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VERKLARENDE WOORDENLIJST  

 

Hieronder staan de afkortingen en begrippen verklaard welke in de aanvraag van de vergunning worden 
gebruikt. 

 

afkorting of begrip omschrijving 

aërobe zuivering biologisch zuiveringsproces van afvalwater m.b.v. zuurstof 
ABM Algemene BeoordelingsMethodiek water 
AMF aardappelmeelfabriek, de winning van zetmeel uit aardappelen 

AWZI afvalwaterzuiveringsinstallatie 
bandfilter(-pers) procesapparatuur, bedoeld voor het ontwateren van vaste stof 

Bees Besluit emissie-eisen stookinstallaties 
bigbag transportverpakking  

BOR Besluit Omgevingsrecht 
BZV biologisch zuurstofverbruik, mate van vervuiling van afvalwater 
CCK Centrale controle Kamer 
CH4 methaan, luchtverontreiniging 
CIP Cleaning In Place: reinigen en ontsmetten van procesapparatuur, ter 

voorkoming van micro-biologische besmetting van producten 
CMR(’s) carcinogene stoffen, mutagene stoffen en reproductietoxische (voor 

de voortplanting vergiftige) stoffen 
CO koolmonoxide, luchtverontreiniging 

CO2 kooldioxide, broeikasgas 
coagulatie samenklonteren van vaste stoffen in vloeistof  

cycloon procesapparatuur, bedoeld voor scheiding van stoffen (in water of 
gas) door verschil in dichtheid, m.b.v. centrifugale wervelingen 

CZV chemisch zuurstofverbruik, mate van vervuiling van afvalwater 

dB(A) decibel (gewogen volgens de A-schaal, die rekening houdt met 
verschillen in de gevoeligheid van het menselijk oor voor 
verschillende frequenties) 

decanter procesapparatuur, bedoeld voor scheiding van stoffen door verschil in 
dichtheid, m.b.v. zwaartekracht 

derivaat, (zetmeel-) product, afgeleid van aardappelzetmeel 
eiwit product van AVEBE wordt gewonnen uit aardappelvruchtwater bij de 

winning van zetmeel uitaardappel 
EU Europese Unie 

Eural Europese afvalstoffenlijst 
flocculant vlokmiddel, toegepast in waterige oplossingen (zowel in afvalwater 

als in een proces- of productstroom) 
g gram 

GJ GigaJoule (1012 Joule =1.000.000.000.000 Joule), energie 
GMP Goede manier van produceren 
GNV AVEBE locatie Gasselternijveen 
GOR Grote Opslag Ruimte 
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afkorting of begrip omschrijving 

hydrocycloon procesapparatuur, bedoeld voor scheiding van stoffen in water door 
verschil in dichtheid, m.b.v. centrifugale wervelingen 

indamper procesapparatuur, concentreren van oplossing door het verdampen 
van de vloeistof 

kg kilogram 
kW kilowatt, eenheid van energetisch vermogen 

kWh kilowattuur, eenheid van energieverbruik 
l liter 

MER Milieu Effect Rapport 
mg milligram (10-3 gram = 0,001 gram) 

MSDS Material Safety Data Sheet; engelse term voor VIB (zie aldaar) 
MTG Maximaal Toelaatbare Geluidsbelasting 
MW Megawatt (109 Watt = 1000.000.000 Watt) 
N2O distikstofoxide (lachgas) , luchtverontreiniging 
NRB Nederlandse Richtlijn Bodem 
NeR Nederlandse emissie richtlijnen, geeft regels over luchtemissies 
NH3 ammoniak 

NMVOS Vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan, 
luchtverontreiniging 

NO2 stikstofdioxide, luchtverontreiniging 
NOx stikstofoxide(n), luchtverontreiniging 
NPF nevenproductenfabriek, de winning van eiwit en protamylasse uit 

aardappelen 
NSA noodstroomaggregaat 

OVW onteiwit vruchtwater 
Pa Pascal; eenheid van druk 

PAK’s poly-aromatische koolwaterstoffen, verontreiniging 
PbEG Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 

PBT (s) Persistente, bioaccumulerende, toxische stoffen 
PCB’s Polychloorbifenylen, verontreiniging 

pH maat voor de zuurgraad van een oplossing (negatieve logaritme van 
de concentratie H+-ionen) 

ppm parts per million; eenheid voor kleine verontreinigingen 
protamylasse product van AVEBE ontstaat tijdens winning van zetmeel 

uitaardappel; bestaat voornamelijk uit suikers. 
QRA Kwantitatieve Risico Analyse 

R134A koelmedium in gebruik in koelmachines, HCFK 
reject procestechnische term, waarmee wordt bedoeld: een afgescheiden 

processtroom door een procesapparaat; meestal gebruikt voor een 
geconcentreerde stroom van afgescheiden verontreinigingen 

scrubber, (loog-) gaswasser; procesapparatuur bedoeld voor het zuiveren van een 
gasstroom (meestal lucht) met behulp van een vloeistof  

separator procesapparatuur bedoeld voor het scheiden van vaste stoffen in 
vloeistoffen, door het toepassen van centrifugale krachten 

slurry in vloeistof fijn verdeelde vaste stof (hier meestal van zetmeel); niet te 
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afkorting of begrip omschrijving 
verwarren met “oplossing” 

SO2 zwaveldioxide, in gebruik bij proces van zetmeelwinning, ter 
voorkoming van verkleuring van het zetmeel 

tarra grond en loof, dat wordt meegevoerd bij de aanvoer van aardappelen 
μg microgram (10-6  gram = 0,00001 gram) 

VISA veiligheid installatie stoken met aardgas 
VOS vluchtige organische stoffen, luchtverontreiniging 

vruchtwater waterige processtroom, afkomstig uit de aardappelzetmeelfabriek, 
waarvan het zetmeel is onttrokken; bestaande uit eiwit en suikers 

Wabo Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 
WKC warmte-kracht-centrale 
WKK warmte-kracht-koppeling 
Wm Wet milieubeheer 

                           Wvo Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
Ww Waterwet 
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1. ALGEMEEN 
Deze aanvraag betreft een aanvraag tot een revisievergunning, als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet 
milieubeheer, voor de AVEBE-fabrieken te Gasselternijveen (verder te noemen GNV). De vergunning 
wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd. Tevens vraagt AVEBE een revisievergunning aan in het kader 
van de Waterwet voor de lozing van afvalwater en intrekken van oppervlaktewater. 

In deze aanvraag zijn gegevens opgenomen die benodigd zijn voor de aanvraag van een revisie 
vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en een vergunning in het 
kader van de Waterwet. 

 

1.1 Redenen voor de aanvraag van de milieuvergunningen 
Op verzoek van de Provincie Drenthe vraagt AVEBE een revisievergunning aan. Voornamelijk vanwege 
de leeftijd van de huidige vergunningen en een breed scala aan eerder gedane meldingen  is revisie 
nodig.  

 

 1.2 Bedrijfsgegevens 
 
Aanvrager AVEBE U.A. 
Adres Avebe-weg 1 
Postcode en plaats 9607 PT Foxhol 
Postadres Postbus 15 
Postcode/Plaats 9640 AA Veendam 
Telefoon 0598 669111 
 

Locatie Gasselternijveen 
Adres Baptistenkade 40 
Postcode en plaats 9514 AH Gasselternijveen 
Naam contactpersoon Ir. S.C. de Bies 
Telefoonnummer 0598-661252 
E-mailadres sandy.de.bies@avebe.com 
 

AVEBE is een zetmeelproduceren en -verwerkend bedrijf met verschillende productielocaties in 
Nederland, Zweden en Duistland. De AVEBE-locatie Gasslternijveen bestaat uit: 

 een campagnebedrijf waarin tijdens de campagneperiode (augustus – mei) in volcontinudienst (24 
uur/dag, 7 dagen/week) aardappelen (jaarlijkse aanvoer ca. 1000.000 ton) worden verwerkt tot 
aardappelzetmeel (ca 250.000 ton) en nevenproducten als eiwit, protamylasse en aardappelvezels 
en Solanic. Gedurende het gehele jaar wordt Protapec geproduceerd (20 ton/uur). 

 systemen voor de behandeling van de afvalstromen, zoals de tarraverwerking, de 
afvalwaterzuivering. 

 ondersteunende diensten waaronder: logistiek, chemicaliënopslag, utilities, laboratorium, 
maitenance en verschillende hulpsystemen. 

