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Het project



Huidige systeem

Alternatief systeem

Scheidingsinstallatie

NIET  MEER  DENKEN IN  MONO-INZAMELINGEN



REST
Het principe



REST
Het principe

Het is belangrijk dat de zakken niet scheuren en hun inhoud verliezen



De scheurprecentages met 
achterlader zijn 
aanvaardbaar, maar 
Limburg.net wilde 
onderzoeken of er 
verbeteringen mogelijk zijn
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Pre-commerciële opdracht



8Algemene doe lste l l ing

Hoger laadgewicht van intacte zakken 

Factoren:

• Maximaal scheurpercentage < 4%

• Laadgewicht 280 kg/m3

• Veiligheid regelgeving

• Ergonomie laadboord = 1 m

• Laadsnelheid min ± 3 ton/uur

• Afmetingen H < 3m85

L < 10m50

B < 2m55

(2% met verbetering van zakken)

ÉN
geen 
afhankelijkheid 
van operatoren!



9HET  TESTEN  VAN DE  WAGENS

Uitganspunt van zijlader
• Perstesten van LN gaven goede resultaten met stationaire 

blokpers
• Laadklep in achterlader draagt bij aan het scheurpercentage 

en maakt de inzamelkwaliteit beladerafhankelijk
• Vervangbare container verhoogt inzamelefficiëntie

Technische benadering
• Compactering met blokpers
• Bovenbelading met

• Laadbakken aan beide zijden
• Laadbakken binnen frame van wagen
• Snelle belading (8 seconden)
• Manueel bediening 
• “slimme” automatische belading

• Geen treeplanken achteraan -> low entry kabine

• Wisselbare container
• Maakt optimalisering personeelsbezetting 

mogelijk
• Minder transportbewegingen
• 25m3

DUBBELE ZIJLADER



10HET  TESTEN  VAN DE  WAGENS

ACHTERLADER

Uitganspunt voor aanpassing
• Scheurpercentage is afhankelijk van beladers.
• Bij te volle trog komen er zakken onder de laadklep
• Correct persen vermindert scheurpercentage
• Idealiter gebeurt het persen belader-onafhankelijk

Technische benadering
• Compactering via laadklep (zonder gebruik uitdrukschot)
• Via een vullingsdetectiesysteem bepaalt het 

beladingsmechanisme autonoom wanneer er wordt 
geperst

• Het systeem houdt rekening met onevenwichtig gevulde 
trog

• Later aangevuld met extra sensor voor controle van zakken 
op de rand van de trog

• Een aangepast mechanisme laat toe om ook al rijdend 
te persen

• De beladers kunnen het systeem altijd nog manueel 
bedienen

• Afstand tussen laadklep en trog is regelbaar
• Container is groter

• + 30 cm in hoogte
• + 3 m3 in volume

• Extra veiligheidsmaatregelen :
• Lichtgordijn beveiligt de belanders
• Elk voorwerp of beweging binnen het 

beladingskader stopt de pers
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ACHTERLADER

Controle lading op de rand

• Lichtgordijn controleert ladingen op de rand

• Bij lading op de rand

• Stop de pers met werken
• Zorgt de belader voor correcte belading
• Heractiveert de pers manueel

• Stand van zaken

• Dit systeem is vrij recent geïnstalleerd
• De werking en afstellingen worden verder 

verfijnd

Vaststelling
• Bij het beladen komen er vrij frequent zakken op de 

rand van de trog

• Bij het persen komen die onvermijdelijk tussen de trog 
en de laadklep en scheuren

Technische oplossing

Beelden tijdens testrit
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Bevindingen



13BEVINDINGEN ZIJLADER

DUBBELE ZIJLADER

Laadkwaliteit
• Scheurpercentages enkel aanvaardbaar bij beladingen < 4 ton 

Laadsnelheid
• Alhoewel het laadmechanisme snel werkt, verloopt een ronde met deze wagen tussen ongeveer 20% trager
• Vertraging is vooral te wijten aan 

• afwezigheid van treeplank (hetgeen tijdverlies door instappen in cabine veroorzaakt)
• Het te beperkte volume van de laadbak in zeer verdichte gebieden
• De zijbelading (die preciezer moet gebeuren en ‘inworp’ op afstand bemoeilijkt)

Laadvolume
• Mogelijkheid om container te wisselen biedt efficiëntieverhogende mogelijkheden
• Dit voordeel wordt echter teniet gedaan door:

• Het lagere laadvolume met een aanvaardbaar scheurpercentage
• Beduidend tragere belading

Kostprijs
• + 50% extra investeringskost



14BEVINDINGEN ACHTERLADER

Laadkwaliteit
• Scheurpercentages ligt nu net boven dat van de referentiewagen
• Er is ruimte voor verbetering door verdere verfijning van de afstellingen 

laadklep, be-sensoring van randbelading, volumedetectie in trog

Laadsnelheid
• Het systeem met het automatisch persen heeft een positieve invloed op de laadsnelheid
• Die verhoging kan vooral worden toegeschreven aan de mogelijkheid om te persen tijdens het rijden
• Beladen met deze wagen is beduidend sneller dan met de referentiewagen

Laadvolume
• Op zijn minst vergelijkbaar met de referentiewagen
• Tijdens de tests werden occasioneel ook beduidend hogere volumes met goede scheurpercentages genoteerd.

Kostprijs
• Vergelijkbaar met reguliere achterladers

ACHTERLADER



15CONCLUSIE

ACHTERLADEROp basis van de vaststellingen uit de tests concluderen we: 

• De bovenlader met zijbelading voldoet vandaag niet aan de verwachtingen en 
kan op dit ogenblik niet op de juiste manier worden ingezet voor een Optimo-
belading

• De gemodifieerde achterlader haalt nu reeds aanvaardbare resultaten en biedt 
uitzicht op verdere verbeteringen

• Op basis van de ervaringen in de tests gaat Limburg.net er bovendien 
vanuit dat dit type belading ook zeer nuttig kan worden ingezet bij een 
reguliere ophaling, elders in Vlaanderen

Op basis van deze vaststellingen wil Limburg.net dit type vrachtwagen 
inzetten voor haar ophalingen.
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VRAGEN?



AANKOOPDOSSIER NIEUWE 
OPHAALWAGENS

Krijtlijnen
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Inzamelgebied Limburg.net



Inzameldienst “Limburg.net”

Organisatie & management
Personeel

Inzamelvoertuigen
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logistics



Aantallen

Nieuwe vloot:

• 16 achterladers “groot type” (3 asser, groot volume!)

• 1 achterlader “klein type” (2 asser, korte uitzwaai)

Minimaal 1 voertuig op alternatieve brandstof

(chassis wordt apart door Bionerga Logistics aanbesteed)
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Timing

• Publicatie bestek 5/2/21 (website Bionerga)

• Offerte indienen 26/2/21

SPOC: Jef Reynders

Doel: levering in januari ‘22
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