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Technologie voor N&P-terugwinning uit groenafval en voedselresten door productie van compost met 

het "BIOCICLO" aëroob proces 

Wat is de technologie? 

Biociclo is een technologisch geavanceerde composteringsinstallatie die plantaardig afval en 
organisch keukenafval omzet in compost door middel van een natuurlijk aëroob proces, 
waarbij een meststof wordt verkregen die kan worden gebruikt in de landbouw, de kwekerij 
en de moestuin. 

 

Wie is de verkoper van de technologie?  

De verkoper id Biociclo srl, een bedrijf gevestigd in Castiglione delle Stiviere MN, Italië. 

Biociclo srl is ontstaan in 2000 uit de overeenkomst tussen drie overheidsbedrijven: INDECAST, 
Garda Uno en TEA spa van Mantua, om een fabriek te creëren die zou kunnen voldoen aan de 
behoeften van de behandeling van organisch afval dat wordt geproduceerd door de gebieden 
waar zij actief zijn en die zich ook op de vrije markt begeven, vooral bij het op de markt brengen 
van de geproduceerde compost. Biociclo beheert een composteringsinstallatie waarvan de 
functie bestaat uit het transformeren, door middel van een natuurlijk aëroob proces, van 
plantaardig afval en organisch afval tot compost, waardoor een meststof wordt verkregen die 
kan worden gebruikt in de landbouw, kwekerij en moestuin. De behandeling van speciaal niet-
gevaarlijk afval vindt plaats in Castiglione delle Stiviere. 

 

Wat zijn de voordelen van het product en welke problemen worden aangepakt?  
Problemen die worden aangepakt 

De kwaliteit van de compost en de maximale vermindering van de milieu-impact zijn het doel van de 

kwalificatieproces van de composteringsinstallatie die voor de komende maanden wordt verwacht. 

Een belangrijk project voor het grondgebied en zijn inwoners, geleid door het gebruik van de meest 

geavanceerde technologieën in Europa, om te zorgen voor de beste terugwinning, verwijdering en 

verbetering van organisch afval door een steeds meer circulaire en duurzame economie. 

Voordelen van de technologie 

De belangrijkste voordelen van deze composteringsinstallatie zijn de volgende: 

- Dankzij de efficiëntie en het hergebruik van water, vermindert de nieuwe installatie het gebruik van 

drinkwater aanzienlijk en elimineert afvalwater in de richting van de zuiveringsinstallatie. 

- De uitbreiding van de fotovoltaïsche installatie maakt een productie van 300 000 kW/h mogelijk in 

vergelijking met de huidige 190 000 kW/u op weg naar volledige zelfvoorziening op energiegebied 

met een reductie van ongeveer 60 000 kg CO2 in de atmosfeer. 

- Het gebruik van verbeterde technologieën maakt het mogelijk om in minder tijd compost van hoge 

kwaliteit te produceren, geschikt voor gebruik in de wijn- en tuinbouw. 

- De toegepaste technologieën maken een aanzienlijke verbetering van de door de plant 

gegenereerde effecten mogelijk. 
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- Het nieuwe weerstation maakt het mogelijk om de geproduceerde emissies voortdurend te 

monitoren. 

- De nieuwe installatie maakt gebruik van de meest geavanceerde technologieën in Europa en is 

volledig in overeenstemming met de wetten, waarmee wordt geanticipeerd op de goedkeuring van 

de parameters die in de komende jaren van kracht zullen zijn. 

- Het hele productieproces wordt op afstand bestuurd en onderworpen aan constante 

kwaliteitscontroles. 

Hoe werkt de technologie? 

De volgende bewerkingen worden in de fabriek uitgevoerd: 

- opslag van stedelijk en speciaal niet-gevaarlijk afval voor een maximale hoeveelheid van 6100 m 3 

(3200 t/jaar); 

- terugwinning van stedelijk en niet-gevaarlijk speciaal afval voor een maximale hoeveelheid van 

69.000 ton/jaar (101 538 m3 ), waarvan 14 000 t/jaar hout 

- cellulosehoudende matrices en 55 000 ton/jaar rottend afval (organisch afval en slib). 

