
ARN mogelijk alternatief voor fipronil-mest 

Vuilverbrander ARN in Weurt heeft woensdag 8 november met succes twee partijen 

pluimveemest met fipronil verbrand. Daarmee lijkt ARN een alternatief voor 

pluimveemestcentrale BMC in Moerdijk voor de verbranding van fipronil-mest. 

BMC kan per week maximaal zo’n 1.000 ton fipronil-mest bijmengen, mits niet natter dan 

55% droge stof. Door het grote aanbod van fipronil-mest heeft Moerdijk een achterstand in 

verwerking van 5.000 ton. 

 
BMC Moerdijk heeft een achterstand in het verbranden van pluimveemest met fipronil. - 

Foto: BMC Moerdijk / Koen Broos  

Vanuit het meldpunt fipronil in Barneveld – een initiatief van LTO Noord, afdeling Gelderse 

Vallei, NVP en de gemeenten in de Food Valley-regio – is gezocht naar een alternatief voor 

Moerdijk tegen vergelijkbare kosten. Daarbij kwam ARN in beeld. Die heeft woensdag twee 

proefvrachten fipronil-mest uit de Gelderse Vallei verbrand, de ene met 40% droge stof, de 

andere met 80%. 

Oplossing voor natte(re) mest in zicht 

Woensdagmiddag bleek dat de proef met het bijmengen van fipronil-mest met huishoudafval 

succesval is verlopen, waardoor een oplossing in zicht komt voor voor juist de natte(re) 

fipronil-mest. De volgende stap is overleg met ARN over het definitieve tarief en over de 

hoeveelheid mest die ARN kan verwerken. Er circuleren bedragen van € 40 tot € 50 per ton. 

BMC kan alleen fipronil-mest bijmengen die minimaal 55% droge stof bevat. Bij nattere mest 

bestaat het risico dat het zandbed van de centrale dichtslibt. Dit is half oktober gebeurd. De 
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centrale lag toen ruim een week stil. BMC heeft al enkele keren een partij te natte fipronil-

mest geweigerd. 

Groen licht voor storten fipronil-mest op vuilstortplaats 

Vorige week hebben het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de NVWA positief 

gereageerd op het verzoek van de sector om mest met een te hoog fipronil-gehalte te mogen 

storten op een vuilstortplaats, mits regionale/lokale milieudiensten akkoord zijn. Voor het 

verzoek om verontreinigde partijen mest te mogen mengen met schone mest kreeg de sector 

nog geen groen licht. De pluimveeorganisatie blijven daar op aandringen bij EZ. 
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