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1 SAMENVATTING  

Nederlandstalige samenvatting :  

Dit project met de naam “circulaire ecogrondstoffenhub Schendelbeke” is een initiatief van de 
Intercommunale Land van Aalst (ILvA) in samenwerking met Programma Innovatieve 
Overheidsopdrachten (PIO) en Verhaert masters in innovation die de mogelijkheden onderzoeken 
om van het groenafval van ILvA biochar te kunnen maken.  Biochar is een houtskoolachtige stof 
dat gemaakt wordt door organisch materiaal onder zuurstofloze omstandigheden te verhitten.  
Dit rapport beschrijft de resultaten van de marktconsultatie die opgezet werd met verschillende 
marktpartijen om een specifieke oplossing te zoeken voor ILvA en maakt een aantal conclusies 
naar vervolgstappen.  

In eerste instantie werd de stand van de techniek voor het verwerken van groenafval tot biochar 
onderzocht via deskresearch en gesprekken met verschillende marktpartijen.   

Daarna werd een marktconsultatie georganiseerd waarbij  het projectteam 3 mogelijke 
concepten of oplossingen heeft uitgewerkt en voorgelegd aan 33 deelnemers met 
interdisciplinaire kennis rond de mogelijke oplossingen.  

Uit deze bevraging kunnen we concluderen dat het concept (concept 2) waarbij we voorbewerkt 
materiaal (de houtachtige fractie uit de composteringsintallatie) aanbieden aan een 
pyrolyseinstallatie, de gegenereerde warmte recuperen en vermarkten in de vorm van een 
drooginstallatie, en de biochar verpakken in big bags van 1m2, het  meeste slaagkans heeft om 
tot een succesvolle oplossing te kunnen uitgroeien.  .  Ook is gebleken dat de toepassingen voor 
de verkregen biochar voornamelijk in substraattoepassingen en bouwtoepassingen liggen. 

We kunnen concluderen dat wat ILvA hier wenst te doen niet eerder uitgetest werd door de 
aanwezige marktpartijen en kunnen we stellen dat dit een innovatieve opportuniteit is.  

We hebben geleerd dat de technologie om dit te kunnen doen uit verschillende stappen bestaat 
en dat er in deze stappen nog tal van onbekenden zijn om groenafval te kunnen verwerken tot 
biochar en dat deze onbekenden nog verder onderzocht dienen te worden. 

In dit rapport worden de uitdagingen voor deze verschillende stappen van dit proces 
(voorbewerking, pyrolysetechnieken, verpakkingstechnieken, restwarmte een toepassingen) 
verder in detail toegelicht en wordt aangegeven welke stappen genomen dienen te worden om 
tot een goed werkende oplossing te kunnen komen. 

Als vervolgstap op dit project adviseren we in eerste instantie om labotesten te organiseren met 
de verschillende marktpartijen op de houtachtige fractie van ILvA om de kwaltiteit van de 
verkregen biochar te kunnen evalueren en op deze manier de specificaties van de installatie te 
kunnen vastleggen.  Als vervolg op deze stap kan dan in het gunstige geval overgegaan worden 
tot de aankoop en installatie van de pilootinstallatie. 

English summary :  

This project with the name "circular eco-commodity hub Schendelbeke" is an initiative of the 
Intercommunale Land van Aalst (ILvA) in collaboration with Programma Innovatieve 
Overheidsopdrachten (PIO) and Verhaert masters in innovation who are investigating the 
possibilities of making biochar from ILvA's green waste.  Biochar is a charcoal-like substance 
made by heating organic material under oxygen-free conditions.  This report describes the 
results of the market consultation that was set up with several market players to find a specific 
solution for ILvA and makes a number of conclusions towards follow-up steps.  

Initially, the state of the art for processing green waste into biochar was investigated through 
desk research and discussions with various market players.   

Then a market consultation was organized where the project team worked out 3 possible 
concepts or solutions and presented them to 33 participants with interdisciplinary knowledge 
around the possible solutions.  



   

 

 

From this survey we can conclude that the concept (concept 2) in which we offer pre-processed 
material (the woody fraction from the composting intallation) into a pyrolysis plant, recover the 
generated heat and market it in the form of a drying unit, and pack the biochar in big bags of 
1m2, has the highest chance of becoming a successful solution.  It was also found that the 
applications for the biochar obtained are mainly in substrate applications and construction 
applications. 

We can conclude that what ILvA wishes to do here has not been tested before by the present 
market players and we can state that this is an innovative opportunity.  

We have learned that the technology to be able to do this consists of several steps and that there 
are still numerous unknowns in these steps to be able to process green waste into biochar and 
that these unknowns need further investigation. 

This report further details the challenges for these different steps of this process (pre-
processing, pyrolysis techniques, packaging techniques, residual heat a applications) and 
identifies the steps that need to be taken in order to arrive at a working solution. 

As a follow-up step to this project, we initially recommend organizing lab tests with the various 
market players on the woody fraction of ILvA to evaluate the qualtity of the biochar obtained and, 
in this way, establish the specifications of the installation.  As a follow-up to this step, the 
purchase and installation of the pilot plant can then be proceeded with in the favorable case. 

2 STAND VAN TECHNIEK 

De stand van techniek beschrijft het onderzoek dat uitgevoerd werd naar de verschillende 
technologieën die het mogelijk maken om groenafval te verwerken tot biochar.  Deze 
technologieën passen in een ciruclaire filosofie waarbij nuttig groenafval omgezet kan worden 
tot nieuwe grondstoffen.  Om dit te kunnen doen dienen we rekening te houden met de volledige 
verwerkingslijn.   In zo’n verwerkingslijn onderscheiden we de volgende stappen om groenafval te 
verwerken tot biochar :  

• Voorbewerkingen van groenafval zoals zeven, versnijden of versnipperen  

• De pyrolysetechniek(en) 

• Verpakkingstechnieken voor bulkgoederen 

• Recuperatie van restwarmte 

• Het gebruik van biochar in verschillende toepassingen  

Het onderzoek werd opgedeeld in twee grote fasen: deskresearch en interviews. De 
deskresearch fase bestond erin om een overzicht te krijgen van de verschillende mogelijke 
technieken door middel van opzoekwerk online, het lezen van relevante papers en het zoeken van 
gelijkaardige problemen in andere domeinen. Deze deskresearch fase had als doel om een 
duidelijk overzicht te krijgen van mogelijke technologieën die inzetbaar kunnen zijn voor het 
gestelde probleem. In de interview fase werden verschillende marktpartijen bevraagd om zo 
mogelijke valkuilen in bepaalde technologieën aan het licht te brengen. Deze verschillende 
marktpartijen bestonden uit zowel fabrikanten van bepaalde technologieën alsook universiteiten 
en kennisinstellingen die kennis hebben rond de bovenstaande technologieën.   

