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Biogasinstallaties
Een juiste installatie en een
goede proces beheersing

Mestvergisting is terug van weggeweest in Nederland en WestEuropa. In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw is de biogassector ontstaan uit mestvergistingsinitiatieven. Het begin van de
21ste eeuw stond in het teken van co-vergisting waarbij vooral
maïs een grote rol had in de sector.
Foto: EnviTec Biogas AG
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Om verschillende redenen is co-vergisting minder
aantrekkelijk geworden en krijgt mono-mestvergisting een tweede kans. Nieuwe technieken én nieuwe inzichten bij de overheid maken dat de tweede generatie
mestvergisters breder in de sector worden ontvangen.
Nederland
In Nederland blijft de biogassector achter vergeleken
met landen om ons heen. Vanuit de sector wordt dit verklaard door te snel wijzigende wetgeving en lage vergoedingen. De laatste jaren zijn er echter verschillende
verbeteringen doorgevoerd ten gunste van mono mestvergisting.
Zo heeft monovergisting een eigen categorie gekregen
binnen de SDE+ regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie: de belangrijkste subsidie voor duurzame
energieproductie in NL). De maximale subsidiebedragen
voor mono mestvergisting zijn significant hoger dan voor
co-vergisting.
Verder is mono mestvergisting opgenomen in het activiteitenbesluit. Dit betekent dat een verkorte procedure
volstaat waar eerder een volledige Wabo-procedure gevolgd moest worden.
Duitsland
Onze Oosterburen zijn nog steeds ruim koploper in de
wereld als het gaat om mestvergisting en mest co-vergisting. In 2015 staan er bijna 10.000 agrarische vergisters in Duitsland. De food vs. feed discussie heeft er toe
geleid dat vooral de boerderijschaalvergisters nog substantieel worden gestimuleerd, waarbij toevoeging van
co-producten (zoals mais, gps en glycerine) is toegestaan
tot maximaal 25% van de input.
België
Naast Duitsland ligt ook België ruim een straatlengte
voor op Nederland als het gaat om aantal biogasinstallaties op boerderijschaal. Sinds enkele jaren is de mestzakvergister zeer populair in België. In 2013 waren er 75 installaties operationeel, in 2015 is dat ruim meer dan 100.
Belangrijkste reden voor dit succes is een gunstige salderingsregeling voor elektriciteit uit biogas. De volledige
productie kan worden teruggeleverd aan het net, tot het
netto verbruik 0 is. Daar bovenop ontvangen veehouders
nog een extra subsidie voor de productie van eigen energie. Deze regeling heeft als merkwaardig resultaat dat op
veel bedrijven niet alle mest wordt vergist omdat anders
een overschot aan elektriciteit zou ontstaan.
Overige EU landen
Naast Duitsland en België zijn het vooral Groot-Brittannië en Italië die grote stappen maken in de biogassector.
Beide landen hebben dan ook gunstige stimuleringsre-
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gelingen om de productie van biogas aan te jagen en
te ondersteunen. Opvallend is wel dat in Italië de focus
vooral ligt op elektriciteitsproductie (net als in DE en BE),
maar dat in Groot-Brittannië juist veel aandacht is voor
groen gas productie, zowel voor transport als voor netinvoeding.
Rendement
Het rendement van een mono mestvergister is sterk afhankelijk van de ondernemer en locatie specifieke kenmerken. Zo kan een bedrijf met eigen zuivelverwerking
het biogas goed gebruiken voor warmte en elektriciteitsproductie voor eigen gebruik. Een bovengemiddeld groot
extensief melkveebedrijf die al zonnepanelen heeft kan
het biogas zelf niet gebruiken en kan het beter opwerken
tot aardgaskwaliteit en invoeden in het aardgasnet.
Economische haalbaarheid
Voor het economisch rendement wordt vaak gekeken
naar de terugverdientijd, door de investeringssom te delen voor de netto opbrengsten. Twee dingen zijn dus van
belang: 1. De investeringen; en 2. De opbrengsten.
De opbrengsten bestaan voor ongeveer de helft uit SDE+
subsidie (zie verderop meer info over SDE+) en voor de
andere helft uit verkoop of vermeden inkoop van energie. Hoe meer biogas verkocht kan worden, hoe meer
inkomsten. Gebruik van dagverse mest is daarbij een pré
(maar niet onoverkomelijk). Het verschil tussen dagverse
mest en mest van meer dan 1 week oud kan oplopen tot
30% biogasopbrengst. Dit komt omdat vergisting ook in
de mestopslag plaatsvindt. Het in de opslag gevormde
biogas komt normaliter als emissie in de lucht.
De investeringen zijn sterk afhankelijk van het type vergister. Op dit moment worden zowel geavanceerde high-end
vergisters als eenvoudig low-end vergisters aangeboden.
De high-end vergisters is wat we vooral zien in Duitsland:
degelijke installaties, beproefde techniek, veel opties en
goede aftersales. De low-end vergisters is wat in België
veel wordt gerealiseerd: eenvoudige mestopslagen die
voorzien zijn van verwarming en gasdicht dak, zonder extra opties. Het grootste verschil tussen de segmenten is
de prijs, waarbij een complete high-end vergister al snel
de dubbele investering vraagt van een low-end vergister.
Wat de beste keuze is, is afhankelijk van de business case
en van de eisen en voorkeuren van de agrariër zelf.
Ontwerp
Voorop staat dat het biologisch proces leidend is. Een
vergister, en zeker een mono mestvergister, is goed te
vergelijken met de pens van een koe. Stabiele, regelmatige voeding is zeer belangrijk om het fermentatieproces aan de gang te houden. Een plotselinge verhoging

