op de koffie bij …

Lhoist
Wereldwijde referentie in kalk, voor tal van sectoren
De familie Lhoist en kalk: het is al bijna 125 jaar een geslaagd huwelijk. Door de jaren heen ontwikkelde deze firma, waarvan
de hoofdzetel nog altijd in Wallonië ligt, zich tot een partner voor diverse sectoren. Anno 2021 blijft de onderneming die reputatie
waarmaken, al blijft ze uiteraard niet blind voor de uitdagingen – met op kop het CO2-vraagstuk – die eigen zijn aan de ontginningsprocessen. “De staalnijverheid is onze belangrijkste klant, maar ook in de watermarkt zijn we prominent vertegenwoordigd”, vertelt Stephane Gillis, Sales Market Specialist Water, Sludge Treatment en Chemistry voor de Belux.

D

e roots van de Lhoist-groep dateren uit
1889. De gelijknamige familie richtte het
bedrijf toen op en zette in 1926 de eerste internationale stappen in Frankrijk. Vanaf de
jaren tachtig ontwikkelde de firma ook activiteiten over de Atlantische Oceaan, met name in
de Verenigde Staten en Canada. Nog later veroverde Lhoist een mooie marktpositie in Westen Oost-Europa, vanaf het nieuwe millennium
kwamen daar ook Zuid-Amerika, Afrika en Azië
bij. Tegenwoordig is het bedrijf in handen van
de families Lhoist en Berghmans. Baron Berghmans is voorzitter van de Raad van Bestuur.
“Vandaag genereren we omzet in meer dan 25
landen”, legt Stephane Gillis uit. “Eén R&D-center, 100 productie-units en 4 centra voor technische klantenservice ondersteunen de sales, die
goed is voor 2,2 miljard euro. Op geografisch
vlak vormen Europa en Noord-Amerika de
belangrijkste markten, terwijl de staalnijverheid
(29%, kalk wordt er gebruikt voor het aanpakken van staalslak), alles wat met milieu te
maken heeft (23%) en bouw en civiele engineering (19%) de meest essentiële sectoren zijn.
Daarnaast is kalk onder meer ook belangrijk
voor de landbouw (mestverwerking) en neutralisatie van scheikundige dampen uit rookgassen. Wij bedienen al deze segmenten met een
team van 6400 mensen wereldwijd. Bij Lhoist
zijn meer dan vijftig nationaliteiten aan de
slag. In België tellen we circa 700 medewerkers. De administratieve diensten, sales en IT
situeren zich in Corbais (ongeveer 100 mensen),
de anderen zijn werkzaam in de groeves.”

gebluste (gehydrateerde) kalk. In Marche-lesDames tenslotte, winnen we allerlei mineralen
die een meerwaarde betekenen voor aannemers die wegen asfalteren, de bouwsector
en aggregaten. Klanten uit de watersector
zijn vooral geïnteresseerd in de kalkproducten die we in Hermalle en Jemelle maken.
Dagelijks rijden vrachtwagens uit Hermalle
naar Jemelle voor het blussen van de kalk.”
Voor klanten met specifieke vragen (bijvoorbeeld een andere korrelgrootte, kleur,
reactiviteit of kalksteengehalte) voert Lhoist
ook kalk aan uit Duitsland en Frankrijk. Het
bedrijf levert 30000 ton kalkmelk aan klanten
in de industrie en de drinkwaterproductie.

“Die producten moeten aan strenge normen
voldoen voor drinkwatercertificatie”, vervolgt Stephane Gillis. “Het gaat dan vooral
om kalkmelk. Dit is kalk die voor 30 of 40%
verdund is. Het verdunningsproces van die
gehydrateerde kalk gebeurt in Hermalle.”
In de drinkwatermarkt wordt kalkmelk vooral
ingezet voor de ontijzering van grondwater en voor pH-correctie (kalk verhoogt de
pH-waarde, red.). “Daarnaast zijn deze
producten ook ideaal voor slibontwatering.
Voor heel wat toepassingen worden flocculanten gebruikt, maar kalkmelk heeft het
voordeel dat het 10 à 15% meer droge stof
oplevert en bovendien aanzienlijk goedkoper