Na het evalueren van de beschikbare meettechnologieën die het mogelijk maken om van 
groenafval biochar te maken werden 3 conceptvoorstellen uitgewerkt die tijdens de 
marktconsultatie geëvalueerd werden.  

2.1 OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE TECHNOLOGIEEN 

Onderstaand overzicht geeft de verschillende stappen weer die noodzakelijk zijn om tot de 
productie van biochar en restwarmte te komen.  Hieronder gaan we dieper in op de verschillende 
stappen en technieken die gebruikt kunnen worden. 



   

 

 

 

 

2.1.1 GRONDSTOF / GROENAFVAL 

Algemeen kader : Het groenafval dat bij ILvA wordt verwerkt is afkomstig van de inzameling bij 
particulieren (zowel via recyclageparken als via de huis-aan-huis inzameling), en van het 
onderhoud van openbaar groen van omliggende gemeentes.  Vandaag wordt dit   groenafval 
gecomposteerd op de site in Schendelbeke.  Hierbij ontstaat een waardevol eindproduct, 
compost en een nevenstroom die men de ‘zeefoverloop’ noemt.  Deze zeefoverloop bestaat uit 
een houtachtige fractie die momenteel als houtafval afgevoerd wordt.  De zeefoverloop wordt 
vandaag verbrand.  Hieronder zie je enkele foto’s van deze zeefoverloop :  

 

De eerste foto laat een volume van de zeefoverloop zien vanop afstand 

De tweede foto is een close up van het materiaal in deze zeefoverloop 

De derde foto is een detailweergave van het materiaal waarbij de hand de grootte van de deeltjes 
laat zien. 

Op dit moment is er nog weinig detail informatie gekend over de samenstelling van de 
beschikbare houtachtige fractie.  Tijdens ons vooronderzoek kregen we onderstaande tabel van 
het onderzoeksteam waarin een eerste indicatie gegeven werd van de samenstelling van de 
houtachtige fractie.  Zie hiervoor naar onderstaande tabel. 



   

 

 

 

Momenteel heeft ILvA een mix aan groenafval voorhanden.  De samenstelling van het groenafval 
wisselt van seizoen tot seizoen en is dus seizoensafhankelijk.  Zo zou het groenafval in de lente 
uit haagscheersel en in de winter uit kerstbomen kunnen bestaan. Deze verscheidenheid zorgt 
ervoor dat er op heden nog heel wat onbekenden zijn om vanuit deze producten een 
kwalitatieve biochar te kunnen produceren. ILvA heeft gedurende dit jaar (2021-2022) op 
verschillende eigen groenafvalstromen een 10-tal testen laten uitvoeren waarbij de stalen op 
laboschaal gepyroliseerd en geanalyseerd werden volgens de European Biochar Certificate 
(www.european-biochar.org) normen.   

Volgende zaken worden in deze labo analyses meegenomen : 

• Opbrengst van de verkregen producten (gewichtsprocenten) 

• Proximate analyse (gewichtsprocent) van vochtgehalte, vluchtige materie, gefixeerde 
kool en asgehalte  

• Ultimate analyse (gewichtprocent) van C, H, O, N, S  

• H/C en O/C ratio vergeleken met de EBC richtwaarden 

• Oppervlakte en porositeit 

• Bulkdensiteit en pH  

De trends uit de stalen waren de volgende : 

 

• 3 monsters van de monogroene afvalstromen (EBC-feed) voldoen aan EBC agro 
biologische kwaliteit  

• 6 monsters van de EBC Agro Organic stromen voldoen aan de EBC agro biologische 
kwaliteit  

 

Conclusie :  Er zijn op dit moment nog veel onbekenden rond de verwerking van bovenstaande 
stromen in een pyrolyse reactor..  Er dient bijkomend onderzoek te gebeuren om relaties te 
leggen tussen het type ingangsstroom en de kwaliteit van het eindproduct (biochar) 



   

 

 

2.1.2 VOORBEWERKING  

Algemene uitleg:  Uit deskresearch en uit gesprekken is naar voor gekomen dat de zeefoverloop 
die uit de composteringsinstallatie komt niet onmiddellijk aangeboden zal kunnen worden aan 
een pyrolyse installatie.  Er zitten bijvoorbeeld grote en kleine stukken hout tussen de 
zeefoverloop en we leerden dat het essentieel is voor een goede kwaliteit biochar dat de 
ingangsstroom zo constant mogelijk is in grootte en in samenstelling.  Ook het vochtpercentage 
van de houtachtige fractie dient gekend te zijn en geeft een impact op het pyrolyse process. Er 
zijn verschillende technieken mogelijk om hieraan tegemoet te komen en het groenafval voor te 
bewerken zoals :  

• Zeven 

• Versnijden  

• Versnipperen (chips) 

• Drogen  

• …  

Conclusie: Uit de deskresearch en de interviews kon nog niet opgemaakt worden welke exacte 
voorbewerkingen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de kwaliteitseisen van de gewenste 
toepassingen (grondgebonden, bouw, filtratie)  die ILvA en het projectteam wensen te bereiken.  
We kunnen wel concluderen dat de ingangsstroom die we aanbieden aan de pyrolysereactor qua 
samenstelling, groote en vochtgehalte zo constant mogelijk dient te zijn.  Hierover zal de 
marktconsultatie meer duidelijkheid scheppen later in dit rapport.  

2.1.3 PYROLYSE TECHNIEKEN  

Algemene uitleg: Pyrolyse is de techniek waarbij met behulp van zeer hoge temperaturen (500°C 
of meer) en zonder zuurstof biomassa wordt ontleed.  Het is zeer belangrijk dat er bij pyrolyse 
geen zuurstof wordt gebruikt, want de reactie met zuurstof leidt tot verbranding.   

