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VFB bezoekt grootste wervelbedoven in Europa bij Sleco

Joint venture Suez Environne-
ment en Indaver Op donderdag 15 
november tekenden 25 VFB-leden present bij 
Sleco NV in de Antwerpse haven. Sleco is een 
50/50 joint venture van het Belgische Inda-
ver en het Franse Suez Environnement. We 
werden dan ook verwelkomd door Florent 
Gautron en Valérie Piazza van Suez Environ-
nement en door het management van Sleco. 

Het bedrijfsbezoek startte met een voor-
stelling van Suez Environnement door Flo-
rent Gautron, directeur aandeelhoudersre-
laties. In zijn uiteenzetting gaf hij een korte 
toelichting van waar Suez Environnement 

voor staat. Het bedrijf is vandaag de nummer 
twee in Europa in water en afval en haalde 
vorig jaar een omzet van 14,8 miljard euro en 
een winst van 323 miljoen euro. De omzet is 
ongeveer gelijk verdeeld tussen water en af-
val. Vandaag komt nog 71 % van de omzet uit 
Europa, maar het internationale deel is groei-
end. Hoofdaandeelhouder blijft vandaag 
GDF Suez met 35,7 % van de aandelen, daarna 
is het Belgische GBL de grootste aandeelhou-
der met 7,2 %. We leren ook dat Suez Envi-
ronnement op dit moment ongeveer 50.000 
individuele aandeelhouders in België heeft, 
waaronder ongetwijfeld veel VFB-leden. 

Suez Environnement is actief in de hele 
waardeketen van water en afval en focust 
vandaag op de uitbreiding buiten Europa 
door het nemen van selectieve posities op 
groeimarkten. Zo is het bedrijf ondertussen 
marktleider in water in China en het Mid-
den-Oosten en nummer 2 in afval in Austra-

lië. In België is dochter Sita marktleider in de 
afvalsector en heeft het ook een sterke positie 
in afvalverzameling, vooral in het industriële 
en commerciële segment. In België werken 
meer dan 2.000 medewerkers in maar liefst 
56 exploitatievestigingen. 

Om in de toekomst te groeien wil Suez 
Environnement inspelen op de toenemende 
vraag naar vakkundig beheer van de water- 
en afvalcycli, een vraag waarvoor het bedrijf 
vandaag al sterk gepositioneerd is. Voor 2012 
is de doelstelling van Suez Environnement 
om stand te houden in een moeilijke econo-
mische omgeving. Het Compass-kostenbe-

sparingsplan wordt 
opgetrokken naar 
150 miljoen euro, 
en men zal selec-
tiever te werk gaan 
bij het kiezen van 
zijn investeringen. 
Met deze maatre-
gelen wil men een 
omzet en EBITDA 
bereiken die verge-
lijkbaar is met 2011, 
en een vrije cash-
flow die groter zou 
moeten zijn dan in 
2011. Het dividend 

zal ook minstens behouden blijven op het 
niveau van 0,65 euro per aandeel.

Daarna gaf het management van Sleco 
een toelichting over de werking van Sleco. 
De aanleiding voor de oprichting van Sleco 
was het Vlaamse afval- en waterzuivering-
beleid van het begin van deze eeuw. Door 
een versnelde uitbouw van de openbare 
waterzuiveringsinfrastructuur, ontstond er 
in Vlaanderen een groeiend aanbod aan wa-
terzuiveringslib. Men moest een 
oplossing zoeken om dit slib te 
verwerken en die oplossing werd 
een wervelbedoven. 

De wervelbedtechniek is van-
daag de best beschikbare techniek 
om niet-recupereerbare afvalstof-
fen en slib gecombineerd te ver-
werken. Daarom werd besloten in 
2004 om de kennis van Sita en In-
daver te bundelen in de joint ven-

ture Sleco, die een grote wervelbedoven zou 
bouwen. Het project vergde een investering 
van 180 miljoen euro en de wervelbedoven 
– de grootste in zijn soort in Europa – was 
vanaf midden 2006 operationeel. De wer-
velbedoven kan jaarlijks 190.000 ton slib en 
400.000 ton afval verwerken. 

Een wervelbedoven is een oven die zand 
de hoogte in blaast langs de onderkant van de 
oven (zo krijg je ‘wervelend zand’, vandaar de 
naam). Op dit hete zand wordt afval en slib 
bovenop gebracht, waarop het geheel zich 
vermengt en kan verbranden. De stoom die 
bij het hele proces wordt gegenereerd, wordt 
gevoed aan een turbinegenerator en omgezet 
in elektriciteit. De productie hiervan komt 
overeen met het elektriciteitsgebruik van on-
geveer 70.000 gezinnen. 

Na deze interessante uitleg was het tijd 
voor een rondleiding doorheen de bedrijfs-
site, waarbij we de verschillende onderdelen 
van de wervelbedoveninstallatie konden be-
kijken. Na de rondleiding was er nog tijd om 
na te praten bij een koffie, een mooie afsluiter 
van een interessante namiddag. We danken 
de mensen van Suez Environnement en Sle-
co voor hun tijd en deskundige uitleg.
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Kerncijfers
Partnership Indaver – SITA (50 % - 50 %)
Best Beschikbare Techniek
Gecombineerde verwerking van slib en vast afval
Capaciteit: 580 000 ton
Totale investering: 180 miljoen euro
3 identieke ovenlijnen
Doorgedreven rookgasreiniging
Terugwinning energie: capaciteit turbine: 34 MW


