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Groene energie 
uit groenten 

‘Cradle to cradle’ bij Ardo
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In Ardooie, West-Vlaanderen, het hart van de Europese diepvries-
groente-industrie, produceert diepvriesgroenteproducent Ardo 
jaarlijks 25.000 tot 35.000 ton plantaardig afval, zoals schillen en 
snijafval van een twintigtal soorten groenten. De hoeveelheid is 
afkomstig van drie vestigingen. Tot drie jaren geleden ging het 
groenteafval naar externe vergistingsinstallaties of werd het afval 
verkocht als dierenvoeding. Strengere productiehygiëne-eisen  
vanuit GMP+ (nu: Feed Chain Alliance, zie VMT Food 3, 2015) 
beperkte de afzetmogelijkheden als dierenvoeding, zegt Ignace 
Kint, investerings- en milieumanager bij Ardo. Gevolg was een nog 
zwaardere belasting van de toenmalige aerobe waterzuiverings- 
installatie, die tijdens piekperioden in de productie al een tekort 
aan capaciteit had. 
De productie concentreert zich in het eerste, derde en vierde kwar-
taal van het jaar, wanneer de oogst van het land komt. Voor een 
optimale productkwaliteit is het belangrijk dat met name bederfe-
lijke groenten, zoals spinazie, champignons of erwten, binnen 
enkele uren na oogsten zijn verwerkt en ingevroren. Ardo koopt in 
bij contracttelers, grotendeels 
binnen een straal van 100 km 
rondom het West-Vlaamse 
bedrijf. Meer zuidelijke, 
niet-streekgebonden groenten 
zoals aubergines, broccoli of paprika worden in diepgevroren bulk-
verpakking ingevoerd vanuit bijvoorbeeld Zuid-Frankrijk, Spanje, 
maar ook Portugal. 

Duurzame productie
Vanuit haar devies “We preserve nature’s gifts”, koos Ardo voor de 
verwerking van haar afvalstromen voor een inventieve duurzaam-
heidsoplossing, die de financiële balans deed omslaan. Een kosten-
post, met name voor de externe vergisting bij derden, werd een 

Diepvriesgroenteproducent Ardo sluit de kringloop voor de groenteteelt. Een biogasreactor  
verwerkt groenteafval en bioslib afkomstig van de eigen afvalwaterzuivering tot biogas voor de 
productie van energie. Het bedrijf voorziet in een kwart van de elektriciteitsbehoefte en een  
vijfde van de stoombehoefte. Reststromen gaan als meststof terug naar het land. 

‘ We streven ernaar continu 
op vollast te draaien’

Ardo maakt gebruik van beeldverwerkingstechnologie voor de kwaliteitscontrole 

van sperziebonen.

Productie en logistiek
Het productie- en logistieke proces omvat drie stappen: productie, verpakken 
en logistiek. Op de productieafdeling worden de verse groenten aangevoerd 
en verwerkt tot ingevroren halffabricaat. De processen omvatten in het bijzon-
der schoonmaken, schillen, versnijden, blancheren en invriezen. Het halffabri-
caat wordt opgeslagen in het bulkmagazijn. Het verpakken begint met het 
eventueel mengen van verschillende halffabricaten, waarna het eindproduct 
verpakt kan worden in een verpakking die aangepast werd aan de eindklant. 
Het laatste proces, de logistiek, omvat opslag en uitlevering van een bestelling.

opbrengstenpost, legt Kint uit. De diepvriesgroenteproducent ont-
wikkelde samen met milieu-advies en -technologiebedrijf Biogas-
Tec een complete vergistingsinstallatie waarmee de capaciteit van 

de afvalwaterzuive-
ringsinstallatie met een 
kwart werd uitgebreid. 
Daarnaast produceert 
het bedrijf dankzij de 

biogasgestookte warmtekrachtkoppeling 1,5 MW elektriciteit, over-
eenkomend met 25% van de interne behoefte, en 18% van de inter-
ne stoombehoefte op de site, in het bijzonder voor het blancheren. 

Joint venture
Na de ontwikkelingsfase richtten Ardo en Trevi in 2012 een joint 
venture, Digrom Energy, op voor de bouw en exploitatie van de  
volledige installatie. Kint: “De installatie sluit goed aan bij Ardo 
omdat we zoveel nevenstromen hebben en de geproduceerde ener-
gie kunnen gebruiken binnen ons bedrijf. De productie van elektri-
citeit en warmte is echter niet onze core business en vereist gespeci-
aliseerde kennis en technologie. Beide bedrijven hebben 50% van 
de aandelen.” Het gepatenteerde concept van de kringloop voor de 
groenteteelt bij Ardo ontwikkelde Trevi samen met BiogasTec. 

