Greendal Vergisting in Dalfsen

CCS ENERGIE-ADVIES REALISEERT UNIEKE BIOGASINSTALLATIE
CCS energie-advies uit Deventer begeleidt ondernemers

geëxporteerd naar Duitsland of Polen. Door het drogen nemen

bij het vinden van rendabele energieoplossingen voor

de transportkosten per ton fors af. De fosfaatrijke meststof wordt

hun onderneming. Het bedrijf van Huisman (Greendal

in het land van bestemming gebruikt voor het bemesten van de

Vergisting) in Dalfsen is daar een uitstekend voorbeeld van.

akkers.

CCS energie-advies realiseerde samen met Huisman een
vergistinginstallatie die met een Warmtekrachtinstallatie

De dunne fractie van het digestaat wordt gebruikt voor de

(WKK) 11,5 miljoen kWh elektriciteit opwekt. Het is een van

productie van algen bij Huisman op het bedrijf. Deze algen kunnen

de eerste installaties wereldwijd die grote hoeveelheden

direct aan de kippen worden gevoerd, waardoor de kringloop zich

pluimveemest vergist. CCS energie-advies heeft deze unieke

sluit.

installatie ontworpen en heeft het volledige traject van
projectidee tot aan realisatie begeleid.

Door deze verschillende processen wordt een groot deel van
de fosfaat en stikstof van de Nederlandse mestmarkt gehaald.

Nieuw flexibelen rendabel systeem

Hiermee speelt de biogasinstallatie in op de Nederlandse

Het vergisten van pluimveemest is ingewikkeld omdat het veel

mestwetgeving zoals die sinds 2013 van kracht is.

stikstofrijke substraten bevat die de biologie van de vergister
verstoren. Normaal gesproken bestaat de ‘voeding’ voor een

De installatie, zoals die bij Huisman staat, is klaar voor de

co-vergister uit 50% mest en 50% co-substraten. Dat laatste kan

toekomst. Met deze technologie kunnen veehouders voldoen aan

van alles zijn: van mais, tot supermarktretouren. Het systeem

de meest recente mestwetgeving en een flinke bijdrage aan een

bij Huisman is zo ontwikkeld dat het flexibel om kan gaan met

duurzame energievoorziening leveren!

de ‘voeding’. Wanneer co-substraten (te) duur zijn, wordt er
overgeschakeld naar een groter aandeel mest (op dit moment

Wilt u weten wat CCS energie-advies voor uw bedrijf kan

70%), waaronder het stikstofrijke kippenmest. Hierdoor is het

betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend

systeem en daarmee de businesscase minder gevoelig voor grote

adviesgesprek.

prijsschommelingen op de co-substratenmarkt.
Deze vergister is daarmee veel flexibeler dan de andere vergisters

Bezoekadres: Welle 36 7411 CC DEVENTER

op de markt.
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Mestverwerking, kunstmest en veevoer

CCS levert een totaalpakket voor al uw energiewensen

Bovendien wordt met een stikstofstripper kunstmest gewonnen

Dit pakket bestaat uit:

uit het digestaat (restproduct). De installatie is daarnaast ingericht

• Haalbaarheidsstudie

om een grote hoeveelheid fosfaat te verwerken. Door een

• Ontwerp

scheidingsproces wordt het fosfaat geconcentreerd in een dikke

• Subsidietraject

fractie. Met de warmte die vrijkomt van de WKK wordt de dikke

• Vergunningen

fractie gehygiëniseerd en ingedroogd. De dikke fractie wordt

• Bouwbegeleiding

afgezetbij tuincentra (voor particulier gebruik) of

• Projectbegeleiding
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