 

Conform het Besluit Omgevingsrecht (BOR), Tabel C van bijlage 1 bij het Besluit Omgevingsrecht, 
vallen de activiteiten binnen de locatie Gasselternijveen onder de volgende categorieën: 

 9.3.i: i inrichting voor het vervaardigen van zetmeel of zetmeelderivaten met een capaciteit 
  van 10.000 kg per uur of meer 
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 27.3: · inrichting voor het reinigen van afvalwater door middel van waterstraal- of  
  oppervlaktebeluchters met een capaciteit van 120.000 i.e. of meer 

 1.3.a inrichting waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met 
  een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer 

 1.3.b:  een inrichting voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen van 
  50 MW of meer 

Binnen de locatie Gasselternijveen zijn circa 100 personen werkzaam.  
 

1.3 Organisatiestructuur  
De nieuwe organisatiestructuur van AVEBE is weergegeven in onderstaand organogram. AVEBE heeft 
twee verschillende organisatorische eenheden: AVEBE commerce en AVEBE Operations. 
AVEBE commerce is verantwoordelijk voor de verkoop, marketing en innovatie van zetmeel gebaseerde 
oplossingen voor klanten in de verschillende markten o.a, voeding, diervoeding, papier, bouw, textiel en 
andere industriële toepassingen. AVEBE Operations is verantwoordelijk voor de interne supply chain en 
bestaat uit productie, logistiek, onderhoud en inkoop. De activiteiten van de locatie Gasselternijveen 
vallen onder AVEBE Operations. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1:  Organisatiestructuur AVEBE 

 

1.4 Indeling van de aanvraag  
In de vergunningaanvraag zijn alle activiteiten beschreven die op de locatie worden uitgevoerd. Deze 
aanvraag is opgedeeld in verschillende delen met de volgende samenhang: 

Deel 0. Het algemene gedeelte 

Deel 1. Beschrijving van de bedrijfsprocessen. In dit deel worden de relevante milieuaspecten 
beschreven. 

Deel 2. Beschrijving van ondersteunende diensten op locatie (de energievoorziening, de opslag van 
chemicaliën, de bereiding van diverse soorten water, het beheer van afval, etc. ) en de 
relevante milieuaspecten 

Deel 3. Opslag van grond- en hulpstoffen 

Deel 4. Samenvattende overzichten per compartiment, van alle milieuaspecten op de locatie 

Deel 5. MER Beoordeling 
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2 VERGUNNINGENSITUATIE 
 
2.1 Eerder verleende Vergunningen: 

 
Wet milieubeheer  
Door Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen zijn aan AVEBE, voor wat betreft de locatie 
Gasselternijveen, de onderstaande vergunningen verleend, in het kader van: 

 

25 mei 1999:  revisievergunning in het kader van de Wm AVEBE Oostermoer te 
Gasselternijveen, kenmerk MB/A1/9900834 

29 mei 2001:   vergunning Wm voor het in de intercampagne produceren van elektriciteit, 
kenmerk MB/A1/2001002205 

23 maart 2004:   vergunning Wm voor het wijzigen van de droogcapaciteit, het plaatsen van 2 
koelunits, het wijzigen van de tarraverwerking en het doseren van 
perazijnzuur in plaats van chloorbleekloog, kenmerk MB/A3/2004000472 

27 september 2005:  vergunning Wm voor het realiseren van een nieuwe tarra berging 
5.6/2004008210 

14 april 2009:   verzamelaanvraag diverse wijzigingen van de inrichting Gasselternijveen 

1 september 2010: vergunning Wm voor het continueren van de tarraberging en het daarmee 
samenhangende onderzoek naar een duurzame verwerking van tarra, 
kenmerk DO/2010010168 

 
Waterwet 
Door het waterschap Hunze en Aa’s te Veendam zijn aan AVEBE, voor wat betreft de locatie 
Gasselternijveen, de onderstaande vergunningen verleend: 

11 mei 1999:   lozingsvergunning in het kader van de Wvo door het Zuiveringsschap 
Drenthe, kenmerk 99-04; 

5 augustus 2004:   vergunning Wvo voor het additioneel onttrekken en lozen van max. 100 m3 
water  MR/GP 040354/041995 

 

2.2 Eerder gedane meldingen en mededelingen 
juli 2000:   melding Wm realisatie slibbuffer 

augustus 2001:  mededeling Wm bouw van gebouw voor verladingstank voor zuiveringsslib 
op terrein AWZI 

december 2001:  mededeling Wm slibbassin gebruiken als opslag slib tarradepot tijdens 
intercampagne 

september 2002:   melding Wm uitbreiding van de indampcapaciteit en bouw van een koelunit 
voor vruchtwaterkoeling 

december 2002:   melding Wm wijziging van de tarra ontwatering en een verlaadstation voor 
eiwit 

februari 2003:   melding Wm wijziging wasserij 
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november 2004:   melding Wm wijziging intern zetmeeltransport 

maart 2004:   melding Wvo van het wijzigen van de droogcapaciteit, het plaatsen van 2 
koelunits, het wijzigen van de tarraverwerking en het doseren van 
perazijnzuur in plaats van Chloorbleekloog, kenmerk MdG 04.0354/04.1566 

augustus 2004:   melding Wvo voor het realiseren van een nieuwe tarra berging 

april 2005:   melding Wm voor wijziging van restwarmte van de warmtekrachtcentrale 

mei 2005:   wijziging Wm en Wvo vanwege uitbreiding slibopslag 

mei 2007:   melding Wm en Wvo Solanic 

september 2007:   melding Wm wijziging slibopslag 

februari 2008 resp. april 2008: melding Wm resp. Ww proefopstelling vergisting van vruchtwater 

juli 2009:   melding Wm vervangen stoomafblaas ketel 7 

juli 2009:   melding Wm vervanging van SO2 door NaHSO3 

augustus 2009:   melding Wm, Wvo pilot proef bezinken Tarra slurrie 

september 2009:   mededeling Wm vergroten Motor Control Centre (MCC) 

september 2009:   mededeling Wm, Wvo gebruik Mierenzuur en Citroenzuur i.pv. resp. 
azijnzuur en natriumbicarbonaat 

december 2009:   melding Wm uitbreiding chemicaliënopslag 

maart 2010:   melding Wm realisatie opzakinstallatie kleinverpakking in meelloods 
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3 SITUERING VAN DE LOCATIE 
 

3.1 Begrenzingen van de locatie 
De AVEBE locatie Gasselternijveen omvat de aardappelzetmeelfabriek, nevenproductenfabrieken en de 
Solanic fabriek en is gevestigd op het industrieterrein Oostermoer. Dit circa 54 hectare groot terrein is 
voor het grootste deel eigendom van AVEBE en momenteel voor circa 60% bebouwd. Het industrie-
terrein ligt in het bestemmingsplan “Gasselternijveen Dorp”. 
Het onbebouwde deel is bedoeld voor toekomstige uitbreidingen en momenteel voornamelijk in gebruik 
als bouwland. Het terrein wordt aan de noordzijde begrensd door de woonkern "Gasselternijveen"; de 
overige zijden grenzen aan gebieden met een landelijke bestemming.  
De zuiveringsinstallatie ligt ten zuiden van de weg Stadskanaal - Borger. De tarraverwerking ligt ten 
zuiden van de locatie Hollandia in Nieuw Buinen. 
 