De opslag en de verwerking vinden hoofdzakelijk overdag plaats in twee ploegen, van 6 tot 18 uur op  

6 wekelijkse dagen. 

De maximaal toegestane verwijderingshoeveelheid bedraagt 212 t/dag en 69 000 t/jaar, waarvan 

14.000 t/jaar van lignocellulose-afval, 55 000 t/j van de geselecteerde organische fractie en biologisch 

en agrovoedingsslib. 

De afgifte kan maximaal 6 dagen per week plaatsvinden. De afvalverwerking vindt 365 dagen per jaar 

plaats. 

Het proces is in wezen onderverdeeld in de volgende behandelingen: 

- Ontvangst van het afval in een beperkte ruimte voor zover het gaat om rottende fracties en op een 

extern platform voor cellulosehoudend houtafval; 

- voorbehandeling van de organische fractie met scheiding van de ongewenste fracties (kunststoffen, 

metalen...), enz.); 

- het versnipperen van cellulosehoudend houtafval; 

- mengen van de verschillende afvalstoffen die worden overgebracht om de matrix te verkrijgen die 

voor bio-oxidatie moet worden verzonden behandeling; 

- een eerste behandeling van versnelde bio-oxidatie in statische hopen in beluchte biocellen door 

middel van een geforceerde ventilatiesysteem ontworpen voor zowel het blazen als het zuigen van 

lucht uit de hopen; de duur van deze eerste fase is 14 dagen; 

- een verfijnde behandeling door middel van screening en deplasticering (facultatief) 

- rijping in beluchte bakken in statische hoopjes door middel van een geforceerd ventilatiesysteem 

dat is ontworpen voor de enige insufflatie van lucht in de hopen; de duur van deze tweede fase is 

ongeveer 33 dagen; 

- een verfijnde behandeling door middel van screening en deplasticering (optioneel); 

- een laatste fase van voltooiing van de rijping in uitwendige overdekte stallen in hopen van ongeveer 

50 dagen; 

- opslag van de in de buitenste stallen geproduceerde compost (dezelfde als de rijping). 

Routinematige onderhoudswerkzaamheden zijn voorzien voor de gaten in de biocellen voor het 

ontsnappen van de lucht met betrekking tot de insufflatie en voor de luchtinfiltratieroosters van de 

rijpingsboxen door middel van mechanisch vegen, om de openingen vrij te maken voor een vlotte 

doorgang van de lucht zelf. 
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Er is ook de mogelijkheid om de biomassa te versnipperen alvorens verder te gaan met het zeven, 

zodat de efficiëntie van het zeven zelf te verhogen, waarbij het grof vuil wordt gezeefd. 

Uit de composteringsactiviteit verkrijgt het bedrijf "gemengde gecomposteerde bodemverbeteraar" 

en "Gecomposteerde bodemverbeteraar met slib". 

Bovendien is de verse gecomposteerde bodemverbeteraar na de werking van de tweede zeefbeurt 

gratis. Het in de handel brengen wordt overwogen, terwijl de beperkingen die bij Wetsdecreet 

75/2010 zijn opgelegd voor de kwaliteit van de op de markt gebrachte gecomposteerde 

bodemverbeteraar. 

Om de uitstoot van stof binnen de perken te houden, proberen we na afloop van de cumulatieve 

rijpingsperiode te voorkomen dat de massa in het rijpingsgebied wordt verplaatst, maar om deze op 

de plaats te houden waar hij is tot het moment van aanvang van verkoop. 

