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Geachte contractant,

Middels dit schrijven brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Greenferm B.V.
Waar 2020 vooral in het teken stond van de opstart van de fabriek is het streven om in 2021 naar de volledige productie toe
te groeien.
Scheiding dikke en dunne fractie :
Dit proces functioneert goed en geeft naast het standaard onderhoud weinig problemen, de nadruk ligt hier nu bij het verder optimaliseren om een hogere kwaliteit en een betere efficiëntie te realiseren.
Compostering:
Op dit moment produceren we div. stromen dikke fractie, zo kunnen we meerdere markten bedienen, we zien de vraag in
het buitenland groeien, afnemers vragen naar ons product waar we uiteraard erg blij mee zijn.
Wanneer de compostering verder geoptimaliseerd is kunnen wij ook voor andere markten produceren, hierdoor zijn we verzekerd van
een goede afzet van de vaste fractie.

MBR ( Membraan Bio Reactor ):
In de beide reactoren wordt de dunne fractie met succes
omgezet naar loosbaar water, echter tijdens dit proces
ontstaat er veel meer warmte dan aanvankelijk voorzien.
In Oktober en in Maart hebben we daar flink last van gehad, het gevolg is dat de capaciteit van de fabriek enorm
afneemt. Om deze problemen te voorkomen is er geïnvesteerd in een koelunit.
Inmiddels is deze koelunit al weer enige weken in bedrijf
en zien we gunstige resultaten.
Mestafvoer 2021 :
Nu de koeling geplaatst is verwachten wij spoedig op de beoogde verwerkingscapaciteit te zijn en hopen wij dit jaar het
overgrote deel van de gecontracteerde mest te kunnen verwerken. Dat betekend ook dat we in 2022 verwachten te kunnen
voldoen aan de eisen zoals de overheid in de nieuwe mestregelgeving vastgelegd heeft en waarin mestverwerking een nadrukkelijke rol speelt.

Er is nog ruimte voor het afsluiten van contracten, wanneer u nog in wilt schrijven vernemen wij dat graag.

“om een afspraak te maken vragen wij u om contact met ons op te nemen”
Berend Dunsbergen
06-53337654
Willem Berkhof
033-2771480 / 06-55734520

www.greenferm.info@greenferm.nl

