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10 LOGISTIEK 
 
De logistiek activiteiten zijn voornamelijk afvoer van eindproduct en bijproducten (eitwit in big bags en bulk, vezels in bulk, 
protapec in bulk). Tevens worden per vrachtauto sojahullen aangevoerd.  
Voor de afvoer van gedroogd zetmeel heeft de locatie de beschikking over 3 silo’s (a 100 ton) voor bulkaflevering en 1 silo 
met nageschakelde big bag opzakinstallatie. In de bestaande meelloods waar ook de opzakkerij van big bags is gesitueerd is 
een opzakinstallatie met pallettiseerunit voor opzakken van meel in verpakkingen van 25 kg. De klein verpakkingen van 25 
kg worden via een automatisch transportsysteem (bijv. rollerbaan) getransporteerd naar een loods (30.000 m2).  
 
Voor intern transport wordt gebruik gemaakt van pneumatisch transport en heftrucks al of niet met een aangekoppelde kar. 
Stalling van heftrucks vindt plaats in de meelloods. Het gemiddelde vermogen van de heftrucks is 35 kW.  Er rijden 
elektrische heftrucks en heftrucks op propaan. De vulling van propaantankjes vindt plaats buiten de locatie. Op het vezelplein 
is een voorraad propaantankjes aanwezig in een afgesloten stalling. 
 
De aardappelaanvoer (gebouw 003) maakt gebruik van een aparte weegbrug. Bij de verlaadsilo van zetmeel is een 
weegbrug. Daarnaast zijn nabij de vezelbunker 2 weegbruggen en bij de portier is een weegbrug bestemd voor aanvoer van 
sojahullen en inkomende grondstoffen. 
 

11 LABORATORIUM 
Ten behoeve van de productiebegeleiding en eindproductencontrole is een laboratorium aanwezig. In het laboratorium 
worden diverse analyses (o.a. fysisch/chemisch) verricht. In het laboratorium zijn diverse zuurkasten opgesteld. Ten behoeve 
van de analyses is een kleine hoeveelheid chemicaliën nodig. De chemicaliën worden opgeslagen in chemicaliënkasten. 
Er zijn laboratoriumprocedures over hoe om te gaan met resten van analyses. Stoffen die een negatieve invloed kunnen 
hebben op de AWZI worden apart per categorie gescheiden verzameld in vaten en afgevoerd als gevaarlijk afval. Ook 
verouderde of niet langer gebruikte chemicaliën worden op deze wijze ingezameld en afgevoerd. 
In het laboratorium wordt glas apart verzameld. Periodiek ingezamelde klein gevaarlijk afval wordt opgeslagen in de speciaal 
daarvoor bestemde opslagbox in de opslagloods voor opslag van gevaarlijke stoffen. De normale monsters gaan met het 
afval mee. De voedingsmonsters worden opgeslagen in verband met de traceerbaarheid. 
 

