Ruim zeshonderd enthousiaste pluimveehouders staan aan de wieg van BMC Moerdijk. Ze verenigen zich
in de Coöperatie DEP die bij de start in 2008 afspreekt dat de leden gedurende tien jaar mest leveren.
Voor de pluimveehouders betekent dat niet alleen economisch voordeel maar ook garantie voor een
continue mestafzet. Bovendien zijn ze er trots op dat ze mede-eigenaar zijn van een centrale die groene
energie opwekt.

Pluimveemest als brandstof voor groene energie. De eerste plannen
komen al in 1987 op tafel als pluimveehouders kampen met een mest
overschot. Tegelijkertijd zoeken energieproducenten nieuwe mogelijk
heden om groene energie op te wekken. Ze vinden samen een oplossing.
In 2008 is BMC Moerdijk de eerste energieproducent met pluimveemest
als brandstof op het vasteland van Europa èn meteen de grootste in zijn
soort ter wereld.

Pluimveehouders

Geschiedenis

De pluimveehouders die zich verenigen in de coöperatie DEP
combineren het aandeelhouderschap met het leveren van brandstof.
DELTA Energy is naast aandeelhouder ook afnemer van de groene
energie. De derde partner is land- en tuinbouworganisatie ZLTO.
Tot 2018 ontvangt BMC Moerdijk overheidssubsidie voor de productie
van duurzame energie.

Om het proces in de biomassacentrale goed te laten verlopen is voldoende mest nodig. Dagelijks zo’n
2000 ton. Maar ook de kwaliteit van de mest is belangrijk. Hoe droger, hoe beter. Daarom letten pluim
veehouders op het voer dat ze hun dieren geven, zorgen ze voor ventilatie in de stal en voorkomen ze
waterverspilling. Zo houden ze het pluimvee gezond en is de mest op z’n best.

Centrale
BMC Moerdijk is een unieke centrale. Het is de enige centrale op het Europese vasteland die
pluimveemest omzet in duurzame energie. Bij verbranding van mest komt energie vrij in de vorm
van warmte. Deze warmte wordt omgezet in stoom. De stoom voedt de turbine die een generator
aandrijft. De generator produceert vervolgens elektriciteit.
Maar hoe uniek ook, zo’n centrale draait niet vanzelf. Een ploeg vakmensen werkt volcontinu aan
een schoon verbrandingsproces. Het vereist kennis, inventiviteit en vakmanschap van de operators
om het proces zo nauwkeurig mogelijk te regelen met als resultaat een optimaal werkende centrale.
Het project loopt tot 2018. De verwachting is dat de biomassacentrale na die tijd nog een aantal jaren
door kan draaien.

Twee producten
Jaarlijks wekt de verbrandingsoven van BMC Moerdijk zo’n 285.000 MWh aan groene
energie op. Een klein deel wordt gebruikt voor de centrale. Netto gaat 245.000 MWh
naar het elektriciteitsnet. Genoeg om 70.000 huishoudens jaarlijks van stroom te voorzien.
Dat is vergelijkbaar met een stad als Breda.
As is het enige restproduct dat na verbranding overblijft. Het bevat nuttige mineralen als
kalium en fosfor. De as is homogeen omdat de brandstof, pluimveemest, van constante
kwaliteit is. BMC Moerdijk verkoopt de as in het buitenland. Daar wordt het gebruikt als
bodemverbeteraar.
Zo levert BMC Moerdijk op verschillende manieren voordelen: een verantwoorde
mestverwerking, productie van groene energie en as vol nuttige mineralen.

Hendrik Bosch, directeur BMC Moerdijk
‘Ik ben trots op de centrale. We zijn de
grootste mestverwerker in Nederland.
We produceren groene energie en we
leveren as als bodemverbeteraar.’

Contact

Dagelijks voeren vrachtwagens zo’n 2.000 ton
stapelbare pluimveemest aan bij de centrale.

Coöperatie DEP
DEP is een coöperatie van ruim zeshonderd pluimveehouders. De coöperatie is opgericht
om de aanvoer van brandstof, pluimveemest, naar de centrale in Moerdijk te verzorgen
en te garanderen. Via DEP participeren de aangesloten pluimveehouders ook financieel in
de Biomassacentrale Moerdijk.
www.cooperatiedep.nl

BMC Moerdijk BV

ZLTO
ZLTO is de vereniging van boeren, tuinders en andere ondernemers in de groene ruimte
van Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland. ZLTO creëert en realiseert perspectief
voor haar leden, zodat zij duurzaam en daardoor succesvol kunnen ondernemen.
Via ZLTO Participaties, de investeringsmaatschappij van ZLTO, werkt deze organisatie aan
de versterking van de positie van de Nederlandse land- en tuinbouw in de wereld.
www.zlto.nl

