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Lokale gemeenschappen
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steeds duurzamer
HVC helpt haar aandeelhouders – 48 gemeenten en 6 waterschappen – op hun pad
naar een duurzame, zelfvoorzienende samenleving. Dat doen we door huishoudelijk
afval in te zamelen en hieruit zoveel mogelijk grondstoffen en energie terug te winnen.
In dit jaarmagazine geven we een inkijkje in de wereld van HVC. We nemen u mee naar
de meest uiteenlopende facetten van ons bedrijf en laten zien wat onze missie betekent
voor uw lokale gemeenschap, onze wereld...
Een uitvoerige verantwoording van onze inzet, prestaties, resultaten en plannen vindt u in ons jaarverslag over 2013.
Deze is online verkrijgbaar via www.hvcgroep.nl.
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Zon, wind, warmte.
Mix op maat voor gemeenten
en waterschappen.

“We zijn er voor de gemeenschap.
De circulaire economie is de
economie van morgen.”

inhoud
Eén brok bouwstoffen en energie! Broccoli mag dan supergroente
heten, van zo’n stronk blijft natuurlijk altijd wel een restje over.
Maar gelukkig is er de groene bak. HVC zorgt ervoor dat zelfs het
kleinste restje groen volledig wordt hernieuwd: als nieuwe compost
én als nieuwe, groene energie. Meer hierover op pagina 6...
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“Wat mij betreft
worden we
overbodig ”
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Ik ben wel eens geciteerd met de uitspraak: “Wij zijn er voor de
gemeenschap. Als we overbodig worden, doeken we onszelf
op.” Dat lijkt gemakkelijk gezegd, maar in deze uitspraak zit wel
ons ideaal verborgen. Deze is namelijk dat we op termijn geen
afval meer verbranden, maar alle grondstoffen terugwinnen,
hergebruiken of recyclen. En daarmee de economie van morgen
tot stand brengen: de circulaire economie.
In dit magazine schetsen we het
beeld van hoe HVC bijdraagt aan
die toekomstige economie. Die best
nog wel ver weg is, maar waarvan
het noodzakelijk is dat we er met
kracht naar streven. Want fossiele
brand- en grondstoffen raken op.
We moeten daarom uit het afval
halen wat er in zit. En hernieuwen
wat opnieuw kan worden gebruikt.
Hoewel afvalverbranding nog
steeds een van onze activiteiten is,
werken we er hard aan om zo veel
mogelijk afval te behoeden voor
deze route.

Echter, in Nederland produceren
we nog steeds veel afval waarvoor verbranden de enige optie
is. En al zeg ik het zelf: dat verbranden doen we bij HVC erg
goed. We wekken er heel veel
energie mee op. In de vorm van
elektriciteit en warmte leveren
we deze direct terug aan inwoners
en bedrijven in de regio. En om
onze lokale gemeenschap
verder te verduurzamen, zijn we
betrokken bij de ontwikkeling
van duurzame energie via zon,
wind, warmte en geothermie.

Zo vergroten we onze inzet om
via de inzameling zoveel mogelijk
materiaalsoorten te scheiden.
Zodat deze kunnen worden hergebruikt in nieuwe producten en
we het groente-, fruit- en tuinafval
kunnen omzetten in groen gas en
compost. In nauwe samenwerking
met onze gemeenten verbeteren
we de afvalinzameling: wijk na
wijk, gebouw na gebouw. Het doel?
Scheiden moet voor inwoners
(nog) makkelijker en zelfs leuker
worden. Anders gezegd: ze moeten
zo weinig mogelijk afval overlaten
voor verbranding.

Het instrument HVC
evolueert
Uit het bovenstaande, en uit de
volgende pagina’s, wordt duidelijk
dat de inzet van HVC verandert.
Waar we in het verleden vooral
het afvalprobleem oplosten, gaan
we nu voor de ambitie om onze
leefomgeving te verduurzamen.
Alle grondstoffen en energie die
lokaal aanwezig of mogelijk zijn,
en waarover onze gemeenten
kunnen beslissen, willen we
inzetten voor eigen gebruik of
lokale verduurzaming; dat is onze
vernieuwde taak. HVC is zo het

instrument dat gemeenschappelijke
duurzame doelen realiseert, en de
belangen van aandeelhouders
behartigt.
Ik wens u veel leesplezier.
Wim van Lieshout,
algemeen directeur
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Afval = energie
Van broccoli krijg je energie. En van de restjes maakt HVC energie.
Bijvoorbeeld door groente-, fruit- en tuinafval te vergisten tot biogas.
Een duurzame energiebron, zo groen als broccoli!

Energie

of

Grondstof
Afval = grondstof
Broccoli zit boordevol waardevolle bouwstoffen. Dus als het even kan,
behouden we deze stoffen zoveel mogelijk. Composteren is daar een perfecte
methode voor. Zo wordt groenafval nieuwe grondstof voor de volkstuin.
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Nieuwe energie
voor CO2-beperking
Bij een energiebesparingswedstijd in de gemeente Dordrecht proberen
dertien scholen in drie maanden zoveel mogelijk energie te besparen.
De winnaar ontvangt 5.000 euro, te besteden aan duurzame maatregelen
op school. HVC levert de website. Het initiatief past in een uitgebreid
programma om bij te dragen aan klimaatdoelstellingen van aandeelhouders. Zo krijgen aandeelhouders jaarlijks precies voorgerekend
hoeveel CO₂ ze dankzij hun aandeelhouderschap met HVC beperken.
Daarnaast adviseren we gemeenten en waterschappen uitgebreid over
verduurzaming, bijvoorbeeld via zonne-energie of windenergie.

