produceren of door GSC aan
te kopen op de markt. De VREG
aanvaardt enkel certificaten die
zijn toegekend voor elektriciteit
opgewekt uit hernieuwbare
energiebronnen opgewekt in
het Vlaams Gewest of in de
Belgische zeegebieden.
Als een leverancier niet aan zijn
certificatenverplichting kan voldoen,
zal hij een boete moeten betalen
die in verhouding staat tot het aantal groenestroomcertificaten dat hij
te kort komt.
Wijzigingen aan het
certificatensysteem
Op 13 juli 2012 werden een aantal
wijzigingen doorgevoerd in het
Energiedecreet met betrekking tot
het certificatensysteem. Het besluit
van de Vlaamse Regering dat uitvoering geeft aan dit decreet werd
eind 2012 gepubliceerd. De nodige
uitvoeringsbepalingen worden be-
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gin 2013 goedgekeurd. Het betreft
o.a. de volgende wijzigingen:
•

•

Certificaten worden opgesplitst in steuncertificaten en
garanties van oorsprong.
Voorheen waren beide
functies gebundeld op
één certificaat.
Voor productie-installaties
met startdatum vanaf 2013
wordt niet langer een steuncertificaat uitgereikt voor een
vaste hoeveelheid elektriciteit/ primaire energiebesparing (in geval van WKC) van
1 MWh. Het aantal toe te
kennen steuncertificaten
zal afhankelijk zijn van
een bandingfactor4.

•

De geldigheidsduur van een
steuncertificaat verhoogt van
5 naar 10 jaar.

•

De termijn waarbinnen certificaten worden toegekend
wordt beperkt in de tijd.

De voornaamste wijziging voor de
Hooge Maey betreft de beperking
van de termijn waarbinnen certificaten worden toegekend, nl. 10 jaar.
De vier gasmotoren zijn niet op hetzelfde tijdstip in dienst genomen.
De eerste motor is operationeel
sinds 15 juli 2004, de tweede sinds
15 mei 2005, de derde sinds 15 juli
2007 en de vierde sinds 30 oktober
2009. Dit betekent dat de opbrengsten uit GSC voor de eerste motor
wegvielen in 2014, voor de tweede
in 2015 en de derde in 2017. Voor
de laatste motor eindigen de GSC
in 2019.
Een andere factor die de opbrengsten uit elektriciteitsopwekking beïnvloedt is, zoals reeds aangehaald
in het hoofdstuk ecologie (zie Gas-

winning en gasvalorisatie), het feit
dat de gasproductie in de tijd zal
afnemen. Daardoor zal er minder
elektriciteit geproduceerd kunnen
worden waardoor de inkomsten
zullen dalen.

1.3

Opbrengsten uit
waterzuivering

Sinds 2009 wordt de waterzuiveringsinstallatie van de Hooge
Maey niet alleen gebruikt voor de
zuivering van het eigen afvalwater,
maar ook voor afvalwater van
andere stortplaatsen en bedrijven.
Ondanks de huidige economische
toestand en sterke concurrentie
op het vlak van de verwerking van
externe afvalwaters heeft de Hooge
Maey besloten om extra opslagtanks te bouwen. Gezien de
beperkte marges, de volatiliteit van
de markt en de concurrentiepositie
van de Hooge Maey zijn de inkomsten uit het zuiveren van extern
aangevoerd afvalwater nu eerder
beperkt.

1.4

Opbrengsten uit
opstal- en exploitatieovereenkomsten

De Hooge Maey heeft opstal- en
exploitatieovereenkomsten - overeenkomsten voor gebruik van het
terrein door derden - afgesloten. De
stortplaatsen van de Hooge Maey,
Amoras en van Indaver grenzen aan
elkaar. De voet van het talud van
zone C ligt op circa 15 meter van de
voet van de taluds van de stortplaats
van Indaver en Amoras. Tussen beide taluds is een niet-benutte ruimte.
De ruimte opvullen met afval zal de
stabiliteit van het talud van zone C
ten goede komen. Bovendien wordt
op een duurzame manier gebruikge-

De bandingfactor is de verhouding tussen de ‘onrendabele top’ en de ‘bandingdeler’. De onrendabele top is het productieafhankelijk gedeelte van de inkomsten dat nodig is om de netto contante waarde van een investering op nul te doen uitkomen. De bandingdeler voor groene
stroom is 97 euro. Met de invoering van deze bandingfactor wil de Vlaamse overheid oversubsidiëring vermijden door rekening te houden
met de actuele investerings- en exploitatiekosten van de technologieën om zo te komen tot een aanvaardbare investeringsopbrengst.

maakt van de beschikbare ruimte. Er
wordt immers extra stortcapaciteit
gecreëerd op een plaats die aan alle
randvoorwaarden voldoet, zonder dat
beslag hoeft te worden gelegd op
ruimte die ook voor andere doeleinden gebruikt zou kunnen worden.

