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De betrokken lectoraten van Saxion hebben  
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startende professionals. Binnen het bioenergielab 
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alle communicatie via beeldschermen 

moest verlopen, zowel tussen studenten 

en begeleiders, als tussen de onderzoekers, 

studenten en deelnemende boeren. 

Verbindingen kwamen soms niet op gang, 
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Het is ontzettend belangrijk om studenten direct te betrekken bij het oplossen van problemen  

uit de praktijk van de energietransitie. Dit vormde het onderliggende hoofddoel van het NOABER-

project. Onderwerp was de biogashub: een samenwerking tussen boeren die elk hun eigen 

vergisters hebben en samen via een netwerk biogas leveren voor groengas invoeding of lokale 

warmteproductie. Een opzet die een goede bijdrage zou kunnen leveren aan het bereiken van 

regionale energie- en klimaatdoelen. En vooral: die maatschappelijk acceptabel wordt gevonden.  

De installaties passen in het agrarisch landschap van Oost-Nederland en voorkomen onnodig 

gesleep met mest. Met de dagverse mest worden hoge biogasopbrengsten gerealiseerd. 

Toch moet er nog wel het nodige gebeuren om de biogashubs financieel rendabel te krijgen. Kosten 

van organisatie, netwerk en opslag liggen vaak hoger dan verondersteld. Een prachtige uitdaging 

voor het NOABER-team. Hoe kunnen we dit verbeteren? Met bijna 50 studenten van uiteenlopende 

disciplines zijn vele mogelijkheden voor optimalisatie en kostenreductie tegen het licht gehouden en 

diepgaand onderzocht. Studenten aarzelden niet om vragen te stellen en met oplossingen te komen 

die niet gebruikelijk zijn in de sector. Met frisse blik en groot enthousiasme. Veel mensen in  

de praktijk waren bereid ze actief te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. 

BEON, het samenwerkingsverband voor biogrondstoffen en duurzame energie in Oost-Nederland, 

hecht aan de goede samenwerking tussen onderwijsinstellingen, technologische ontwikkelbedrijven 

en de energiesector. Ze zet zich in voor een verstandige inzet van biogrondstoffen en voor het 

ontwikkelen van betere en betaalbare technieken voor duurzame energie. Daarom is ze ook blij 

te hebben bijdragen aan dit mooie project. Op de Nieuwe Energiedag Oost-Nederland 2021 waar 

de sector breed aanwezig was, werd de presentatie van de resultaten met applaus ontvangen. De 

energietransitie heeft veel goede jonge mensen nodig om een succes te worden. Die bereid zijn om 

samen te werken. Ook als het lastig is, zoals in tijden van corona. Het NOABER-programma heeft 

daar zeker aan bijgedragen! Met dank aan Saxion en CCS en de mensen van de biogashubs van 

IJskoud en Oxe. Dit geeft vertrouwen in de toekomst.

Frans Feil

Clustercoördinator BEON
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AMPTS

Afkorting van Automatic Methane Potential Test 

System: apparaat dat bestaat uit mini-vergisters waarin 

materiaal, zoals mest en digestaat, wordt omgezet naar 

biogas. De methaanproductie wordt gemeten in de tijd.

BCM

Afkorting van Billion Cubic Meters: maat voor 

hoeveelheid gas in miljard kubieke meters

Biogas

Gas dat vrijkomt bij een anaeroob vergistings-proces: 

een mengsel van voornamelijk methaan (ca. 55–60%) 

en kooldioxide. Daarnaast water en sporen van 

componenten als H2S.

Biogashub

Centraal overslagpunt in een distributienetwerk van 

waaruit een aantal leveranciers en afnemers van biogas 

worden bediend. Elke boer levert biogas van zijn eigen 

vergistingsinstallatie. Afnemers gebruiken het biogas 

direct als energiebron of werken het op tot groengas.

Biogasnetwerk

Stelsel van leidingen voor het transport van  

het biogas als onderdeel van een biogashub.

Buffer

Tijdelijke opslag van biogas als het biogasaanbod groter 

is dan de vraag. Pas als deze vol is, gaat er biogas naar 

de fakkel. Het gas in de buffer kan worden gebruikt op 

momenten dat er meer vraag dan aanbod is.

CAPEX

Afkorting van Capital Expenditures: investeringskosten 

van niet-verbruikbare onderdelen voor productie.

Co-product

Organische materialen, producten of reststromen 

toegevoegd aan het vergistingsproces om de 

gasopbrengst te verhogen.

Co-vergister

Een vergister die behalve mest (minimaal 50%) ook 

co-producten verwerkt. Inmiddels valt dit onder 

allesvergisting binnen de SDE++ systematiek.

Digestaat

Vergiste biomassa, het natte materiaal dat overblijft 

na het vergistingsproces. Bevat de moeilijk vergistbare 

organische stoffen als lignine en anorganische zoals 

nitraten en fosfaten.

Afkortingen en begrippen

Fakkel

Brander waar een overmaat aan geproduceerd biogas 

wordt afgevoerd en verbrand.

Groengas

Biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit en via 

het bestaande gasnet naar gebouwen kan. Voor de 

gebruiker is groengas gelijk aan aardgas en zijn er geen 

aanpassingen van gastoestellen nodig.

Groene warmte

Warmte die rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van 

de opwerking naar groengas, wordt opgewekt door het 

stoken van biogas.

Mono-mestvergister

Gasdichte en verwarmde silo, waarin door anaerobe 

biologische omzetting biogas wordt geproduceerd van 

één type organische grondstof, bijvoorbeeld mest.

Noaberschap

De vanzelfsprekendheid in vaak kleine, overwegend 

agrarische, gemeenschap om zorg te dragen voor  

buren (noabers) en hen desgewenst met raad en  

daad bij te staan.

SDE++-subsidie

Nieuwste subsidieregeling voor Stimulering

Duurzame Energieproductie en KlimaattransitieOPEX

Afkorting van Operating Expenditures: terugkerende 

operationele kosten voor productie. 

OPEX

Afkorting van Operating Expenditures:  terugkerende 

operationele kosten voor productie.

RVO

Afkorting van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

die de SDE++-regeling uitvoert in opdracht van het 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

WKK

Warmte Kracht Koppeling: (bio)gasmotor met een 

generator die zowel elektriciteit als warmte produceert.

Wobbe-index

Karakteristiek van brandstofgassen die de mate 

van uitwisselbaarheid van gasvormige brandstoffen 

weergeeft voor verbranding. 
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Het Klimaatakkoord1 is de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag van Parijs2 

om de wereldwijde dreiging van klimaatverandering te bedwingen. Gesteund door 

de Routekaart Groen Gas van het Kabinet3, is in het Klimaatakkoord opgenomen 

dat in 2030 70 petajoule (PJ) groen gas wordt geproduceerd om 3,6 mega ton CO2-

reductie te realiseren. Dit komt overeen met 2 miljard kuub gas (BCM, billion cubic 

meters) van aardgaskwaliteit. Op dit moment wordt er in Nederland 0,23 BCM groen 

gas per jaar geproduceerd. In de komende 10 jaar moet dit dus bijna vertienvoudigd 

worden. Productie van groen gas heeft toekomst!

Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1  Groen gas uit biogas

Groen gas kan worden gemaakt door vergisting of vergassing van organische reststromen  

(“biomassa”). Vergassen van biomassa is relatief nieuw en wordt vooral toegepast op houtige 

reststromen. Bij vergisting wordt biomassa in afwezigheid van zuurstof door bacteriën omgezet in 

biogas: een mengsel van methaan (CH4) (ca. 55–60%) en verder hoofdzakelijk kooldioxide (CO2),  

water (H2O) en sporen van andere componenten waaronder H2S. Anorganische stoffen, zoals nitraten  

en fosfaten, blijven achter in het zogeheten digestaat (de reststof), waardoor dit als meststof kan  

worden gebruikt.