Duurzame glastuinbouw
met aardwarmte
Betrouwbare, voorspelbare en betaalbare warmte.
Geothermie (aardwarmte) kan voor de glastuinbouw
in Westland van grote waarde zijn. HVC werkt met
Floraholland en Westland Infra aan een project dat
aardwarmte uit diepe aardlagen inzet voor de verwarming
van het Westland. Eerste stap is om een proefboring naar
de triaslaag op 4 kilometer diepte te doen. Uit onderzoek
komt dat hiermee in de warmtebehoefte van een groot
deel van de glastuinbouwbedrijven kan worden voorzien.
De proefboring moet dat aantonen.

Interessante conclusies
HVC hergebruiksmonitor
HVC zet graag een stapje extra voor haar aandeelhouders.
Met de hergebruiksmonitor (soms ook wel LAP2-monitor
genoemd) krijgen gemeenten inzicht in het succes van recycling.
Dit levert interessante cijfers op. Als we die vergelijken met
onze data over afvalscheiding, is de conclusie: scheiding aan
de bron vergroot het hergebruikspercentage aanzienlijk.
Een betere bronscheiding vraagt echter om een andere manier
van inzamelen. We helpen verschillende gemeenten om inzicht
te krijgen in wat voor hun gemeente werkt. Om vervolgens te
adviseren hoe dat kostenefficiënt toegepast kan worden.

Moois voor
de moestuin
Gratis compost valt elk jaar opnieuw in goede aarde. De beloning
van netjes groente-, fruit- en tuinafval scheiden wordt gevierd op de
Landelijke Compostdag: voor iedereen compost van hoge kwaliteit.
Op 22 maart hadden de vestigingen Middenmeer en Purmerend er
weer hun handen vol aan om al die aanhangers te vullen. HVC levert
ook gratis compost aan deelnemende gemeenten, zodat zij hun eigen
compostactie kunnen organiseren.
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Kinderen quizzen op
afvalbrengstation
Leerlingen uit groep 8 kunnen met eigen ogen zien
hoe een afvalbrengstation en composteerinstallatie
werken. Sinds maart 2014 organiseert HVC nu
ook rondleidingen bij Afvalzorg en Orgaworld
in Lelystad. Scholieren krijgen een presentatie,
een film en worden rondgeleid bij de verschillende
organisaties die op de locatie Zeeasterweg actief
zijn. Ook mogen ze hun kennis testen met een
quiz en krijgen ze een potje compost en zaadjes
mee naar huis. De rondleiding op de locatie is
een proef. Bij succes overwegen we ook op andere
afvalbrengstations rondleidingen te geven.
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De inzet van HVC

“Met je eigen afval
je huis verwarmen”

Meer uit

het afval
halen

Dion van Steensel schetst hoe
de rol van HVC is veranderd.
“We zijn ooit opgericht om het
afval te verbranden dat bij ons
werd aangeleverd, en – min of
meer en passant – wekten we er
ook energie mee op. Ik schets
deze aanpak van de jaren ’90
bewust wat ongenuanceerd;
we zitten er nu anders in. We kijken
naar de grondstoffen in afval, en de
energie die er in zit. Die grondstoffen halen we eruit. De energie
benutten we maximaal.”

Warmpjes met afval

“In 2013 hebben we met onze aandeelhouders, de gemeenten
en de waterschappen, stil gestaan bij de rol van HVC en de wijze
waarop we die invullen. Dat was een goede, vruchtbare discussie.
We hebben hetzelfde idee over waartoe HVC op aarde is:
meer halen uit ons eigen afval en meer nadruk op het ontwikkelen
van lokale duurzame energie.”

Speerpunt in de aanpak van HVC
is dat de energie van de afvalverwerking maximaal ten goede
komt aan burgers en bedrijven.
“Zo zijn we nu heel hard aan
het werk om de warmtenetten
in Dordrecht en in Alkmaar
uit te rollen. Via een complex
leidingenstelsel verbinden we
onze afvalenergiecentrales met
woningen en gebouwen. We
gebruiken dan het afval dat we
bij inwoners inzamelen en later
verbranden, om de huizen van
diezelfde inwoners te verwarmen.
Dat is toch een mooie duurzame
cirkel?”

Minder verbranden,
het kan!
Hoewel we in Nederland al veel
afval scheiden, kan het nog beter,
zo blijkt uit onderzoek. “In het
afval waar we via verbranding
energie mee opwekken, zitten
nog steeds te veel grondstoffen.
Groen, kunststof, papier, glas,
het moet gewoon úit het grijze
afval. Met onze gemeenten kijken
we daarom hoe we de inzameling,
soms zelfs per wijk of gebouw,
kunnen verbeteren. Door de
inzameling in elke situatie – op
maat – aan te bieden, gaan we
gewoon veel winnen. In enkele
gemeenten hebben we de papierinzameling zelfs al met 30%
kunnen verhogen.”

Ook zetten we ons in voor de
Energie Coöperatie Dordrecht,
die actief energiebesparing bij
huishoudens stimuleert en nu ook
de oprichting van windmolens
voorbereidt.” Behalve in het klein,
werkt HVC een enkele keer ‘in
het groot’, zoals in het offshore
windpark Gemini.
Kijk verder op pagina 22
voor dit verhaal.

Naar het
afvalbrengstation?

Energie uit
duurzame bronnen
Behalve energie uit afval
opwekken, heeft HVC ook
de opdracht om andere duurzame
energieprojecten te realiseren.
Soms als initiatiefnemer, soms
in een ondersteunende rol.
“We zijn betrokken bij allerlei
lokale projecten, zoals een nieuwe
windmolen in Alkmaar en een
geothermieproject in het Westland.

Het grijze, te verbranden afval bevat nog
steeds veel grondstoffen. Dat is zonde.
Daarom wil HVC het inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken om juist deze stromen
aan te bieden. “Afval brengen kan best leuk
worden”, zegt Dion van Steensel.
“In de winkel haal je spullen, op een
afvalbrengstation breng je ze weer terug.
Kunnen we dan onze afvalbrengstations
niet net zo leuk maken als een winkel?
Ook daar kijken we naar...”

