
 

 

De vuilverbrander in Moerdijk kan het aanbod en de te natte fipronilmest niet aan, de verbrander in 

Weurt biedt uitkomst.  Robert Vos  

Nieuwe kans voor 'fipronilmest' 

09-11-2017, 09:56 | Van de redactie  

BARNEVELD/WEURT Vuilverbrander ARN in Weurt (bij Nijmegen) heeft woensdag met 

succes de eerste twee partijen met fipronil vervuilde mest van pluimveebedrijven uit de regio 

Barneveld verwerkt. 

Wouter van Dijk 

Dat biedt vooral perspectief voor alle pluimveehouders, die nattere 'fipronilmest' in opslag 

hebben'', zegt Jan Workamp namens het Meldpunt Fipronil in Barneveld. Het meldpunt zocht 

de afgelopen periode samen met de gemeenten in de Gelderse Vallei naar een alternatief voor 

de biomassacentrale in Moerdijk, omdat deze oven het aanbod niet aankan en bovendien stil 

heeft gelegen vanwege onderhoud. ,,Meer nog is het probleem dat Moerdijk te natte mest niet 



kan verwerken'', legt Workamp uit. ,,Boeren met 'fipronilmest' die voor minder dan 55 procent 

uit droge stof bestaat, konden hun mest daardoor simpelweg niet kwijt, terwijl de regelgeving 

voorschrijft dat ze hiermee alléén in Moerdijk terecht kunnen.'' Daar lijkt dus nu een 

oplossing voor, in Weurt, waar vanaf vrijdag capaciteit is om dagelijks 70 ton mest te 

verwerken en waar, zo blijkt nu, nattere mest wél verwerkt kan worden. 

De vuilverbrander in Weurt lijkt op basis van de proefverbranding van woensdag een goed 

alternatief voor vooral de nattere 'fipronilmest', waar boeren dus nu geen kant mee opkunnen. 

,,We hebben gisteren twee vrachten mest uit deze regio aangeboden, één daarvan bestond 

voor 40 procent uit droge stof. Beide vrachten zijn volgens ARN met succes verwerkt, de 

verbranding is technisch goed verlopen'', zegt Jan Workamp van het Meldpunt Fipronil. 

,,ARN heeft aangegeven vanaf vrijdag capaciteit te hebben om dagelijks 70 ton mest te 

verwerken. Gezien het feit dat in de Gelderse Vallei op dit moment naar schatting zo'n 

duizend ton te natte mest ligt opgeslagen bij de door fipronil getroffen bedrijven, zou dat 

betekenen dat die berg in drie weken tijd verwerkt kan zijn.'' 

GOED NIEUWS Goed nieuws voor deze pluimveehouders, onderstreept Workamp, omdat 

zij nu met een groeiend opslagprobleem zitten. Maar de vlag hangt nog niet aan de top.  

,,Voor de twee proefvrachten van woensdag hebben we ontheffing gekregen van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) omdat fipronilmest volgens de 

regelgeving alleen vervoerd mag worden naar Moerdijk. Willen we nu in Weurt aan de gang, 

dan zullen we hiervoor een algehele ontheffing moeten krijgen. We zijn daarover nu in 

overleg met de NVWA, het is dus nog niet definitief.'' 

ALTERNATIEVEN Ondertussen wordt er ook gewerkt aan twee alternatieven. Wethouder 

Aart de Kruijf meldde onlangs in deze krant al dat er plannen zijn voor een regionale opslag 

van 'fipronilmest', zodat de boerderijen ontlast worden. Workamp: ,,Daarover vindt nu 

overleg plaats, waarbij ook de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en LTO/NOP zijn 

betrokken.''  

Tijdens de vogelgriepepidemie in 2003 fungeerde het MOB-complex aan de 

Garderbroekerweg als zo'n tijdelijke opslag. ,,Aan zo'n plek valt nu ook te denken, maar het is 

nog niet rond.'' Het ministerie van LNV en de NVWA reageerden al wel positief op het plan 

voor een regio-opslag, maar regionale en lokale milieudiensten moeten nog hun groen licht 

geven. 

SCHONE MEST Een ander plan is om 'fipronilmest' zodanig te mengen met schone mest dat 

de fipronilwaardes laag genoeg zijn om de mest op de gangbare wijze af te zetten. Workamp: 

,,Voor dat plan is momenteel nog geen goedkeuring van de NVWA.'' 

 