Hoewel biogas in een ketel rechtstreeks kan worden omgezet in warmte, kan het niet zonder meer als 

vervanging van aardgas dienen. Hiervoor zijn eisen geformuleerd voor van onder meer methaan, vocht-, 

CO2- en zwavelgehalte4. Biogas dat met scheidingstechnieken is opgewerkt tot aardgaskwaliteit heet 

‘groen gas’. 

Mest is een mogelijke bron voor de productie van groen gas: in 2019 kwam 0,11 BCM groen gas uit 

mest, terwijl het technisch potentieel van mest 1,3 BCM is. Dit is de maximum¬hoeveelheid groen gas 

die kan worden geproduceerd als alle in Nederland geproduceerde mest wordt omgezet in groen gas. 

Het technisch potentieel van mest in de Regionale Energie Regio’s is gegeven in Figuur 1.1. Als er sterk 

ondersteunend beleid wordt gevoerd en sterke schaalvergroting plaatsvindt, kan 75% van het technisch 

potentieel economisch benut worden. Boeren in Oost-Nederland willen en kunnen daarmee door 

groengasproductie een bijdrage leveren aan de reductie van CO2-emissies en de energietransitie.5  

Naast een directe CO2-reductie, leidt mestvergisting ook tot een extra reductie van broeikasgassen op  

het boerenbedrijf. Aangezien er over het algemeen verse mest vergist wordt, neemt de methaanemissie 

vanuit de stal tot wel 75% af.6

1 https://www.klimaatakkoord.nl/.
2 Overeenkomst van Parijs, OJ L 282, 19.10.2016, p. 4–18.
3 Kamerbrief Routekaart Groen Gas, 30.03.2020.
4 Regeling gaskwaliteit, Staatscourant 2014, 20452.
5 Reinier van der Veen, Nanda Naber, Cor Leguijt, “Potentieel van lokale biomassa en invoedlocaties van groengas. 

Een verkenning voor 2030”, Delft, CE Delft, januari 2020.
6 Groenestein, K., R. Melse, J. Mosquera, M. Timmermans, “Effect mestvergisting op de emissies van broeikasgassen. 

uit mest van melkvee: een literatuur- en scenariostudie”. Wageningen, WLR Rapport 1235, 2020.

https://www.klimaatakkoord.nl/ 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:22016A1019(01)
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/03/30/kamerbrief-routekaart-groen-gas/kamerbrief-over-routekaart-groen-gas.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-20452.html
https://ce.nl/publicaties/potentieel-van-lokale-biomassa-en-invoedlocaties-van-groengas/
https://ce.nl/publicaties/potentieel-van-lokale-biomassa-en-invoedlocaties-van-groengas/
https://doi.org/10.18174/515098
https://doi.org/10.18174/515098
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1.2  Biogashubs

Er zijn enkele mestvergisters gebouwd, waarmee centraal mest wordt vergist en het digestaat verwerkt  

tot nutriënten, transporteerbare dikke fractie en loosbaar water. De overheid steunt vergelijkbare 

initiatieven voor mono-mestvergisters voor relatief grote melkveehouders (>250 koeien).7

In zowel Overijssel als Gelderland zijn er ruim 3.000 kleinere melkveehouders (<250 koeien), waarvoor 

dergelijke installaties niet rendabel zijn8. Productie van biogas en verwerking van digestaat is voor deze 

bedrijven alleen in coöperatieve vorm economisch interessant te maken. Het biogas kan door de boeren 

Figuur 1.1 Technisch 

groengaspotentieel uit 

mestvergisting in 2030  

per RES-regio.5

Een biogashub bestaat uit de volgende onderdelen:

- Een vergistingssysteem (de vergister, inclusief randapparatuur)

- Leidingwerk biogas (inclusief bufferfunctie)

- Toepassing biogas

Vergistingssysteem

Het vergistingssysteem is voor groengas en groene warmte hetzelfde. Het bestaat uit een vergistingsinstallatie en een 

biogasbehandeling. Voordat het biogas wordt ingevoed in het netwerk, wordt het ontdaan van H2S en gekoeld. Dat laatste 

is nodig om de waterdamp in het biogas te condenseren, zodat er geen water ontstaat in de het biogasnetwerk. Het is aan te 

raden dat alle deelnemers aan de hub kiezen voor dezelfde leveranciers van de installaties.

Leidingwerk biogas

Voor zowel groengas als groene warmte wordt het biogas naar een centraal punt gebracht door een apart leidingwerk. Het 

heeft de voorkeur het biogas onder lage druk (125 mbar) te transporteren. Aangezien het biogas gedroogd is, volstaat een 

beperkt aantal pig-stations om de binnenkant van de buizen te reinigen. Het netwerk wordt uitgerust met een fakkel om 

overtollig biogas te kunnen verbranden bij onvoldoende afname. Het leidingwerk wordt idealiter centraal aangestuurd, 

dit systeem heeft ook verbinding met de vergisters die gekoppeld zijn aan het netwerk. Dit is noodzakelijk voor een goede 

balancering van het net. In sommige gevallen, zoals in Twente, liggen er nog ongebruikte aardgasleidingen in de grond die 

gebruikt kunnen worden voor biogas. Dat kan veel schelen in de aanlegkosten van het netwerk. 

Toepassing biogas

Hier wordt gekeken naar twee toepassingen van biogas: opwerken tot groengas of het direct inzetten als warmtebron in 

de industrie. Beide opties hebben hun voor- en nadelen. Bij de opwerking tot groengas worden in een opwerkinstallatie de 

CO2 en verontreinigingen eruit gehaald en krijgt het gas dezelfde samenstelling als aardgas, waarna het wordt ingevoed in 

het aardgasnet. Het opwerken gebeurt of met een membraan-installatie, waarbij gebruikgemaakt wordt van verschillen in 

eigenschappen van CH4 en CO2, of via een aminewasser, waarbij CO2 uit het biogas gewassen wordt.

0-25

25-50

50-75

75-100

100-150

150-200

Potentieel in mln m3 groen gras

7 Green Deal van Essent, Nederlandse Groen Gas Maatschappij, en Friesland Campina met de Rijksoverheid.
8  “Bedrijven per grootteklasse van het aantal melkkoeien”, CBS 2017.

https://www.greendeals.nl/green-deals/biogas-en-kleinschalige-vergisting-bij-zuivelbedrijven
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2017/50/bedrijven-per-grootteklasse-van-het-aantal-melkkoeien


18 19 

Veehouders van het buurtschap Oxe bij Deventer willen met hun coöperatie Oxe Geeft Gas een 

vergelijkbare biogashub met aansluiting richting industrie in Deventer of een woonwijk in Bathmen.  

Het verdienmodel daarvoor blijkt echter problematisch. Dit komt onder andere omdat de SDE++-subsidie 

niet is ingericht op een dergelijke oplossing. De aanleg en beheer van infrastructuur vallen buiten  

deze subsidie. 

1.3  Noabers
Verdienmodellen rondom een biogashub en circulaire landbouw hebben meer kans van slagen om via 

samenwerking tot stand te komen. In Oost-Nederland is “noaberschap”, het met raad en daad bijstaan 

van elkaar, een belangrijk begrip. Deze bestaande sociale structuur vergroot de kans om de ontwikkeling 

van biogashubs en daarmee de energietransitie in Oost-Nederland te versnellen. Dit project streeft daarom 

Naar Oost-Nederlandse Agro Biogashubs en ciRculariteit: NOABER. 