12 BEDRIJFSTECHNISCHE DIENST 
De bedrijfstechnische dienst is ondergebracht in gebouw 020 en is verantwoordelijk voor het in stand houden, modificeren, 
uitbreiden en ontwikkelen van de technische uitrusting van de locatie door: voorbereiden en uitvoeren van correctief en 
preventief onderhoud, voorbereiden en uitvoeren van projecten, verlenen van diensten bij voorbereiding en uitvoeren van 
modificaties. 
Ten behoeve van bovengenoemde werkzaamheden zijn de medewerkers ingedeeld in groepen specialisten die elk op hun 
terrein het onderhoud verzorgen.  
Het onderhoud kan verdeeld worden in een 2-tal soorten: 
Preventief onderhoud: waardoor groter onderhoud en calamiteiten worden voorkomen. Dit bestaat uit periodieke inspecties, 
periodiek vervangen van onderhoudgevoelige onderdelen, regelmatig smeren en olie verversen en conserverend onderhoud 
(zoals schilderen).Het periodiek onderhoud is vastgelegd in een geautomatiseerd systeem op basis van 
onderhoudsconcepten, waaruit de opdracht tot inspecties en vervangingen na verstrijken van een vooraf ingestelde periode 
wordt gegeven.  
Correctief onderhoud: het vervangen van ondanks preventief onderhoud toch defect geraakte onderdelen, het herstellen van 
beschadigingen, verhelpen van storingen en dergelijk direct uit te voeren werk.  
Het onderhoudspersoneel heeft de beschikking over de noodzakelijke onderdelen, gereedschappen en middelen voor het 
uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden. Deze zullen hoofdzakelijk bestaan uit boren, zagen, slijpen, lassen, stralen, 
snijden, draaien, frezen en dergelijke werkzaamheden. 
Opslag van op dat moment overcomplete onderdelen van installaties en nieuw materiaal geschiedt in drie magazijnen 
(gebouw 020). 
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In de schilders- en timmerwerkplaats (gebouw 024) is een opslagruimte voor verf en oplosmiddelen (ca. 100 kg). De 
betonnen vloer is voorzien van een opstaande rand, zodat een vloeistofdichte opvangbak gevormd wordt, met een totale 
inhoud van 1.000 liter. De diverse producten zijn van elkaar gescheiden opgeslagen. Door de gescheiden opslag is het 
gevaar van vermenging van verschillende producten verkleind.  
Oliën en vetten worden alleen toegepast bij directe revisiewerkzaamheden en preventief onderhoud (circa 20.000 liter/jaar). 
De opslag van de benodigde olie (gebouw 20) vindt plaats in vaten die zijn opgesteld boven een opvangbak. De opslag van 
afgewerkte olie vindt separaat plaats in vaten die in een opvangbak staan.  
In de romneyloods op het terrein vindt ook opslag van (afgewerkte) oliën en vetten plaats in vaten die geplaatst zijn 
lekbakken. 
De technische dienst gebruikt las- en snijgassen bestaande uit zuurstof, propaan, acetyleen en argon. Tevens staan op 
diverse plaatsen tijdens de uitvoering van werkzaamheden verspreid over de inrichting laskarren met gasflessen. 
 

13  UTILITIES 
De energievoorziening van de locatie bestaat uit: 
 een WKC (gasturbine, themisch vermogen 75 MW, met nageschakelde afgassenketel) 
 3 stoomketels (thermisch vermogen 19 MW per stuk) 

 
Elektriciteit  
Met behulp van een warmtekrachtcentrale (WKC) wordt een generator aangedreven met een vermogen van 27 MWe. Van 
de geproduceerde elektriciteit wordt gebruikt op de eigen locatie ( tijdens de campagne circa 12,5 MWe en tijdens de 
intercampagne 1,5 MWe). De rest van de produceerde elektriciteit wordt geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. Bij 
storingen in de WKC wordt de elektrische energie geleverd door het landelijke elektriciteitsnet. 
 
De gasturbine vormt samen met de generator, tandwielkasten en smeeroliesysteem een complete eenheid en is voorzien 
van low NOx  verbrandingskamer  om de emissies  te laten voldoen aan BEES eisen.  
De benodigde verbrandingslucht wordt via een filter met geluiddemper aangezogen door een ventilator. Na verbranding 
worden de rookgassen afgevoerd naar een afgassenketel. De geproduceerde stoom wordt via het stoomnet geleverd aan de 
productie afdelingen. De afgassen worden geëmitteerd in de atmosfeer. De smeerolie en de generator worden met l water 
gekoeld. Het aardgasverbruik van de gasturbine is 8.500 m³/uur 
 
In de intercampagne kan de WKC ook worden bedreven zonder nageschakelde afgassenketel om elektriciteit te leveren aan 
het net. Dit i.v.m. het opvangen van de extremen op de elektriciteitsonbalans markt. 
 
Voor het in bedrijf houden van de meest essentiële apparatuur is een door een dieselmotor aangedreven noodgenerator 
aanwezig met een vermogen van circa 400 kWe. De noodgenerator wordt maandelijks getest op een goede werking. 
 