 

Door de afwezigheid van zuurstof, vindt er geen verbranding plaats, maar wordt de biomassa 
thermisch ontleed in brandbare gassen en biochar.  Een deel van deze brandbare gassen kan 
worden gecondenseerd tot een brandbare vloeistof, pyrolyse olie of bio-olie, terwijl een ander 
deel permanente gassen zijn (CO2, CO, H2 en lichte koolwaterstoffen) waarvan sommige kunnen 
worden verbrand om de warmte voor het proces te leveren.  Enkel tijdens de opstartfase is een 
externe energiebron vereist.  Nadien houdt het proces zichzelf in stand door de verbranding van 
een deel van deze gassen.  Uieindelijk worden bij de pyrolyse van de zeefoverloop drie producten 
verkregen : een vloeibaar product namelijk bio olie, een vast product → bio char en een 
gasvormig product → syngas.  De verhouding tussen deze producten hangen af van 



   

 

 

verschillende factoren waaronder bijvoorbeeld de samenstelling van de grondstof en de 
procesinstellingen.  Processen waarbij langzamere verhittingspercentages worden gebruikt, 
worden langzame pyrolyse genoemd en bio-char is gewoonlijk het belangrijkste eindproduct van 
dergelijke processen.  Er bestaan ook snelle pyrolyseprocessen voor biomassa maar deze 
worden eerder gebruikt voor de productie van (bio) olie.  Pyrolyse processen worden niet alleen 
toegepast op biomassa, maar ook op allerhande andere afvalstromen (bijvoorbeeld kunststof, 
rubber, etc.)  In de literatuur komen deze pyrolyseprocessen soms in negatief daglicht te staan 
doordat er een negatieve impact is op luchtzuivering en het afgassen van de installatie.   Het is 
belangrijk om deze pyrolyseprocessen niet te verwarren met de techniek die we hier beschrijven 
rond de pyrolyse van biomassa.  

Conclusie: Het pyrolyseren van biomassa is een vrij nieuw kennisgebied en de focus ligt meestal 
eerder op energiewinning dan op de productie van biochar, wat eerder een bij-product is van de 
energie productie.  Wat ILvA wenst te doen rond de pyrolyse van groenafval is in Vlaanderen 
uniek en vereist nog extra onderzoek en kennis rond de impact van de verschillende 
groenafvalstromen op de gewenste bio-char kwaliteit. 

2.1.4 RECUPERATIE VAN RESTWARMTE  

Algemene uitleg: Een pyrolyse-installatie produceert restwarmte zoals hierboven beschreven.  
ILvA wenst deze restwarmte te recupereren, en rechtstreeks aan te wenden voor andere 
processen waar warmte noodzakelijk is op de site in Schendelbeke.  Zo kan de restwarmte 
aangeboden worden aan startups of bedrijven die de restwarmte kunnen gebruiken voor 
droogprocessen enz.  De meeste pyrolyse installaties hebben een warm water/olie circuit (met 
temperatuur van +/- 95°C).  Het warm water kan onmiddellijk gebruikt worden of opgeslagen 
worden in een geïsoleerd thermisch vat waarna de warmte nuttig toegepast kan worden.  Door 
het uitvoeren van deskresearch en door met experts te spreken werd duidelijk dat een mooie 
toepassing van deze warmte gebruikt zou kunnen worden om materialen te drogen.  Dit kan 
ondermeer gebeuren door gebruikt te maken van een droogvloer of luchtdroging.   

Conclusie: De meeste fabrikanten van pyrolyse-installaties voorzien een functie in hun installatie 
om de restwarmte uit de installatie te recupereren.  Verder zullen een buffer tank en 
warmtewisselaar noodzakelijk zijn om deze warmte op te slaan waarna deze onder 
gecontroleerde omstandigheden verderop kan worden benut. 

2.1.5 VERPAKKINGSTECHNIEKEN  

Algemene uitleg: Een pyrolyse-installatie heeft bio-char als output, maar deze dient natuurlijk op 
een correcte manier opgeslagen en getransporteerd te kunnen worden naar de volgende partij in 
de waardeketen.  Tijdens de onderzoeksfase is naar voor gekomen dat verschillende dominante 
verpakkingsvarianten voorkomen in de markt meer bepaald : 

• Big bag van 1m2 

• Zak van 25kg 

• Zak van 10kg 

• Zak van 5kg 

• Emmer van 10kg 

• Emmer van 5kg 

Wanneer ILvA de biochar wenst te vermarkten dient er ook gekeken te worden welk 
verpakkingsformaat het beste aansluit op de behoeftes van de afnemers van het eindproduct 

Conclusie: Het overzicht van de verpakkingsformaten werd in kaart gebracht maar de 
marktconsultatie dient helderheid te brengen over welk formaat van verpakking van bio-char het 
meest geschik zou zijn voor de ecogrondstoffen site in Schendelbeke  



   

 

 

2.1.6 HET GEBRUIK VAN BIOCHAR  

Tijdens het onderzoek naar de stand van techniek werden ook de verschillende toepassingen van 
biochar onderzocht. Door met verschillende experten in interactie te gaan is duidelijk geworden 
dat de verscheidenheid aan groenafval ingangstromen (en dus ook de mogelijke verscheidenheid 
in de geproduceerde biochar)  de grootste uitdaging zal worden voor dit project.  Het is een 
minder grote uitdaging om kwaliteitsvolle biochar te produceren uit een heel specifieke 
ingangsstroom (bijvoorbeeld kokosnootschelpen) dan dit te doen met een variabele 
ingangsstroom.  Tijdens de behoeftebepalings fase van dit project werd gekozen voor 3 
toepassingsgebieden die compatibel zouden kunnen zijn met de variabele ingangsstromen 
namelijk :  

• Grondgebonden toepassingen  

• Bouwtoepassingen  

• Filtratie toepassingen (water en lucht) 

Hieronder worden deze drie toepassingen verder uitgewerkt.  

2.1.6.1 GRONDGEBONDEN TOEPASSINGEN  

Met grondgebonden toepassingen bedoelen we bio-char die als grondstof toegevoegd wordt aan 
de bodem of aan potgrond.  Door zijn vochtabsorberende en groeibevorderende eigenschappen 
kan biochar een meerwaarde leveren en de groeikansen van plantgoed helpen verhogen.  
Daarnaast zien we mogelijke toepassing om veen (deels) te vervangen door biochar in potgrond 
om zo tot een meer ecovriendelijk alternatief voor potgrond te komen.    