Kadastraal is de inrichting bekend: 
 
Locatie :    Gemeente Gasselte, sectie K 
      Nummers 82, 83, 84, 93, 94 
     Gemeente Gasselte, sectie K 
      Nummer 903, 917 
     Gemeente Gasselte, sectie C 

Nummer 4712, 4794, 4795, 5171, 6395, 4783, 
5572, 5573, 5929, 6046, 6070, 6305, 7001, 7018, 7019 

VloeiveldenI:     Gemeente Borger, sectie R 
      Nummers 121, 146, 346, 347, 1560 
     Gemeente Odoorn, sectie N 
      Nummer 644 
     Gemeente Borger, sectie R 
      Nummer 747, 1436 
 
Afstand van de inrichtingsgrens tot aan dichtstbijzijnde woning is 50 meter (woningen nabij de 
noordwest-hoek van de terreingrens).  
AVEBE is niet nabij een stiltegebied, grondwaterbeschermingsgebied, bodembeschermingsgebied of 
natuurbeschermingsgebied gelegen. 
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4 Toekomstige ontwikkelingen 

De locatie Gasselternijveen zal op het gebied van innovatie van eiwit voor de voeding en pharma 
bijzondere aandacht krijgen. Dit om in verband met het wegvallen van Europese subsidies aan de 
doelstellingen te kunnen voldoen. 

Voor de komende 10 jaar zullen volgende ontwikkelingen worden onderzocht op haalbaarheid danwel 
als mogelijkheid worden beschouwd: 

 bouw Solanic fabriek en logistieke activiteiten 
 anaerobe zuivering en opwekking van energie 
 vergistinginstallatie 
 bouw logistiek complex voor aardappelzetmeel 
 bouw van opslagloods met opzak installatie en expeditiecentrum 
 uitbreiding van het chemicaliënpark 
 silo tbv zetmeelopslag 

 

Eén van de ontwikkelingen die tot een reële mogelijkheid kan worden beschouwd is de bouw van 
silo/opslagloods met opzakinstallatie en expeditiecentrum. Op de locatie kan momenteel slechts 8% van 
de eindproducten worden opgeslagen. De overige producten, waarvan aardappelzetmeel de 
belangrijkste is, worden in een tussenopslag ondergebracht op verschillende plaatsen in de noordelijke 
provincies. Door meer aardappelzetmeel op de locatie op te slaan, kan het aantal transportbewegingen 
fors beperkt worden, wat leidt tot energie- en kostenbesparing.  
 
De ontsluiting van de locatie voor nieuwe en mogelijk ook bestaande activiteiten (waaronder het in 
gebruik nemen van de nieuwe silo/opslagloods met opzakinstallatie en expeditiecentrum) door de 
aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg die aan moet sluiten op de Mondenweg behoort tot de 
mogelijkheden. 

Daarnaast wordt de (ver)plaatsing van een elders bestaande silo naar de locatie Gasselternijveen 
onderzocht. 
 
De uitbreiding van het chemicaliënpark en de bouw van de opslagloods met opzak installatie en 
expeditiecentrum zijn meegenomen in onderhavige aanvraag. 
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5 AARDAPPELZETMEELFABRIEK  –  AMF 
 

5.1 ALGEMEEN 
De aardappelzetmeelfabriek (AMF) vormt een eenheid met de nevenproductenfabriek (NPF) en Solanic 
en wordt bedreven tijdens de campagne (augustus tot mei). Beide productie-eenheden zijn verregaand 
geautomatiseerd en voorzien van de benodigde veiligheidsvoorzieningen. De processen worden 
aangestuurd en bewaakt vanuit de CCK (Centrale Controle Kamer). 

In de aardappelzetmeelfabriek worden de aardappelen verwerkt tot natief (droog) zetmeel. De 
overblijvende vezelstroom wordt ontdaan van aanhangend water en wordt afgezet als diervoeding. Uit 
het vrijkomende vruchtwater wordt eiwit gewonnen dat een afzet vindt in diervoeding waarna het 
resterende onteiwit vruchtwater wordt ingedampt tot een stroop (Protamylasse) die ook zijn toepassing 
vindt in de diervoeding na menging met sojahullen en drogen.  

De bewerkingen die in de AMF worden uitgevoerd zijn kortweg fysische bewerkingen (o.a. malen, 
raffineren en drogen) met daarnaast eenvoudige chemische processen, veelal in waterig milieu of met 
(nagenoeg) droge grondstoffen. 

De hulpstoffen die bij de processen in de AMF worden toegepast zijn natriumbisulfiet, perazijnzuur, 
natronloog, salpeterzuur en een anti-schuimmiddel. In Deel 3 van deze aanvraag wordt verder ingegaan 
op grond- en hulpstoffen. 

De bedrijfsactiviteiten van de AMF vinden hoofdzakelijk in gebouwen plaats. Enkele werkzaamheden 
worden in de buitenlucht verricht, zoals het lossen van aardappelen in de aanvoerbunkers, het opslaan 
van vezels op het vezelplein, de opslag van snippes en loof, koeling en het uitvoeren van intern 
transport,.  

 

5.2 PROCESBESCHRIJVING AARDAPPELZETMEELFABRIEK  
De aardappelzetmeelfabriek (AMF) heeft een vermalingscapaciteit van 200 ton aardappelen per uur. 
Het tijdens de campagne geproduceerde droge zetmeel wordt in de silo’s op de locatie opgeslagen en 
verwerkt in klein verpakking en big bags. Het droge aardappelzetmeel dat per campagne wordt 
geproduceerd en niet meer in de silo's van de locatie kan worden opgeslagen, wordt tijdelijk in silo's van 
andere locaties opgeslagen. Het vervoer geschiedt per bulkauto. 
 

De afzonderlijke onderdelen van de aardappelzetmeelfabriek zijn beknopt weergegeven in onderstaand 
schema (figuur 2). De gebouwnummers in de beschrijving corresponderen met de nummers op de 
plattegrondtekening. 
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Fig. 2: Blokschema aardappelzetmeelfabriek (AMF) en vezelverwerking 
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Aardappelaanvoer en -monstername  
De aanvoer van de aardappelen gebeurt hoofdzakelijk via de Baptistenkade. De aardappelaanvoer 
maakt gebruik van een aparte weegbrug (gebouw 003). Nadat de aardappelen zijn gelost wordt de 
vrachtauto weer gewogen op een aparte weegbrug (gelokaliseerd nabij de GOR). De aanvoercapaciteit 
van aardappelen is maximaal 440 ton per uur (ofwel 20 auto’s per uur) en vindt plaats van maandag tot 
en met zaterdag van 07.00 tot 23.00 uur. Tijdens vorstperioden kunnen minimaal aardappelen in 
voorraad gehouden worden, zodat dan gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week aanvoer van 
aardappelen plaatsvindt. Het voorkomen van feestdagen (of andere dagen waarop er geen transport 
kan plaatsvinden) aansluitend aan zondagen kan problemen opleveren met de aanvoer van 
aardappelen. Om dit te ondervangen zal het voorkomen dat in dergelijke (uitzonderlijke) situaties ook op 
zondagen (of feestdagen) zal worden gereden met een maximum van 8 zondagen.  

In de campagneperiode kan maximaal 38.000 ton aardappelen per week worden aangevoerd. Deze 
hoeveelheid is voldoende om de aardappelzetmeelfabriek op maximale capaciteit te laten draaien. 