1.4  Indeling
Om alle kansen voor de verbetering van de businesscase van biogashubs te bekijken, is de hele keten 

opgedeeld van de melkveehouders naar de energiecoöperatie tot de afnemers van het biogas. Binnen 

deze keten zijn er diverse stuurmogelijkheden om de businesscase te verbeteren. Die stuurmogelijkheden 

kwamen onder meer naar voren tijdens een verkenning met de veehouders van de coöperaties IJskoud 

en Oxe Geeft Gas, gefaciliteerd door CCS Energie. CCS heeft meegeholpen met de ontwikkeling van de 

biogashub van IJskoud in Noord Deurningen. Daarnaast is CCS nauw betrokken bij het initiatief in Oxe  

worden aangeboden aan een biogashub: een netwerk waar biogas direct geleverd kan worden aan de 

industrie voor groene warmte of voor de opwaardering naar groen gas.Na lang pionieren met de nodige 

uitdagingen, is eind 2019 in Noord Deurningen een dergelijk biogasnetwerk in bedrijf genomen. Zes 

melkveehouders, verenigd in energiecoöperatie IJskoud, produceren daar 0,6 miljoen m3 biogas per jaar 

en leveren dat rechtstreeks aan BYK (vestiging Denekamp) en kwekerij Aarninkhof (Denekamp). Dit is 

schematisch weergegeven in Figuur 1.2.

Figuur 1.2 Schematische weergave van de biogashub bij Noord Deurningen waar coöperatie IJskoud biogas levert 

aan industrie en tuinder in Denekamp.

Onderzoeksvraag: Op welke wijze kunnen businesscases voor biogashubs, als  

onderdeel van de energietransitie, en businesscases voor kleinere melkveehouderijen,  

als onderdeel van een circulaire landbouw, aantrekkelijker worden gemaakt?
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Dit is in samenwerking uitgevoerd door de lectoraten Duurzame Energievoorziening, Business Models 

en Duurzame Leefomgeving. Projectpartner CCS heeft bijgedragen aan de detailkennis van de agrarische 

businesscases. 

Hierbij is gekeken naar collectieve en individuele mestvergisting, maar vooral welke vorm van 

energielevering vanuit biogas de beste business case oplevert: verkoop van warmte of groen gas.  

Beide vormen hebben hun eigen technische, maar ook juridische randvoorwaarden. 

Organisatorische en bestuurlijke aspecten, zoals socialisering van kosten, worden besproken in 

hoofdstuk 6. Tenslotte worden de lessen die we kunnen trekken uit dit onderzoek op een rij gezet.

Deze hoofdstukken geven een goed beeld weer van de activiteiten die zijn uitgevoerd onder het  

project NOABER. Zij zijn een uittreksel van meer volledige diverse deelrapportages waar de 

geïnteresseerde lezer naar verwezen wordt.

en heeft daar de eerste installatie gebouwd bij een van de deelnemende boeren. Deze ketenbenadering  

is vertaald naar vijf hoofstukken. 

In hoofdstuk 2 worden de technologische mogelijkheden op de boerderij beschreven die de businesscase 

van de veehouders kunnen verbeteren. Hierbij is gekeken naar optimalisatie van biogasproductie door de 

maximale hoeveelheid beschikbaar methaan in de mest en in het digestaat te bekijken. Methaanproductie 

blijkt verhoogd te kunnen worden door toevoeging van vetzuren afgescheiden uit de eigen mest om zo 

variaties in zomer- en winterperiodes op te kunnen vangen. Daarnaast kan mest, naast zijn energie-

inhoud, ook door winning van aanwezige nutriënten als stikstof, fosfor en kalium waarde hebben. Saxion 

en CCS hebben een procestechnologisch concept voor digestaatraffinage bekeken op basis van kennis en 

ervaring vanuit eerdere projecten. Tenslotte wordt gekeken hoe de veehouders kunnen samenwerken om 

extra inkomsten te genereren uit overtollige grasproductie die bijvoorbeeld als krachtvoer kan dienen en 

de import van soja vermindert. 

Technologische mogelijkheden om de businesscase voor de coöperatie en haar aandeelhouders (de 

veehouders) te verbeteren, worden weergegeven in hoofdstuk 3. Hier is gekeken naar het tracé van het 

biogasnet. Omdat vraag en aanbod bij biogashubs nooit volledig in balans zullen zijn, is een biogasopslag 

nodig. Voor de dimensionering van zo een opslag is een model ontwikkeld op basis van data aangeleverd 

door de coöperaties en de afnemers. Tenslotte worden andere mogelijkheden om vraag en aanbod beter  

op elkaar af te stemmen.

Het aanpassen van bestaande branders van aardgas naar biogas is een techniek voor de biogasafnemers 

die in hoofdstuk 4 wordt besproken. In hoofdstuk 5 zijn businesscases rondom technologische 

vernieuwingen uit de voorgaande hoofdstukken doorgerekend. 
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Bedrijfsvoering: Op de boerderij werden ook technische gegevens opgenomen, zoals temperatuur,  

volume van de aanvoerleiding tussen mestput en vergister (i.v.m. met de versheid van de mest). Hoe  

verser de mest, hoe meer biogas geproduceerd kan worden. Behalve de technische details rond de 

mestvergister werden ook andere parameters meegenomen in een interview die betrekking hebben op  

het vergistingsproces. Hierbij moet gedacht worden aan: type boxvulling, co-producten, veesoort, etc.  

Met deze parameters werd een kleine database opgebouwd met betrekking tot de bedrijfsvoering.

De AMPTS staat voor Automatic Methane Potential Test System (automatisch methaanpotentiaal meetinstrument), 

zie figuur 2.1. Deze machine bestaat uit flessen die je kunt opvatten als mini-vergisters waarin materiaal, zoals mest, 

kan worden omgezet naar biogas. Het te vergisten materiaal wordt in de mini-vergister geplaatst, geroerd met een 

kleine instelbare mixer en op temperatuur gehouden met een warmwaterbad. Hierbij wordt een actieve hoeveelheid 

methaan producerende micro-organisme toegevoegd (entmateriaal) om het proces te versnellen. Het entmateriaal bij 

de NOABER proeven is het digestaat geweest uit de mono-mestvergisters van de boerderij. Door de biogasproductie 

wordt het gas door de leidingen gestuwd en komt bij een fles loog. Deze fles vangt de CO2 in het geproduceerde biogas 

af, waardoor uiteindelijk in de flowcel alleen nog methaan komt. In de flowcel gaat een klepje open waardoor de 

methaanproductie te bepalen is. 

Met een computer en datalogger kan de methaanproductie in de tijd gevolgd worden. Direct na de start van het 

experiment is de methaanproductiesnelheid het hoogst en uiteindelijk vlakt deze productiesnelheid af en stopt het 

experiment. Een deel van de organische mest wordt omgezet naar biogas. Met een organisch gehalte meting voor en  

na het experiment wordt de afname van de organische stof berekend en vergeleken met de biogasproductie.