Stoom 
De stoomvoorziening wordt in hoofdzaak gevormd door de afgassenketel van de WKC. Deze installatie bestaat uit een door 
afgassen van de gasturbine gestookte afgassenketel (stroomproductie gemiddeld 55 ton/uur, 17 bar, 220°C). De installatie 
voldoet aan BEES. Als aanvulling op de stoomproductie van de WKC leveren de stoomketels ieder maximaal 25 ton stoom 
per uur. Deze ketels 1 en 3 zijn in1996 en 1998 aangepast aan de eisen verwoord in BEES. En voor ketel 2 geldt een 
bedrijfstijd van max. 500 uur per jaar. 
De normale situatie is dat de WKC maximaal draait, dus 55 ton stoom per uur levert. Daarnaast draaien ketel 1 en/of  , maar 
niet op maximaal vermogen en ketel 2 staat stand-by. Bij storingen in de WKC wordt elektriciteit geleverd door het landelijke 
net en wordt de stoomlevering overgenomen door de stoomketels 1 t/m 3. Bij korte storingen die redelijk snel kunnen worden 
opgeheven is deze maatregel afdoende. De ervaring leert dat voor langere storingen extra bijstand nodig is om de productie 
ongestoord door te kunnen laten gaan bij uitval van de WKC. In geval van dergelijke storingen zullen huurketels worden 
geplaatst.  
Voor de verwarming van protamylasse bij de protapecproductie tijdens de intercampagne is een stoomgenerator in bedrijf 
welke ca. 1 ton stoom per uur met een druk van 0,5 bar levert.  
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De beveiligingen die zijn aangebracht op de stoomketels voldoen aan de eisen van de Dienst voor het Stoomwezen alsmede 
ook aan de VISA-eisen. De keuring van de stoominstallaties vindt verder iedere twee jaar plaats. 
In de hoofdstoom leiding na de WKC is de bestaande stoom veiligheidsklep van de afgassenketel vervangen door een 
stoomafblaas regelklep met een afblaas capaciteit van 5 tot 55 ton/uur, geschikt voor continue afblaas. De ervaring van de 
afgelopen jaren heeft geleerd dat bij een tijdelijke verlaging van de aardappelzetmeel-fabriek, als gevolg van niet gepland 
onderhoud en storingen, het technisch beter is om tijdelijk stoom af te blazen dan om de WKC terug te regelen tot het dan 
gewenste niveau van stoomlevering. Daarnaast kan het met name bij het niet op vollast draaien van de 
aardappelzetmeelfabriek nuttig of nodig zijn om de WKC op een hogere capaciteit te bedrijven dan nodig voor de 
stoombehoefte in verband met leveringsverplichting van elektriciteit aan het openbare net. Dit als gevolg van onze deelname 
aan de APX beurs en het opvangen van een acuut tekort aan elektriciteit in Nederland. Het gebruik van de nieuwe 
veiligheidsklep als stoomregelklep zal voornamelijk overdag plaatsvinden, de veiligheidsfunctie is vanzelfsprekend dag en 
nacht paraat. De maximaal verwachte hoeveelheid stoom die per jaar wordt afgeblazen wordt geschat op 12.500 ton. Dit is 
5,8% van de jaarproductie. 
 
De spuihoeveelheid van de stoomproductie is ongeveer 2,5 à 5% van de ketelwaterproductie. Afgezien van een calamiteit 
wordt alleen condensaat gespuid op het bedrijfsriool. Dit is gemiddeld 2 m3/uur (8.000 m3/jaar). Aan het ketelwater worden 
chemicaliën toegevoegd (Nalco producten).  
 
Noodvoorziening 
Bij storingen in het openbare net is het met behulp van de noodstroomvoorziening mogelijk om de warmte/krachteenheden 
eventueel te laten draaien in eilandbedrijf, of veilig te laten stoppen. Bij gebruik in  eilandbedrijf wordt de geproduceerde 
energie uitsluitend op het eigen gebruik afgestemd en niet op het openbaar net terug geleverd. 
 
Transformatoren 
De transformatoren zijn voorzien van een oliebuffer en staan boven vloeistofkerende bakken. De transformatorenolie is PCB 
vrije olie.  

 
14  HULPSYSTEMEN 

 
Aardgas 
Aardgas wordt aangevoerd via een aardgasstation en aangeleverd door de Nederlandse Gasunie met een druk van 
ongeveer 40 bar. Vanuit het gasontvangststation wordt het aardgas rechtstreeks naar de WKC gevoerd. Voor de overige 
gebruikers wordt de gasdruk gereduceerd tot 8 bar. Vanuit het station wordt het gas gedistribueerd naar de diverse grote 
verbruikers, waar de aardgasdruk verder wordt gereduceerd van 8 bar tot circa 250 mbar. 
Het gasontvangststation is eigendom van AVEBE, doch in beheer bij de Nederlandse Gasunie, die voor dit station een 
omgevingsvergunning heeft. Het aardgasverbruik per jaar is ca. 50.106 m3. 
 
Perslucht 
De benodigde perslucht wordt met behulp van een aantal (schroef)compressoren opgewekt, gedroogd en via buffervaten 
gedistribueerd naar de verbruikers. 
 