2.1.6.2 BOUWTOEPASSINGEN  

De laatste onderzoeken rond biochar tonen aan dat biochar ook gebruikt kan worden als 
bouwmateriaal.  Biochar heeft niet alleen uitstekende isolerende eigenschappen, het verbetert 
ook de luchtkwaliteit, kan vocht opnemen en beschermt ons tegen straling.  Het maakt het op 
deze manier mogelijk om gebouwen om te vormen tot ‘carbon sinks’ waarbij CO2 opgeslagen kan 
worden in gebouwen.  Elke ton biochar die in de schil van een gebouw wordt gebruikt, betekent 
dat het equivalent van ongeveer 3,6 ton CO2 wordt voorkomen en dat dat niet opnieuw in de 
atmosfeer terecht komt (nvdr : deze eigenschap vinden we eigenlijk terug in elke van de drie 
toepassingen die hier besproken worden.  Zo lang de biochar niet wordt verbrand blijft deze de 
koolstof langdurig vasthouden).  Concreet kunnen we hier denken aan het verwerken van biochar 
in plaatmaterialen met de hierboven beschreven positieve eigenschappen.  De diepzwarte kleur 
van biochar heeft een unieke meerwaarde aan de plaatmaterialen.  Daarnaast kunnen we ook 
denken aan het toevoegen van biochar aan mortels, cement en beton.  

2.1.6.3 FILTRATIE TOEPASSINGEN (WATER EN LUCHT)  

Eén van de meest voor de hand liggende toepassingen van biochar is deze te gebruiken als 
filtermateriaal voor het reinigen van water en lucht.  Biochar heeft namelijk met zijn 
absorberende eigenschapppen de mogelijkheid om water en lucht te reinigen. Hierbij moeten we 
wel een kanttekening maken dat de kwaliteit biochar die zou geproduceerd worden vanuit 
groenafval ongeschikt zal zijn voor het gebruik in bijvoorbeeld drinkwater toepassingen.  We 
zouden wel kunnen denken aan andere water- of luchtfiltratie toepassingen buiten het gebied van 
drinkwater filtratie zoals zuiveren van afvalwater, zuiveren van lucht in stallen etc.   

 

  



   

 

 

3 MARKTCONSULTATIE 

ILvA (Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor afvalverwerking in de regio “Land van 
Aalst”)  heeft samen met het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) en Verhaert op 
18 mei 2022 een marktconsultatie georganiseerd waarop alle belanghebbenden voor het 
ecogrondstoffen project in Schendelbeke waren uitgenodigd. Tijdens deze marktconsultatie 
werden enkele use cases getoetst met de deelnemers via het online platform Mentimeter. Deze 
tool laat toe om op een anonieme wijze vraagstellingen te beantwoorden. De marktconsultatie 
verliep online met een aanwezigheid van +/- 33 deelnemers.  

De marktconsultatie kende een talrijke en diverse opkomst. We beschouwen ze dan ook als 
representatief. Onderstaand diagram geeft het aantal deelnemers per sector weer.  

 

4 DE CONCEPTEN ONDER DE LOEP 

De concepten hieronder zijn tijdens de marktconsultatie getoetst geweest.  

4.1 CONCEPTVOORSTELLEN 

Ter voorbereiding van de marktconsultatie en op basis van de state-of-the-art en de 
behoeftebepaling werden 3 concepten voorbereid voor de marktconsultatie.  De bedoeling was 
om de haalbaarheid, de kost en de gebruiksvriendelijkheid van de oplossingen af te toetsen 
tegenover de vereisten uit de behoeftenanalyse  

Volgende concepten werden hiervoor opgemaakt :  

• Concept 1 : Basisversie van de biochar verwerkingslijn 

• Concept 2 : Biochar verwerkingslijn met drooginstallatie  

• Concept 3 : Biochar verwerkingslijn met drooginstallatie en externe verpakkings en 
opslageenheid 

. 

4.1.1 CONCEPT 1: BASIS VERSIE VAN DE BIOCHAR VERWERKINGSLIJN  

• (1) het groenafval komt de composteereenheid binnen na het verhakselen 

• (2) de zeefoverloop stap : compost wordt gezeefd en de houtachtige fractie wordt eruit 
gehaald.  Zie ook eerder foto’s zeefoverloop 

• (3) de houtachtige fractie wordt naar de hopper gebracht en via de hopper wordt de 
houtachtige fractie in de pyrolyse-installatie gebracht  

• (4) De biochar wordt verpakt en naar de opslagruimte gebracht  



   

 

 

• (4) De thermische energie van de pyrolyse-installatie wordt opgeslaan in een thermische 
buffer 

 

Schematische voorstelling van concept 1 : 

 

4.1.2 CONCEPT 2: BIOCHAR VERWERKINGSLIJN MET THERMISCHE BUFFER 

• (1) Het groenafval komt de composteereenheid binnen na het verhakselen  

• (2) De zeefoverloop stap : compost wordt gezeefd en de houtachtige fractie wordt eruit 
gehaald.  

• (3) De houtachtige fractie wordt naar de hopper gebracht  

• (4)  Via de hopper wordt de houtachtige fractie in de pyrolyse-installatie gebracht  
• (5) De biochar uit de pyrolyse-installatie wordt naar de verpakkings ruimte gebracht 

• (6) De thermische energie wordt opgeslagen in een thermische buffer en deze 
warmte/energie wordt gebruikt in de drooglijn. 

• (7) De biochar wordt individueel verpakt in de verpakkingsruimte waarna de verpakkingen 
worden opgeslagen in de opslagruimte  



   

 

 

 

Schematische voorstelling van concept 2 :  

 

4.1.3 CONCEPT 3: BIOCHAR VERWERKINGSLIJN MET DROOGINSTALLATIE EN EXTERNE 
VERPAKKINGS EN OPSLAG EENHEID  

• (1) Het groenafval komt de composteereenheid binnen na het verhakselen  

• (2) De zeefoverloop stap : compost wordt gezeefd en de houtachtige fractie wordt eruit 
gehaald.  

• (3) De houtachtige fractie wordt naar de hopper gebracht  

• (4)  Via de hopper wordt de houtachtige fractie in de pyrolyse-installatie gebracht  

• (5) De biochar uit de pyrolyse-installatie wordt naar de verpakkings ruimte gebracht 

• (6) De thermische energie wordt opgeslagen in een thermische buffer en deze wordt 
gebruikt in verschillende warmte en droog applicaties  

• (7) De biochar wordt individueel verpakt in de externe verpakkingsruimte  

• (8) De verpakte biochar wordt opgeslagen in de externe opslagruimte 



   

 

 

  

Schematische voorstelling van concept 3 :  

 

4.2 VERSLAG MARKTCONSULTATIE 

Tijdens de markconsultatie werden de hierboven voorgestelde concepten afgetoetst met de 
deelnemers aan de marktconsultatie en werden de verschillende onderdelen van de 
verwerkenslijn ook afzonderlijk bevraagd.  In het verslag van de marktconsultie hieronder kan je 
de resultaten hiervan vinden.  