Kalkgroeven
In België beschikt Lhoist over drie belangrijke
groeven voor kalkwinning. “Hermalle, nabij Luik,
is een cruciale productiesite voor alle fijngemalen en magnesiumhoudende kalk. Jemelle,
gelegen vlakbij Rochefort, is belangrijk voor
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Hermalle, nabij Luik, is een cruciale productiesite voor alle fijngemalen en magnesiumhoudende kalk.
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“SPGE, de Waalse tegenhanger van Aquafin, doet een
beroep op onze magnesiumhoudende kalk (Dolime, ofwel
dolomitische kalk) voor de fase na de slibontwatering. ”
Stephane Gillis, Sales Market Specialist Water, Sludge Treatment
en Chemistry Lhoist Belux

is dan flocculanten. Er is wel meer kalkmelk
nodig om tot een goede slibontwatering te
komen, maar een kostenbatenanalyse valt
sowieso in het voordeel van de kalkmelk uit.”
Voor toepassingen waar geen drinkwatercertificatie vereist is, zet Lhoist Neutralac® in.
“Deze witte, vloeibare homogene suspensie
van Ca(OH)2 combineert een hoge reactiviteit en concentratie. Het biedt gemak bij
opslag en gebruik, zorgt voor eliminatie van
stofemissies, werkt bij een vereenvoudigde
apparatuur en impliceert een vermindering van investeringskosten. Neutralac SL30
wordt rechtstreeks in het effluent gedoseerd
door eenvoudigweg te pompen. Het kan
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gemakkelijk worden verdund en maakt
nauwkeurig en flexibel doseren mogelijk.”
In afvalwaterbehandeling wordt Neutralac®
gebruikt in fysisch-chemische behandelingsinstallaties voor het aanpassen van de pH, het
neerslaan van zware metalen, het verwijderen
van opgeloste zwavel, chloor, fluor en fosfaten
en het coaguleren van zwevende stoffen.
“SPGE, de Waalse tegenhanger van Aquafin,
doet een beroep op onze magnesiumhoudende kalk (Dolime, ofwel dolomitische kalk)
voor de fase na de slibontwatering. Door de
toevoeging van Dolime aan het slib, stabiliseert
het, waardoor het geschikt is voor gebruik in de
landbouw. In Vlaanderen wordt dat proces nog
niet echt toegepast en wordt het slib verbrand.”

CO2
Dé uitdaging bij de productie van kalkproducten is het aanpakken van de CO2-uitstoot.
“Dat is een vraagstuk waar ons Business
Intelligence Center in Nijvel een hele kluif
aan heeft”, beseft Stephane Gillis. “Het is
namelijk onvermijdelijk dat bij het verbranden van kapotgeslagen kalksteen CO2 wordt
geproduceerd. Onze specialisten bestuderen
twee mogelijkheden om die productie te kun-

nen reduceren. Zo bekijken ze bijvoorbeeld
manieren om de twee types ovens waarin de
verbrandingsprocessen zich afspelen (horizontale en verticale ovens, red.) te optimaliseren.”
“Daarnaast analyseren ze mogelijkheden om
CO2 te hergebruiken in andere processen.
Intussen zoeken we ook naar alternatieven
voor de bruinkool die we momenteel bij die
verbrandingsprocessen gebruiken. Geen
evidentie, want een andere brandstof zal
automatisch een serieuze omschakeling op
productieniveau met zich meebrengen. Maar
goed, uiteindelijk zijn dat uitdagingen waar elk
productiebedrijf mee wordt geconfronteerd.”
In deze uitzonderlijke coronatijden slaagden ze er bij Lhoist toch in de impact op
de productieprocessen goed te beperken.
“Het is logisch dat we met een lichte volumedaling te maken hadden, met als
belangrijkste oorzaak de beperktere vraag
vanuit de staalmarkt, onder meer omdat
de automotive-sector een tijdlang minder
kon produceren. Toch zien we de toekomst
positief tegemoet”, besluit Stephane Gillis.
www.lhoist.com
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