2.1  Verhogen biogasproductie bij mono-mestvergister

Diverse boeren maken momenteel gebruik van mono-mestvergisters. Dit betekent het vergisten van  

mest met hooguit 5% toevoegingen van co-substraten. Elk bedrijf heeft zijn eigen werkwijze voor het 

uitvoeren van het vergistingsproces. Binnen NOABER is het verband tussen de bedrijfsvoering en de 

biogasproductie onderzocht. Dit deelonderzoek heeft de bedrijfsvoering van vergisting gekoppeld aan 

biogasmetingen, zodat bedrijven van elkaar kunnen leren hoe de biogasproductie te verhogen. De 

volgende vragen stonden centraal: Waar is de biogasproductie het hoogst? Waar is de biogaspotentiaal  

het hoogst? En als deze biogasproductie en biogaspotentiaal op het laboratorium zijn onderzocht,  

kunnen deze verschillen dan door de procescondities of bedrijfsvoering worden verklaard?

Biogaspotentiaal metingen: Bij de boerderij werd verse mest en digestaat uit de vergister van de  

boerderij bemonsterd. De monsterflessen werden geheel gevuld met mest of digestaat, zodat er zo  

weinig mogelijk zuurstof bij de monsters kon komen. De mestmonsters werden zo snel mogelijk in 

een AMPTS-machine geplaatst om de mestpotentiaal te meten (zie kader hieronder). Tevens werd  

de pH-waarde, organisch- en asgehalte van de mest- en digestaatmonsters gemeten en samen  

met de biogaspotentiaalmeting uit de AMPTS geanalyseerd op gasproductie.

Hoofdstuk 2 Ontwikkelen 
technieken voor melkveehouders
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Wat kunnen de boerenbedrijven van elkaar leren om de biogasproductie te verhogen?
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Figuur 2.1 Links: schematisch overzicht van de AMPTS-opstelling opgebouwd uit drie onderdelen: (1) reactor  

voor biogasproductie.(2) NaOH-fles om CO2 af te vangen. (3) Methaanvolumemeting in de flowcel. Rechts: 

AMPTS opstelling bij Saxion.

Figuur 2.2 Voorbeeld AMPTS metingen. Betreft ruwe data van de AMPTS-machine. De onderste drie lijnen zijn 

biogaspotentiaalmetingen van digestaat van een boer. De bovenste twee lijnen zijn methaanpotentiaalmetingen 

van een mengsel van 50% digestaat met 50% ingaande mest.

De bovenste lijnen in Figuur 2.2 zijn de biogaspotentiaal metingen met een mengsel van mest  

en digestaat. Door een mengsel te gebruiken, gaat het vergistingsproces sneller en wordt de experi-

mentele tijd verkort. Ook hier neemt de biogasproductie af en vlakt de lijn af. Bij dit mengsel van mest  

en digestaat is de methaanpotentiaal meting hoger dan van digestaat alleen. Met behulp van een  

correctie methaanpotentiaal uit digestaat kan de methaanpotentiaal van mest worden bepaald.

3

2
1

1 Reactor 2  NaOH

In figuur 2.2 staat een voorbeeld van de uitkomst van een uitgevoerde methaanpotentiaalmeting van  

een boerenbedrijf. Met een triplometing is het methaanpotentiaal van digestaat bepaald. De drie onderste 

lijnen liggen bij elkaar en het gemiddelde is de uitkomst van de methaanpotentiaalmeting van digestaat. 

Aan het minder snel stijgen van de lijnen is te zien dat de productie afneemt in de tijd. Algemeen kan 

gezegd worden dat hoe verser het te vergisten materiaal, hoe hoger biogaspotentiaal te verwachten is.  

De gemiddelde verblijftijd in een mestvergister is enkele tientallen dagen, de 1.000 uur hieronder 

weergegeven komt overeen met iets minder dan 42 dagen. 
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Figuur 2.3 geeft de methaanpotentiaal metingen van mest en digestaat weer van verschillende boeren. 

De oranje staaf is de biogaspotentiaal van digestaat. Deze methaanpotentiaal is laag, dit geeft aan dat de 

vergisters op de boerderijen goed werken en het meeste van de energie in mest is omgezet naar biogas. 

Verschillen in de methaanpotentiaal van digestaat kunnen ontstaan door de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld 

door de verblijftijd in de vergister, immers hoe langer het vergistingsproces duurt, hoe meer organisch 

materiaal omgezet kan worden naar methaan. 

Bij methaanpotentiaal van mest is de spreiding tussen de monsters van de boeren onderling groter  

dan de spreiding bij de methaanpotentiaal meting van digestaat. In Figuur 2.3 is te zien dat de 

methaanpotentiaal varieert tussen 12 m3 per ton mest en 23 m3 per ton mest. Gemiddeld hebben de  

boeren een methaanpotentiaal van 18 m3 methaan per ton mest. De variatie van de methaanpotentiaal  

zit in de versheid van de mest en dit hangt sterk samen met de bedrijfsvoering en punt van 

mestmonstername. Zo heeft de ene boer ander vee, boxvulling of stalaanpassingen voor de afvoer van 

verse mest. Ook is de monstername of monsterpunt van de verse mest voor het onderzoek bepalend.  

De verschillen in de methaanpotentiaal bij verse mest zijn vergeleken met de bedrijfsvoering en 

bediscussieerd met de desbetreffende boeren. Voor koeienmest is een biomethaanpotentiaal te 

verwachten van ca. 14 tot 21 m3 methaan per ton mest.9 

De methaanpotentiaal in digestaat is lager en heeft kleinere verschillen dan bij de mest. Alle resultaten 

zijn met de boeren besproken en kunnen aan de hand van de bedrijfsgegevens goed worden verklaard. 

De conclusie is dat de mono-mestvergisters naar behoren functioneren: er wordt gemiddeld 80% van 

het methaanpotentiaal in de mest benut en dus voldoende methaan geproduceerd voor elke ingaande 

hoeveelheid verse mest. 

Bij het NOABER-project zijn de mestvergisters op de deelnemende boerderijen onderzocht. In heel 

Nederland staan meer mono-mestvergisters. Het zou alle Nederlandse agrariërs helpen dit onderzoek 

met methaanpotentiaalmetingen en interviews te verbreden naar een groter aantal landelijke metingen 

van mono-mestvergisters. Hierdoor worden de verbeteringen statistisch sterker onderbouwd en kunnen 

de deelnemers van elkaar leren. Meer data is nodig gezien de complexiteit van de samenhang van de 

verschillende parameters. Bijvoorbeeld een langere verblijftijd heeft als voordeel meer biogas, maar aan  

de andere kant ook een hogere investering voor een grotere vergister.

Figuur 2.3 Methaanpotentiaal van mest en overeenkomstig digestaat van zes boeren.

9 E.-J. Nyns, M. Nikolausz, J. Liebetrau, „Biogas“ (2014) in: Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry.
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2.2  Toevoegen van vetzuren

In de winter is de vraag naar gas zo hoog dat de biovergisters niet kunnen voldoen aan de hoge 

biogasvraag. In de zomer is de vraag naar biogas echter laag en daardoor is het moeilijk het biogas af 

te zetten. Een methode om met deze disbalans om te gaan, is het bufferen van vetzuren uit de mest. 

In de zomer worden de vetzuren onttrokken uit de mest en opgeslagen. Is de vraag naar biogas in 

de winter hoog, dan kunnen de vetzuren worden mee vergist. Deze vetzuren zorgen dan voor extra 

methaanproductie. Bij mono-mestvergisters kan bij bepaalde regelingen een percentage van minder 

dan 5% co-producten worden toegevoegd.

Het afscheiden van vetzuren uit de mest kan door de mest te verzuren10 of door een heatshock in 

combinatie met een membraanreactor11. De opgeslagen vetzuren kunnen daarna worden bewaard voor 

latere voeding aan de vergister. Het restant van de mest kan direct de vergister in.

In dit onderzoek is kort gekeken of het toevoegen van azijn of boterzuur voor een verhoging van de 

biogaspotentiaal zorgt. Beiden zijn korte vetzuren en kunnen volgens de onderstaande reactie worden 

omgezet naar methaan en CO2.