Dion van Steensel is directeur Strategie & Businessontwikkeling en directeur Grondstoffen. In dit interview gaat hij in op de
strategie van HVC. Die tot doel heeft de lokale samenleving te ontzorgen van afval en gelijktijdig te verduurzamen.
Vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met aandeelhouders, burgers en bedrijven.
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Gft-afval maximaal benut

Beheer openbare ruimte

Meer
groen gas,
mooie compost

“Op de

Van groente-, fruit- en tuinafval maakt HVC groen gas
en compost. Dat gebeurt in installaties in Middenmeer,
Zwolle en Purmerend, waar de verwerking “stapje voor
stapje meer groen gas en mooie compost oplevert”,
aldus Chris Kuijten, directeur Energie bij HVC.
HVC nam in 2010, samen met partner ROVA,
een vergistingsinstallatie in Zwolle in gebruik.
“Tot op dat moment was compostering van
groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) de norm.
Door als extra bewerkingsstap vergisting toe te
voegen, halen we nog meer uit dit afval. En dat
is wat we willen; zoveel mogelijk herbruikbare
materialen uit het afval halen, en de opbrengst
terug leveren aan onze aandeelhouders.” Met de
installatie in Zwolle was HVC de eerste die in
Nederland groen gas uit gft-afval leverde aan het
openbare hoge drukgasnet.
In hetzelfde jaar begon HVC in Middenmeer aan
de bouw van een tweede installatie. Deze grootste
vergister van Nederland werd in 2012 in bedrijf
genomen. Kuijten: “In 2013 hebben we stap voor
stap het proces verbeterd. We produceren nu
steeds meer groen gas.”

Twee vergisters,
steeds meer gas
In 2013 leverde HVC met twee vergisters liefst
2,3 miljoen m3 groen gas, genoeg voor ruim
1.500 huishoudens. In Middenmeer en Zwolle
werd 42.000 ton compost geproduceerd.
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voel ik me
verantwoordelijk
voor de veiligheid
van anderen.”

“Alle gft-afval uit het restafval!”
Natuurlijk kan het nog beter. Neem de samenstelling van het gft-afval. Die is in het voorjaar
anders dan in het najaar. “We moeten ons
vergistingsproces daar flink op bijsturen, en dat
krijgen we steeds beter onder de knie.” Hetzelfde
geldt voor het biogas uit de compostering dat wordt
opgewerkt naar aardgaskwaliteit. “Ook dat proces
kunnen we nog verder verbeteren.” Toch is Chris
Kuijten nu al erg tevreden. “Uit het gft-afval van
onze inwoners halen we het maximale. De volgende
uitdaging is om alle gft-afval uit het restafval halen.
Daar kunnen we een flinke stap mee maken om het
percentage hergebruik verder te vergroten.”

“Normaal doe ik de plaagdierbestrijding.
Maar ’s winters ben ik ook oproepbaar voor
gladheidsbestrijding. Wat ik het leukst vind aan
strooien? Rijden door de sneeuw. Met de schuiver
voor de wagen zie je de weg zó schoon worden.
Spannend wordt ’t als er te veel ingereden sneeuw
ligt en echt schoonvegen niet meer lukt. Best
jammer dat we deze winter geen sneeuw hebben
gehad. We hebben wel preventief gestrooid.”

“Werken als het glad is, kan heel verraderlijk zijn.
Stapte ik een keer uit om te checken hoeveel
zout ik nog had, gleed mijn wagen weg... zo de
berm in! Dan besef je weer dat je zo midden in
de nacht wel helemaal alleen bent. Maar dit werk
is ook mooi. Ik voel me echt verantwoordelijk
voor de veiligheid van andere weggebruikers.
Ik zag eens een vrachtwagen die niet weg kon
komen door ijzel. Toen ik ervoor zorgde dat
er genoeg zout voor de wagen kwam, was die
chauffeur me zo dankbaar...”
13

Fosfaten uit afvalwater
Bacteriën en planten, dieren en
mensen – geen levend wezen kan
zonder. Fosfaat is een essentiële
bouwstof voor alles wat leeft.
Het wordt in de vorm van fosfaaterts gewonnen, voor kunstmest
en diervoer. Maar fosfaaterts is
op de aarde ongelijk verdeeld.
De grootste voorraden liggen in
Marokko en in de VS. Daardoor
is de Europese landbouw volledig
afhankelijk van de import uit deze
fosfaatmijnen. En over honderd tot
tweehonderd jaar, zo verwachten
experts, zijn die mijnen uitgeput.

Circulaire
economie
stapje
dichterbij
Fosfaat terugwinnen uit zuiveringsslib. HVC is dicht bij een
methode waarmee dat op een heel efficiënte manier kan.
Eerst verbranden, en dan terugwinnen blijkt erg goed te werken.
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Daarom zoekt HVC nu al naar de
beste methodes voor terugwinning
van fosfaat. De Nederlandse
waterschappen vormen in die
keten een belangrijke schakel.
Want vrijwel alle fosfaat die
mensen via de voeding binnenkrijgen, komt uiteindelijk via
de ontlasting en het riool bij de
rioolwaterzuiveringsinstallaties
(RWZI’s) terecht. Het slib dat
na de zuivering overblijft, bevat
vrij hoge concentraties. Maar al
het zuiveringsslib moet worden
verbrand, dus hoe kun je daar nog
fosfaat uit terugwinnen? Daarvoor
zijn er nu drie routes bekend.