............................
............................
............................

van eiwit- of suikerrijk materiaal verstoort het aanwezige
evenwicht.
Bij het ontwerp is het nodig dat afmetingen, vorm, verwarming, mixvoorzieningen, etc. ten dienste staan van
de biologische parameters. Een te kleine vergister bijv.
zorgt voor te korte verblijftijd, waardoor teveel bacteriën
uitgespoeld worden en de biogasproductie achterblijft.
Een te grote vergister zorgt voor te lange verblijftijd,
waardoor er te weinig voeding overblijft voor de bacteriën en minder actief worden.
Zo geldt voor vrijwel alle ontwerpparameters dat deze
goed moeten zijn afgestemd op de hoeveelheid en de
soort mest.
Draaiuren
Een biogasinstallatie werkt 24/7, 8760 uur per jaar. Er is
geen enkele andere installatie op het bedrijf die zoveel
bedrijfsuren kent. Problemen en storingen zijn dan ook
niet te voorkomen aan een biogasinstallatie. Als eerste
geldt dat wat er niet is niet kapot kan gaan. Bij alle tech-
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nische snufjes moet dus overwogen of het echt iets toevoegt. Verder is het belangrijk dat onderdelen vervangen
kunnen worden terwijl de installatie in bedrijf blijft. Dat
betekent dat motoren en besturing buiten de tank en
gasopslag worden geplaatst. Het kunnen repareren van
bijv. een pomp moet geen (grote) verstoring van het proces geven. Dit dient tijdens het ontwerp van de installatie
geborgd te worden.
Digestaat
De uitgegiste mest wordt digestaat genoemd. Bij mesofiel vergisten (±37°C; standaarddruk) heeft het digestaat
dezelfde meststatus als de ingaande mest. Het organisch
droge stof percentage is wat gedaald en de verhouding
organisch – anorganische stikstof of opgeschoven richting
anorganisch: meer direct opneembare stikstof dus. Qua
gehaltes verandert er niets: stikstof, fosfaat, kali en alle
andere stoffen zijn nog steeds aanwezig in het digestaat.
Door het mixen en de afbraak van organisch materiaal is
de mest wel homogener en minder dik geworden. Vergis-
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Foto: UTS Biogastechnik GmbH

