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De totale faciliteit beslaat bijna 17.000 m2, 
waarvan de ontvangsthal ruim 9.000 m2 
bedraagt. De ontvangsthal is een Cover-All 
overkapping met een vrije overspanning
van 63 m breed, geplaatst op muren van 

VAN VLIET RECYCLING OPENT UNIEKE COMPOSTERINGSFACILITEIT

Deze zomer is de bouw van een nieuwe composteringsfaciliteit op het terrein van Van Vliet Recylcing in
Hoek van Holland voltooid. In de nieuwe faciliteit kan op jaarbasis 200.000 ton groenafval worden verwerkt. 
Waar eerst het proces van buitencompostering met beluchting zo’n 16 maanden in beslag nam, kan nu,
door gebruik te maken van speciale composteringstunnels, het kassenafval uit het omringende Westland 
alsmede het GFT-afval uit de omliggende gemeenten in twee tot drie maanden worden gecomposteerd. 
De doorlooptijd in de tunnels is 10 tot 14 dagen en de narijpingstijd is 2 maanden. 

6,3 meter hoog. De folieoverkapping is 
uitgevoerd met zowel een buiten- als
een binnenfolie. De aanwezigheid van de 
binnenfolie zorgt ervoor dat de gegalva-
niseerde staalconstructie niet blootgesteld

wordt aan de corrosieve compostering-
luchten. Een tweede Cover-All overkapping 
is geplaatst boven de tunnels, waar de 
luchtbehandelingsinstallaties zijn geïnstal-
leerd maar ook de biofilterinstallaties.
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Nieuw aan deze faciliteit is niet alleen haar capaciteit,
maar ook dat boven de tunnels een verdieping is aange-
bracht voor de luchtbehandeling en de biofilters, in plaats 
van achter of voor de tunnels. De breedte van deze tweede
overkapping is afgestemd op de diepte van de onderliggende 
tunnels en bedraagt 45 meter. 

De lengte van beide overkappingen bedraagt ca. 155 meter.
De biofilterinstallaties hebben hun eigen overkapping om 
controle over de afvoer van afvoergassen naar de schoor-
steen te kunnen handhaven. Alle overkappingen zijn 
geleverd en geïnstalleerd door Cover-All Benelux. 
Doordat de faciliteit niet hoger mocht zijn dan 17 meter en
een werkhoogte van 6 meter een dwingend operationele
eis was, zijn de staalstructuren van beide overkappingen
speciaal op maat voor van Vliet Recycling ontworpen.

Van Vliet Recycling valt onder Transportbedrijf van Vliet,
met hoofdkantoor in Wateringen. Samen met o.a. Smink en
Orgaworld maakt Transportbedrijf van Vliet deel uit van de
Engelse Shanks Group.

* info@coverallbenelux.nl
( 0031 252 621 296

www.coverallbenelux.nl

FOLIE OVERKAPPINGEN 
VAN 6 TOT 95 METER        

VRIJ OVERSPANNEN
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Breed in passende oplossingen!