Fosfaat uit zuiveringsslib?
Route A:
slib meestoken

Route C:
via monoverbranding

Een deel van de Nederlandse
waterschappen laat zuiveringsslib
meeverbranden bij afval-,
biomassa-, kolenverbranding of
de cementindustrie. De as hiervan
bestaat grotendeels uit as van
andere afvalstoffen, waardoor
terugwinning niet rendabel is.

HVC doet samen met Slibverwerking Noord-Brabant (SNB)
onderzoek naar een alternatief.
De beide organisaties beschikken
over een verbrandingsinstallatie
waar uitsluitend slib wordt
verbrand, gezamenlijk goed voor
60% van het rioolslib in Nederland.
Bij deze monoverbranding ontstaan
fosfaatconcentraties vergelijkbaar
met fosfaaterts. En dat maakt
terugwinning eenvoudiger:
onze partner Ecophos heeft samen
met HVC en SNB een methode
ontwikkeld om dit fosfaat op een
duurzame manier voor 95% terug
te winnen.

Route B:
bij de RWZI
Bij meestoken gaat fosfaat verloren
en dat is natuurlijk zonde. Er is een
optie om fosfaat al op de rioolwaterzuivering terug te winnen
door daar magnesium aan toe
te voegen. Dit bindt het fosfaat,
waarna het wordt teruggewonnen.
Opbrengst: 25 tot 50%.

Route C is veelbelovend. HVC werkt daarom nu met haar partners aan
opschaling van de pilot naar een volwaardig terugwinningsproces.

Nieuwe vrachtwagen
beperkt geuroverlast
Doordat slib verladen geen luchtdicht systeem is, levert met name het
verladen van slib nogal eens geuroverlast op. Daarom is recentelijk een
geurdichte manier van slib verladen en vervoeren ontwikkeld. Een balg
sluit een speciaal ontwikkelde trailer aan op de slibsilo van de RWZI,
zodat het slib bij het overladen niet in contact met de buitenlucht kan
komen. De resultaten zijn zo goed, dat HVC inmiddels drie van deze trailers
heeft rondrijden. Op termijn vervangt HVC zo veel mogelijk slibtrailers door
een geurdicht exemplaar.
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Ondertussen, op het afvalbrengstation

Maatschappelijke
winst bij afgedankte
apparaten

Van usb-stickje tot koelkast. In alle apparaten
met een stekker of batterijen zitten waardevolle
grondstoffen. Soms ook stoffen die slecht zijn
voor het milieu. Daarom kent Europa een
recyclingrichtlijn. Fabrikanten en importeurs
zijn verplicht om apparatuur terug te nemen en
goed te recyclen. Via een collectief betalen ze aan
gemeenten een vergoeding voor de inzameling.

Vakkundig sorteren
Om dit in goede banen te leiden heeft HVC sinds
februari in Dordrecht een sorteercentrum ingericht,
speciaal voor de ingezamelde ‘e-waste’ uit ZuidHolland en Flevoland. Hier worden alle apparaten
in 18 verschillende materiaalsoorten gesorteerd.
Speciale aandacht is er ook voor de schadelijke
stoffen, zoals batterijen en accu’s. Die worden
vakkundig en veilig verwijderd.

draaien in het arbeidsproces. De nieuwe verwerking
levert voor de deelnemende gemeenten bovendien
een gegarandeerd hogere opbrengst per ton op.

Terug naar de producent
De onderdelen gaan uiteindelijk naar
gespecialiseerde en erkende verwerkers.
Zij scheiden de gesorteerde apparatuur vervolgens in verschillende schone deelstromen,
zoals ijzer, koper, kunststoffen en aluminium.
Uiteindelijk komen deze deelstromen als nieuwe
grondstoffen weer terug bij de producenten.
Een perfecte kringloop.

Hogere opbrengst
Bij het voorsorteren zet HVC medewerkers in van
de lokale sociale werkplaats. Zo krijgen mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om mee te

Zinvol werk,
lokaal georganiseerd
Het afvalbrengstation van elke gemeente is
een belangrijke schakel in de keten van
afgedankte apparaten. Een centraal punt
om spullen in te zamelen is ronduit handig.
En nu HVC sinds kort ook voor de ontmanteling
en sortering zorgt, kan elke gemeente een
hogere opbrengst tegemoet zien.
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Waar voorheen apparaten centraal
in Nederland werden ontmanteld,
biedt de werkwijze van HVC lokale
werkgelegenheid voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.
In elk geval in de regio Dordrecht,
en – voor Noord-Holland – binnenkort
ook in Alkmaar, waar HVC ook een
sorteerlocatie inricht. Deze komt
medio 2014 in Alkmaar, waar nu al
oude CV-ketels worden ontmanteld
met behulp van de lokale sociale
werkplaats en reïntegratiebedrijven.
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Lokale energieoplossingen

Routes uitstippelen
naar meer
duurzaamheid
Zon, wind en warmte. HVC helpt met complete oplossingen.
Van advies, ontwikkeling en realisatie tot zelfs exploitatie.
Met uitgebreide kennis en ervaring worden we steeds vaker
ingeschakeld als expert in duurzame energie.

Case 1

Routekaart voor
klimaatneutraal
Hoorn
Ook voor de gemeente Hoorn stelde HVC
een energievisie op. Met een routekaart
stippelden we scenario’s uit, die Hoorn
daarvoor kan volgen. Dit leidde tot
het programmaplan Puur Hoorn, met
concrete initiatieven voor vermindering
van het energieverbruik en verlaging
van de CO2-uitstoot. HVC monitort voor
de gemeente of deze doelstellingen
uit het plan worden behaald, en maakt
inzichtelijk wat de bijdrage is van de
afzonderlijke projecten.
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Die expertise zet HVC in om
aandeelhoudende gemeenten
en hoogheemraadschappen te
helpen bij hun duurzaamheidsdoelstellingen. De dienstverlening
blijft niet bij adviseren alleen.
Juist ook ontwikkeling, realisatie en
exploitatie zijn belangrijke stappen
waarmee HVC haar opdrachtgevers
ondersteunt bij het bereiken van
lokale verduurzaming.