Postbus 97

DELTA Energy B.V.
DELTA Energy produceert energie met behulp van centrales gestookt op gas, kolen en
biomassa. DELTA Energy beschikt daarnaast over kern-, wind- en zonne-energie waardoor
zij over een optimale energiemix beschikt. Dit maakt DELTA Energy competitief, gevari
eerd, maar belangrijker nog, buitengewoon betrouwbaar. DELTA Energy is sterk verankerd
in de Zeeuwse regio en maatschappij.
www.DELTA.nl

info@bmcmoerdijk.nl

BMC produceert jaarlijks bruto 285.000 MWh
en levert 245.000 MWh aan het elektriciteitsnet,
genoeg om 70.000 huishoudens jaarlijks van
elektriciteit te voorzien.

De centrale is efficiënt. Het enige restant dat na het verbrandingsproces
overblijft is as. Die zit vol met mineralen en is zeer geschikt als bodem
verbeteraar. Dit product wordt geëxporteerd binnen de Europese Unie.

Bo van Oevelen, shift coördinator bij
BMC Moerdijk ‘We hebben het
verbrandingsproces helemaal in onze
vingers. De centrale draait goed. Je kan
echt wel van een succes spreken.’

Jan Wijnen, voorzitter coöperatie Duurzame Energieproducent
Pluimveehouderij (DEP) ‘Met de komst van BMC Moerdijk heeft
onze pluimveehouderij een probleem minder. We hebben een
gegarandeerde mestafzet èn we wekken groene energie op. Wat een
idealistisch idee was toen, is nu realiteit. Daar ben ik trots op.’

Partners

BMC verwerkt jaarlijks 450.000 ton pluimveemest,
dit is een derde van de totaal in Nederland geprodu
ceerde pluimveemest.

Ellen van Berkel runt samen met haar man Hans
pluimveebedrijf Van Berkel B.V. in Loon op Zand.
‘Eén telefoontje en de mest is weg. Vakkundig,
hygiënisch en snel. BMC Moerdijk draagt bij aan de
continuïteit van ons bedrijf.’

BMC Moerdijk wekt groene energie op
uit pluimveemest en zorgt dat de mineralen
worden hergebruikt.
Deze unieke biomassacentrale is de grootste
in zijn soort ter wereld.

Cijfers

www.bmcmoerdijk.nl
F +31 (0)168 - 331 439
T +31 (0)168 - 331 433
Nederland
4780 AB MOERDIJK
4782 PM MOERDIJK
Middenweg 36a
Industrial park M349

Van mest naar
stroom en mineralen

Biomassacentrale
Moerdijk

Van mest naar stroom en mineralen
Hoe werkt deze centrale, uniek in de wereld, in detail?
Hoe wordt stroom opgewekt uit mest zonder het milieu
te belasten? BMC in beeld en woord.

Stoomturbine, generator en koeltoren
De stoomturbine is een elektriciteitscentrale die
jaarlijks 285.000 MWh levert. Na afname voor eigen
gebruik gaat 245.000 MWh naar het net, voldoende
om 70.000 gezinnen van elektriciteit te voorzien.

Aanvoer pluimveemest
Dagelijks voeren zestig
vrachtwagens ongeveer
2.000 ton pluimveemest aan
bij de centrale. Na een visuele
inspectie en het nemen van
een monster wordt de vracht
gelost in een van de vier
losputten. Daarna rijden de
vrachtwagens door de
desinfecteerstraat en verlaten
het terrein.