De inhoud van iedere aangevoerde auto wordt, voordat deze in de aardappelbunkers wordt geleegd, 
bemonsterd met een monsterboor. Van elke op de weegbrug gewogen volle wagen wordt gemiddeld 
per 10 ton één monster getrokken. De genomen monsters worden verzameld en dagelijks verwerkt op 
een monsterverwerkingslijn. Bovengenoemde monstername activiteiten vinden plaats in het 
monsterweeglokaal. Dit monsterweglokaal biedt een werkplek aan de aldaar werkzame werknemers (er 
is gelegenheid voor was- en kleedvoorzieningen). 
Nadat de vrachtauto’s zijn bemonsterd, rijden ze via een oprit naar de aardappelbunkers om daar te 
worden gelost. Vanuit deze bunkers worden de aardappelen afgevoerd met transportbanden naar de 
Grote Opslag Ruimte (GOR). Daarna rijden de auto’s via de weegbrug het terrein af. 
De capaciteit van de GOR bedraagt circa 7.000 ton. Dat is voldoende om het weekend te kunnen 
overbruggen. 
 
Het bij de monsterverwerking gebruikte waswater bevat tarra en wordt afgevoerd naar de voorwasserij 
(hergebruik). De aardappelen van het monsterlokaal worden afgevoerd naar de malerij. 
 

Wasserij  
In de wasserij worden de aardappelen gereinigd. Om schuimvorming te voorkomen wordt anti-schuim 
gedoseerd (vanuit containers) aan het waswater. De aardappelen worden vanuit de GOR door middel 
van aardappelenpompen verpompt naar de trommelstenenvanger alwaar de stenen worden afgevangen 
in een container. Het loof en stro worden via de opdrijfwas verwijderd. In de wastrommel wordt het zand 
verwijderd. Vanuit de wastrommel worden de aardappelen geleid over de tweede stenenvanger die wat 
lichtere steentjes afvangt. Dan worden de aardappelen gevoerd naar de schudzeven. Hier worden de 
aardappelen schoongespoten met bedrijfs- en condensaatwater. De aardappelen worden dan geleid 
naar de cokesvangers en vervolgens via een transportweegband geleid naar de bunkers boven de 
raspen van de malerij. 
 
Het verzamelde vrijgekomen loof wordt afgevoerd naar de compostering van de AVEBE locatie Ter 
Apelkanaal.  
 
De schone stenen worden maximaal 3 jaar opgeslagen op het terrein. Het breken van de stenen 
gebeurt door middel van een mobiele puinbreker (voorzien van een sproei-installatie ter voorkoming van 
stofemissie) en op eigen terrein waarna het granulaat wordt hergebruikt als terreinverharding en 
dijkversterking of zal worden afgevoerd naar derden. Het kan ook voorkomen dat de stenen ongebroken 
op eigen terrein worden gebruikt voor een nuttige toepassing. Er wordt van uitgegaan dat de mobiele 
puinbreker eens per 3 jaar, gedurende 2 weken binnen de inrichting aanwezig is. De puinbreker zal 
overwegend in dagperiode tussen 07:00 en 19:00 uur in gebruik zijn. 
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Malerij  
De malerij heeft tot doel de celwanden van de aardappel stuk te maken, waardoor de zetmeelkorrels 
ontsloten worden. De capaciteit van de malerij bedraagt maximaal 200 ton schone aardappelen per uur. 

Vanuit de wasserij worden de schone aardappelen via een transportband getransporteerd naar de 
raspenbuffer. Van hieruit worden de aardappelen, met voor elke rasp een regelschroef, vermalen in de 
raspen, waarbij het zetmeel wordt vrijgemaakt.  

Het raspsel wordt verzameld in de gemaalbuffertank, waar natriumbisulfiet-oplossing wordt gedoseerd 
om verkleuring door oxidatie tegen te gaan. De natriumbisulfiet-oplossing wordt vanuit het 
chemicaliënpark via een leiding aangevoerd. Vanuit de gemaalbuffertank wordt het raspsel afgevoerd 
naar een voedingsringleiding waarop de extractie units zijn aangesloten. 

 
Extractie  
In de extractie-afdeling wordt het raspsel gescheiden in een zetmeelstroom, een vezelstroom en een 
vruchtwaterstroom. In eerste instantie wordt door middel van decanters het vruchtwater uit het raspsel 
afgescheiden. Het vruchtwater wordt naar de nevenproductenfabriek (NPF) getransporteerd en aldaar 
verder verwerkt. Met behulp van centrizeven worden de vezels afgescheiden van het zetmeel en deze 
vezels worden vervolgens afgevoerd naar de vezelontwatering. De zetmeelstroom wordt door middel 
van seperatoren ingedikt. Hierna wordt de zetmeelstroom geraffineerd. 
 
De separatoren worden periodiek gereinigd met natronloog via het Cleaning In Place (CIP) systeem. 
Het spoelwater wordt geloosd op de AWZI (2m3 eens per 3 weken). 
 
In de extractie wordt antischuim toegevoegd om overmatige schuimvorming te voorkomen. 
 
De koeling van het verdunde vruchtwater wordt gerealiseerd met behulp van een koelwatersysteem dat 
bestaat uit 2 koeltorens en afhankelijk van de buitenluchttemperatuur aangevuld met 2 koelunits met 
R134 A als koelmedium. De koelunits worden gehuurd door AVEBE. De plaatsing en het onderhoud van 
de koelunits vindt plaats door de leverancier. 
Ten behoeve van de bestrijding van bacteriën- en legionella-groei in de koeltoren worden periodiek 
chemicaliën gedoseerd. De spuilozing betreft 1 m3/uur gedurende campagne. 
 
Raffinage  
De in de extractie-afdeling afgescheiden zetmeelstroom (circa 60 ton handelsdroog zetmeel per uur) 
wordt gescheiden via seperatoren en natzeving. 

De essentie van deze scheidingsstap is, dat het aan het eind het toegevoegde schone waswater 
(waswater en zetmeel zijn dus in tegenstroom) steeds meer verontreinigingen uit de zetmeelstroom 
opneemt. Deze gescheiden zetmeelsuspensie wordt afgevoerd naar de suspensie-buffers en 
vervolgens gedistribueerd naar de buffertanks van de zetmeeldrogerij. 
De overloop van de raffinage bevat een geringe hoeveelheid vaste stof (bestaande uit fijne 
vezeldeeltjes, kleine zetmeelkorrels en fijn vuil). Deze stroom wordt door middel van raffinage in de 
zijlijn verwerkt waarbij een gedeelte van de stroom naar de buffertanks zetmeeldroging wordt geleid en 
de vuile stroom wordt geleid naar de vezelontwatering. 
In de raffinage wordt op verschillende plaatsen anti schuim gedoseerd om overmatige schuimvorming te 
voorkomen en wordt perazijnzuur toegevoegd om bacteriologische verontreinigingen in controle te 
blijven. 

De installaties worden ( 1 per dag) gereinigd met natronloog via het Cleaning In Place (CIP) systeem. 
Het spoelwater wordt geloosd op de AWZI. 
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Vacuümfilters  
De geraffineerde zetmeelsuspensie wordt rechtstreeks naar een verdunningstank gepompt en 
vervolgens met vacuümfilters gescheiden in zetmeelkoek en filtraat. De zetmeelkoek wordt afgevoerd 
naar de zetmeeldrogers. Het filtraat wordt hergebruikt in de raffinage als waswater. 
 

Drogerij  
De natte zetmeelkoek wordt gedroogd tot handelsdroog zetmeel door middel van drogers met 
bijbehorende apparatuur. De drogers (5, 6, en 7) hebben samen een capaciteit van 60 ton/uur natief 
(droog) zetmeel. Het droge zetmeel wordt pneumatisch getransporteerd en opgeslagen in de grote 
opslagsilo (15.000 ton).  
Vanuit de verladingssilo’s kan op locatie worden afgezakt in big bags of  klein verpakking (25 kg) en 
afgeladen in bulk. Een gedeelte van het meel wordt via de verladingsilo’s met vrachtwagens 
getransporteerd naar bestaande silo’s buiten de locatie. 
 