4.2.1 VERIFICATIE VAN DE CONCEPTEN  

Hieronder volgt een verslag van de verschillende vragen aan de deelnemers van de 
marktconsultatie 

4.2.1.1 ECONOMISCHE VERIFCIATIE VAN DE 3 CONCEPTEN  

Vraag : “Hoe realistisch zijn de 3 concepten vanuit een economisch standpunt” 

Het economisch kunnen realiseren van de 3 verschillende concepten is een eerste belangrijk 
verificatiepunt aan de deelnemers   



   

 

 

In onderstaande grafiek zien we de 3 concepten onder elkaar.  Vraag is om de concepten te 
beoordelen met links een lage score voor economisch onrealiseerbaar en rechts een hoge score 
voor economisch realiseerbaar.

 

Conclusie :  

Op basis van 23 antwoorden :  

Concept 2, de biochar processing lijn met droogunit, komt als sterkste concept met een score 
van 3,4/5 uit de bevraging.  De twee andere concepten hebben een gelijkaardige score van 3,1/5, 
en er is dus geen voorkeur tussen concept 1&3 

Reacties deelnemers : 

- Concept 1 geniet minder onze voorkeur omdat het economisch minder interssant zal zijn  

4.2.1.2 TECHNISCHE VERIFICATIE VAN DE 3 CONCEPTEN  

Vraag “Hoe realistisch zijn de 3 concepten vanuit een technisch perspectief ?” 

De technische realiseerbaarheid van de 3 concepten is naast de economische realiseerbaarheid 
eveneens een belangrijke parameter.  In onderstaande grafiek zien we de resultaten van 
bovenstaande vraag. 



   

 

 

 

Conclusie :  

Op basis van 21 antwoorden :  

Concept 1 en 2 zijn economisch realiseerbaar, met een lichte voorkeur voor concept 2 (score van 
4/5) 

Reacties deelnemers : 

- De technieken voor voorbehandeling bestaan maar worden nog niet gebruikt voor biomassa 
productie.  

4.2.2 VERIFICATIE VAN DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN DE VERWERKINGSLIJN  

De verwerkingslijn kunnen we opsplitsen in verschillende onderdelen.  Hieronder kan je nogmaals 
de verschillende onderdelen van de verwerkingslijn terugvinden :  

• Voorbewerkingen van biomassa zoals zeven, versnijden of versnipperen  

• De pyrolysetechnieken 

• Verpakkingstehnieken voor bulkgoederen 

• Recuperatie van restwarmte 

 

4.2.2.1 VOORBEWERKINGEN VAN BIOMASSA ZOALS ZEVEN, VERSNIJDEN OF VERSNIPPEREN 

Vraag : “Hoe schat je de technische haalbaarheid van de voorbewerkingsstap in?” 



   

 

 

 

Conclusie :  

Op basis van 21 antwoorden :  

We kunnen er van uitgaan dat er een voorbehandelingsstap noodzakelijk zal zijn om de 
houtachtige fractie die aangeboden wordt aan de pyrolyse-installatie voor te bewerken  

Reacties deelnemers : 

- De compost overloop (houtachtige fractie) kan niet gebufferd worden per soort.  Dat 
moet aan de voorkant van het proces gebeuren maar dan is er een impact op het 
composteringsproces.  Het houtachtig materiaal in de composteringsunit heeft ook een 
functie tijdens het composteren.  

- De compost is reeds gezeefd op 0-20 mm 

- Voorbehandeling is heel belangrijk.  Starten met een goed type van schredder, een goed 
composteringsproces, het reinigen van de stroom (plastics, etc…) en het zeven van de 
compost zijn essentieel voor een goede kwaliteit biochar 

- Voorbehandeling zal de kwaliteit van de biochar bepalen  

Vraag : “Hoe schat je de technische haalbaarheid van het transporteren van de biomassa naar de 
hopper in ?” 



   

 

 

 

Conclusie :  

Op basis van 18 antwoorden :  

Biomass transporteren met transportbanden lijkt de meest logische optie 3,6/5 

Reacties deelnemers : 

- geen reacties 

Vraag : “What is the beste voorbehandeling van de biomassa ?”  

 

Conclusie :  

Op basis van 19 antwoorden :  

Uit de antwoorden blijkt dat het groenafval best voorbehandeld zou kunnen worden met de 
‘hamermolen’ of met een chipper.  Er is echter ook een opmerking gekomen rond het feit dat de 



   

 

 

inputstroom vochtig/plakkerig is en dat dit potentieel een probleem zou kunnen vormen voor 
deze ‘hamermolen’ technologie.  Dit dient onderzocht te worden in de vervolgstappen.  Een 
alternatieve oplossing zou het ‘chippen’ van het groenafval kunnen zijn.  

Een hamermolen is een machine waarmee plakkerige en clustervormende materialen tot kleinere 
deeltjes kunnen worden vermalen. Het verkleinen van materiaaldeeltjes wordt gedaan door het 
aangevoerde materiaal te onderwerpen aan snel ronddraaiende hamers, die scharnierend met de 
rotor verbonden zijn.  Hieronder kan je een afbeelding van zo’n hamermolen vinden  

 

 

 

Vraag : “Wat is de inversteringskost voor de volgende voorbehandelingen ?” 

 

Conclusie :  

Op basis van 15 antwoorden :  

Betreffende de investeringskost komt volgens de deelnemers ‘zeven en pelletiseren’ op de eerste 
plaats met de hoogste investeringskost (3,2/5).  Gevolgd door zeven en behandelen met de 
hamermolen (2,8/5) en ‘zeven en chippen’ (2,4/5). 

Reacties deelnemers : 

x 

Vraag : “Wat is de operationele kost voor de volgende voorbehandelingen ?” 



   

 

 

 

Conclusie :  

Op basis van 15 antwoorden :  

Betreffende de operationele kost komt volgens de deelnemers ‘zeven en pelletiseren’ op de 
eerste plaats met de hoogste operationele kost (3,3/5).  Gevolgd door ‘zeven en chippen’ (3/5). 
'Zeven en voorbehandelen met de hamermolen’ komt als operationeel meest voordelige techniek 
naar voor met een score van 2,7.  

Reacties deelnemers : 

x 

4.2.2.2 DE PYROLYSETECHNIEKEN  

Vraag : “Hoe realistisch is het om een capaciteit van 3750 ton biochar per jaar te produceren in 
een pyrolyse installatie” ?  