Bronwater 
Onder vergunning met kenmerk 28/wamil/2/9509214 van Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe onttrekt AVEBE 
grondwater voor haar procesvoering. Momenteel wordt uit één bron grondwater onttrokken(10 m³/uur). Het betreft de bron 
voor het monsterweeglokaal van de AMF. 
 
 
Oppervlaktewaterontrekking  
Het benodigde bedrijfswater (maximaal 400 m3/uur) wordt onttrokken uit de Hunze. Na coagulatie wordt dit oppervlaktewater 
in een zandfiltersysteem zoveel mogelijk gezuiverd om als proceswater in de productie-eenheden te kunnen worden 
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toegepast. Bij het reinigen van deze filters wordt circa 5 m3/uur afgevoerd naar de AWZI. Het slib uit het schoonwaterbassin 
wordt periodiek gebaggerd, ontwaterd en afgevoerd naar derden. 
 
Onthard water 
Ontharding van het bedrijfswater vindt plaats ten behoeve van de stoomketels, de afgassenketel van de WKC.  De 
onthardingsinstallaties hebben een gezamenlijke capaciteit van ongeveer 65 m3/uur.  
De installaties bestaan uit volautomatisch werkende omgekeerde osmose installaties die met behulp van organische 
reinigingsmiddelen optimaal functionerend worden gehouden en met hars gevulde ionen wisselaars. 
De regeneratie van de met hars gevulde ionenwisselaars vindt standaard plaats met zoutwater en gemiddeld  bij 1 op de 9 
regeneraties  met zuur of base (zoutzuur en natronloog, beide 30%). 
Het regeneratiewater dat tijdens het reinigen en regenereren vrijkomt wordt naar de AWZI gevoerd en is in totaal ongeveer 
60 m3/keer; (10.000 m3/jaar. 
 
Verwarming van gebouwen 
De verwarming van de bedrijfsruimten vindt hoofdzakelijk plaats door middel van lage druk stoom verhitte luchtverwarmers. 
Door middel van de aan- of ingebouwde ventilatoren wordt de verwarmde lucht de betreffende ruimte ingeblazen. De 
kantoren worden deels verwarmd door met aardgas gestookte en deels door met lage druk stoom verwarmde centrale 
verwarmingseenheden of door per ruimte aangebrachte gasgestookte kachels. 
 
Smeerolie systeem 
De lagers van de WKC-installaties worden met een automatisch smeersysteem (als onderdeel van de installatie) voorzien 
van de benodigde smeerolie (totale inhoud ongeveer 10.000 liter). Deze installatie is voorzien van de benodigde regelaars, 
filters en pompen. Bij elektriciteitsuitval zullen essentiële onderdelen in werking blijven door middel van een noodvoorziening 
met accu’s. 
 

15  DIVERSEN EN TIJDELIJKE ACTIVITETIEN 
 
Diversen 
Onder diversen vallen de wegen, de terreinen, de bewaking, het laboratorium, de kantine en de kantoren van de locatie 
Gasselternijveen. De portier heeft de bediening over de toegang tot het terrein en is ondergebracht in een portiersloge bij de 
poort. De kantine is ondergebracht in gebouw 53. In deze kantine wordt gefrituurd en worden in de diverse pauzes 
gedeeltelijke maaltijden (waaronder soep en snacks) bereid. De kook- en frituurdampen worden afgezogen via een 
afzuigsysteem en geëmitteerd naar de atmosfeer. 
Het terreinonderhoud valt onder de facilitaire dienst van de locatie Gasselternijveen. Onderdeel van een ‘schone’ locatie is 
de bestrijding van ongedierte. Dit vindt plaats met speciaal daarvoor geschikte lokdoosjes en daarvoor toegelaten en 
geschikte middelen die door een externe deskundige worden geplaatst en onderhouden. Indien nodig wordt gericht een 
aparte bestrijdingsactie gehouden door deze externe deskundige. 
 
Bouwketen 
Voor diverse tijdelijke werkzaamheden zal door derden op het terrein van AVEBE een (bouw)keet worden geplaatst. Deze 
werkplaatsen worden veelal gebruikt voor eenvoudige constructie- en montagewerkzaamheden. Deze vrijheid biedt AVEBE 
meer mogelijkheden om snel en efficiënt te werken. Vooral bij spoedeisende werkzaamheden zal dit een grote verbetering 
betekenen. Deze (bouw)keten zullen allemaal van tijdelijke aard zijn en na beëindiging van de werkzaamheden weer 
verwijderd worden. AVEBE stelt eisen aan derden voor wat betreft de voorzieningen in de (bouw)keet.  
 