Vloerwatersysteem  
Het water dat tijdens het proces in de AMF op de vloer komt, wordt gezuiverd door middel van een 
seperator. Het zetmeel dat uit de seperator komt, wordt teruggevoerd in de vezelextractie. Het gaat hier 
om kleine verliezen. Het vrijgekomen water wordt afgevoerd naar de AWZI (max. 25 m³/uur) 
 
Waswaterbehandeling en tarra scheiding 
De waswaterbehandeling heeft als functie het was- en zwemwater, gebruikt in de aardappelaanvoer, de 
monstername, de voorwasserij en de wasserij voor hergebruik als was- en zwemwater geschikt te 
maken. De waswaterbehandeling is een circulatiecircuit: een deel van het waswater wordt uit dit 
circulatiecircuit afgevoerd naar de AWZI (circa 100 m3/uur). Dit deel wordt in de wasserij (bij de 
schudzeven) met bedrijfswater en procescondensaat weer aangevuld. 

De waswaterstroom wordt in de waswaterbehandeling ontdaan van de tarra die met de aardappelen 
wordt aangevoerd en tijdens het wasproces in het was- en zwemwater terecht is gekomen. Dit gebeurt 
in de waswaterbezinker. De bovenloop van de waswaterbezinker wordt via een opfrisbassin via het 
GOR loswaterbassin teruggevoerd naar de wasserij.  

De onderloop van de waswaterbezinker wordt naar een hydrocycloon geleid. In de hydrocycloon wordt 
de stroom gescheiden in een zandfractie, welke de cycloon aan de onderzijde verlaat en in een mengsel 
van humus en (licht, fijn) zand dat de cycloon aan de bovenzijde verlaat. De humusfractie (ca. 100 m3) 
wordt met behulp van een leiding waarvan de pomp op het terrein in Gasselternijveen staat verpompt 
naar de tarraberging (oppervlakte 6 hectare) gesitueerd ten zuiden van de locatie Hollandia in Nieuw 
Buinen. De humus wordt als slurrie aangevoerd waarna de vaste stof bezinkt en het bovenwater terug 
kan worden gevoerd naar de AWZI. 

De onderloop (zandfractie) van de hydrocycloon wordt verpompt naar een zandberging waar het 
uitvloeit. De zandberging is omheind. Periodiek wordt het zand uitgegraven en in hopen gezet om in te 
drogen en is dan van een dusdanige kwaliteit dat het afgezet kan worden in de wegenbouw waarmee 
naar verwachting 20% van de oorspronkelijke tarra nuttig wordt hergebruikt.  

In geval een calamiteit ontstaat te Nieuw Buinen of wanneer de hydrocycloon of pompen buiten werking 
zijn bestaat de mogelijkheid om de onderloop van de waswaterbezinker af te voeren naar het 
zogenaamde moddergat. In het moddergat vloeit het waswater uit. De mogelijkheid bestaat om de 
zandfractie in het moddergat uit te vloeien op de zandberging of deze fractie uit het moddergat te 
verwijderen en na de vereiste keuringen af te zetten via diverse afzetkanalen.  
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6 NEVENPRODUKTENFABRIEK  –  NPF 
 

6.1 ALGEMEEN 
In de nevenproductenfabriek (NPF) wordt het vruchtwater van de aardappelen ontdaan van het grootste 
deel van de vuillast door de winning van eiwit en protamylasse uit het vruchtwater. Protapec wordt 
vervaardigd door middel van dragermateriaal (bijvoorbeeld sojahullen) met protamylasse. 

De nevenproductenfabriek bestaat uit de volgende procesdelen: 

 coagulatie; 
 eiwitafscheiding; 
 eiwitdroger; 
 eiwitopslag; 
 indamping tot protamylasse; 
 menging protamylasse met sojahullen (Protapec productie) 
 vezelontwatering 

 

De bewerkingen die in de NPF worden uitgevoerd zijn fysische bewerkingen (zoals coaguleren, drogen). 
De hulpstoffen die bij de processen in de NPF worden toegepast zijn zwaveldioxide, ‘stabicip’ en een 
anti-schuimmiddel.  

 

6.2 PROCESBESCHRIJVING  
 De vruchtwaterstroom van de extractie is eiwithoudend en wordt verwerkt in de eiwitfabriek.  

De afzonderlijke onderdelen van de nevenproductenfabriek zijn beknopt weergegeven in onderstaand 
schema. De gebouwnummers in de beschrijving corresponderen met de nummers op de 
plattegrondtekening. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Blokschema Nevenproductenfabriek (NPF) 
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 Coagulatie 
Eiwitten hebben de eigenschap samen te klonteren na verhitting. Van dit principe wordt gebruik 
gemaakt om het eiwit af te scheiden van de vruchtwaterstroom. Het aangevoerde vruchtwater uit de 
aardappelzetmeelfabriek wordt eerst ontschuimd in tanks. Het ontschuimde vruchtwater wordt 
vervolgens naar de coagulatiestap verpompt. Het ontschuimde vruchtwater wordt voorverwarmd in een 
vacuüm-voorwarmvat en vervolgens naar stoominjecteurs geleid na pH-instelling met zwaveldioxidegas; 
dosering (circa 180 kg SO2 per uur). Als gevolg van deze dosering en de verhitting met stoom gaat een 
groot deel van het eiwit in het vruchtwater uitvlokken. Het gecoaguleerde vruchtwater (coagulaat) wordt 
afgekoeld in een flashvat en verzameld in een buffertank. De in het flashvat vrijkomende damp wordt 
gebruikt als verwarmingsmedium voor het vacuüm-voorwarmvat. De niet-condenseerbare gassen uit het 
voorwarmvat worden met behulp van waterring-vacuümpompen afgezogen en afgelaten naar de 
atmosfeer. 

 

 Eiwitafscheiding  
Het eiwit wordt afgescheiden met behulp van indikkers (pannevisfilters) en na de decanters wordt het 
eiwit afgescheiden en afgevoerd naar de eiwitdrogers. Het resterende, van eiwit ontdane, vruchtwater 
gaat via de overloop van de decanters naar de voedingstank van de indampinstallatie. De bij de 
eiwitafscheiding ontwijkende dampen worden afgezogen en worden afgevoerd naar de atmosfeer  

 

 Eiwitdroger  
De eiwitdrogerij bestaat uit één pneumatische droogeenheid. Deze droger is, voor wat betreft de 
werkwijze, vergelijkbaar met een zetmeeldroger. De eiwitkoek van de filters wordt in de droger (3,5 
ton/uur) gevoerd. Aan het begin van de droger wordt de hete lucht toegevoerd. De drooglucht wordt 
aangezogen via een filter, voorverwarmd met procescondensaat, stoomcondensaat en verzadigd 
stoom, vervolgens door directe aardgasverbranding met behulp van een Low-NOx-brander verder 
verwarmd tot de gewenste droogluchttemperatuur. De drooglucht en het droge eiwit worden afgevoerd 
naar een cyclonenbatterij, waar het eiwit van de drooglucht wordt afgescheiden. Het gedroogde eiwit 
wordt pneumatisch afgevoerd naar een silo en wordt gedeeltelijk gerecirculeerd. De afgewerkte 
drooglucht uit de cyclonenbatterij wordt via een natte wasser afgevoerd naar een schoorsteen. Het 
gebruikte waswater wordt afgevoerd naar de AWZI. 
 