Innovatief verwarmen
Allereerst is HVC natuurlijk aanbieder van duurzame warmte.
Met warmte van de centrales in
Alkmaar en binnenkort ook
Dordrecht verwarmen we huizen

en gebouwen in de regio. Voor
gemeenten die verder weg liggen,
zijn deze warmtenetten niet
rendabel. Toch komen ook hier
alternatieven in beeld. Bijvoorbeeld
via een biomassacentrale en
geothermie.

Van advies tot aansluiting
Ook op het gebied van zon en
wind hebben we ruime kennis en
ervaring opgebouwd. Wanneer een
bewonerscollectief wil investeren
in een windpark of zonnepanelen
helpen we de gemeente om dit
van de grond te krijgen.
Bijvoorbeeld over de aanschaf,
geschikte locaties en de exploitatie

van zo’n investering. We doen
studies naar geschikte locaties,
we adviseren over aanleg,
aansluiting en inkoop van de
apparatuur en maken een
kosten-batenanalyse.

Route naar duurzaamheid
Voor wie gericht met energie
en CO₂-reductie aan de slag
wil, is onze routekaart naar een
klimaatneutrale bedrijfsvoering
een handig hulpmiddel gebleken.
Vanuit de gemeentelijke energievisie rekenen we verschillende
scenario’s door. Aansluitend
monitort HVC de energiehuishouding en zetten we

de resultaten af tegen de
doelstellingen. Het resultaat is
een nauwkeurig inzicht in het
energieverbruik en zicht op de
duurzaamheidsresultaten.

Case 2

Zonstrategie voor
Hoogheemraadschap
van Rijnland
Waterschappen zijn grootverbruikers
van elektriciteit. Bovendien liggen hun
ambities hoger dan de landelijke duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020.
Met het oog daarop vroeg Rijnland
HVC een zonstrategie te bepalen.
We inventariseerden welke terreinen
en gebouwen zich goed zouden lenen
voor zonnepanelen, voerden een studie
uit naar kosten, baten en rendement en
becijferden op welke panden de nieuwe
zonnepanelen het hoogst renderen.
Via verschillende scenario’s kreeg het
Hoogheemraadschap inzicht in de
hoogte van de investeringen.
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Warmtenet Dordrecht
Een buizennet van 17 kilometer
lang gaat binnenkort de grond in.
Robert Crabbendam, verantwoordelijk voor het project, legt uit
hoe HVC dit aanpakt: “Eigenlijk is
er niet één moment te markeren
van: nu gaat het gebeuren. Al sinds
2008 werken we aan dit plan en de
komende jaren liggen her en der
in de stad steeds meer warmtenetbuizen onder de grond. Die
geleidelijke weg is nodig, omdat
we dwars door een drukke stad
gaan waar alles gewoon moet
blijven doorgaan.”

Leidinglegpuzzel
door de

bestaande
stad

Staart

2
Centrum

1
3

Dordrecht

6

4

5
Stadspolders

7
Nieuw Krispijn

8

Oud Krispijn

Warmtenet Dordrecht

10

al aangelegd
Zuidhoven

nieuw aan te leggen tracé
Dubbeldam

Wielwijk

Crabbehof

9

Alternatieven voor fossiele brandstoffen liggen voor
het oprapen. Soms moetSterrenburg
je alleen ‘even’ graven. Zoals in
Dordrecht, waar een groot deel van de stad binnenkort
duurzame warmte van HVC benut. Werk in uitvoering aan
een ondergronds netwerk van buizen, rekening houdend
met bestaande infrastructuur.
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1

TWC de Staart

2

TWC Energiehuis

3

TWC Kunstmin

4

TWC Johan de Witt-gymnasium

5

TWC J.W. Frisostraat

6

TWC Dr. Schaepmanstraat

7

TWC Brouwersdijk

8

TWC Zuidendijk

9

TWC Halleyweg

10

WKO Leerpark

TWC

Tijdelijke warmtecentrale

WKO

Warmte- en koudeopslag

Veel afstemmen
Er wordt intensief samengewerkt
om de overgang zo soepel mogelijk
te laten verlopen. Een belangrijke
partner is de gemeente Dordrecht
zelf, die graag werk maakt van
haar duurzaamheidsambities.
De gemeente sluit zoveel mogelijk
gemeentelijke gebouwen op het
warmtenet aan. Crabbendam:
“Maar de gemeente is ook een
belangrijke partner in het beperken
van de overlast. Samen stemmen
we onze werkzaamheden zoveel
mogelijk af. Bijvoorbeeld bij

geplande wegwerkzaamheden,
of een nieuwe riolering. Dan hoef
je een straat maar één keer open te
leggen. Ook gaan we gezamenlijk
in gesprek met buurtbewoners en
winkeliers om ervoor te zorgen dat
de overlast zoveel mogelijk beperkt
blijft.”

Nu al gezamenlijke warmte
Ook de woningcorporaties Trivire
en Woonbron zijn belangrijke
partners. Samen met deze Dordtse
woningcorporaties heeft HVC
geïnventariseerd welke van hun
complexen geschikt zijn voor
aansluiting op het warmtenet.
Sommige flatgebouwen gebruiken
een collectieve gasgestookte
warmte-installatie, die vrij
gemakkelijk vervangen kan
worden door een aansluiting op
het warmtenet. “Een aantal
complexen met collectieve ketel
krijgt nu al warmte van HVC via
een tijdelijke warmtecentrale”,
vertelt Crabbendam. “De ketels
van deze complexen waren aan
vervanging toe, maar het warmtenet ligt daar nog niet in de grond,
en kan de warmte dus nu nog

niet leveren. Als tussenoplossing
hebben we tijdelijk deze installaties
geplaatst, die straks, zodra het
warmtenet er ligt, ‘met een druk op
de knop’ vervangen worden.”

