
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding 

Datum Februari 2008 
Onderwerp Stoorstoffen AEB 
  
  

Notitie 

In de acceptatievoorwaarden van AEB worden een aantal afvalstoffen genoemd welke door 
AEB niet geaccepteerd kunnen worden. In dit document wil AEB graag inzicht geven in de 
achterliggende redenen en de mogelijke gevolgen die deze stoorstoffen in het 
verbrandingsproces bij AEB hebben.  
 
Asbest 
Gevolgen voor AEB 
Asbest is onbrandbaar en wordt dan ook geheel terug gevonden in de bodemassen. Tijdens 
de verdere bewerking van de bodemassen kan dit asbest vrij komen. Dit heeft mogelijke 
asbestblootstelling tot gevolg voor de medewerkers van AEB.  
 
Vanuit de overheid is er een norm voor asbest in bodemas aangegeven. De hoeveelheid 
asbest in het bodemas moet onder deze norm blijven. Wanneer deze norm overschreden 
wordt, mogen de bodemassen niet meer worden hergebruikt in bijvoorbeeld de wegenbouw.  
 
Alternatieve afzetmogelijkheid 

 Aanlevering via het Depot gevaarlijk afval dan wel direct bij een vergunde 
stortplaats. 

 
 
Asfalt / dakbedekking 
Gevolgen voor AEB 
Asfalt en dakbedekking zijn slecht brandbaar. Wanneer deze stoffen wel in de 
verbrandingsoven terecht komt, verbranden deze niet maar smelten ze en kunnen dan door 
het rooster lekken. Dit zorgt er mogelijk voor dat het rooster aan elkaar vast plakt.  
 
Asfalt is stof die goed hergebruikt kunnen worden en dit is dan ook de doelstelling die AEB 
voor deze stof heeft. 
 
Alternatieve afzetmogelijkheid 

 Asfalt kan aangeleverd worden aan asfaltcentrales voor recycling. 
 Dakbedekking kan worden aangeleverd aan stortplaatsen. 
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Autobanden 
Gevolgen voor AEB 
Autobanden bevatten een grote hoeveelheid aan zwavel welke voor verstoringen zorgen in 
de rookgasreiniging. Dit kan mogelijk leiden tot emissieoverschrijdingen. 
Tevens bevatten autobanden een gevlochten stalen binnenwerk welke 
verstoppingproblemen in de ontslakkers kunnen veroorzaken. 
 
Autobanden kunnen hergebruikt worden en dit is ook de doelstelling die AEB voor deze 
stoffen heeft. Men maakt hier o.a. grondtegels voor speelplaatsen van.  
 
Alternatieve afzetmogelijkheid 

 Aanlevering bij Granuband voor recycling.  
 
 
Bagger 
Gevolgen voor AEB 
Bagger is onbrandbaar en bestaat voor een groot gedeelte uit water. Dit verstoort het 
verbrandingsproces. Doordat bagger een afdekkende laag creëert, komt er geen zuurstof 
meer door het rooster heen en is er de mogelijkheid dat het vuur in de oven uitdooft.  
 
Alternatieve afzetmogelijkheid 

 Baggerdepots en vergunde stortplaatsen. 
 
 
Bielzen / massieve rollen 
Gevolgen voor AEB 
Bielzen zijn vaak groter dan de maximum omvang die AEB kan ontvangen in de centrale. 
Dit zorgt voor verstoppingen in de trechter naar de ketel. 
 
Indien bielzen wel door de trechter op het rooster terecht komen, verbranden ze niet geheel 
maar schroeien ze alleen aan. Dit door de grote compacte massa. Om bielzen geheel te 
verbranden zouden deze veel langer in de oven moeten verblijven. 
 
In bielzen is een grote hoeveelheid (kool)teer aanwezig, wat zorgt voor verstoringen in de 
rookgasreiniging. Dit kan mogelijk leiden tot emissieoverschrijdingen. 
 
Alternatieve afzetmogelijkheid 

 Stortplaats 
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Chemisch afval / gevaarlijk afval / vuurwerk 
Gevolgen voor AEB 
AEB mag vanuit de wetgeving en vergunning, geen chemisch / gevaarlijk afval of vuurwerk 
rechtstreeks accepteren voor verbranding. Via het Depot gevaarlijk afval heeft AEB wel een 
vergunning om chemische en gevaarlijke afvalstoffen te accepteren.  
Bepaalde ‘lichte’ gevaarlijke afvalstromen mag AEB volgens haar vergunning wel 
verbranden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om verontreinigde emballage, medicijnafval en 
spuitbussen. 
 
Alternatieve afzetmogelijkheid 

 Aanlevering via het Depot gevaarlijk afval. Hier stelt men vast of de stoffen bij AEB 
verwerkt kunnen worden of dat er een ander afzetkanaal gezocht moet worden.  

 
Elektrische apparaten 
Gevolgen voor AEB 
AEB mag wettelijk gezien geen elektrische apparaten verbranden. Deze kunnen hergebruikt 
worden en dit is ook de doelstelling die AEB voor deze stoffen heeft. 
 
Alternatieve afzetmogelijkheid 

 Aanlevering via het Regionaal Sorteer Centrum (RCS) van AEB.  
 