Het opvullen van de ruimte tussen
stortplaatsen, is nooit eerder gedaan. Het is een huzarenstukje,
uniek in Europa. Tal van technische
hindernissen moesten uit de weg
geruimd worden. De vallei is eigenlijk een trechter. De waterhuishou-

ding moest in orde zijn en er moest
voor gezorgd dat het afval van deze
nieuwe deponie gescheiden blijft
van dat van de twee aanpalende
stortplaatsen. Het resultaat van dit
denkwerk is nieuwe stortcapaciteit.
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2. Fiscaliteit
Krachtens de Programmawet van
19 december 2014, zijn de intercommunales vanaf aanslagjaar
2015 onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Ook de Intercommunale Hooge Maey is vanaf het
boekjaar 2015 onderworpen aan de
vennootschapsbelasting. De impact
van de vennootschapsbelasting op
het resultaat is relevant. Immers bij
de berekening van deze belasting
worden de milieuheffingen, die vanaf juli 2015 verdubbeld zijn, door de
fiscus als een verworpen uitgave
beschouwd.

3. Financieel
resultaat

5. Dividenduitkering

De Hooge Maey heeft door de
jaren heen een positief resultaat
kunnen voorleggen. Aangezien
in het verleden het resultaat sterk
afhankelijk was van de aanvoer van
vaste afvalstoffen, was het resultaat
zeer hoog in de periode dat de
aanvoer van afvalstoffen zeer hoog
was.

De Hooge Maey heeft steeds
getracht een basisdividend van 9%
uit te keren. Afhankelijk van de kaspositie werd in het verleden het
dividend verhoogd. Dat verklaart de
grote schommelingen in dividenduitkering. Voor het boekjaar 2014 is
het stelsel van de rechtspersonenbelasting evenwel nog steeds van
toepassing. De in het boekjaar 2014
aan de publieke vennoten toegekende dividenden blijven onbelast.
De onder het stelsel van de rechtspersonenbelasting opgebouwde
reserves en overgedragen resultaten worden in de jaarrekening 2014
toegekend als een vergoeding voor
de aandeelhouders. De toekenning
van reserves en overgedragen
resultaten in de boekjaren ná 2014
worden belast onder het stelsel van
de vennootschapsbelasting. Om
deze periodes te scheiden, of beter
gezegd om het verleden voor een
stuk te isoleren, is het best om dit te
doen onder het stelsel van de
rechtspersonenbelasting. Sinds
2015 is er geen dividend meer uitgekeerd.

4. Kapitaal
Gebruiksrechten geven het recht een bepaalde stortcapaciteit te benutten.
De waarde van die gebruiksrechten wordt vertegenwoordigd door het
variabel gedeelte van het kapitaal. Naarmate de stortcapaciteit wordt ingevuld, wordt het variabel gedeelte van het kapitaal teruggestort. Die
terugstorting gebeurt a rato van de afschrijvingen op het immaterieel
actief dat de gebruiksrechten vertegenwoordigt. Door de verminderde
aanvoer wordt de afschrijving echter vertraagd en vertraagt dus ook de
terugstorting van het kapitaal.