Opschalen
Dat moment komt snel dichterbij.
Na een intensieve periode van
voorbereiden schaalt HVC in 2014
op naar de aanleg van een groot
deel van het warmtenet. Tegen
2016 moet een belangrijk deel
klaar zijn voor gebruik. Uiteindelijk,
tegen 2020, moet het warmtenet
zo’n 10.000 Dordtse gebouwen van
duurzame warmte voorzien.

Stap voor stap aansluiten

Woningen, scholen, bedrijven & overheidsgebouwen
Bij de verbranding van huishoudelijk afval in Dordrecht komt zoveel warmte vrij,
dat daar met gemak 10.000 woningen van kunnen worden verwarmd. De CO2-reductie
is enorm. Per huishouden scheelt dat tot wel 75%, ofwel 14.000 niet-gereden autokilometers. Nog een getal: een huishouden zou 22 zonnepanelen moeten installeren
om eenzelfde CO2-reductie te bereiken. Niet alleen woningen worden op het warmtenet aangesloten, ook overheidsgebouwen, scholen en bedrijven. De grootste uitdaging
is om door de bestaande stad een warmtenet aan te leggen. Robert Crabbendam:
“In Nederland ligt de grond helemaal vol met infrastructuur. Een hele puzzel om hier
nog nieuwe leidingen in te passen. Dus dat doen we stap voor stap.”
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Investering in duurzame energie

1o

Gemini voor
windkracht

%

In opdracht van haar aandeelhouders investeert HVC in de
ontwikkeling van duurzame energie. Dat gebeurt via kleinere,
lokale energieprojecten, maar ook door mee te doen in een
grootschalig windpark op zee. Want ver uit de kust is nog ruimte
om met grote stappen onze CO2-doelstellingen te realiseren.

Gemini wordt de naam van twee
nieuwe offshore windparken,
55 kilometer ten noorden van
Schiermonnikoog. De hoeveelheid
elektriciteit die hiermee wordt
opgewekt, is goed voor 785.000
huishoudens. De bouw van de
150 windmolens begint volgend
jaar. Naar verwachting wordt
de eerste elektriciteit geleverd
vanaf de zomer in 2017. Van de
stroomopbrengst wordt 15%
doorgeleverd aan HVC, dat voor
10% eigenaar wordt van het
windmolenpark.

Past bij opdracht
De gemeenten en waterschappen
die deelnemen in HVC, nemen
hun verantwoordelijkheid in de
verduurzaming van onze samen-
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leving. Bij het realiseren van hun
ambitieuze klimaatdoelstellingen
heeft HVC een relevante uitvoerende
rol, onder meer op het gebied van
duurzame energie. Zo genereert
HVC zelf de nodige groene energie
door elektriciteit en warmte op
te werken in de afvalenergiecentrales, de bio-energiecentrale,
de vergistingsinstallaties en
enkele installaties met zon en wind.
Al deze groene energie wordt bij
de aandeelhouders afgezet.
Maar de huidige zon- en
windprojecten op land zijn niet
genoeg om de CO₂-doelstellingen
in Nederland te halen. Daarvoor
zijn ook grote projecten nodig.
Met het project Gemini wordt de
hoeveelheid groene energie die

HVC kan leveren aan haar aandeelhouders aanzienlijk vergroot. Een
flinke stap in de verduurzaming
van ons verzorgingsgebied.

Werkgelegenheid
De rol van HVC in de windparken
van Gemini beperkt zich niet
tot een financiële deelneming
alleen. HVC levert ook hoogwaardige kennis en kunde bij de
totstandkoming ervan en werkt
samen met partners als Northland
Power, Siemens en Van Oord.
Met de bouw en installatie zijn
bij alle deelnemende partijen
500 fulltime banen gemoeid.
Als het park eenmaal draait,
hebben vermoedelijk 120 mensen
er een volledige baan aan.
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Na de brand

Rotor-as

3.90 meter lang, smeedstuk
Gewicht: 6 ton
5.600 toeren per minuut
5.477 schoepen

Bouwtijd
nieuwe
stoomturbine:

13 maanden

Temperatuur voorzijde: 520 ºC
Druk voor turbine: 90 bar
Temperatuur achterzijde turbine: 50 ºC
Druk achter: 0,07 bar (vacuüm)

Tandwielkast

reduceert het toerental
van 5.600 naar
1.500 toeren per minuut

Regelklep

voor vermogensregeling

Turbinehuis
gietijzer
Gewicht: 30 ton

Stoomleiding
Generator

200.000 Mwh, goed voor
60.000 huishoudens
Gewicht: 60 ton

Vermogen:
30.000 kW

Fundering

De stoomturbine is gekoppeld aan de
bio-energiecentrale van HVC. Met de
warmte hiervan wordt elektriciteit
opgewekt die aan de aandeelhouders
wordt terug geleverd.

