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Dongens palletbedrijf heeft
eigen biomassacentrale 

Geert Nijland
Dongen

D
irecteur Jurgen Kemps
van het Dongense be-
drijf buigt zich trots
over de maquette in zijn
kantoor. In één oogop-

slag wordt duidelijk hoe complex de
biomassacentrale in elkaar zit. 

Kemps legt de werking van de in-
stallatie uit, hoe van pallets biomassa
gemaakt die vervolgens verbrand
wordt. En hoe er op die manier elek-
triciteit wordt opgewekt op het be-
drijfsterrein. 

Biomassacentrales zijn het groene
antwoord op de kolencentrales. Sinds
2003 kan er subsidie worden aange-
vraagd om een dergelijke energiecen-
trale te bouwen. Jurgen Kemps deed
zo’n aanvraag en kreeg de subsidie in
2015. Een jaar eerder was hij samen
met technisch manager Jan Geerts
begonnen aan de plannen voor de ei-
gen centrale. 

Subsidie
,,Het is een langdurig proces. De eer-
ste keer kregen we geen subsidie, de
tweede keer wel. We zijn negen ver-
schillende bedrijven langs gegaan en
hebben alle installaties van Europa
gezien. Wat je hier ziet is ons eigen
ontwerp, samengesteld met be-
staande technieken’’, zegt Kemps.

Bedoeld voor slechts één bedrijf is
de biomassacentrale indrukwekkend
groot. Maar het in 1962 opgerichte fa-
miliebedrijf Dongen Pallets is dan
ook geen kleine speler in de branche.
Kemps: ,,We produceren drie tot vier
miljoen nieuwe pallets per jaar en
krijgen er jaarlijks vijf miljoen bin-
nen voor inspectie en eventueel re-
paratie. De pallets zijn vooral bedoeld
voor de levensmiddelenindustrie. Er
zijn in onze branche vier bedrijven in
Nederland, maar wij zijn de eerste
die zelf elektriciteit opwekken en ’s
nachts leveren aan het stroomnet.
Zelf zijn we nagenoeg zelfvoorzie-
nend.’’

Energierekening 
Dat dit geen loze kreet is, bewijst de
rekensom die Kemps maakt. ,,We
hebben een energierekening van
350.000 tot 400.000 euro per jaar. Als
we alles doorrekenen zijn we binnen
zes jaar uit de kosten. De bouw van
de centrale kostte rond de 5 miljoen
euro.’’

Uit heel Europa werden de werk-
nemers voor de centrale ingevlogen.
Er werd een geheel nieuw gebouw
voor neergezet aan de Industriestraat.
Het toch indrukkende bedrijf heeft
er zo een visitekaartje bij. Kemps laat
buiten het nieuwe gebouw zien hoe
het warme water, dat gebruikt wordt

om de fris in elkaar gedraaide pallets
te drogen, straks voor een deel wordt
geleid naar buurman Trobas Gelatine
BV. ,,We leveren het warme water
voor een voordelige prijs’’, zegt
Kemps.

De biomassacentrale levert zo
meerdere voordelen op. Het gevaarte
mag dan ingewikkeld in elkaar zit-
ten, het proces is eigenlijk heel een-
voudig. Resthout van gerepareerde
pallets wordt fijngemalen en gezeefd.
Vervolgens wordt het in twee grote
ketels verbrand om zo in een derde
ketel water te verwarmen en met een

generator elektriciteit op te wekken.
Kemps: ,,Om met biomassa energie
op te wekken ben je duurder uit dan
met gas. Vandaar dat de overheid
hiervoor subsidie verstrekt.’’

Bossen
Uiteraard is niet elk industrieel be-
drijf geschikt om zelf energie op te
wekken, maar pallets en hout in het
algemeen lenen zich er zeer voor.
Bijna al het hout in Nederland wordt
na gebruik ingezet voor recycling
en/of energieterugwinning en hout
is de grootste leverancier van bio-

De bouw van
de centrale
kostte rond de
vijf miljoen
—Jurgen Kemps

Een eigen groene energiecentrale.  Dat was vijf jaar geleden het idee.
Bij Dongen Pallets zijn ze er nu mee aan het proefdraaien. ,,We zijn
nagenoeg zelfvoorzienend.”

GROEN ANTWOORD 

▲ Het hart van de bio-
massacentrale met de
twee blauwe stoom-
turbines en de rode
kachel/boilers op de
achtergrond.

◀ Directeur Jurgen
Kemps bij een ma-
quêtte van de biomas-
sacentrale van Don-
gen Pallets. FOTO’S RON MA-
GIELSE/PIX4PROFS 

massa. Er is voldoende van, wat blijkt
uit het feit dat de Europese bossen de
laatste twintig jaar gegroeid zijn met
een oppervlakte van vijf keer België. 

Maar de meningen over biomassa-
centrales zijn niet onverdeeld posi-
tief. Er klinkt al wat langer kritiek.
Milieudeskundigen stellen dat  hout
verbranden viezer is dan steenkool.
Pas na tientallen jaren is er enige kli-
maatwinst te halen. 

Amercentrale
De Amercentrale in Geertruidenberg
ging enkele jaren geleden voor een
groot deel over van steenkool naar bi-
omassa, maar in plaats van gejuich
klonk er kritiek vanuit de milieube-
weging vanwege het stoken van ‘ver-
vuilende’ houtkorrels. Bomen die ge-
plant worden ter vervanging van de
voor de biomassa gekapte bomen
doen er bovendien jaren over om
weer dezelfde hoeveelheid CO2 te
kunnen onttrekken als de gekapte
bomen.

De kritiek schaadt het optimisme
van Jurgen Kemps niet. ,,Het is voor
ons een manier om stroomkosten te
besparen en tegelijkertijd duurzaam
te zijn.’’ 

En ook in andere branches denken
ze er zo over. Zo ontwikkelen tuin-
ders in het glastuinbouwgebied
Plukmade bij Oosterhout  eveneens
een eigen biomassacentrale.