Financieel Resultaat
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Verslag van de Raad van Bestuur
aan de Algemene Vergadering
Het afvallandschap in Vlaanderen is in de loop der jaren drastisch
gewijzigd. De aanvoer van afvalstoffen naar stortplaatsen in Vlaanderen neemt stelselmatig af. Deze afname kon voornamelijk toegeschreven worden aan een optimale benutting van de aanwezige
verbrandingscapaciteit in Vlaanderen en mechanische scheidingstechnieken om brandbaar afval te verwerken. Maar ook de wetgeving
is sterk veranderd sinds de opstart van de intercommunale. De wet
op intercommunales werd vervangen door het decreet Intergemeentelijke samenwerking. Sinds begin 2015 betaalt de intercommunale
vennootschapsbelasting. Het 2de programmadecreet voorzag in een
quasi verdubbeling van de milieuheffing. Dit alles maakte dat de toekomst en de ontwikkeling van de intercommunale Hooge Maey aanzienlijk werd beïnvloed. De leefbaarheid van de stortplaats is in het
gedrang, de resultaten voor de volgende jaren evolueren naar negatief. Hieraan gekoppeld vermindert de elektriciteitsproductie in de
tijd. De waterzuivering kent een lagere benutting -te wijten aan het
einde van de sanering- en moet zich verder kunnen ontwikkelen
binnen een commerciële omgeving. In de verschillende Raden van
Bestuur tijdens de jaren 2016 en ‘17 zijn de verschillende aspecten,
zowel de functionele als de financiële meer in detail besproken.
Als besluit werd gesteld dat de doelstellingen, zoals in de statuten
voorzien, bereikt zijn, namelijk de duurzame exploitatie van de stortplaats en de sanering van de terreinen. De sanering van de terreinen
is achter de rug. De nazorgtermijn is nu lopende. De aard van de
activiteiten waar de intercommunale verantwoordelijk voor is, zijn
moeilijk te plaatsen binnen een intercommunale omgeving.
Volgens artikel 47 van de statuten en krachtens artikel 37 van het
decreet 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
kan de algemene vergadering met een drie vierde meerderheid van
het aantal stemmen tot de vervroegde ontbinding van de vereniging
beslissen.
In het licht van het voorgaande acht de raad van bestuur het aangewezen om de vrijwillige ontbinding van de Vereniging voor te stellen
aan haar vennoten. De bijzondere algemene vergadering die daartoe
wordt bijeengeroepen vindt plaats op 21 december 2017 om 18.00
uur in Antwerpen, in de burelen van de intercommunale vereniging
Hooge Maey.
De agenda voor de buitengewone algemene vergadering wordt
dan als volgt vastgesteld: Ontbinding en vereffening Intercommunale
Vereniging Hooge Maey.
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Bijlage
Verdeling aandelen
Verdeling aandelen per 31/12/2014 na Av 2015

aandelen

Groep communale vennoten

203.216

37,79%

Stad Antwerpen

202.533

35,67%

Gemeente Stabroek

100

0,02%

Gemeente Kapellen

100

0,02%

Gemeente Duffel

100

0,02%

Gemeente Bornem

100

0,02%

Gemeente Aartselaar

283

0,05%

137.493

24,21%

Igean

57.535

10,13%

Ivarem

39.290

6,92%

Ibogem

11.394

2,01%

Isvag

29.274

5,15%

Provincie Antwerpen

56.784

10,00%

170.356

30,00%

567.849

100,00%

Groep Intercommunale vennoten

Indaver NV

Lijst van de voorzitters en alle bestuurders sinds de oprichting
van de Intercommunale Vereniging
Voorzitters
Alfons

Geeraerts

Stad Antwerpen

Nahima

Lanjri

Raadslid Stad Antwerpen

Guy

Lauwers

Schepen Stad Antwerpen

Galina

Matushina *

Raadslid Stad Antwerpen

Suzette

Verhoeven

Raadslid Stad Antwerpen

Jef

De Clercq *

Bestuurder Igemo

Jos

Geuens

Raadslid Provincie Antwerpen

Ludo

Helsen

Raadslid Provincie Antwerpen

Rik

Röttger *

Raadslid Provincie Antwerpen

Luk

Vuylsteke de Laps

Raadslid Gemeente Boom

Ondervoorzitters
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Bestuurders
Stef