 Eiwitopslag  
Het gedroogde eiwit wordt getransporteerd naar silo’s met een gezamenlijke inhoud van 5.000 ton eiwit. 
De gebruikte lucht van de transportsystemen wordt via doekfilters gereinigd en afgelaten naar de 
atmosfeer. Voor de reiniging van de ruimten van de eiwitfabriek is een stofzuigsysteem met filter 
aangebracht. De afvoer van het eiwit kan plaatsvinden in bulk (via verlaadstation) of in zakken (via de 
opzaksilo, opzakautomaat en pallettiseerautomaat). 
 

 Protamylasseproductie  
Het van eiwit ontdane vruchtwater dat bij de eiwitafscheiding vrijkomt, wordt verzameld in de 
indampervoedingstank. Vanuit deze voedingstank wordt het vruchtwater voorverwarmd en ingedampt. 
De damp wordt verzameld in een mengcondensor, gekoeld met water en opgeslagen in de conden-
saatopslagtank. Het in de condensaatopslagtank verzamelde procescondensaat wordt hoofdzakelijk 
gebruikt als verwarmingsmedium. Vervolgens wordt het condensaat gekoeld en deels hergebruikt in de 
wasserij. De geconcentreerde protamylasse wordt afgevoerd naar één van de opslagtanks. Daarin 
wordt tevens de protamylasse van de overige AVEBE-locaties opgeslagen, om vandaar te worden 
verwerkt in de protapecproductie. In totaal zijn er 4 opslagtanks resp. 2 tanks van 8.000 ton en 2 tanks 
van 17.500 ton. 

De indamplichamen van de indamper en van de naconcentratie worden regelmatig gereinigd volgens 
een CIP (Cleaning In Place) procedure met een verdunde natronloogoplossing en 
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salpeterzuuroplossing. Voor het reinigingsproces zijn circulatietanks aanwezig. De benodigde 
chemicaliën worden vanaf het chemicaliënpark aangevoerd. Het niet hergebruikte deel van het spoel- 
en CIP-water, wordt afgevoerd naar de AWZI. 

 

Protapecproductie  
Protapec wordt vervaardigd door menging van een dragermateriaal (bijvoorbeeld sojahullen) met 
protamylasse. Dit mengsel wordt vervolgens in een met aardgas verwarmde droogtrommel gedroogd en 
aansluitend gekoeld met lucht. De afgassen van de droog- en koelapparatuur worden afgelaten via een 
cycloon met nageschakelde condensor/wasser naar een schoorsteen. Het gedroogde product wordt met 
transportbanden getransporteerd naar silo’s en daar verladen. 

 

Vezelontwatering  
De voeding van de vezelontwatering is de vezelstroom die afkomstig is vanuit het extractiegedeelte. De 
vezels worden daarna met behulp van decanters zoveel mogelijk ontdaan van water. De vezels worden 
vervolgens met transportschroeven afgevoerd naar de vezelbunker en met vrachtauto’s afgevoerd. De 
uitgaande stromen van de vezelverwerking zijn de ontwaterde vezelstroom en het waterstroom die 
wordt teruggevoerd naar de extractie. De vezelproductie bedraagt ongeveer 20 ton/uur. 
De locatie Gasselternijveen beschikt over vezelbunkers met een totale opslagcapaciteit van 600 ton 
vezel. Vanuit deze bunkers wordt afgeleverd. Bij stagnatie van de afvoer wordt het meer geproduceerde 
tijdelijk afgevoerd naar het vezelplein.  
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7 SOLANIC 
 

7.1 ALGEMEEN 
Solanic is de projectnaam van het nieuwe productieproces van AVEBE. Solanic beslaat de winning van 
eiwit uit vruchtwater. Het nieuwe proces levert een hoogwaardig eiwit en is veel milieuvriendelijker 
doordat minder energie wordt gebruikt en het gebruik van zwaveldioxide vervalt. Dit nieuwe proces is 
door AVEBE ontwikkeld en uniek in zijn soort. Het proces wordt steeds verder ontwikkeld in de huidige 
pilot-installatie. Het voornemen is om Solanic in de toekomst full-scale op de locatie te bouwen. Echter, 
de locatiekeuze is nog niet bekend en kan wijzigen. De huidige pilot-installatie is gesitueerd in een 
bestaand bedrijfsgebouw. Voor een full-scale uitbreiding zal nieuwbouw noodzakelijk zijn. 
 

7.2 PROCESBESCHRIJVING 
De afzonderlijke onderdelen van Solanic zijn weergegeven in onderstaand processchema.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4: Processchema Solanic 

Er kunnen drietal werksituaties worden onderscheiden,  
1. campagne: Tijdens de reguliere verwerking van de aardappelen wordt een deel van het 

vruchtwater uit de hoofdstroom afgeleid naar het Solanic proces. De rest van de 
vruchtwaterstroom blijft verwerkt worden op de bestaande wijze via coagulatie. 

2. verlengde campagnetijd, dit omvat een 10-tal weken aansluitend aan de normale campagne.  
Deze aanvulling aan de campagne wordt de komende jaren worden benut als extra tijd voor verdere 
optimalisatie van het proces. Dit behelst het volgende: 

 1 rasp wordt in bedrijf gehouden waarmee circa 20 m3 vruchtwater wordt geproduceerd. 
Omdat in deze periode de indamping niet meer operationeel is, wordt het onteiwit 
vruchtwater direct geloosd naar de AWZI en het mengsel van zetmeel en vezels wordt 
afgezet in de diervoeding, of een deel van de bestaande extractie en raffinage wordt in 
bedrijf gehouden om zetmeel te winnen en als zetmeelslurry af te zetten naar de 
derivatenafdeling van locatie Foxhol. 

  het raffineren en te drogen van de natte eiwit tot droog eiwit. Het doel van de proef is om 
aan te tonen hoe er een droog product geproduceerd kan worden wat voldoet aan alle 
specificaties. Hiervoor zal een nieuw proces ingezet worden gebaseerd op raffinage door 
middel van diafiltratie op de bestaande ultrafiltratie en raffinage middels hars gevolgd door 
droging op de bestaande sproeidroger. De regeneratie van de hars wordt uitgevoerd met 
behulp van propionzuur. Het propionzuur zal gedurende de intercampagne worden 
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opgeslagen in de bestaande mierenzuurtank op het chemicaliënpark. De bestaande 
mierenzuurtank wordt vooraf leeggemaakt voor opslag van propionzuur. 

  
Voorbehandeling 
Als eerste wordt het vruchtwater voorbehandeld waarbij alle niet opgeloste materiaal als vezels en 
reeds gecoaguleerd eiwit wordt afgescheiden met behulp van zeven en separatoren. Het afgescheiden 
materiaal wordt verder verwerkt in de vezelstroom. Ook vindt er toevoeging van natronloog plaats voor 
het optimaliseren van de pH. Daarnaast wordt anti oxidant toegevoegd om de kleur van het eiwit te 
stabiliseren.  
 
Eiwitafscheiding  
Aansluitend wordt de gereinigde vruchtwaterstroom naar de eiwitafscheidingsinstallatie geleid. In dit 
batchproces wordt het vruchtwater over een kolom gevoerd met een adsorbent dat eiwitten bindt. Het 
onteiwit vruchtwater wordt teruggevoerd naar de bestaande coagulatie om daar verder te worden 
verwerkt. 
Wanneer de kolom de maximale beladingsgraad heeft bereikt wordt de inhoud van de kolom (inclusief 
aanhangend eiwit) gewassen door onthard water over de kolom te leiden. Bij dit wassen worden alle 
niet-eiwitten van de kolom gespoeld. Het gebonden eiwit blijft in de kolom achter. Het waswater van de 
kolom wordt geloosd naar de AWZI (5 m3 per uur). Nadat de ‘geladen’ kolom is gewassen, bevindt zich 
alleen nog eiwit in de kolom. Dit eiwit wordt door middel van pH verandering van de kolom gespoeld.  
 