beton

Een brand bij de bio-energiecentrale in Alkmaar verwoestte
vorig jaar zomer een stoomturbine. Totale schade: 4 miljoen
euro, plus een nieuwe turbine van 6 miljoen, plus 30 megawatt stroomderving. Gelukkig was alles goed verzekerd en
bleef de energielevering geborgd.
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Het kost veel tijd om een nieuwe
stoomturbine te laten maken.
Bas Kessel, verantwoordelijk voor
het project: “De brand veroorzaakte
een enorme schade, maar gelukkig
zijn we goed verzekerd. We
constateerden dat van de turbineinstallaties niets meer opnieuw kon
worden gebruikt. Dus moesten er
een nieuwe turbine en generator

worden gebouwd. Aan de hand van
de bouwtekening en specificaties
van de oude turbine konden we de
ontwerpfase overslaan. Zo werd de
bouwtijd niet 16 maar 13 maanden.
Dat is erg kort in deze wereld.
Alleen al voor het bewerken van
de centrale as zijn ze in Duitsland
400 uur bezig. En dan moeten er
nog duizenden schoepen worden

aangebracht. Dat moet heel precies,
want zo’n turbine draait onder
extreme omstandigheden.”
HVC heeft maatregelen genomen.
Om een dergelijke calamiteit in de
toekomst uit te sluiten, installeren
we aanvullende beveiligingssystemen. De nieuwe turbine gaat
in oktober 2014 in bedrijf.
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De schone

proef, gezien het feit dat in de
afvalenergiecentrales van HVC
jaarlijks zo’n 230.000 ton resteert.

was

Potten en pannen

van de

bodemas

Nu gebleken is dat de techniek
werkt, gebruiken HVC en Boskalis
Dolman dit jaar nog om het
reinigingsproces te verfijnen en
te testen. Zo bekijken we of de
verschillende processtappen in
een andere volgorde tot betere
resultaten leiden. Anders gezegd:
er wordt ‘gespeeld’ met de potten
en de pannen. De kans is namelijk
groot dat er dan bijvoorbeeld nog
meer nonferro deeltjes uit de

bodemas kunnen worden onttrokken.
Dat is zeer interessant, aangezien
sommige metalen zeer waardevol
zijn, zoals koper, aluminium, lood
en zelfs zilver en goud.

Kan het ook uit?
Hoe meer waardevolle grondstoffen
we kunnen terugwinnen, hoe beter
het is. Niet alleen omdat het om
fossiele grondstoffen gaat en dus
op het gebruik hiervan kan worden
bespaard. Maar ook omdat de
opbrengsten maken dat de
techniek economisch haalbaar
wordt. Meer waardevolle grondstoffen terugwinnen, betekent

behalve meer milieuwinst ook dat
er meer kan worden verkocht aan
producenten.
In de loop van het jaar
besluit HVC of er een
permanente installatie
kan worden gebouwd,
waarmee de investering
kan worden terugverdiend.
Als dat doorgaat, gaat
een laatste, grote wens
bij afvalverbranding
in vervulling.

Na verbranding blijft er as over. Ook bij afvalverbranding.
Die as is nog steeds een flinke berg en bevat herbruikbare
materialen. HVC ontwikkelt met Boskalis Dolman een
methode om deze reststroom zó goed te wassen dat
deze als bouwstof vrij toepasbaar wordt. Daarmee wordt
afvalverbranding duurzamer dan ooit.
Omdat in afval allerlei stoffen
zitten, bevatten de verbrandingsassen ook nog veel verschillende
stoffen. Vaak waardevol en bruikbaar, maar soms ook schadelijk.
Hierom kan het bodemas wel
worden gebruikt als funderingsmateriaal onder wegen, maar
uitsluitend als het voldoende is
afgeschermd van de bodem en
regenwater.
De afvalverwerkers willen bodemas
- liefst zonder afscherming - kunnen
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afzetten en (laten) toepassen.
De rijksoverheid heeft daarom een
zogenoemde Green Deal gemaakt
met de afvalsector. Vrije toepassing
mag, mits aangetoond wordt dat
de bodemas voldoende wordt
gereinigd. HVC is een van de
eerste afvalverwerkers die in staat
blijkt de bodemas zó schoon te
wassen, dat deze vrij toepasbaar
is in de wegenbouw. En meer dan
dat: zeer waardevolle grondstoffen,
zoals ferrometalen (waaronder
roestvrij staal), nonferro metalen

en andere stoffen zijn beter terug
te winnen dan nu.

Tonnen bouwstof
De techniek van het wassen van
bodemas wordt sinds begin 2013
door HVC en partner Boskalis
Dolman beproefd. Dit gebeurt
in een reinigingsinstallatie
in Alkmaar. In deze speciaal
aangepaste installatie werd in
2013 in slechts enkele maanden
tijd liefst 55.000 ton bodemas
gereinigd. Dat is een omvangrijke
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Buitenlandse deelnemingen

Maatschappelijke
verantwoordelijkheid
voorbij de landsgrens
HVC staat voor lokale duurzaamheid op weg naar een zelfvoorzienende
samenleving. Daar past natuurlijk ook bij dat we maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Niet alleen voor de gebieden waar we actief zijn,
ook in landen waar duurzaamheid een stuk minder vanzelfsprekend is.
Op beperkte schaal ondersteunen we bedrijven in de afvalsector die het in
zich hebben om duurzaam te ondernemen - óók in financieel opzicht.
Tedcor
De betrokkenheid van HVC bij Tedcor gaat
al vele jaren terug. Kernactiviteit van de ZuidAfrikaanse onderneming is afvalinzameling
in vooral townships. Tedcor voert het werk uit
in opdracht van gemeenten en draagt bij aan
een betere leefomgeving, werkgelegenheid en
ondernemerschap. Zo traint Tedcor bijvoorbeeld
lokale contractors om het werk bedrijfsmatig en
duurzaam uit te voeren. HVC geeft advies over
ontwikkelingen in het afvalbeheer. Nu Tedcor een
volwassen onderneming is, zal HVC haar aandeel
op een geschikt moment van de hand doen.
Het aandeel in Tedcor staat voor 10.000 euro op
de balans.
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Biocomp
HVC draagt bij aan de ontwikkeling van Biocomp.
Het Nepalese bedrijf produceert compost uit
groenafval van markten in Kathmandu en doet
dat op een duurzame manier. Biocomp neemt
verantwoordelijkheid voor de hele keten;
van inzamelen tot composteren, tot de afzet aan
lokale boeren. Zo wil het bedrijf boeren bewegen
tot meer biologische landbouw, door kunstmest
te vervangen door compost van hoge kwaliteit.
Biocomp biedt veel toegevoegde waarde aan de
lokale landbouw, met nieuwe werkgelegenheid en
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
HVC heeft 100.000 euro geïnvesteerd in Biocomp
en adviseert over de inrichting van het productieproces. Biocomp bevindt zich in de opstartfase
en biedt werk aan ruim 20 mensen. Het streven is
om in 2014 met een dagelijkse aanvoer van 20 ton
groenafval 1.500 ton compost te produceren.
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Tips & bewustwording

