
Als alles volgens planning verloopt, beginnen de 
bouwwerken eind volgend jaar.

Minister Zuhal Demir keurde in juli 
de omgevingsvergunning goed voor 
een nieuwe ISVAG-verbrandingsoven 
in Wilrijk, op de huidige site. De oven 
verbrandt huishoudelijk restafval en heeft 
een capaciteit van 190.000 ton, 31.000 
ton meer dan de huidige oven, uitgebaat 
sinds 1978 en sindsdien herhaaldelijk 
gemoderniseerd. ISVAG draagt echter 
een geschiedenis van buurtprotest en 
verzet met zich mee. Ook nu kreeg ze de 
vergunning niet zonder slag of stoot. 

Van bij het begin kreeg ISVAG 
af te rekenen met klachten van 
omwonenden. In de loop van de 

jaren 90 bleek herhaaldelijk dat er in de 
omgeving van de oven significant meer 
DNA-afwijkingen, miskramen en andere 
ernstige gezondheidsklachten voorkwamen 
dan elders. Die waren te wijten aan de 
uitstoot van dioxines, PAK’s, VOC’s en 
zware metalen. Vooral de Wilrijkse wijk 
Neerveld werd symbool voor die fenomenen. 
Buurtprotest, gesteund door verscheidene 
milieuverenigingen en de MINA-raad en het 
gemeentebestuur van Aartselaar, werd gevolgd 
door verschillende juridische procedures 
tegen uitbreidingen en nieuwe vergunningen 
voor de verbrandingsoven. Ook nu werd 
de vergunning herhaaldelijk aangevochten 
en in het Vlaams Parlement in vraag 
gesteld. Volgens Kristel Moulaert, algemeen 
directeur van ISVAG, werd eigenlijk nooit 
bewezen dat de zware gezondheidsklachten 
veroorzaakt werden door de emissies van de 
verbrandingsoven. In de buurt liggen nog een 

aantal andere bedrijven, die de oorzaak van de 
vastgestelde vervuiling zouden kunnen zijn.

De huidige vergunningsaanvraag is weer 
bijzonder gecontesteerd, temeer daar een 
aantal instanties die eerst negatief adviseerden, 
later een positief advies gaven. Volgens de 
contestanten speelde daarin zwaar lobbywerk 
mee, volgens ISVAG ging het gewoon om 
procedures en bijkomende informatie 
die geleverd werd. Tom De Bruyckere, 
woordvoerder van ISVAG, wijst erop dat 21 
instanties advies moesten geven. Daarvan gaven 
zeventien een gunstig advies, al dan niet met 
voorwaarden. Drie instanties gaven geen advies. 
De gemeente Aartselaar adviseerde negatief.

Om te beginnen willen het gemeentebestuur 
van Aartselaar, lokale actiecomités en de BBLV 
dat de installatie in Wilrijk gewoon verdwijnt 
en verhuist naar een plek in de haven. Dat 
zou goedkoper zijn, efficiënter en 100.000 ton 
meer CO2-emissies besparen dan de installatie 
in Wilrijk. Volgens Kristel Moulaert klopt 
dat niet: uit 17 door ISVAG doorgerekende 
locaties (onder meer in de haven en op de Blue 
Gate Antwerp-site), bleek de huidige site de 
beste. Die ligt, voor de aanvoer van het afval, 
zowat in het midden van het gebied dat ISVAG 
bedient: 30 gemeenten met 1 miljoen inwoners 
rond Antwerpen. En ook in het midden van 
een uit te bouwen warmtenet, van Antwerpen-
Noord tot in Puurs. 

Momenteel produceert ISVAG zowat 3 MW 
en levert ze via een kleinschalig warmtenet 
van 1,6 km warmte aan de magazijnen van 

het nabijgelegen Essers, wat 1 miljoen m³ 
aardgas bespaart. Andere bedrijven volgen 
dit najaar. In de nieuwe vergunningsaanvraag 
gaat het om een afvalverbrandingsoven met 
warmtekrachtoppeling, die stroom kan leveren 
aan 30.000 gezinnen en warmte aan 40.000 
gezinnen of bedrijven, liet ISVAG weten. In 
een eerste fase gaat het om 50 MW, later uit te 
breiden, wanneer het warmtenet verder naar 
het noorden en het oosten vertakt wordt.
Een ander punt van kritiek is dat de 
aangevraagde 190.000 ton te veel zou zijn, 
als de afvalverminderingsdoelstellingen van 
OVAM in rekening genomen worden. Er is 
ook discussie over de door ISVAG voorspelde 
bevolkingsgroei in het gebied. Volgens Kristel 
Moulaert leveren de 30 gemeenten jaarlijks 
echter rond de 180.000 ton aan, meer dan de 
huidige capaciteit. 

Om tegemoet te komen aan lokale bezwaren, 
voorziet ISVAG een aantal ingrepen voor 
het behoud en herstel van de natuurlijke 
omgeving. Het gebouw zelf, eveneens 
bekritiseerd omwille van het grote volume, is 
opgevat als een architecturaal ‘landmark’. 
Bij velen bleven de vergunning en de 
manier waarop die verleend werd, vragen 
oproepen. Denuo, de koepel van de afval- en 
recyclagesector, tekende beroep aan tegen de 
vergunning.

Als alles volgens planning verloopt, beginnen 
de bouwwerken eind volgend jaar. Die zullen 
drie jaar duren. Volgend voorjaar worden er 
reeds bijkomende bedrijven op het warmtenet 
aangesloten.
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