Periodiek (verwachting 1 keer per dag) wordt de kolom gereinigd met een CIP-vloeistof (circa 2 m3 

natronloog 4%). Na de CIP wordt de reinigingsvloeistof, verontreinigd met eiwitten geloosd naar de 
zuivering. De lozing inclusief spoelwater bedraagt circa 10 m3 per dag. 
 
Ultrafiltratie  
Na het wassen van de kolom wordt het daaraan gebonden eiwit verwijderd en als oplossing naar de 
ultra filtratie unit geleid waar het wordt geconcentreerd door passage van een semi-permeabel 
membraan dat het water doorlaat en het eiwit daarmee concentreert. In deze stap kan pH correctie 
plaatsvinden om het eiwit te conserveren.  
 
Het permeaat (10 m3 per uur nagenoeg schoon water) gaat naar de AWZI. Dagelijks wordt de installatie 
gereinigd met behulp van natronloogoplossing (circa 2 m3 natronloog 1%). Deze CIP- vloeistof die 
verontreinigd is met eiwitten wordt geloosd naar de AWZI (circa 10 m3 per dag) 
Voor de reiniging van de ultra filtratie kunnen 3 specifieke membraan reinigingsmiddelen op 
respectievelijk loog , chloor en zuur basis worden gebruikt. Er is voor reinigingschemicaliën een 
zogenaamde systeemcontainer naast SOLANIC geplaatst met daarin 3 IBC voorraad/wissel containers 
en 3 IBC doseercontainers met elk 1 m3 inhoud voor de dosering van deze chemicaliën. De 
systeemcontainer is voorzien van een lekbak. 
 
CIP 
Voor de CIP en desinfectie van de productiesystemen, is binnen de SOLANIC installatie een 
doseersysteem aangebracht voor de dosering van desinfectans. 
 
Korrelkool Kolom 
De eiwitstroom wordt vervolgens over een kolom met korrelkool geleid. Deze kolom met actieve kool 
granulaat zorgt ervoor dat de eiwitoplossing verder wordt gezuiverd. De korrelkool wordt na verzadiging 
(verwachting 1 keer per 3 dagen) vervangen en als afval afgevoerd naar de compostering van de 
AVEBE locatie Ter Apelkanaal. 
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Drogen en verpakken 
Het eiwitconcentraat wordt deels door middel van een sproeidroger met nageschakeld fluïd-bed 
droger/koeler gedroogd tot een hoogwaardig eiwit, geschikt voor voeding- en farma doeleinden. De 
drooglucht wordt verwarmd met stoom, aangevuld met elektrische verwarming. Na droging wordt het 
eiwit pneumatisch getransporteerd naar een opzak-bunker, vanwaar uit wordt opgezakt in zakgoed en 
big bags. De lucht die gebruikt wordt voor het transport en het opzakken wordt via een filterende 
afscheider naar buiten worden afgeblazen. Een deel van het eiwit wordt niet gedroogd maar als 20% 
oplossing afgevuld in containers (1m3) en afgevoerd naar het magazijn. 
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8 WERKZAAMHEDEN TIJDENS INTERCAMPAGNE 
 
De protapec en Solanic activiteiten lopen door in de intercampagne. Deze activiteiten zijn beschreven in 
voorgaande hoofdstukken. Tijdens de intercampagne vinden tevens specifieke 
onderhoudswerkzaamheden plaats. Het betreft in hoofdzaak het leegmaken en schoonmaak van 
bassins/bergingen en het reinigen van installatie-onderdelen.  
 
Het leegmaken en schoonmaak van de bassins/bergingen vindt plaats tijdens dagperioden. De periode 
varieert van aantal dagen tot enkele weken. Na schoonmaak wordt het waswater afgelaten op de 
bedrijfsriolering naar de AWZI. Het vrijgekomen slib (slurry) wordt afgevoerd naar een externe 
verwerker. 
 
In de intercampagne wordt het moddergat gebaggerd m.b.v. een kraan. Het bevoegd gezag wordt 
geïnformeerd voordat wordt gestart met het baggeren van het moddergat  
Het zand van de zandberging wordt tijdens de intercampagne verzameld middels een shovel en 
afgevoerd. De afvoer vindt plaats via de Mondenweg. Naar verwachting wordt rekening gehouden met 
ca. 300 vrachtbewegingen. 
 
In de intercampagne worden installatie-onderdelen industrieel gereinigd, waaronder de SO2 tanks, de 
indamper en de stoomketels. Voor de reiniging (neutralisatie) van de SO2 tanks wordt vooraf een 
protocol opgesteld. Het verontreinigde spoelwater na reiniging van de installatie-onderdelen wordt 
afgelaten op de bedrijfsriolering naar de AWZI. 
 
Naast de bovengenoemde specifieke intercampagne werkzaamheden vindt er tevens groot onderhoud 
en modificaties plaats. Na beëindiging van de onderhouds- en revisiewerkzaamheden wordt gestart met 
het waterdraaien. Tijdens het waterdraaien worden lektesten uitgevoerd bij de installatie zodat kan 
worden voldaan aan de voorwaarden voor opstart in de campagne. Het water afkomstig van deze 
activiteit wordt afgelaten op de AWZI. 
 
In de intercampagne vindt drogen van zetmeelderivaten plaats. Voor het drogen van zetmeelderivaten 
zal droger 6 (ca. 15 ton/uur) worden gebruikt. De aanvoer van zetmeelderivaten vindt plaats vanuit de 
locatie Ter Apelkanaal. De transportbewegingen zijn 1 vrachtwagen per uur en vindt plaats tijdens dag, 
avond en nachtperioden. 
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9 AFVALWATERZUIVERINGSINSTALLATIE 
 

9.2  ALGEMEEN 
Op de AVEBE locatie Gasselternijveen is een rioleringsstelsel in gebruik om zo het ontstane 
bedrijfsafvalwater op een doeltreffende manier af te voeren en te verwerken in de 
afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). De functie van de bedrijfsafvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) 
is het zodanig zuiveren van de bedrijfsafvalwaterstroom, dat lozen op het oppervlaktewater mogelijk is.  
De AWZI ligt op ca. 6 km afstand van de locatie Gasselternijveen in de gemeente Borger-Odoorn. Het 
bedrijfsafvalwater wordt vanuit bezinkbassins en pomphuis middels een pijpleiding naar de AWZI 
getransporteerd. 
 

9.3 (AFVAL)WATERSTROMEN 
De volgende (afval)waterstromen kunnen worden onderscheiden: 
 bedrijfsafvalwater 
 huishoudelijk en sanitair afvalwater 
 hemelwater 

 
Lozing op gemeentelijk riool 
Het huishoudelijk en sanitaire afvalwater (ca.1250 m³)dat vrijkomt wordt geloosd op het gemeentelijk 
riool. 
 
Lozing op bedrijfsriolering 
Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van de bedrijfsprocessen en chemicaliënpark en wordt via diverse 
leidingen verzameld en afgevoerd naar de voorbezinking. Het hemelwater afkomstig van daken en het 
terrein wordt via de bedrijfsriolering ook afgevoerd naar een voorbezinker. Via de voorbezinker wordt 
het afvalwater afgevoerd naar de AZWI te Nieuw Buinen.  
 

9.4 PROCESBESCHRIJVING 
De AWZI is een laagbelast actief slib systeem (0,06 kg CZV/kg DS per dag) die het bedrijfsafvalwater 
gedurende de campagne geschikt maakt voor lozing op het oppervlaktewater. Indien door onvoorziene 
omstandigheden het effluent niet aan de eisen voldoet, kan het gezuiverde water naar de vloeivelden 
worden geleid. Daarmee wordt voorkomen, dat effluent wordt geloosd dat niet aan de effluentnormen 
voldoet. Het zuiveringsslib wordt als afval afgevoerd naar een erkende verwerker. 
 