Voor de testen met toevoegingen van vetzuren is gebruik gemaakt van de AMPTS (zie kader in paragraaf 

2.1). Als referentie is de methaanpotentiaal van vers digestaat gebruikt. Deze referentie methaanpotentiaal 

meting is vergeleken met de methaanpotentiaalmeting van vers digestaat met een toevoeging van vetzuur 

(ongeveer 300 g digestaat met minder dan 1 g vetzuur).  

CH3COOH (azijnzuur)      CH4 (methaan) + CO2 

CH3CH2CH2COOH (boterzuur) + 2 H2O      5 CH4 + 3 CO2 

Figuur 2.4 Ruwe data methaanpotentiaal met en zonder toevoegingen van vetzuren. Blanco metingen zonder toevoeging  

in triplo. Metingen met azijnzuur of boterzuur in duplo. Methaanvolume bij kamertemperatuur en normale druk.

De resultaten zijn weergegeven in Figuur 2.4. Duidelijk is te zien dat de verhoging van biogasproductie 

werd veroorzaakt door de toevoeging van de vetzuren. Met de resultaten kan geconcludeerd worden dat 

bij hoge biogasvraag de vergister meer biogas kan produceren door een toevoeging van de vetzuren die 

vervolgens worden omgezet naar biogas. In deze experimenten is na circa 100 uur al een flinke methaan 

toename gemeten (figuur 2.4). Het is interessant om meerdere soorten vetzuren te onderzoeken voor 

biogasproductie. Hierna kan een optimalisatie stap volgen voor het optimaal doseren van de uit mest 

onttrokken vetzuren. Langere vetzuurketens leveren meer methaan, maar zijn minder goed oplosbaar 

(beschikbaar voor de methaanvormende bacteriën) en worden langzamer afgebroken.

10 Starmans, D.A.J.; Timmerman, M. (2009), Afscheiding van vluchtige vetzuren uit vloeistoffen, thema: 2, KB 10-002-107.
11 Jomnonkhaow, U., Uwineza, C., Mahboubi, A., Wainaina, S., Reungsang, A., & Taherzadeh, M. J. “Membrane bioreactor- 

assisted volatile fatty acids production and in situ recovery from cow manure” Bioresource Technology 321 (2021) 124456.
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2.3 Technologische mogelijkheden digestaatopwerking

Het digestaat uit een vergister heeft een lager organisch gehalte dan verse mest, maar bevat nog altijd 

waardevolle onvergistbare nutriënten. Binnen NOABER is gekeken naar opwerking van het digestaat om 

nutriënten te herwinnen voor hergebruik binnen de landbouw. Hierbij is het ook de essentie om fosfor (P), 

kalium (K), en stikstof (N) te scheiden tot onafhankelijke stromen zodat deze nutriënten toegepast kunnen 

worden in de precisiebemesting. Dat wil zeggen onafhankelijk toedienen van P, K en N.

De eerste stap in het concept digestaatopwerkingsproces is de dik/dun-scheiding. In dit onderzoek is 

gekeken naar de productie van de dunne fracties door gebruik te maken van diverse dik/dun-scheiders en 

diverse operationele instellingen. De deelvraag van dit onderzoek was het scheiden van het digestaat te 

verbeteren, zodat een goed opwerkbare dunne fractie te verkrijgen is. De dunne fractie is rijk aan K en N.  

In een volgende processtap wordt stikstof uit deze fractie gestript en mag daardoor niet te viskeus zijn.  

Zie Figuur 2.5 voor het volledige proces.

Figuur 2.5 Concept mestopwerkingsproces met vier processtappen: vergister voor biogasproductie en 

aangepaste eigenschappen digestaat, dik/dun-scheiding met P in de dikke fractie, strippen van ammoniak uit 

de dunne fractie met als reststroom een vloeibare K-stroom, binden van de ammoniak met als resultaat een 

ammonium meststof.

Werkwijze

Een schroefpers voor dik/dun-scheiding is getest op het scheiden van vers digestaat in een dikke 

en dunne fractie (figuur 2.5). Bij het testen van de dik/dun-scheider is gebruik gemaakt van 

verschillende configuraties: (1) serieschakeling van twee scheiders, (2) enkele dik/dun-scheider, (3) 

tegendrukveranderingen in dik/dun-scheiders en (4) andere aanpassingen zoals zeefgrootte. Hierbij is een 

massabalans gemaakt over het systeem, alsmede een stikstof-, fosfor-, kalium- en drogestofbalans. 

Het scheidingsrendement op droge stof of nutriënt van de schroefpers wordt uitgedrukt als de verhouding 

tussen het aandeel in de ingaande stroom en de hoeveelheid droge stof die zich in de dikke fractie bevindt. 

Hier wordt de volgende vergelijking gebruikt: 

 

Hierin is:

Xdik = de concentratie van een stof in de dikke fractie, waarbij die stof dan N,P,K, etc kan zijn.

Xin = de concentratie van een stof in de ingaande stroom.

Mdik= de massastroom van de dikke fractie.

Min = de massastroom van de ingaande fractie.

Figuur 2.6 Eén van de gebruikte dik/dun-

scheiders tijdens het proces. Tijdens de 

experimenten zijn monsters van de ingaande 

stroom, de uitgaande dunne fractie en 

de uitgaande dikke fractie genomen en 

gebruikt voor de analyses op P,K,N en het 

drogestofgehalte.
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Resultaat en conclusie

Tijdens het experiment zijn diverse fracties ontstaan met verschillende samenstellingen. De massabalans 

en nutriëntenbalans over de scheider waren binnen 10% sluitend. Het scheidingsrendement nam af van 

droge stof, fosfaat, stikstof met uiteindelijk kalium als laagste rendement. Deze volgorde van rendementen 

was niet te veranderen (droge stof heeft altijd het hoogste rendement). 1De rendementen zelf konden 

wel variëren, maar bij een hoger rendement werd er ook meer dikke fractie geproduceerd, waardoor de 

samenstelling van de dunne fractie nauwelijks veranderde.

De instellingen van de dik/dun-scheider hebben minder invloed op de dunne fractie dan op de 

samenstelling van de dikke fractie. Met kleine aanpassingen is de dikke fractie te sturen op diverse zaken 

zoals drooggewicht. Voor de dunne fractie is de invloed minder: dit komt doordat de dunne fractie in 

volume veel groter is dan de dikke fractie. Als er meer of minder van een component in de dunne fractie 

terecht komt, valt de verandering weg door het relatief grote volume. Er zijn twee aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek. Ten eerste aanpassen (indien mogelijk) van het digestaat als ingaande stroom van 

de dik/dun-scheiding bijvoorbeeld door een bezinkbak te gebruiken, digestaat af te koelen of juist te 

verwarmen. Hierdoor zou het scheidingsrendement beter kunnen worden. Ten tweede wordt aanbevolen 

om gebruik te maken van toevoegingen om de dik/dun-scheiding te stimuleren. 