 

Conclusie :  

Op basis van 17 antwoorden :  

Het merendeel van de deelnemers geeft aan dat de capaciteit van 3750 ton per jaar eerder 
gemakkelijk te realiseren valt.  



   

 

 

Reacties deelnemers : 

x 

Vraag : “Als de capaciteit van 3750 ton per jaar moeilijk te realiseren valt, wat zijn dan de andere 
mogelijkheden ?” 

Antwoorden (1) : 

• Dat hangt natuurlijk af van de tech provider, met een goede layout en operationeel proces 
is dit doel eerder gemakkelijk te behalen.  

Vraag : “Hoe gemakkelijk is het om een operator van een pyrolyse installatie op te leiden om een 
goede kwaliteit biochar te produceren en waarom ?  

 

Conclusie :  

Op basis van 9 antwoorden :  

Niet iedereen heeft op deze vraag kunnen antwoorden.  Toch vindt een groot deel van 
deelnemers dat het opleiden van een operator eerder gemakkelijk te realiseren valt.  

Reacties deelnemers : 

x 

Vraag : “Wat is het opleidingsniveau van de operator ?” 



   

 

 

 

Conclusie :  

Op basis van 16 antwoorden :  

Het merendeel van de deelnemers geeft aan dat de operator een eerder technische 
opleiding/achtergrond dient the hebben  

Reacties deelnemers : 

X 

 

Vraag : “Wat is de overgangtijd bij het opstarten  

We kregen 5 antwoorden op deze vraag  :  

• 30 min 

• Afhankelijk van de leverancier tussen 30 min en 4 uur 

• 2 uur  

• Afhankelijk van de capaciteit en de kwaliteit.  Van 2 tot 4 uur. 

Conclusie :  

Op basis van 4 antwoorden :  

We nemen aan dat de overgangtijd van de machine bij het opstarten tussen de 30 min a 4 uur zal 
liggen.  Dit is echter wel een groot verschil dat nader onderzocht en specifieker gemaakt dient 
dient te worden in de stappen na de marktconsultatie.  

 

Vraag : “Wat is de energievraag tijdens de opstart van de machine ?” 

We kregen van 5 deelnemers antwoorden op deze vraag : 

• Nagenoeg niets.  De biomassa levert de energie 

• Thermische warmte 

• 10kWh voor een productie van 3000 ton/jaar  



   

 

 

• 8MWh 

• 100L gas 

• Gemiddeld 20 tot 40 minuten externe gastoevoer afhankelijk van de biomassa 

Conclusie :  

Op basis van 5 deelnemers is het antwoord op deze vraag niet zo evident.  Er zit een erg grote 
spreiding op de antwoorden.  Hier zal een diepgaander onderzoek nodig zijn om op deze vraag 
een eenduidiger aantwoord te kunnen bieden.  

 

Vraag : “Wat zijn de energie vereisten bij startup / gebruik ?” 

We kregen van 5 deelnemers antwoorden op deze vraag : 

• Enkel 10kW elektrisch  

• 11kW in gebruik 

• 11kW in gebruik, elektriciteit voor ventilatoren en transportschroeven 

• Warmte zal van de biomassa zelf komen 

• Een stekker voor de computer, en een kleine gasbrander, afhankelijk van de biomassa 

• Mogelijks een ventilator om de onderdruk te creëren 

• Afhankelijk van de capaciteit, chips en pellets  

• We gebruiken een vergasser en hebben elektriciteit nodig voor de ventilator. 

• Elektriciteit is noodzakelijk voor de ventilatoren en transportbanden 

Conclusie :  

Elektrische energie tussen de 10 en 11kW lijkt een specificatie waarover eensgezindheid is.  

Vraag : “Hoe gemakkelijk is het om de training en calibratie te doen voor verschillende 
ingangsstromen en waarom ?” 

 

Conclusie :  

Op basis van 9 antwoorden :  

Training en calibratie voor meerdere inputstromen lijkt eerder moeilijker te realiseren. 



   

 

 

Reacties deelnemers : 

x 

Vraag : “Hoe autonoom is de werking van de pyrolyse-installatie ?” 

 

Conclusie :  

Op basis van 7 antwoorden : De deelnemers aan de marktconsultatie zijn het duidelijk eens dat 
een pyrolyse-installatie heel autonoom kan werken.  

Reacties deelnemers : 

x 

Vraag : “Hoe schat u de technische haalbaarheid van de emissies van de installatie in ?” 

 

Conclusie :  

Op basis van 5 antwoorden : Het is duidelijk technisch haalbaar om de emisssssies van de 
installatie binnen de huidige normeringen te laten werken.  

Reacties deelnemers : 

x 

 



   

 

 

4.2.2.3 VERPAKKINGSTECHNIEKEN VOOR BULKGOEDEREN  

Vraag : “In welke verpakkingsvormen zou biochar als eindproduct verpakt kunnen worden ?” 

 

 

Conclusie :  

Op basis van 9 antwoorden : De voorkeur gaat duidelijk naar het verpakken van biochar in een big 
bag van 1m² (met een eindscore van 4,3/5).  Daarnaast lijkt een kleinere verpakking in zakken 
van 25 kg ook een interessant alternatief (met een eindscore van 3,6/5). We kunnen overwegen 
om ook kleine emmers van 5kg is het verpakkingsprogramma op te nemen (eindscore van 2,8/5)  
Voor de piloot stellen we voor om het aantal verpakkingsmogelijkheden beperkt te houden.  
Verpakken in een big bag van 1m² lijkt dan de voorkeursoptie. 

Reacties deelnemers: 

x 

4.2.2.4 RECUPERATIE VAN RESTWARMTE  

Vraag : “Hoe schat u de technische haalbaarheid in van warmteoverdracht naar klantprocessen 
?” 



   

 

 

 

Conclusie :  

Op basis van 8 antwoorden : De voorkeur gaat uit van de afgifte van het warm water aan een 
buffer tank met warmtewisselaar.  Dit concept krijgt een score van 7,2/10 

Reacties deelnemers: 

X 

Vraag : “Hoe zou u de volgende opties voor warmteuitwisseling met andere warmte 
uitwisselingstoepassingen beoordelen  ?” 

 

Conclusie :  

Op basis van 9 antwoorden : Warm water (3,9/5) en warme lucht (4/5) lijken de meest geschikte 
opties te izjn voor de warmteuitwisseling. 