De AWZI bestaat uit de volgende hoofdonderdelen.  
 bedieningsgebouw 
 contacttank 
 beluchtingsbassins 
 nabezinktanks 
 polishingvijver 
 sibopslag en -slibbewerking 
 opslag van ijzerchloride en poly-electroliet 
 humus/zand depot 
 pompgebouwen 
 hoog- en laagspannings ruimte 

Alle bassins zijn voorzien van een folie met uitzondering van de polishingvijver. 
 
Bedieningsgebouw 
In het bedieningsgebouw is een bedieningsruimte AWZI, een laboratorium, een kleine werkplaats 
technische dienst en de slibontwatering gevestigd. Op het laboratorium worden afvalwateranalyses 
uitgevoerd. In de werkplaats technische dienst worden lichte onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 

 
 

Verwijderd: (
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Contacttank 
Het influent van de AWZI passeert een contacttank. Hierin vindt een optimale menging van retourslib 
plaats en vindt in de persleiding dosering van ijzerchloride plaats ten behoeve van de defosfatering. 
 
Beluchtingstanks 
In het beluchtingsbassin (met een totaal volume van 70.000 m3) vindt de aerobe afbraak plaats. De 
zuurstofinbreng vindt plaats met behulp van beluchters. 
 
Nabezinktanks 
Het effluent van het beluchtingsbassin stroomt door het hydraulisch drukverschil naar de nabezinktanks. 
In de nabezinktanks wordt een klein deel van het gesedimenteerde slib met behulp van de onder-
looppomp verpompt naar een verzamelput. Vanuit de verzamelput wordt het slib of naar de slibopslag of 
naar het bandfiltergebouw verpompt. 
Het grootste gedeelte wordt teruggevoerd via de contacttanks naar de bassins. De vloeistof stroomt 
vanuit de bezinktank door middel van een overstort naar het polishingveld. 
 
Polishingvijver 
Het effluent uit de nabezinktank kan nog een fractie zwevende deeltjes bevatten. In de polishingvijver 
bezinken deze zwevende deeltjes alsnog. Het effluent van deze polishingvijver wordt geloosd via een 
wijk op het kanaal ‘de Dreefleiding’. 
 
Slibbewerking 
Als gevolg van het zuiveringsproces ontstaat er secundair slib. Bij een laagbelast systeem hoort een 
lage slibgroei van circa 15% van de aangevoerde CZV. Dit betekent dat er per dag een slibgroei 
optreedt van ongeveer 4 ton ds/dag. Per jaar betekent dit  175.000 m3 met 1% ds. 
 
De slibslurry in de slibopvang kan op verschillende manieren worden verwerkt. De slibslurry kan 
rechtstreeks naar de slibbassins. In de slibopslag vindt ontwatering plaats door middel van natuurlijke 
indikking van het slib. De ontstane vloeistoflaag boven het slib wordt met behulp van een dompelpomp 
teruggevoerd naar het beluchtingsbassin. 
De slibbewerking vindt plaats in een aparte ruimte in het bedieningsgebouw. Aan de slibslurry wordt een 
poly-electroliet gedoseerd om de ontwatering op de bandfilter te verbeteren. De opslag van de poly-
electroliet vindt aldaar plaats in containers.  
Het ingedikte slib wordt opgeslagen in de slibbassins (3 bassins resp. 2.000 m3, 20.000 m3 en 50.000 
m3). Het slib wordt afgevoerd naar een erkende verwerker en het geproduceerde materiaal wordt 
ingezet voor nuttige toepassing (o.a brandstof voor energiecentrales). 
Het voormalige beluchtingsbassin gelegen achter het slibbassin van 50.000 m3 is destijds gesaneerd 
met tarra en is begroeid. 
 
Opslag van ijzerchloride en poly-electroliet 
Op de zuivering is een tank ijzerchloride (30 m3). Het ijzerchloride wordt vanuit een tankauto gelost in 
een bovengrondse tank. IJzerchloride wordt gebruikt bij de AWZI om ingeval van een dreigende 
overschrijding van de fosfaatnorm in te grijpen.  
Poly-electroliet (PE) wordt gedoseerd in het beluchtingsbassin om, indien nodig licht slib te voorkomen. 
De poly-electroliet wordt in 4 containers van 1 m3 elk (werkvoorraad) opgeslagen in een geïsoleerde 
metalen container, die geschikt is voor opslag van PGS 15 stoffen, waaronder een opvangbak van 
voldoende grootte. In een tweede geïsoleerde stalen container wordt een verdunningsinstallatie, de 
doseerpomp en de aansturing geplaatst. Ook deze container is voorzien van een opvangbak. 
 
Humus/zand depot 
Op de locatie in Gasselternijveen wordt de onderloop van de waswaterbezinker naar een hydrocycloon 
geleid. In de hydrocycloon wordt de stroom gescheiden in een zandfractie, welke de cycloon aan de 
onderzijde verlaat en in een mengsel van humus en (licht, fijn) zand dat de cycloon aan de bovenzijde 
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verlaat. De humusfractie (ca. 100 m3) wordt met behulp van een leiding waarvan de pomp op het terrein 
in Gasselternijveen staat verpompt naar de tarraberging (het humus/zand depot met een oppervlakte 6 
hectare). De humus wordt als slurrie aangevoerd waarna de vaste stof bezinkt en het bovenwater wordt 
via een afgesloten wijk teruggevoerd naar de AWZI. 

 
9.5 SAMENSTELLING EN BESTEMMING VAN HET EFFLUENT 

Bij normale bedrijfsvoering zal het effluent van de AWZI voldoen aan de hierna vermelde 
lozingswaarden. Het debiet bedraagt 450 m3/uur afvalwater. 
Het afvalwater wordt gedurende het hele jaar gezuiverd en geloosd. Daarbij wordt gedurende de 
campagne (augustus – mei) 10.000 m3 per dag geloosd en gedurende de intercampagne 5.000 m3 per 
dag. De lozing tijdens de intercampagne kan fluctueren omdat dit afhangt van o.a. de samenstelling 
afvalwater dat via de vloeivelden wordt teruggevoerd en de activiteiten van Solanic. 
 
Tabel 1: Aangevraagde lozingsparameter 

Grootheid 
 

Lozingsparameter   

BZV (mg/l) 10 - 15 
P-totaal (mg/l) 1 - 2 
P-totaal (mg/l) 5 
N-totaal (mg/l) 10 - 15 
Bezinkbare delen 
(mg/l) 

30 - 50 

  
pH 6,5 - 8,5 
Temperatuur 25 °C 

 
Eens per week wordt het gezuiverde afvalwater bemonsterd en geanalyseerd volgens de geldende 
normeringen. Het monsternamepunt bevindt zich bij het lozingspunt bij Hollandia te Nieuw Buinen. 
Indien het effluent van de AWZI op basis van het BZV, het fosfaatgehalte en/of het stikstofgehalte niet 
voldoet aan de lozingseisen, wat o.a. het gevolg is van dalende temperaturen tijdens de winterperiode, 
wordt het afvalwater vanuit de polishingvijver verpompt naar de bestaande vloeivelden 
(bergingscapaciteit 600.000 m3). Dit afvalwater wordt in de intercampagne, opnieuw behandeld en na 
analyse wordt bepaald of het alsnog kan worden geloosd op het kanaal ‘de Dreefleiding’.   
Vanwege opstart- en stopproblemen tijdens de aanloop campagne en afloop campagne wordt voor elke 
periode over een maximaal van 3 weken een P-totaal concentratie van 5 mg/l aangevraagd.  

 

 