2.4  Inzet biogas voor grasdrogen

In de zomer is de vraag naar gas voor verwarming van woningen of andere gebouwen laag. Echter, 

de biogasproductie gaat gewoon door, omdat er zomers ook mest is. Het gevolg hiervan is dat er een 

biogasoverschot kan ontstaan. Dit biogasoverschot in de zomer zou gebruikt kunnen worden voor het 

drogen van gras. Het drogen van gras heeft als voordeel ten opzichte van inkuilen dat een kleiner deel van 

de voedingstoffen zoals eiwitten en suikers verloren gaan12. Hierdoor hoeft er minder krachtvoer of ruwvoer 

te worden ingekocht. Ook is grasdroogproces onafhankelijk van het weer, echter het kost relatief wel meer 

energie als het gras nat is door bijvoorbeeld regen. Bij het grasdroogproces ontstaan hogere temperaturen 

en hierdoor zijn de grasproducten vrij van para-tbc en salmonella13. Voor grasdrogen is energie nodig en 

deze energie kan vrijkomen bij de verbranding van het biogas dat in de zomer een overschot is. Hier  

stelden we de vraag of met het overtollige zomerse biogas het gras gedroogd kan worden (dit op 

energetisch aspect).

Grasproductie

Grasgroei is afhankelijk van de weersomstandigheden waardoor in Nederland is de grasgroei van april  

tot oktober is. Gedurende deze periode groeit het gras niet constant. Vanaf een temperatuur van 5-8°C 

begint het gras met groeien. Behalve de temperatuur afhankelijkheid is de grasgroei ook afhankelijk  

van de hoeveelheid vocht en kan bijvoorbeeld een natte of droge zomer de groeiopbrengst beïnvloeden14.  

Deze weersomstandigheden hebben een effect op de graskwaliteit en in de regel is bijvoorbeeld zomergras 

droger dan herfstgras. De grasproductie piekt op diverse momenten in het jaar en dat is meestal in mei 

en september. In onze berekeningen voor grasdrogen nemen we op basis van literatuur aan dat 11 ton 

drooggewicht gras per ha land opgebracht kan worden.

12 Sefeedpari, P., Gollenbeek, L., & Migchels, G. (2021). “Grasdrogen (een energiedienst en meer eiwit van eigen  

land)” (No. 1341). Wageningen Livestock Research.
13 Website van drogerij Hartog https://www.hartog-lucerne.com/kennisbank-hartog/droogproces-gras-en-luzerne.
14 Philipsen en van den Pol, 2018, 6. Grasgroei en graskwaliteit, bezocht op 27-3-2020.

“We hopen een voorbeeld te zijn richting een mooie wereld”
 melkveebedrijf Zanderink

https://edepot.wur.nl/556287
https://edepot.wur.nl/556287
https://www.hartog-lucerne.com/kennisbank-hartog/droogproces-gras-en-luzerne
https://slideplayer.nl/slide/15790876/
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Grasdrogen

Het drogen van gras als functie van de tijd geeft een exponentiële afname van het vochtpercentage (zie de 

curve in Figuur 2.7. Dat betekent dat gras met een hoog vochtpercentage relatief snel droger wordt, maar 

uiteindelijk duurt het steeds langer om het gras verder te drogen. Een gebruikelijke eindconcentratie vocht 

in gedroogd gras is 10%15. 

De huidige grasdrogerijen in Nederland maken veelal gebruik van trommeldrogers en kunnen wel 10 – 

50 ton water per uur verdampen, als energiebron wordt steenkool of gas gebruikt. Uitgaande van de 

verdampingswarmte, opwarmingswarmte en machine rendementen kan geschat worden dat de ongeveer 

100-400 m3 biogas nodig is om 1 ton gedroogd product te krijgen. Met een biogasoverschot van ongeveer 

75.000 m3 kan dan ongeveer 200-750 ton gras gedroogd worden, dit komt overeen met grasland van 70 ha. 

Deze uitkomst laat zien dat het overtollig biogas geheel gebruikt kan worden voor het drogen van gras en 

dat nog meer vergisters aangesloten kunnen worden op een nieuw te bouwen grasdroogsysteem.

Grasdrogen met biogas kan een oplossing zijn voor het biogasoverschot in de zomer. Daarnaast leidt het 

ertoe dat er meer eiwit van eigen land benut wordt, waardoor er minder krachtvoer aangekocht moet 

worden. Het brengt daarmee kringlooplandbouw dichterbij. 

Dit betekent dat al het overtollige biogas van 6 boeren uit Twente gebruikt kan worden in een centrale 

grasdrogerij. Bij eventuele bouw van een grasdroger op biogas is er ruimte om meer biogas af te nemen  

van andere of nieuw te plaatsen mestvergisters.

Figuur 2.7 Grasdroogcurve ter illustratie. Het start vochtgehalte is afhankelijk van het grastype en moment van oogsten. 

De droogtijd is weergegeven op de x-as. Het vochtgehalte in zomer of herfst gras heeft relatief weinig effect op de droogtijd. 

Op het energieverbruik voor drogen kan het verschil tussen zomer of herfstgras wel één vijfde verschillen.

15 Correspondentie met diverse boeren.

“Biogas gaat een grote  
rol spelen in de energietransitie”
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Individueel betekent dat de ketels in de woningen moeten worden vervangen door biogasketels.  

Dit laatste is een probleem, aangezien er nog geen verwarmingsketels op biogas beschikbaar zijn.  

Het lijkt er op dat dit commercieel niet interessant genoeg is voor leveranciers van verwarmingsketels.  

Er heeft weliswaar een succesvolle proef plaatsgevonden in Eerbeek , maar toch gaat men er niet mee  

door. De keuze tussen individuele verwarmingsketels of centrale opwekking is een financiële afweging, 

waarbij zaken als warmtevraagdichtheid en leidinglengtes van het warmtenet uiteindelijk de doorslag 

zullen geven. Met andere woorden in een dichtbevolkte woonwijk zou centrale warmteopwekking 

interessant kunnen zijn, maar als de huizen te verspreid liggen, kan dit al gauw niet meer uit, en moet  

voor individuele biogasketels worden gekozen, als die op termijn beschikbaar komen. 

Als er de keuze is tussen biogas leveren aan een woonwijk of aan de industrie, dan heeft de industrie 

de voorkeur. Ten eerste is toepassing in de industrie een hoogwaardiger gebruik van biogas dan het 

verwarmen van woningen, wat laagtemperatuurverwarming is, dat ook op andere manieren gerealiseerd 

kan worden. Ten tweede is het ingewikkeld om met veel kleine afnemers contracten af te sluiten, met  

een of twee grotere afnemers geniet de voorkeur. 

De ideale afnemer van biogas:

- bevindt zich zo dicht mogelijk bij de biogashub;

- is niet uitsluitend afhankelijk van biogas, maar kan ook aardgas of een ander gas stoken;

- heeft een hoge gasvraag, ook in de zomer (grootverbruiker).

Een essentieel onderdeel van een biogasnetwerk is een fakkel. Dit is noodzakelijk voor de veiligheid, 

en om overtollig gas te kunnen affakkelen. Als de druk in het leidingnet een vooraf ingestelde waarde 

In dit werkpakket zijn technologische mogelijkheden voor de energiecoöperatie onderzocht om de 

businesscase voor de coöperatie en de aandeelhouders (de veehouders) te verbeteren. Het gaat hierbij  

met name om het biogasnet en de gasopslag. 

3.1  Het biogasnet

Het tracé wordt natuurlijk bepaald door waar het biogas wordt geproduceerd en waar het wordt 

afgenomen. Omdat leidingen in verhouding een hoge investering vragen, is het dus noodzaak om op zoek 

te gaan naar afnemers van biogas zo dicht mogelijk in de buurt van de biogashub. Voor het zoeken naar 

afnemers zijn er verschillende mogelijkheden. Voor buurtschap Oxe kan men richting industrie in Deventer 

of richting woningen in Bathmen. Dit brengt specifieke vraagstukken met zich mee. Voor de eventuele 

uitbreiding van de biogashub Noord Deurningen kan men richting industrie of een woonwijk in Oldenzaal. 