Stoom, met een druk van 65 bar en een temperatuur
van 478°C, die is opgewekt in de stoomketel gaat naar
de turbine. Daar brengt het schoepen in beweging.
Het schoepenrad is gekoppeld aan een generator die
stroom (elektriciteit) opwekt.
Daarna komt de stoom in de condensor, waar het
wordt gekoeld met koelwater afkomstig uit de
koeltoren.
Afgekoeld en gecondenseerd stoom gaat als water
terug naar de ketel.
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Emissiemetingen
De rookgassen worden
continu gemonitord.
We meten in de schoorsteen
de waarden van HCl, CO, CO2,
H2O, NOx, O2, SO2, TOC, NH3,
stof, druk, temperatuur en
debiet.
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1Opslagbunker
Rolbrugkranen halen de pluimveemest
uit de losputten en storten het in de
opslagbunker.
In deze bunker worden de verschillende
vrachten met elkaar vermengd.
Zo ontstaat een homogene brandstof,
nodig voor een stabiel verbrandings
proces. De opslagbunker heeft een
capaciteit van 7.200 ton, ongeveer de
inhoud van 240 vrachtwagens. Dat is
genoeg voor 4,5 dag productie.
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2Transport
De vermengde pluimveemest komt
per kraan op walking floors en verlaat
zo de bunker.
Via een sterrenzeef, die de grote stukken
verwijdert, valt de mest op transport
banden. Een magneet haalt er eventuele
stukjes ijzer uit. Opnieuw wordt de mest
gemengd en daarna verdeeld over twee
tussenopslagvaten. Eén vat bevat 50 ton
mest; goed voor 1 uur productie.
Schroeven verplaatsen van hieruit de
mest naar de vier doseeropeningen
in de oven.
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3Verbrandingsinstallatie: wervelbedoven en stoomketel
De pluimveemest wordt verbrand in een wervelbedoven.
Een wervelbedoven bestaat uit een laag fijn zand, waardoor een grote hoeveelheid hete
lucht wordt geblazen. De temperatuur van het zandbed is 765°C. Dit maakt dat het zand
zich gaat gedragen als een vloeistof, een fluïdum. Het lijkt op een pan kokende soep.
De pluimveemest die hierin terechtkomt, verbrandt onmiddellijk. De rookgassen die
hierbij vrijkomen worden naverbrand in een naverbrandingskamer. Hier loopt de
temperatuur op tot zo’n 1000°C.
In de stoomketel wordt water verwarmd tot stoom, dat na oververhitting wordt gebruikt
om de turbine aan te drijven.
As zakt door het ovenbed in een silo. Lichte as (vliegas) wordt als stof meegevoerd met
de afgekoelde rookgassen. Bij de rookgasreiniging, verderop in het proces, wordt die
vliegas eruit gehaald.

Rookgasreiniging
Naast warmte komen bij de verbranding in de oven
rookgassen vrij. Deze rookgassen worden in vier stappen
intensief gereinigd voordat ze de schoorsteen verlaten.

1Elektrostatisch filter
Een elektrostatisch filter haalt
vliegas uit rookgassen.

Verschillende luchtstromen

1Fluïdisatielucht

2Secundaire lucht

3Recirculatielucht

is een mengsel van
primaire lucht (21% O2)
die samen met
recirculatielucht (6% O2)
de temperatuur in het
wervelbed in stand
houdt.

(21% O2) wordt uit de opslag
bunker aangezogen (neemt en
passant de kwalijke luchtjes
mee) en voorverwarmd tot
120°C. Secundaire lucht wordt
met de rookgassen vermengd in
de naverbrandingskamer, hierbij
wordt CO naar CO2 omgezet.

(6% O2) gefilterde rook
gassen die ervoor zorgen
dat de lucht in de
naverbrandingsoven niet
boven de 1.050°C
uitkomt.

De vliegasdeeltjes passeren een
groot aantal negatief geladen
staven en worden zo zelf ook
negatief geladen. Hierna worden
ze aangetrokken door platen die
geaard zijn. Als ‘magneetjes’ blijven
ze daaraan hangen, tot ze een
grote stoflaag vormen. Een ‘beiaard’
beklopt die platen nu en dan,
waardoor de deeltjes omlaag
vallen in een silo. De rookgassen
zijn hiermee voor 98% ontstoft.

2Turbosorp®
Rookgassen ondergaan
een chemische reiniging
in de Turbosorp® reactor.
In de Turbosorp® worden de
rookgassen gekoeld tot 165°C en
zure componenten als HCL en SO2
omgezout. Door water via een lans in
de Turbosorp® in te spuiten regelen
we de temperatuur naar 165°C.
Kalkpoeder wordt in de reactor
ingeblazen en met de rookgasstroom
vermengd. De zure rookgassen
binden met de kalk tot zouten.

3Doekenfilters
Eigenlijk is dit een enorme
stofzuiger. De rookgassen
gaan door de doeken en de
vliegas blijft aan de buitenkant
hangen. Schoonmaken
gebeurt door regelmatig
een harde luchtstoot door
de doekenfilters te blazen.
De ‘filtercake’ gaat terug naar
de Turbosorp® reactor.
De onbenutte kalk wordt
hierdoor optimaal benut.

4DeNOx-filter
Het DeNOx-filter
zet stikstofoxiden
om in onschadelijke
stoffen.
Ammonia en een
katalysator zetten
stikstofoxide om in
stikstof (N2) en water
(H2O).

Assen afvoeren
Alle as uit de opslagsilo’s
wordt verzameld.
Het mengsel is rijk aan
mineralen en is daardoor
geschikt om te gebruiken als
bodemverbeteraar. De assen
bevatten de mineralen fosfor
en kalium.