Reacties deelnemers: 



   

 

 

X 

4.2.2.5 HET GEBRUIK VAN BIOCHAR IN VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN  

Vraag : “Hoe realistisch is het gebruik van biochar uit biosolids (vanuit technisch perspectief)  in  :  
….  ?” 

 

Conclusie :  

Op basis van 10 antwoorden : De voorkeur gaat voornamelijk uit naar grondtoepassingen zoals 
potgrond en grondverbeteraar met een score van 4,5/5.  Als tweede in de ranglijst komen de 
bouwtoepassingen (biochar in beton, panelen) met een score van 3/5. 

 

Reacties deelnemers: 

x 

 

Vraag : “Hoe realistisch is het gebruik van biochar uit biosolids (vanuit economisch perspectief)  
in  :  ….  ?” 



   

 

 

 

Conclusie :  

Op basis van 11 antwoorden : De voorkeur gaat voornamelijk uit naar grondtoepassingen zoals 
potgrond en grondverbeteraar met een score van 3,6/5.  Als tweede in de ranglijst komen de 
bouwtoepassingen (biochar in beton, panelen) met een score van 2,3/5. 

 

Reacties deelnemers: 

x 

 

5 SWOT ANALYSE 

Een SWOT analyse geeft duidelijk weer welke welke sterktes, zwaktes, opportuniteiten en 
gevaren de drie beschreven concepten hebben 

5.1 CONCEPT 1: BASIS VERSIE VAN DE BIOCHAR VERWERKINGSLIJN  

Strengths 

- Eenvoudiger dan concept 2 & 3 

- Kleinere investering (geen noodzaak an warmterecuperatie) 

- Compatibel met de composteringsintallatie van IlvA  

Weaknesses 

- De voordelen van de component warmte kunnen niet worden benut. Financieel wil dit ook 
zeggen dat er geen inkomsten uit warmte gegenereert kunnen worden in dit concept.  

Opportunities 

- Minder CO2 uitstoot doordat houtachtige fractie niet verbrand wordt 

- Mogelijkheid om trendsetter te zijn mbt circulaire economie in de biomassa verwerking: 
van biomassa naar materiaal 



   

 

 

- Inkomsten genereren met de houtachtige fractie (na investering in de installatie)  
 Threats 

- Investeerders overtuigen om te investeren in dit concept (pionier) 

- De gemiste inkomsten vanuit warmterecuperatie zullen een negatieve invloed hebben op 
de business case 

5.2 CONCEPT 2: BIOCHAR VERWERKINGSLIJN MET DROOGINSTALLATIE  

Strengths 

- Dit concept komt als beste concept uit de marktbevraging vanwege de positievere 
scores uit de marktbevraging. 

- Compatibel met de composteringsinstallatie van IlvA 

Weaknesses 

- Doordat de opslag en verpakking niet gescheiden zijn van het hoofdgebouw is er een 
hoger brandgevaar. 

- Afnemers voor biochar : biochar is een nieuw product en Ilva zal potentiële afnemers 
moeten overtuigen om het product te kopen/gebruiken/herbestellen 

- Afnemers voor warmte/energie : Ilva zal betalende afnemers dienen te vinden voor de 
warmte/energie 

Opportunities: 

- Minder CO2 uitstoot: extra CO2 besparing door warmte te benutten en zo fossiele energie 
uit te sparen. 

- Trendsetter circulaire economie in biomassa verwerking: van biomassa naar materiaal 
- Inkomsten genereren met de houtachtige fractie (na investering in de installatie) 

Threats 

- Investeerders overtuigen om te investeren in dit concept (pionier) 

5.3 CONCEPT 3: BIOCHAR VERWERKINGSLIJN MET DROOGINSTALLATIE EN EXTERNE 
VERPAKKINGS EN OPSLAG EENHEID  

Strengths 

- Verpakkings en opslag eenheid staan ver verwijderd van de pyrolyse-installatie (omwille 
van brandveiligheid) 

Weaknesses 

- Duurdere investering door extra nieuw gebouw op het terrein 

- Deze extra investeringen gaan de winstgevendheid naar beneden halen. 

Opportunities 

- Inkomsten genereren met de houtachtige fractie (na investering in de installatie) 
- Minder CO2 uitstoot: extra CO2 besparing door vervanging van fossiele energie door 

gebruik van de warmte 

Threats 

- Investeerders overtuigen om te investeren in dit concept (pionier) 

- Overschrijding van de eisen en wensen van de installatie   



   

 

 

6 CONCLUSIES 

De bevindingen na de marktconsultatie maken duidelijk dat er nog geen kant en klare oplossing 
op de markt is voor een verwerkingslijn van biomassa tot biochar en dat het een uitdaging zal 
zijn om verschillende ketenspelers te laten samenwerken om de beoogde verwerkingslijn te 
realiseren. We beschouwen de gestelde vraagstelling dusdanig als zeer innovatief.  

Het innovatieve karakter van het ‘ecogrondstoffen’ project werd tijdens de marktconsultatie 
bevestigd. Via Mentimeter werd gepeild naar de kennis van alternatieve oplossingen  

Tijdens de marktconsultatie bleek de bereidwilligheid van de deelnemers groot om 
technologische oplossingen aan te reiken.  Het feit dat er vandaag nog geen kant-en-klare 
totaaloplossing bestaat, betekent dat er nog verder onderzoek, testen en potentiële 
consortiavorming noodzakelijk zijn om tot een werkbare oplossing te komen om kwaliteitsvolle 
biochar te kunnen produceren. 

Door de vraagstelling op te delen in gerichte onderzoeksvragen en deze te toetsen met 
marktexperten, konden we onze 3 concepten valideren met de markt. 

Uit de marktconsultatie blijkt dat concept 2, het concept voor een verwerkingslijn voor biochar en 
een drooginstallatie het meest haalbare concept blijkt te zijn maar er zijn echter nog aspecten die 
verder onderzocht dienen te worden.  De site in Schendelbeke is bovendien geschikt als locatie 
om de verwerkingslijn te huisvesten.   

Er kunnen een aantal belangrijke conclusies getrokken worden uit de marktconsultatie : 

1. De voorbehandeling van de biomassa zal essentieel zijn om een goede kwaliteit biochar te 
bekomen.  Het groenafval wordt eerst en vooral verhakseld alvorens het naar de 
composteringsinstallatie gaat.  Na het composteringsproces wordt de biomassa gezeefd en 
enkel de houtachtige fractie wordt verder gebruikt in het biochar productieproces.  Een 
voorbehandeling waarbij een verkleiningstechniek toegepast wordt lijkt de beste manier om 
deze houtachtige fractie voor te bewerken alvorens deze aan te bieden aan de pyrolyse 
installatie. Het materiaal dat aangeboden wordt aan pyrolyse installatie is ongeveer 30-50 mm 
groot. 