ting in een standaard installatie geldt niet als mestverwerking. Indien op hogere temperatuur wordt vergist is het
wel mogelijk de installatie te laten valideren waarna het
digestaat exportwaardig is. Voor mono-mestvergisting op
boerderijschaal lijkt dit echter geen rendabele route.
Biogasbenutting
Het biogas uit de vergister kan op verschillende manier
worden ingezet. Eerder is al kort iets geschreven over
verschillende opties voor verschillende bedrijven, hier
wordt dit overzicht verder uitgewerkt.
WKK
In het verleden werden vergisters standaard voorzien van
een WKK (warmte krachtkoppeling). In een WKK wordt
het biogas verbrandt in een gasmotor die is aangesloten
op een dynamo. Producten zijn elektriciteit en warmte
(koelwater en rookgassen). Het voordeel is dat elektriciteit altijd op het net kan worden gezet. Nadeel is dat
ruim de helft van de energie omgezet wordt in warmte,

waarvoor niet altijd een nuttige bestemming gevonden
kan worden op het eigen erf.

ger zijn vergeleken met levering van het niet-opgewerkte
biogas.

Biogas
Het meest eenvoudige alternatief is het leveren van
biogas aan een nabijgelegen verbruiker. Typische voorbeelden zijn levering van biogas aan een zwembad of
een verzorgingstehuis. Deze locaties hebben een vrij
constante warmtevraag die qua schaal goed aansluit bij
mono vergisting. Indien samengewerkt wordt met meerdere vergisters kan ook gedacht worden aan regionale
industrie als constante afnemer van het biogas.

Een variant op groengaslevering aan het net is levering
van CNG voor transportdoeleinden. Dit kan interessant
zijn als een combinatie gemaakt kan worden met bijv. het
regionale bus- of taxivervoer.

Groen gas
Een andere optie is het biogas op te waarderen tot aardgaskwaliteit. Een techniek die tegenwoordig ook voor
kleinschalige boerderijschaal installaties beschikbaar is.
Het geproduceerde groen gas kan direct op het aardgasnet gezet worden, wat een stabiele afname van het
gas garandeert. Nadeel is dat de investeringen fors ho-

Mestverwerking
Anders dan de eerdere opties welke gericht zijn op energielevering, kan het biogas gebruikt worden om een extra activiteit op te starten. De markt voor mestverwerking
op boerderijschaal is sterk in ontwikkeling en laat zich
optimaal combineren met mestvergisting. Het biogas
wordt dan gebruikt om de energie te leveren voor mestscheiders en pasteurisatie. Dit kan gecombineerd worden met een biogas gestookte kachel of een WKK.
SDE+
Belangrijk voor het financieel rendement van een vergister

is de SDE+ subsidie. Dit is een subsidieregeling van de
Rijksoverheid, uitgevoerd door RVO.nl. Binnen de SDE+
wordt gewerkt met een beperkt budget en oplopende bedragen. Bij de openstelling kan ingeschreven worden voor
de laagste fase, met een lager subsidiebedrag. Indien niet
het volledige budget tegen dit bedrag wordt verdeeld
opent de volgende fase, waarbij het subsidiebedrag iets
oploopt. De huidige regeling kent 9 fasen en ook 9 verschillende subsidietarieven voor biogas. De moeilijkheid
bij de SDE+ aanvraag is het moment van indienen. Afhankelijk van de business case is een minimaal subsidiebedrag
nodig, corresponderend met een bepaalde fase. Een hoger bedrag betekent dan een betere case en een kortere
terugverdientijd. Echter, gokken op een hogere fase betekent een groter risico dat het budget is uitgeput. n
Dit artikel is een co-productie van Cornelissen
Consulting Services B.V. (CCS B.V.) met BioEnergy
Farm 2.