Ook dit brengt specifieke vraagstukken met zich mee.

Het is lastig om generiek iets over de geschiktheid van afnemers te zeggen. Eén of meerdere afnemers 

die dichtbij de biogashub zitten en die veel gas nodig hebben, is een voorwaarde voor een sluitende 

businesscase, vanwege de genoemde hoge kosten voor leidingwerk, en bovendien zijn lange leidinglengtes 

operationeel duurder doordat er een grotere drukval optreedt. Als er wordt gekozen om een woonwijk 

van warmte te voorzien, dan is er de keuze tussen centraal of individueel warmte opwekken. Centraal 

opgewekte warmte wordt met een warmtenet in de wijk gedistribueerd.  

Hoofdstuk 3 Ontwikkeling  
Technieken voor Energiecoöperatie

16 https://www.installatie.nl/uncategorized/biogas-kan-direct-naar-cv-ketel/

https://www.installatie.nl/uncategorized/biogas-kan-direct-naar-cv-ketel/
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overschrijdt, zal het gas naar de fakkel gaan. Vergisters pompen hun opbrengst om de zoveel tijd het 

biogasnet in. Als dit niet (goed) op elkaar wordt afgestemd, kan het zijn dat de druk tijdelijk in de  

leiding boven de drempelwaarde van de fakkel komt. Er wordt dan onnodig gas afgefakkeld, wat 

ongewenst is. Het is daarom aan te bevelen om het zo te regelen dat vergisters in een biogashub niet 

gelijktijdig hun opbrengst het net in pompen. Essentieel voor het goed laten functioneren van een 

biogashub is een centraal besturingssysteem, waar zowel de biogasproducenten als afnemers op zijn 

aangesloten. Als de biogasproductie hoger ligt dan de vraag, dan zal het biogas in de buffer gepompt 

worden. Pas als deze vol is, gaat er gas naar de fakkel. Het gas in de buffer kan worden gebruikt op 

momenten dat er meer vraag dan aanbod is.

3.2 Opslag van biogas

Buffering van biogas is nodig om tijdelijke onbalans tussen aanbod van en vraag naar biogas te 

overbruggen. Opslag van biogas is echter relatief duur, doordat er ofwel een groot volume (bijvoorbeeld 

een gaszak) nodig is, ofwel een compressor en druktank om het biogas onder hogere druk op te kunnen 

slaan. In Noord Deurningen wordt hiervoor een oude, stalen gasleiding gebruikt, waarin het gas onder 

een druk van maximaal 8 bar kan worden opgeslagen. Dit is een relatief goedkope oplossing qua 

investering, maar de exploitatiekosten zijn wel hoog omdat er veel elektriciteit nodig is. Op veel plaatsen 

is een dergelijke ongebruikte gasleiding niet voor handen. De uitdaging is om het biogasnet zodanig te 

ontwerpen en de afnemers zodanig te selecteren, dat een zo klein en goedkoop mogelijke gasopslag  

nodig is. 

Om de noodzaak van opslag, en het effect ervan op de business case goed in beeld te krijgen, is het 

noodzakelijk een indruk te hebben van vraag en aanbod op een kleine tijdschaal, bijvoorbeeld op 

uurniveau. Hiervoor is een model ontwikkeld (zie kader), dat bruikbare inzichten oplevert, zoals 

bijvoorbeeld in Figuur 3.1 waar duidelijk te zien is dat een grote opslag niet loont.

In Excel is een model gemaakt, op basis van uurwaarden. Hierin kan de productie per uur van alle aangesloten agrariërs 

worden opgenomen. En van de potentiële biogasafnemers is een afnameprofiel op uurwaarden. D.w.z. dat we op elk 

uur van het jaar kunnen simuleren hoeveel er wordt geproduceerd en hoeveel er wordt afgenomen. Mocht er op zeker 

moment meer productie zijn dan vraag, dan gaat dit gas naar de buffer. In het model is de grootte van de buffer in te 

stellen. Op het moment dat de buffer in het model vol is, en het aanbod groter dan de vraag, dan gaat het biogas, net 

zoals in werkelijkheid, naar de fakkel. Als op ander moment er meer vraag is dan aanbod, dan wordt het verschil hiervan 

uit de buffer gehaald. Mocht de buffer leeg zijn, dan is er tekort (dit wordt ook bijgehouden in het model), op dat moment 

moet de afnemer zijn vraag voldoen met aardgas of een andere energiebron.

Het resultaat van het model is dat voor verschillende situaties gekeken kan worden wat het effect is op de hoeveelheid 

verkocht gas, hoeveel er wordt gefakkeld en hoeveel er tekort is. Zo kunnen we testen met verschillende buffer groottes, 

en met verschillende vraagprofielen van afnemers. Ook kan in het model het effect van weidegang worden meegenomen, 

en het bijmengen van maximaal 5% co-producten op jaarbasis.

Overigens is het wel relevant om te vermelden dat sommige afnemers in zeer korte tijd (paar minuten) erg veel gas 

afnemen, en dan weer een hele tijd niets. De onbalans die daardoor ontstaat, wordt in het uurwaarden model niet 

zichtbaar. In een dergelijk geval met afnemers die in korte tijd veel gas gebruiken, is het raadzaam om een simulatie  

te doen op basis van een veel kleinere tijdschaal, bijvoorbeeld 5 minuten.H
et
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“Als je boer wilt blijven, dan moet je wat aan het milieu gaan doen”
 rundveebedrijf Kuiper
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In Figuur 3.2 is bijvoorbeeld te zien dat aan het begin van de zomer de buffer meestal vol is, en gedurende 

de zomermaanden vol blijft, er zal dus veel afgefakkeld worden. Zou hier gekozen worden voor een grotere 

buffer, dan blijft dit nog steeds het geval, er zal dan per jaar niet veel extra gas worden verkocht, want 

zodra die grotere buffer vol zit, gaat het ook weer naar de fakkel. Het effect van een grotere buffer is 

weergegeven in Figuur 3.3. Hieruit is af te leiden dat investeren in een grote buffer weinig zal opleveren,  

de meeropbrengst is beperkt.

Figuur 3.1 Het effect van de buffercapaciteit op extra verkocht biogas per jaar. De nulsituatie is hier dat elke boer op 

zijn eigen vergister een opslag van 250 m3 heeft.

Dimensionering van de buffer

Zoals te zien in Figuur 3.1 neemt de meerwaarde van vergroting van de buffer al snel af. Een buffer kost 

afhankelijk van de grootte al gauw 20-40 euro per opslagkuub. Het betekent in bovenstaand voorbeeld dat 

een buffer van 1000 m3 in ruim 7 jaar is terugverdiend, en de buffer van 5000 m3 in ruim 10 jaar als een kuub 

extra verkocht biogas 50 cent oplevert. In elk geval is het niet lonend om de buffer als seizoensopslag in te 

zetten. Daarvoor is een te grote buffer nodig die zich nooit zal terugverdienen.

Figuur 3.3 De invloed van de buffergrootte voor een biogas hub met een productie van 209 normaalkuub per uur en 6 

verschillende afnemers.

Figuur 3.2 Voorbeeld van de status van de buffer gedurende 1 jaar bij 5 afnemers, biogas hub Noord Deurningen.
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niet meer toegestaan indien men gebruik wil maken van de SDE++ subsidie, en is dus voor toekomstige 

biogashubs niet meer relevant, indien zij voor deze subsidie in aanmerking willen komen.