2. Er zijn verschillende technologische mogelijkheden voor een pyrolyse-installatie die het 
groenafval kan omzetten tot biochar.  De zuiverheid van de stroom aan groenafval en een zo 
constant mogelijke ingangsstroom zijn belangrijk voor het optimaliseren van de kwaliteit van 
het gewenste eindproduct. 

3. Om tot een goede businesscase te komen lijkt het noodzakelijk om niet alleen naar de 
inkomsten van de biochar, maar ook naar de inkomsten van de verkoop van restwarmte 
noodzakelijk zullen zijn.   

4. Er is een mogelijkheid om bijkomende inkomsten te vergaren uit de handel in CO2 emissie 
certificaten.  Voorlopig kiezen we ervoor om mogelijke inkomsten uit deze certificaten (nog) 
niet mee te nemen in de businesscase zodat de businesscase niet afhankelijk wordt van deze 
inkomsten.  

5. Wat betreft de toepassingsgebieden van de geproduceerde biochar maakt de marktconsultatie 
duidelijk dat er tal van toepassingen van biochar in ontwikkeling zijn, maar dat substraat-
toepassingen (potgrond, grondverbeteraar, substraat, etc …) en bouwtoepassingen (beton, 
panelen, etc …) de meest haalbare toepassingen zullen zijn voor biochar uit de ingangsstromen 
van IlvA.  Bij de productie van biochar voor deze toepassingen dient rekening gehouden te 
worden met de emission directive 2010/75/EU.  We voorzien volgende roadmap wat betreft de 
toepassingsgebieden : 1) Substraattoepassingen 2)bouwtoepassingen en pas in laatste 
instantie en na het succesvol doorlopen van de twee bovenstaande toepassingsgebieden 
komen de lucht- en waterfiltratietoepassingen.  



   

 

 

6. Qua verpakking van de biochar moeten we er van uitgaan dat de meest gewenste 
verpakkingsvorm een bigbag van 1m² zal zijn.  Op termijn zouden kleinere 
verpakkingsformaten van 25kg (zak) en 5kg (emmer) ook interessant kunnen zijn, maar in de 
piloot geven we de prioriteit aan de bigbag’s omdat meer verpakkingsvarianten de 
investeringskost gaan opdrijven.  

7. Het ontwikkelen van de gewenste pilootinstallatie is complex en vereist een goed overleg 
tussen de verschillende leveranciers om tot een werkende en succesvolle oplossing te komen. 
Bij de oprichting van de pilootinstallatie dient in acht genomen te worden dat deze ook op 
termijn de definitieve proces infrastructuur zal zijn waarop productie gedraaid zal worden. 
Leveranciers hebben aangeboden om verschillende testen uit te voeren op het groenafval van 
IlvA. Zo kunnen de mogelijkheden van de installaties getest worden met de specifieke 
houtachtige fracties die in Schendelbeke aangemaakt worden.  Deze verwerkingsexperimenten 
dienen als eerste stap in een pilootfase georganiseerd te worden alvorens over te gaan tot de 
aankoop van de verwerkingslijn.   

8. De verwerkingslijn zal ingesteld worden voor een specifieke ingangstroom om een kwalitatieve 
biochar te bekomen.  Voor deze inbedrijfstelling zal een bepaalde ‘instel’ periode in acht 
genomen moeten worden.  Hiervoor is het noodzakelijk om de ingangstroom zo constant 
mogelijk te houden.  Als deze ingangstroom zou afwijken van de ‘normale’ ingangstroom, door 
bijvoorbeeld seizoenseffecten, zal de verwerkingslijn opnieuw ingesteld moeten worden.    Ook 
dienen instellingen en de geproduceerde kwaliteit na elke productieonderbreking 
gecontrolleerd te worden.  Daarom geven de fabrikanten aan dat een volcontinu proces per 
ingangsstroom aan te raden is teneinde een efficiënte productie te verzekeren.  Bovendien is 
dit ook een eis van het European Biochar Cerificat (EBC).  De fabrikanten bevestigen dat 
machines eenvoudig te gebruiken zijn en dat er weinig opleiding en voorkennis noodzakelijk is 
van de operator.  Producenten bieden diensten zoals een opleidingssessie en hulp bij de 
parametrisatie van de installatie aan. 

9. Tijdens ons onderzoek is veel aandacht uitgegaan naar de samenstelling van de 
ingangsstroom, mogelijke biochar toepassingen, en de recuperatie van de geproduceerde 
restwarmte.  Waar we tijdens de marktconsultatie weinig input vanuit de markt rond hebben 
ontvangen zijn de bij-producten van de pyrolyse installatie namelijke bio-olie en syngas.  Dit 
komt omdat we de pyrolyse installatie vooral willen gebruiken voor de productie van biochar en 
restwarmte.  We adviseren om verder onderzoek te doen rond deze twee aspecten in het 
vervolgtraject met de labotesten. 

10. Met betrekking tot het volume van de machine dient gezocht te worden naar een machine die 
niet te groot, maar ook niet te klein is voor het beoogde volume dat IlvA wenst te verwerken.  
Als het volume van de machine te klein is zal niet alle houtachtige fractie verwerkt kunnen 
worden op jaarbasis, als de machine te groot is zal de investeringskost van de machine 
negatief wegen op de businesscase en zal deze ook aan een te lage capaciteit werken.  Hier 
dient voor een optimale oplossing gezocht te worden om een maximaal volume aan compost 
van 12.500 ton per jaar te kunnen verwerken (dit wil zeggen een volume aan houtachtige 
fractie tussen 1700 en 1900 ton per jaar). 

11. De marktconsultatie heeft ons geleerd dat de prijzen van de pyrolyse machines sterk 
uiteenlopen van leverancier tot leverancier.  Zo zien we kostprijzen varierend van 550.000 euro 
tot 1.500.000 euro.  Met het oog op een succesvolle businesscase zal het noodzakelijk zijn om 
de juiste machine te vinden voor het type biochar kwaliteit die gehaald kan worden uit de 
specifieke houtachtige fractie van IlvA. Als eerste stap om dit uit te klaren zullen de labotesten 
met de verschillende leveranciers meer duidelijkheid kunnen brengen.  

 

 

 

 


