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Renewi, Wageningen 

Här träffar vi John Verhoeven (Grodan, recycling manager) och Marc van Buijtene (algemeen 

directeur, Van Vliet Contrans) 

- I Holland måste man recirkulera material 

- Begagnad stenull får spridas bara på egen åker 

- November högsäsong för företaget 

- Förutom växthusmaterial återvinner företaget även byggavfall 

- Vä thusavfall kostar ,  €/  (  väger a  kg, lir alltså  €/to ) 

- Staten styr också med skatter materialströmmar till recirkulering, om man kör recirkulerbart 

aterial till du pe  är skatte   €/to , a ars  €/to  

- Van Vliet startad 1991, komposteringsanläggningen startad 2002, nu del av Renewi  

- https://www.renewi.com/en 

- Renewi arbetar i 9 olika länder, 250 verksamhetspunkter, 8000 anställda 

- 90 % av anlänt material går att återvinna 

- Företaget sköter också insamlingen 

- Materialet sorteras i stora hallar på olika linjer 

- Man får nya produkter (olika granulaten, kompost, energipellets, flis) 

- Kompost kan blandas olikt för olika ändamål 

- Företaget får in 120 000 m3 stenull under 6 veckors tid på hösten 

- 95 % av mottaget underlag är stenull, resten tex kokos 

- Underlaget krossas, torkas (vintertid 5–6 veckor, sommartid 2 veckor) och sållas 

- Man får stenullsgranulat, plast och organiskt material, som går till kompost 

- Granulatet innehåller lite plastrester, som stör inget om granulatet går till tegeltillverkning 

där temperaturen är hög och plasten smälter bort. I våra ögon var inte plastbitarna så 

störande men företaget söker en lösning för att få de sista bitarna bort om materialet ska 

användas som jordförbättringsmaterial. Förstås om stenullsmattorna är utan plast slipper 

man helt problemet med plasten. 

- Hela stället belagd med asfalt och avloppssystemet är slutet, avloppsvattnet behandlas skilt 

- ” io ased pa kagi g” karto g/papper gjort av to atsta ar 

o Problemet är högt vatteninnehåll (40 %), torkning kräver mycket energi  kartongen 

blir 2 gånger dyrare än vanlig 

o Kan tillverkas då gröna avfallet är riktigt rent (ej clips o dyl.) 

- Biogasanläggningar är inte intresserade av växthusavfallet pga. högt vatteninnehåll 

- Grönavfallet komposteras i tunnlar, 16 ha och årskapacitet 210 000 ton, 16 tunnlar 

- Komposten i tunnlar blir färdigt i 14-18 dagar (förr under bar himmel tog det 18 månader) 

- snören är inget problem i grönmassan, materialet körs genom en trumma (som en långsam 

centrifug) där snören klibbas ihop och kommer som en snörkorv ut ur trumman. Sedan kan 

snören användas i energiproduktion 

- plastclipsen mest besvärliga. När plantor krossas går även dem sönder. I färdiga komposten 

kan lämna en del små plastbitar kvar. Metallclips skulle vara bättre, de är enkla att ta bort 

med magneten.  

- Avgifter 

o Bara grö t  €/to  

https://www.renewi.com/en
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o S ör ed  €/to  

o Metall lips ed  €/to  

o Plast lips ed  €/to  

- Enbart grönmassan blir inte bra kompost utan hö och flis blandas med 

- Gör blandningen helst före komposteringen 

- Av komposten går 70 % till åkrar, 15 % tillbaka till växthus och 15 % till supermarketar 

- Komposten kostar 2-  €/to  uta  tra sport 
- I komposteringstunnlar undertryck, luften sugs ut till rengöring 

- Ammoniak som finns i luften rensas bort med biofilter och med syratvätt, får 97–98 % av 

ammoniak bort 

http://www.vanvlietcontrans.nl/web/Home.htm 

 

- I våra förhållanden vore klokast att ta plasten bort redan i växthus och bara skicka rena 

mattor till återvinning 

- Kostar e ligt hollä dska kalk ler  €/ha (eller  €/to ) 

- 1 m3 stenull minskar till 1/3 av volymen när ullen krossas 

 

Till komposteringsstället kom också en del av hevi-svinn, åtminstone fanns både kokosnötter och 

mangon på gården. En glad ung herre visade oss runt, han verkade trivas med sitt jobb   

 

Då vi slapp hemåt med flyg först på fredag kväll hann vi också besöka 2 st växthusanläggningar på 

fredag förmiddag. 

 

L.A. Van Schie 

http://www.tomselect.nl/21/LA-van-Schie 

- 6 ha + 3 ha på ett annat ställe 

- Använder jordvärme (geothermal heating), borrad till 2,5 km djupt 

- 2 bröder, nu även den enes son med i företaget 

- Sorten Medi-axia (Axis Seeds http://axisseed.com/ ) ympad till Monsantos 148 (?) 

o Hade Arwento tidigare 

- 10 cm höga stenullsmattor, som börjar vara standard i Holland 

- På sommaren 3,75 toppar/m2 

- Har provat metallclipsen, men kommer inte att fortsätta med dem pga att plantorna rasar 

ihop (se en bild). De kräver också mera arbete då en person klipsar och en annan tar bort 

blad i toppen  

- 7 anställda på vintern, 30 på sommaren 

- Skördenivå 66-67 kg/m2 

- Säsongen i Holland har varit enligt odlaren: början var bra, sommaren dålig, hösten bättre 

- Har både Tuta och pepino mosaikvirus 

- Mot gråmögel: stammar penslas med Scania Vital ( 

http://www.biobestgroup.com/en/biobest/products/supporting-products-4465/supporting-

products-4485/scaniavital-silica-4637/ ) och sprutas vid behov med Luna (fungicid) 

http://www.vanvlietcontrans.nl/web/Home.htm
http://www.tomselect.nl/21/LA-van-Schie
http://axisseed.com/
http://www.biobestgroup.com/en/biobest/products/supporting-products-4465/supporting-products-4485/scaniavital-silica-4637/
http://www.biobestgroup.com/en/biobest/products/supporting-products-4465/supporting-products-4485/scaniavital-silica-4637/
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- Alla blad lämnas under rännor och tas ut först då hela växthuset töms 

- Använder bl. a formalin och väteperoxid i desinficering 

- Använder väteperoxid i bevattningsvatten under hela odlingssäsongen, dels för att hålla 

dropp i skick, dels mot crazy roots  

- All vatten recirkuleras, UV-filter för desinficering av vatten (använder även peroxid före och 

efter filtret) 

- Vid besökstiden 4-5 klasar kvar 

- Använder Ethrel då 2-3 klasar kvar (besprutning) 

 

Duijvestin Tomaten 

http://duijvestijntomaten.nl/en/ 

- Huvudsort Arwento ympad till Maxiforte 

- Innovativt ställe: geothermal heating, semi-closed greenhouse 

 

BILDER: 

Krossat underlag 

 

 

 

 

http://duijvestijntomaten.nl/en/
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Plast sållas bort och ska till återvinning: 

 

 

Färdigt behandlat stenull har blivit fint material: 
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Krossade plantor från växthus: 
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I trumman kommer snören bort: 
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Detta skall komposteras: 

:  

Metallclips: 
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Allt grönt ska hit under växtsäsongen: 
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Kartong gjord av tomatstammar: 

 

 

 

 

 

 

  


