
Energie uit huishoudelijk afval

De energie die vrijkomt bij de verbranding van huishoudelijk afval gebruikt Twence 

voor de opwekking van elektriciteit en warmte. Door afval als brandstof te 

gebruiken, wordt bespaard op het gebruik van fossiele brandstoffen als olie, gas  

of steenkool. Dit leidt weer tot de beperking van de uitstoot van kooldioxide (CO2). 

De drie verbrandingslijnen van de Afvalenergiecentrale (AEC) zetten jaarlijks  

ruim 520.000 ton afval om in energie en grondstoffen. Dit laatste is mogelijk door 

de assen die na verbranding overblijven te ontdoen van metalen. De assen zijn  

daarna geschikt als bouwstof.

Stortheuvels

Afval, dat niet hergebruikt kan worden en niet brandbaar is, wordt gestort.  

Het gaat tegenwoordig nog maar om minder dan 1% van het afval dat bij  

Twence wordt aangeleverd. Stortheuvels zijn aangelegd conform de IBC-criteria, 

wat staat voor Isoleren, Beheersen en Controleren van het gestorte afval.  

Uit oude stortheuvels, die nog veel organisch materiaal bevatten, wint Twence  

gas dat door de verteringsprocessen in het afval ontstaat. Het gas wordt 

vervolgens gebruikt om er elektriciteit en warmte mee op te wekken.

Afval als basis  
voor grondstoffen 
en energie

Om milieutechnische èn economische redenen speelt recycling een belangrijke 

rol bij de verwerking van afval. Hergebruik van afval is beter voor het milieu en 

leidt tot minder verbruik van grondstoffen.

Twence beschikt over een breed pakket mogelijkheden om afval zo efficiënt 

mogelijk om te zetten in nieuwe grondstoffen en energie, zowel elektriciteit als 

warmte. Voor elke afvalstroom kiezen wij de meest geschikte verwerkingswijze.

Afvalscheidingsinstallatie

De afvalscheidingsinstallatie van Twence (TAS) verwerkt droog bedrijfsafval, 

bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval. De moderne en zeer efficiënte 

installatie kan op jaarbasis 120.000 ton afval verwerken tot herbruikbare 

deelstromen, zoals zand, hout, puin, metalen en kunststof.

Bioconversie

In de Bioconversie (BC) worden organische afvalstromen, bijvoorbeeld  

groente-, fruit- en tuinafval (gft) en groenafval met behulp van biologische 

processen omgezet naar nieuwe producten, zoals compost en biogas.  

Het biogas gebruiken wij voor het opwekken van elektriciteit en warmte.

Energie uit afvalhout

De Biomassa energiecentrale (BEC) van Twence verwerkt alleen organisch  

afvalmateriaal, zoals afvalhout en niet composteerbare delen van groenafval.  

Er worden dus geen gewassen of bomen geteeld om als brandstof te dienen  

voor deze centrale. 

De elektriciteit die de centrale opwekt is 100% groen. De installatie levert 

voldoende elektriciteit om ruim 44.000 huishoudens van stroom te  

voorzien, dat is te vergelijken met een stad van circa 85.000 inwoners.

Afval als basis voor 
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