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Gloednieuwe hogedrukstoomketels maken Europa’s grootste

slibverwerker nagenoeg energieneutraal

Moerdijk, 2 april – N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk heeft

vandaag twee NEM-ketels en een Siemens stoomturbine in bedrijf genomen.

De grootste verwerker van zuiveringsslib van Europa is hiermee in één stap

nagenoeg energieneutraal geworden, en uniek in de branche. De hoeveelheid

opgewekte elektriciteit staat gelijk aan het verbruik van 7.000 tot 8.000

huishoudens. NEM Energy b.v. (NEM) is de enige Nederlandse fabrikant van

stoomgeneratoren voor industrie en energiecentrales.

De twee ketels genereren stoom uit restwarmte die vrijkomt bij de

verbranding van het slib. Deze stoom drijft onder hoge druk een turbine aan

die op zijn beurt elektriciteit genereert. SNB wekt die voor eigen gebruik op.

Daarnaast produceert de installatie ook lagedrukstoom die bijvoorbeeld wordt

gebruikt bij het voordrogen van het slib en het terugwinnen van grondstoffen.

De montage van de ketels op het terrein van SNB startte in september 2014

na een voorbereidingstijd van een jaar. De installatie werd voor dat doel twee

keer gedeeltelijk stilgelegd. Marcel Lefferts, Directeur SNB: “Je kunt het

vergelijken met een openhartoperatie. NEM slaagde erin om achtereenvolgens

twee bestaande ketels te verwijderen en te vervangen door de nieuwe ketels,

terwijl de installatie grotendeels bleef draaien. De doorlooptijd van het project

moest tot een minimum beperkt blijven. Dat heeft NEM meer dan waar

gemaakt.”

NEM CEO Gerard Van Dijk zegt hierover: “Dit project past precies in waar ons

bedrijf voor staat. Wij opereren op de grenzen van wat technisch mogelijk is.

Ook zijn wij als geen ander in staat om een dergelijk complex project te

managen. Op het hoogtepunt waren er 250 mensen op locatie aan het werk.”

Met de ketels vergroot SNB de productie van groene stroom met ongeveer een

factor negen. Dat levert SNB en haar aandeelhouders milieuwinst en een fikse

kostenbesparing op, wat direct bijdraagt aan de afspraken die de

aandeelhoudende waterschappen in het Klimaatakkoord hebben vastgelegd.



Eén van die afspraken is om dertig procent op energieverbruik te besparen in

de periode 2005 tot 2020.

Over SNB

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is de grootste slibverwerker van Nederland. De

organisatie verwerkt (communaal) zuiveringsslib van zes aandeelhoudende waterschappen

(waarvan drie in Noord-Brabant) en slib van diverse externe klanten. Slib is een restproduct dat

ontstaat bij de zuivering van afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). SNB werkt

continu aan initiatieven om energie en waardevolle (grond)stoffen terug te winnen uit het slib. Zo

levert SNB CO2, die gevormd wordt bij de verbranding, aan een buurbedrijf dat het zo kan

benutten voor de productie van papier. Daarnaast werkt SNB samen met een partner aan het

terugwinnen van fosfaat uit slib.

Over NEM

NEM Energy b.v. (NEM), opgericht in 1929, levert wereldwijd op maat gemaakte Heat Recovery

Steam Generators en Industrial & Utility Boilers voor energiecentrales en industrie. NEM is

marktleider op het gebied van engineering van water-/stoomcycli. NEMs HRSG’s staan mondiaal

verspreid op honderden energiecentrales en worden toegepast in diverse industrieën. Het bedrijf

realiseert, met zo’n 600 werknemers, wereldwijd stoomgeneratoren en randapparatuur voor

energiecentrales en industrie. NEM verkoopt en ontwerpt de installaties, koopt de componenten in

en voert het projectmanagement over levering en realisatie. De productie is bijna volledig

uitbesteed aan een internationaal netwerk van partners.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jeroen Overduin, Manager Communications NEM Energy

b.v., e-mail: joverduin@nem.nl, telefoon: +31 71 5792457, of met Marcel Lefferts, Directeur SNB, e-

mail: info@snb.nl, telefoon: +31 168382060.