Adriaenssens

Schepen Kapellen

Staf

Aerts *

Schepen Duffel

Nabilla

Ait Daoud *

Schepen Antwerpen

Chris

Anseeuw *

Raadslid Stad Antwerpen

Fatima

Bali

Raadslid Stad Antwerpen

Anouk

Beels *

Gemeenteraadslid Aartselaar

Tony

Bresseleers *

Indaver NV

Yeliz

Citak

Districtsraadslid Hoboken

Ann

Coolsaet

Raadslid Stad Antwerpen

Paul

Cordy

Districtsschepen Antwerpen

Hans

Coveliers

Raadslid Stad Antwerpen

Karin

De Beukelaar-Kennis

Gemeenteraadslid Kapellen

Jef

De Clercq *

Ivarem

René

De Preter

Voorzitter Districtsraad Deurne

Jacques

De Swaene

Schepen Stabroek

Michel

Decorte

Indaver NV

Lea

Den Abt

Gemeenteraadslid Aartselaar

Rita

Depestel

Raadslid Stad Antwerpen

Annick

Descheemaecker *

Gemeenteraadslid Kapellen

Bruno

Desmet

Indaver NV

Elke

Duden

Bestuurder Igean

Raphaël

Engels

Gemeenteraadslid Stabroek

Danny

Franssens

Gemeenteraadslid Stabroek

Koen

Frederickx *

Gemeenteraadslid Duffel

Frank

Geudens

Raadslid Provincie Antwerpen

Anne

Giveron

Raadslid Stad Antwerpen

Monique

Hanswijk

Gemeenteraadslid Stabroek

Jozef

Hellemans *

Schepen Gemeente Duffel

Hugh

Heller

Ere-schepen Stabroek

Karel

Hendrickx

Voorzitter Districtsraad Bezali

Philip

Heylen

Schepen Stad Antwerpen

Dirk

Hoofd

Schepen Bornem

Kamiel

Janssens

Indaver NV

Kris

Janssens

Districtsraadslid Merksem

Dirk

Konings

Schepen Essen

Luc

Lemmens

Stad Antwerpen

François

Leyssens

Raadslid Stad Antwerpen

Freddy

Lorent *

Districtsschepen Deurne

Geert

Maes *

Indaver NV

Lutgarde

Matthysen

Gemeenteraadslid Stabroek

Danielle

Meirsman *

Gemeenteraadslid Stad Antwerpen

Thomas

Meylaerts *

Gemeenteraadslid Stabroek

Erwin

Pairon

Stad Antwerpen

Johan

Peeters

Raadslid Stad Antwerpen

Freya

Piryns

Raadslid Stad Antwerpen

Wilfried

Samson

Indaver NV
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Bestuurders (vervolg)
Frank

Schelfhout

Schepen Gemeente Bornem

Reinhilde

Sebrechts

Gemeenteraadslid Kapellen

Rudi

Sempels *

Districtsschepen Bezali

Youssef

Slassi

Raadslid Stad Antwerpen

Tanja

Smit

Raadslid Stad Antwerpen

Marc

Tobback

Gemeenteraadslid Duffel

Ergün

Top

Raadslid Stad Antwerpen

Tom

Van Bel *

Schepen Bornem

Luc

Van Berlo

Districtsraadslid Ekeren

Tom

Van der Brempt *

Gemeenteraadslid Stabroek

Loe

Van der Donckt

Bestuurder Ibogem

Evi

Van der Planken *

Gemeenteraadslid Antwerpen

Jean

Van der Sande

Igemo

Martijn

Van Esbroeck *

Gemeenteraadslid Antwerpen

Ronny

Van Thillo

Gemeenteraadslid Kapellen

Walter

Verbruggen

Raadslid Stad Antwerpen

Maria

Vogels

Stad Antwerpen

Martine

Vrints *

Gemeenteraadslid Antwerpen

Marc

Wellens

Raadslid Provincie Antwerpen

Freddy

Wens

Raadslid Stad Antwerpen

Kris

Wils

Gemeenteraadslid Aartselaar

Afgevaardigden met raadgevende stem
Jozef

Giart

Gemeenteraadslid Duffel

Jozef

Hellemans *

Gemeenteraadslid Duffel

Sonja

Janssens *

Gemeenteraadslid Kapellen

Annick

Luyten *

Gemeenteraadslid Aartselaar

Ronny

Van Thillo

Gemeenteraadslid Kapellen

Paul

De Loose

Raadslid Stad Antwerpen

Ingmar

De Vos

Gemeenteraadslid Kapellen

Kurt

De Witte *

RSM InterAudit

Georges

Deckers

Burgemeester Niel

Guido

Decoster *

Agentschap Binnenlands Bestuur

John

Heikamp

Gemeenteraadslid Kapellen

Mike

Lahousse

Ondervoorzitter Isvag

Marcel

Swaelen

Ludo

Van Hoyweghen

Deloitte & Touche

Evert

Van Walle

Commissaris van de Vlaamse Regering

Jos

Boeckx *

Directeur Ivarem

Eric

Decuyper

Stad Antwerpen

Jos

Van Hoydonck *

Directeur Igean milieu & veiligheid

Commissarissen-revisoren

Experten
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* Huidige bestuurders, commissaris en revisor
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