PVC 
Gevolgen voor AEB 
PVC (PolyVinylChloride )is een van de meest storende stoffen in de processen van AEB. Bij 
het verbranden van PVC komt zoutzuur en chloor vrij. Dit is zeer schadelijk voor de ketel 
omdat het corrosie veroorzaakt op de ketelwanden en overige installatiedelen. 
 
In de rookgasreiniging zorgt het verbranden van 1 kilo PVC voor 1,5 kilo 
rookgasreinigingresidu. Dit moet worden gestort op een stortplaats.  
 
Alternatieve afzetmogelijkheid 

 PVC kan hergebruikt worden. Dit kan worden ingeleverd bij een aantal 
specialistische verwerkingsbedrijven.  

 Stortplaats 
 
Radioactief afval 
Gevolgen voor AEB 
Radioactief afval mag volgens de wetgeving niet bij AEB aangeboden worden. Wanneer er 
wel radioactief materiaal verbrandt zou worden, zouden de installatie en de reststoffen 
mogelijk radioactief kunnen worden.  
 
Alternatieve afzetmogelijkheid 
Radioactief afval kan worden aangeboden bij de COVRA te Vlissingen. 
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Slachtafval 
Gevolgen voor AEB 
Slachtafval mag volgens de wetgeving niet bij AEB aangeboden worden. 
 
Alternatieve afzetmogelijkheid 

 Slachtafval kan worden aangeboden bij de daarvoor aanwezige specialistische 
verwerkers. 

 
 
Sterk stuivende stoffen 
Gevolgen voor AEB 
Deze afvalstoffen zorgen voor stofoverlast en stofexplosiegevaar in de bunker / op de 
stortvloer. Tijdens de verbranding wordt het stof de ketel ingeblazen, dit zorgt voor extra 
ketelvervuiling. Grotere hoeveelheden stof kunnen de elektro-filters laten “doorslaan” 
waardoor deze niet meer werken en er mogelijk emissieoverschrijdingen qua stof 
plaatsvinden. 
 
Alternatieve afzetmogelijkheid 

 Vergunde stortplaats (verpakt in bigbags) 
 
 
Vaste massa 
Gevolgen voor AEB 
Een stof die uit een grote vaste massa bestaat, is voor AEB zeer moeilijk te verwerken. 
Vaak zijn de te delen te groot om door de trechter te passen en goed te verbranden. Dit 
verstoort de o.a. de homogeniteit van het afval en het verbrandingsproces.  
 
Zie ook Bielzen / massieve rollen 
 
Alternatieve afzetmogelijkheid 

 Onbekend. 
 
 
Ziekenhuisafval 
Gevolgen voor AEB 
Ziekenhuisafval mag volgens de wetgeving niet bij AEB aangeboden worden. In 2007 heeft 
er een aanpassing in het LAP Sectorplan 10 plaats gevonden, waardoor bepaalde stoffen, 
zoals geautoclafeerd ziekenhuisafval, bij een AVI aangeboden mogen worden. AEB heeft 
besloten om deze stoffen vooralsnog niet te accepteren.  
 
Alternatieve afzetmogelijkheid 

 Aanlevering bij het Depot gevaarlijk afval. 
 Aanlevering rechtstreeks aan de ZAVIN in Dordrecht.  
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Glasvezelkabels 
Gevolgen voor AEB 
De beschermingslaag om de glasvezelkabel, is niet brandbaar. Deze gaan door het lichte 
gewicht mee naar de rookgasreiniging. Daar zorgt het voor kortsluiting in de elektro-filters 
waardoor deze niet meer werken en er mogelijk emissieoverschrijdingen qua stof 
plaatsvinden. Om weer binnen de emissie eisen te komen zal de afvaldoorzet 
teruggenomen moeten worden. 
 
Alternatieve afzetmogelijkheid 

 Stortplaats. 
 
 
Glaswol / steenwol 
Gevolgen voor AEB 
Tijdens de verbranding gaat glas- en/of steenwol door het lichte gewicht mee richting de 
rookgasreiniging. Daar zorgt het voor kortsluiting in de elektro-filters waardoor deze niet 
meer werken en er mogelijk emissieoverschrijdingen qua stof plaatsvinden. Om weer 
binnen de emissie eisen te komen zal de afvaldoorzet teruggenomen moeten worden. 
 
Glaswol en steenwol zijn onbrandbaar en wordt dan ook terug gevonden in de bodemassen. 
Tijdens de verdere bewerking van de bodemassen moet het glas- en/of steenwol weer 
verwijderd worden. 
 
 
Alternatieve afzetmogelijkheid 

 Bepaalde soorten glas- en steenwol worden door producenten ingenomen voor 
recycling. 

 Deze afvalstoffen kunnen tevens gestort te worden op een stortplaats.  
 
 
Piepschuim 
Gevolgen voor AEB 
Piepschuim is een zeer lichte afvalstof. Deze gaat snel dwarrelen door de ketel, zonder dat 
hij verbrand wordt. Dit zorgt halverwege de verbranding voor roetafzetting op de ketelpijpen 
en vervuiling. In de HR installatie wordt tevens gebruik gemaakt van doekfilters, welke door 
brandende delen piepschuim kans maakt om te verbranden.  
 
Alternatieve afzetmogelijkheid 

 Piepschuim kan worden aangeboden bij de daarvoor aanwezige specialistische 
verwerkers. 

 Deze afvalstof kan tevens gestort te worden op een stortplaats.  
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