Evita besluit: “We merken dat
klanten onze
tips voor afvalscheiding erg
op prijs stellen.
Bijvoorbeeld op maandago
chtend, als het
extra druk is. Veel klanten heb
ben in het
weekend opgeruimd en wil
len weten wat
ze met hun afval moeten doe
n. Wij wijzen
ze dan op het afvalbrengstatio
n of maken
een afspraak voor grof afval.
Een mooie
gelegenheid om duidelijk te
maken hoe
ze het best hun afval kunnen
scheiden.”

Per week krijgt de klantenservice
Grondstoffen van HVC vierduizend vragen
te verwerken. Het merendeel gaat over
praktische zaken, zoals de openingstijden van
het afvalbrengstation of problemen met het
ophalen van afval. Een belangrijke schakel in
onze missie om steeds meer grondstoffen uit
afval te halen.
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De ruim 6.000 afnemers van warmte en elektriciteit
krijgen op de website de meeste antwoorden op
hun vragen. Als ze daar niet vinden wat ze zoeken,
kunnen ze natuurlijk ook bellen. Daarvoor heeft
HVC – naast de klantenservice Afval – ook een
klantenservice Energie.
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Derde plek
groene stroom 2014

HVC in cijfers
het jaar 2013

HVC Energie behoort tot de top van Nederlandse producenten van
groene stroom. In het jaarlijks onderzoek van netwerkorganisatie WISE
(World Information Service on Energy) is HVC in 2014 opgeklommen
tot de derde plek. Dit resultaat is niet alleen te danken aan de energieopwekking van ingezamelde biomassa, maar komt ook door het steeds
grotere aandeel van alternatieve bronnen zoals wind- en zonne-energie.

Belangrijkste locaties
Eigendom
van 48 gemeenten en
6 waterschappen

materiaalhergebruik

Bedient 12% van
alle Nederlandse
inwoners
(16,8 miljoen)

Alkmaar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

51%

geproduceerde duurzame energie

538 mln kWh

Dordrecht

Van 479.419
huishoudens
wordt het afval
ingezameld

vermeden CO2-emissie

26 kton

Windunie
Raedthuys
HVC Energie
Eneco
Dong Energy
Greenchoice
MKB Energie
Hezelaer Energie
Scholt Energy Control
DGB, De Groene Belangenhartiger
Vattenfall/Nuon
Oxxio
Bas Energie
De Vrije Energieproducent (DVEP)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

SEPA Green
Nederlandse Energie Maatschappij
Qwint
Main Energie
Innova
Budget Energie
Energiedirect.nl
E.On
Anode Energie
Robin Energie
Delta N.V.
RWE/Essent
Atoomstroom

Installaties
aanvoer afval

1014 kton
aanvoer gft

138 kton

Inzamelbedrijven		
5
Afvalbrengstations		
19
Sorteer- en recyclinginstallaties*

2

Vergistingsinstallaties** 		

2

Afvalenergiecentrales		

2

Bio-energiecentrale		1
Slibverbrandingsinstallatie		

1

medewerkers

919

omzet

ziekteverzuim

6,3%

resultaat

ongevallen

vrije kasstroom

bedrijfsvoertuigen

ebitda

299 € mln
– 4,9 € mln

Warmtenetten		
6
aanvoer hout

89 kton
aanvoer slib

363 kton

Windparken op land***		

3

Windparken op zee****		

2

Verschillende zoninstallaties		

37

*

**
***
****
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Installaties zijn deelnemingen met GP Groot BV
en Recyclingscentrale Korevaar BV
Installatie in Zwolle is deelneming met ROVA
Eén windpark is deelneming met Sortiva
Participaties in windparken Trianel (Borkum) en Gemini

24

396

76 € mln

111 € mln
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ons AFVAL heeft waArde. houdt u het ook ApArt?

Onderzoek basis voor

Mijn PapIeR hEeFt WaArdE.
houdT u het ook Apart?

gerichte communicatie
over afval
We hebben nog maar een goed jaar. Dan wil Nederland de doelstelling van 65% materiaalhergebruik hebben gerealiseerd.
Het betekent dat we zoveel mogelijk grondstoffen uit het afval moeten
halen. Gelukkig houden veel inwoners hun afval al apart. Maar dat kan
nog beter. We willen meer mensen stimuleren hun afval te scheiden.
En mensen die al scheiden, willen we stimuleren dat nog beter te doen.
Daarom deed HVC in 2013 diepgaand onderzoek naar de beste manier
om mensen tot nieuw gedrag te bewegen.
Het resultaat is nu een communicatiepakket dat onze boodschap goed
weet over te brengen en aanzet tot positieve actie, zo blijkt uit tests.
Het pakket is gemaakt voor elke gemeente waar HVC de inzameling
verzorgt, en kan op maat worden uitgerold.

www.hvcgroep.nl/afval-scheiden

iden.nl

www.afval-sche

gft heeft
wa a r d e .
houdt u het
ook apart?
rDe.

pApier HeeFt waA www.afval-scheiden.nl
hOudT U hEt ooK ApaRt?

n.nl

www.afval-scheide

