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Tonnen organisch materiaal zoals groenten en fruit worden 
dagelijks weggegooid in de kleinhandel. Johan Jacobs, 
oprichter en ‘vliegenmeester’ bij Millibeter zocht naar een 
manier op daar iets aan te doen en vond een natuurlijk 
proces om de hoeveelheid organisch afval te verminderen, 
en tevens duurzame nieuwe grondstoffen te produceren.

Bij Millibeter, opgericht in 2012 wordt de Hermetia Illucens 
(de Zwarte Soldaatvlieg) gevoed met organisch afval. De 
vlieg eet alleen in het larvenstadium, zodat de verspreiding 
van ziekten en bacteriën wordt voorkomen. De larven 
bestaan uit chitine, vet en eiwit en zijn geschikt voor 
gebruik in de landbouw, industrie en farmaceutische en 
chemische industrie. Als onderdeel van het proces moeten 
de volgroeide larven worden gezeefd voordat zij worden 
verpakt. Millibeter zeefde de larven aanvankelijk handmatig, 
maar voor de pilootfabriek was een grotere capaciteit nodig 
met een grotere nauwkeurigheid. Het bedrijf wendde 
zich daarom aan Russell Finex voor een zeefoplossing.

Kweken en productieproces

Enkele dagen nadat de Hermetia Illucens gebroed heeft 
legt zij eitjes die na twee dagen uitkomen. De uitgekomen 
larven worden dan gevoed met organisch afval, voornamelijk 
onverkochte groente en fruit afkomstig van supermarkten 
en landbouwers. Deze eten tot drie keer hun eigen gewicht. 
Met 5 miljoen larven wordt zo elke dag tot 500 kg organisch 
afval verwerkt. Als de larven 1,5 cm zijn gegroeid worden ze 
gezeefd en verwerkt voordat ze ontpoppen, en verpakt voor 
onderzoeksprojecten of verwerkt in industriële toepassingen 
zoals de productie van wasmiddel, zeep en biodiesel.

Tijdens het zeefproces worden de larven in vier fracties 
opgedeeld. De eerste fractie bevat gekweekte larven die 
klaar zijn om te worden verpakt. De tweede fractie bestaat uit 
kleinere larven die nog verder gevoed moeten worden om te 
groeien. De derde en vierde fracties zijn organisch restmateriaal.

Millibeter gebruikte in het begin een handmatig proces 
om de larven te scheiden, hetgeen door de intensiteit 
een knelpunt bleek te zijn in het productieproces. 
Voor het opstarten van een nieuwe en grotere 
productiefaciliteit was het bedrijf op zoek naar een 
nieuwe, efficiëntere oplossing en het wendde zich 
tot Russell Finex, wereldwijd leider in innovatieve 
scheidingstechnologie voor een separatiemogelijkheid.
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Eenvoudig in te stellen voor controle over de beweging 
van het materiaal op het schermoppervlak

Geschikt voor zowel natte als droge toepassingen

Zeeft materiaal in vijf vooraf ingestelde fracties in één 
proces

Millibeter gebruikt een Russell Finex filtratie-oplossing voor het verbeteren van het 
productieproces en een toename in filtratiecapaciteit tijdens met het omzetten van een kleine 
testopstelling naar een pilotopstelling

Foto 1. De Russell Eco Separator® geïnstalleerd om larven in vier 
fracties op te delen.

Organisch afval wordt omgezet in hernieuwbare 
grondstoffen met behulp van de Russell Eco Separator®
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Zeefoplossing

Na uitgebreide consultatie bood Russell Finex aan de 
Russell Eco Separator® op de eigen gespecialiseerde 
testfaciliteit in Mechelen te laten draaien. Na een 
succesvolle test werd ook ter plaatse bij Millibeter een 
test opgezet. Jacobs: “We waren erg tevreden over de 
service van Russell Finex. Door de machine op zowel 
op de Russell Finex-faciliteit als op onze eigen site te  
testen konden we ons ervan overtuigen dat de machine het 
werk aankon.” Millibeter kocht 30 Russell Eco Separators®.

De Russell Eco Separator® is een hoogwaardige en 
veelzijdige zeefmachine die vaak gebruikt wordt om 
nat of droog materiaal te zeven maar ook kan worden 
ingezet voor andere scheidingsprocedures zoals ontwatering, 
ontstoffen en productherstel. Deze machine werd gekozen 
vanwege het vermogen materiaal tot maximaal 5 fracties 
nauwkeurig te zeven in één proces. Hierdoor kan Millibeter de 
larven snel en efficiënt in 4 fracties opdelen. Het ontwerp van 
de separator garandeert daarnaast eenvoudige bediening 
en snelle reiniging, waardoor de uitvaltijd beperkt blijft.
Met de installatie van de Russell Eco Separator® heeft 
Millibeter de schaalbaarheid van het concept kunnen 
bewijzen en kunnen ze straks 40 ton 
organisch afval per dag te verwerken in de nieuwe 

productiefaciliteit. Jacobs: “Met de Russell Eco Separator hebben 
we niet alleen de productiecapaciteit kunnen vergroten tot 
het benodigde niveau, we hebben ook veel tijd bespaard die 
voorheen werd besteed aan het handmatige selectieproces.”

Mr. Jacobs concludeert: ”Russell Finex heeft ons geholpen in 
onze missie om hernieuwbare hulpbronnen te genereren uit 
organisch afval dat anders op stortplaatsen terecht zou zijn 
gekomen”. Bij Millibeter worden nu ongeveer een miljoen 
larven per week gebroed, en het bedrijf hoopt de productie 
nog verder op te kunnen schroeven in de nabije toekomst.

Russell Finex levert al 80 jaar industriële zeven en 
filtratie-apparatuur, om productkwaliteit te verbeteren, 
productiviteit te verhogen, de gezondheid van werknemers 
te waarborgen, en te zorgen dat vloeistoffen en poeders 
vrij zijn van contaminatie. Het bedrijf werd opgericht 
in 1934 en wordt dankzij zijn uithoudingsvermogen en 
goede reputatie beschouwd als behorende tot de top drie 
in de sector wereldwijd. Russell Finex bedient een ruime 
verscheidenheid aan industrieën in de hele wereld met 
toepassingen voor voedsel, farmacie, chemie, lijmen, 
kunststoffen, verf, coatings, metaalpoeders en keramiek.

Surf naar www.russellfinex.com om meer te weten 
te komen over het volledige zeef- en filtratieaanbod.
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Foto 2. Johan Jacobs, oprichter en Fly Master of Millibeter, 
demonstreert het zeefproces van de larven
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