Het lekwater dat afkomstig is van het proces en het afvloeiende water van de schorten en 

doorvoergebieden, inclusief dat van de wasplaats, wordt hergebruikt binnen het 

composteringsproces en voor de voorbehandeling van de organische fractie, door twee externe tanks 

naar de opslag te sturen en een separator/ zeef voor het scheiden van de vaste fractie van het 

afvalwater dat terugkeert naar het composteringscircuit; de tanks en de afscheider bevindt zich 

binnen het zeefgebied; het teveel aan het eerste regenwater wordt naar de aangrenzende AQA 

biologische zuiveringsinstallatie voor zuivering, terwijl het tweede regenwater (indien niet 

hergebruikt) is geloosd in de c.i.s. in de Gerra-gracht. 

De behandeling van de geuremissies van de loods vindt plaats via het zuigsysteem dat de lucht 

constant naar twee zuiveringsinstallaties transporteert: een waterwasser en twee buitenste biofilters 

van in totaal 752 m2. 

Binnen de twee elektrische cabines, die zich buiten de composteerloods bevinden, waar de PLC en de 

omvormers van het systeem zich bevinden, zijn er twee conditioneringssystemen die worden gebruikt 

voor de koeling ervan, die elk 3,7kg R410A, gas bevatten dat niet schadelijk is voor de ozonlaag. 

Daarnaast is er naast het elektrische substation een magazijn voor de opslag van materialen die 

gebruikt worden voor normale onderhoudswerkzaamheden. De jaarlijkse productie van compost 

bedraagt ongeveer 23.000 ton/jaar en de sectoren van gebruik en marketing zijn landbouw, hobby en 

kwekerij. 

De wateremissies van de fabriek zijn voornamelijk drie: 

- lekwater afkomstig van het proces en van de biofilter, waterwasser; 

- afvoerwater van de schorten, de doorvoerplaatsen en de wasplaats voor de voertuigen; 

- regenwater van de daken; 

Het regenwater van de daken wordt naar de verspreidingsputten in de ondergrond gestuurd. Wat 

betreft het lekwater dat afkomstig is van het proces en het afvloeiingsafval, zijn er twee afzonderlijke 

lijnen zijn voorzien van specifieke bemonsteringsputten en -tellers. Met name het water van de 

werven wordt apart opgevangen en naar een verzamelput gebracht en dan naar een ondergrondse 

verzameltank met een capaciteit van 85m3. De percolaten die uit het proces vallen, de eerste regen 

en het waswater, worden voornamelijk gerecirculeerd. binnen het composteringsproces en voor de 

voorbehandeling van de FORSU, terwijl het overschot (d.w.z. wat u kunt niet recirculeren) van de 

eerste waterregens en wassingen worden naar de aangrenzende AQA-behandeling gestuurd. 
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Het oppervlak is geplaveid en de pleinen zijn alleen bestemd voor het verplaatsen van voertuigen en 

het parkeren (geasfalteerd). Vaste afvalstoffen worden opgeslagen in gebieden met een geschikte 

grootte en wat betreft het afval dat wordt geproduceerd door de composteringsproces, wordt het in 

een specifieke opslagruimte geplaatst. Alle percolaten uit de verwerkingsruimten zijn verzameld en 

hergebruikt binnen het composteringsproces. 

Het afval dat de fabriek verlaat, wordt samen met het identificatieformulier naar de bevoegde 

partijen gestuurd voor definitieve verwijdering en/of nuttige toepassing ervan. Zoals u kunt zien in 

figuur 1, is vanaf 2020 de compostering proces zal worden gewijzigd om biocellen te produceren en 

er zal een tussenproduct worden toegevoegd screening en andere werkfasen om de kwaliteit en 

kwantiteit van het product te verhogen. 

 

Wat zijn de vergunningen van de overheid en in welke EU-landen? 

Biociclo is goedgekeurd door de provincie Mantua met een geïntegreerde milieuvergunning n. 

PD/477 van 16.04.2019 (de Europese richtlijn die de AIA regelt is de IPPC-richtlijn 96/61/CE, later 

samengevoegd tot Dir. 2010/75/IE). 

Hoeveel kost het? 

De gemiddelde behandelingskosten van het afval om compost te produceren zijn ongeveer 46 €/ton. 

Voor meer informatie: https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_261  

https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_261