Twee centrale installaties
De volledige installatie voor de productie van groene elektriciteit en 
warmte omvat naast de warmtekrachtkoppelinginstallatie, twee 
centrale installaties die aan elkaar gekoppeld zijn. De eerste is  
niet veel meer dan de uitbreiding van de bestaande aerobe water-
zuivering met een anaerobe voorbehandeling, legt Wouter 
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Ardo Groep
De Ardo Groep, Europees marktleider in vriesverse groenten en fruit, telt  
twintig productie-, verpakkings- en distributiesites in acht Europese landen. 
Wereldwijd verkocht de groep in 2014 805.000 ton eindproducten, goed  
voor een omzet van 815 miljoen euro. Tot het productgamma behoren naast 
vriesverse groenten en fruit, ook groentebereidingen, kruiden, pasta en rijst 
voor de catering, retail en voedingsindustrie. 

Platteau, directeur van BiogasTec, uit. “In de ‘biopool’, een grote 
reactor met een diameter van 30 m, zetten bacteriën een deel van 
de (plantaardige) verontreinigingen om in biogas, bioslib blijft over. 
Gemiddeld gaat het bij Digrom Energy op jaarbasis om ongeveer 
25% van de totale gasproductie.” Het afvalwater wordt vervolgens 
naar de reeds bestaande aerobe waterzuivering gepompt, waar het 
verder wordt gezuiverd en het water op het oppervlakte- 
water geloosd kan worden. 
In de tweede installatie – een vergistingsinstallatie – in grootte  
vergelijkbaar met de biopool, wordt het waterzuiveringsslib dat 
overblijft bij de laatste stap van de waterzuivering tezamen met het 
bioslib uit de biopool en groenteafval verwerkt. Platteau legt uit dat 
een optimaal mengsel van groenteresten en slib, maar ook mais, als 
energiegewas wordt samengesteld voor de productie van biogas. 
Naast biogas ontstaat in de reactor een digestaat, dat na centrifu- 
geren en nitrificatie en denitrificatie met behulp van bacteriën  
omgezet wordt in een vloeibare organische meststof en een vaste 
bodemverbeteraar. Op die manier wordt een groot deel van de 
nutriënten gerecupereerd. Leveranciers kunnen beide producten 
aanwenden bij de bemesting van hun akkers, zegt Kint. “De cirkel 
is daarmee rond.” 
Het stikstofgas dat ontstaat bij de nitrificatie en denitrificatie kan 
bovendien ook nog eens gewoon de atmosfeer in, aangezien 79% 
van de lucht uit dit gas bestaat. 

Warmtekrachtkoppeling
Het biogas uit de biopool en de vergistingsinstallatie wordt op- 
gevangen, gezuiverd (ontzwaveld en ontwaterd) en op een druk van 
60 mbar gebracht voor het naar de wkk-installatie gaat. Het gezui-
verde biogas bevat ongeveer 60% methaan en wordt als brandstof 
verbruikt in een gasmotor met een elektrisch vermogen van 1,5 
MW. De restwarmte in de uitlaatgassen wordt aangewend om 
stoom te maken die gebruikt wordt bij Ardo. Op die manier ver-
mindert het aardgasverbruik van Ardo nodig voor stoom- 

productie. “Gaat bij normale elektriciteitsproductie ongeveer 50% 
van de energie verloren, hier benutten we 92% van de energie”, weet 
Platteau. “Bovendien gaat het om groene energie.”
“We streven ernaar om met de energie-installatie continu op vollast 
te draaien”, vervolgt Platteau over Digrom Energy, de joint venture 
van Ardo en Trevi. “Elk half uur dat de installatie niet maximaal 
draait, kost geld, omdat we slechts zeker zijn van tien jaar steun via 
groenestroomcertificaten. We kunnen die verloren uren dus nooit 
inhalen.” De waarde van de groenestroomcertificaten bedraagt 
momenteel 100 euro per MWh. 

Grootste uitdaging
Veruit de grootste uitdaging voor de dagelijkse groene energie- 
voorziening betreft de continuïteit van voldoende biogasproductie 
over het hele jaar. De oogstperioden en het weer bepalen de  
aanvoer van de verschillende groente en dus ook de hoeveelheid 

groenteafval en de vervuiling van het 
afvalwater. Bovendien verschilt de 
gasproductie ook nog eens per groen-
tesoort. Kint: “In het voorjaar wordt 
er bijvoorbeeld uit preiafval nauwe-
lijks gas geproduceerd, terwijl erwten 
en schorseneren een hoge CZV-waar-
de (chemisch zuurstof verbruik, red.) 
geven en dus relatief veel biogas  
produceren.” 
Belangrijk is te realiseren dat het ver-
gistingsproces van vast groenteafval 
twintig dagen duurt, terwijl dit voor 
het afvalwater twee dagen is. “Als we 
twee dagen niet produceren, komt er 
uit de waterzuivering geen gas meer”, 

zegt Kint. “Van belang is dat we dan over kunnen schakelen op de 
gasproductie van vast afval, maar dat moeten we tijdig plannen, 
rekening houdend met de duur van het gistingsproces.” 
Om zich te verzekeren van biogasproductie lag volgens Kint de 
keuze voor de hand om op de site in Ardooie ook groenteafval van 
andere nabijgelegen bedrijven uit de Ardo-groep te verwerken, 
zodat de groene energieproductie gegarandeerd is. 
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Overzicht van de installatie voor de productie van groene stoom en stroom uit 

afvalwater en groenteafval.

Vriesverse groentenmix.