Tijdelijke huur apparatuur 
Bij spoedeisende werkzaamheden zal het noodzakelijk zijn om tijdelijk apparatuur te gebruiken zoals een compressor, 
aggregaat, koelunits. Deze vrijheid biedt meer mogelijkheden om snel en efficiënt te werken en op die manier de productie 
ongestoord te laten verlopen.  
Jaarlijks zal een stoomketel worden gehuurd ten behoeve van het verwarmen van protamylasse (Protapec productie) en ten 
hoeve van de activiteiten van Solanic. 
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De deugdelijkheid van de huur apparatuur wordt door AVEBE in samenspraak met de leverancier voor de ingebruikname 
beoordeeld. De huur apparatuur zal voorzien zijn van adequate voorzieningen om milieubelasting te voorkomen. 
 
Proefneming 
Voor de optimalisatie van haar bedrijfsprocessen en onderzoek naar nieuwe kansen in het kader van duurzaamheid- en 
marktontwikkeling zullen proefnemingen nodig zijn. Het is op voorhand nog niet te overzien welke proefnemingen binnen 
welke termijn zullen plaatsvinden. Proeven die zijn voorzien worden onderstaand beschreven. Inherent aan proefnemingen is 
het gebruik van andere procesomstandigheden of andere grond- en hulpstoffen zoals benoemd in deze aanvraag.  
 
Anaerobe vergisting 
Op de locatie Gasselternijveen loopt een pilot t.b.v. onderzoek naar anaerobe vergisting. Parallel aan deze pilot wil men een 
andere pilot opstelling optuigen waarvan gebruik wordt gemaakt van een andere technologie (zogenoemde IC-reactor). Het 
doel is om na te gaan of gebruik van deze IC-reactor nuttiger is voor biogasproductie wanneer men op full scale een 
vergister wil bouwen. De opstelling wordt in een tent geplaatst met ventilatie openingen. Bij de proef zal een kleine 
hoeveelheid gassen worden ontwikkeld. 
De gassen worden via een vaste afvoerleiding afgelaten op een hoogte boven de naastliggende tanks. Buiten de tanks komt 
een opstelling 4 gascilinders t.w. N2 en CO2. Het betreft de volgende hoeveelheden gassen: 
Biogas:    1.7 Nm3/d, 65%CH4, 35%CO2, 0.92%H2S 
Afgas stripper:  7.2 Nm3/d, 65%N2, 35%CO2, 0.53%H2S 
Afgas nabeluchting: 144 Nm3/d, neem: 7.6%CO2, %H2S nihil 
 
Voor de opstart van het anaerobe proces is vlokkenslib benodigd. Het gaat om een volume van ca 200 liter. De pilot 
opstelling zal gedurende 1 jaar staan. De pilot opstelling is een gesloten proces. 
 

Pilot tarraverwerking 
De pilot tarraverwerking heeft tot als doel om inzicht te verschaffen in de kwaliteit van de ontwaterde tarra en de daarmee 
samenhangende mogelijkheden om de tarra duurzaam af te zetten. 
De eerste pilot is uitgevoerd in de periode medio augustus 2009 tot begin oktober 2010. Er is inmiddels gestart met een 
tweede pilot bestaande uit een aantal rijpingsbassins en een nabezinkbassin. Die bassins worden afwisselend per campagne 
volgestort met de tarrastroom van de betreffende campagne, rusten ruim een jaar waarin de rijping wordt bevorderd door 
bewerking en worden vervolgens geleegd en gereedgemaakt voor een volgende campagne. Het afgelaten water uit de 
bassins wordt geloosd op het nabezinkbassin. Van daaruit wordt het teruggevoerd naar de zuivering.  
Na afloop van de campagne 2010-2011 kan het pilotbassin rijpen. In de loop van 2011 komen de analyseresultaten van de 
tarra in het bassin beschikbaar voor interpretatie en conclusies. Per januari 2013 moet de definitieve oplossing voor 
tarraverwerking operationeel zijn. 
 
Alternatieve verwerking van secundair zuiveringsslib 
AVEBE is samen met marktpartijen een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om zuiveringsslib thermisch te bewerken. 
Het onderzoek bevindt zich thans in de laboratoriumfase. De verwachting is dat met de inzet van deze methode de 
hoeveelheid zuiveringslib die naar een externe verwerker moet worden afgevoerd fors kan worden gereduceerd. 
 