Minder gas naar de fakkel heeft als voordeel dat er minder operationele kosten worden gemaakt, het is 

voordeliger dat het gas niet wordt geproduceerd op het moment dat er geen vraag naar is. De productie 

van een vergister kan echter niet snel worden geregeld, maar de weidegang heeft in dat opzicht dus een 

positief effect. 

Druk in leiding en buffer

De mogelijkheid om het leidingnet zelf te gebruiken als buffer is ook onderzocht. Het is technisch mogelijk 

om een overdruk van 8 bar te handhaven in de leiding. Door nu de druk te variëren tussen enkele mbar en 

8 bar kan er veel gas worden gebufferd in het leiding net. Voor Oxe is dat ruim 5.000 normaalkuub (een 

kuub omgerekend naar 1 bar en 0 °C). De keerzijde is echter een grote toename in elektriciteitsverbruik. Als 

de overdruk in het leidingnet 8 bar is, dan moet het gas door een compressor in druk verhoogd worden om 

het net op te kunnen. Dit kost op jaarbasis ruim 100.000 kWh voor de hub van Oxe, in het geval de gehele 

jaaropbrengst op 8 bar druk gebracht moet worden, wat uiteraard niet het geval is. Een groot deel van het 

jaar zal de druk lager zijn dan 8 bar, de buffer is dan niet vol, bij een lagere druk kost het minder energie om 

het gas het net in te krijgen. 

3.3  Mogelijkheden om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen 

Er zijn een paar mogelijkheden om vraag en aanbod op jaarbasis iets beter op elkaar af te stemmen, dat 

is de weidegang, en het bijmengen van maximaal 5% co-producten op jaarbasis. Het bijmengen van co-

producten geldt alleen voor projecten die tot en met 2017 zijn aangevraagd. Nu is dat geen optie meer als 

men gebruik wil maken van de SDE++ regeling, daarom zullen we het hier slechts summier aanstippen.

Zowel de weidegang, als het bijmengen van co-producten zullen de noodzaak van buffering niet veel 

verkleinen, maar het levert wel enkele voordelen op. Doordat vraag en aanbod iets beter op elkaar kunnen 

worden afgestemd, zal er wat minder worden gefakkeld, echter het fakkelen in de zomer is, zelfs bij een 

zeer grote buffer, niet geheel te vermijden.

Afnemers van (bio)gas hebben vaak veel minder vraag in de zomer dan in de winter. Als een boer de koeien 

zomer en winter op stal heeft, dan is de productie over het jaar heen in theorie constant en is er dus geen 

enkele mogelijkheid om het aanbod af te stemmen op de vraag. Er ontstaan dus tekorten in de winter, 

en overschot in de zomer, waarvan een groot deel wordt afgefakkeld. Als de koeien een aantal maanden 

in het jaar in de wei staan, dan wordt er minder biogas geproduceerd (in ons model is gerekend met 30% 

minder opbrengst in de maanden met weidegang). Door de weidegang gaat er minder gas naar de fakkel, 

want door de weidegang is er ‘s zomers minder overproductie. Bij de biogashub Oxe is er de mogelijkheid 

om op jaarbasis maximaal 5% co-producten bij te mengen. Door hier slim mee om te gaan, kan in de 

wintermaanden met veel vraag met die co-producten extra biogas worden geproduceerd en verkocht. 

In de zomermaanden worden geen co-producten mee vergist, waardoor de productie lager is, en zo kunnen 

vraag en aanbod iets beter op elkaar worden afgestemd. Het effect op de buffergrootte is maar klein, maar 

er gaat minder naar de fakkel en in de winter wordt er meer verkocht. Het bijmengen van co-producten is 

Vooral bij een grotere hub kun je middels centrale besturing sturen door gebruik te maken 

van de opslag van de vergisters. Echter biedt dit geen mogelijkheden om de onbalans 

tussen zomer en winter mee te verkleinen. 
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Verder heeft een leidingnet op 8 bar veel meer weerstand dan een leidingnet op 150 mbar. Die weerstand  

is bij benadering evenredig met de druk, door de toename van de dichtheid van het gas. De extra 

leidingweerstand zorgt ook voor extra elektriciteitsverbruik van ca ruim 100.000 kWh, voor het geval de 

druk 8 bar is. Met dezelfde kanttekening als hiervoor, het is dus een bovenwaarde, bij lagere leidingdruk 

een lagere dichtheid van het gas, en dientengevolge ook minder leidingweerstand. Echter zullen de 

kosten voor elektriciteit al gauw de extra opbrengsten (volgens ons model 12.619 m3 biogas per jaar 

extra verkocht als de buffer 5.000 m3 is) overschrijden. Daarnaast moet er nog een compressor worden 

aangeschaft, die voor een lagedruknet niet nodig is. Hieruit kunnen we concluderen dat een hogedruknet 

niet rendabel is. Tevens laat dit zien dat ook de opslag beter op lage druk kan zijn, vanwege diezelfde hoge 

elektriciteitskosten voor compressie. Qua buffer lijkt een bolvormige buffer het meest geschikt te zijn, 

zoals getoond in Figuur 3.4. Hierin is de druk ca. 15 mbar. Ze worden geleverd in verschillende volumes.

Tot slot

Als er wordt gekozen om het biogas op te werken tot groen gas, dan verdwijnt de noodzaak van buffering, 

en het zoeken naar geschikte afnemers en het afsluiten van contracten met afnemers. In dat opzicht wordt 

het een stuk eenvoudiger, echter is de investering voor de opwerkinstallatie nogal fors, hiervoor is meer 

volume nodig, d.w.z. meer deelnemende agrariërs. De afweging die hierbij moet worden gemaakt wordt 

besproken in hoofdstuk 5.

Conclusies

- Vermijd buffers zo veel mogelijk, en als je een buffer gebruikt, dan beter op lage druk. Toename in 

de grootte levert al snel weinig extra op. 

- Beperk de lengte van het leidingnetwerk zoveel mogelijk; Kies voor leiding op lage druk i.v.m. 

energiegebruik; Zorg voor frequentiegeregelde afvoer uit de vergisters.

- Centrale besturing van de gehele hub (aanbieders, fakkel, buffer, afnemers), hiermee kan ook worden 

geregeld dat niet alle vergisters tegelijk hun biogas het net in pompen.

- De ideale afnemer zit dichtbij, gebruikt erg veel gas, kan biogas bijstoken, gebruikt ook veel gas  

in de zomer, en is flexibel.

Figuur 3.4 Bolvormige lage druk biogas buffer. Deze is 17,7 meter hoog en heeft een volume van circa 5000 m3 

(met dank aan firma Wiefferink https://wiefferink.nl/fredenbeck/). 

“A’j tot ’n nek in ’n drek zit, mö’j ’n kop nich loatn hangn”                  

https://wiefferink.nl/fredenbeck/
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4.2  Aanpassingen bestaande branders van aardgas naar biogas 

Aangezien verbrandingstechnologie een technisch complex onderwerp is wat normalerwijze 

door universiteiten en grote fabrikanten van branders (>20 MW) door middel van complexe 

computerberekeningen wordt gedaan, is hier gekozen voor een kwalitatief eenvoudige benadering om 

toch tot inzicht te komen wat voor praktische aanpassingen benodigd zijn aan bestaande branders. 

Door een kwalitatief verbrandingsmodel in Excel op te stellen met vooraf onderzochte parameters uit 

literatuur, is inzicht verkregen om specifieke vragen op te stellen voor fabrikanten die branders bouwen in 

de vermogensklasse 0,5 – 7 MW. Vervolgens zijn deze specifieke vragen voorgelegd aan branderfabrikanten 

die bereid waren om aan dit onderzoek mee te werken en daaruit zijn de desbetreffende aanpassingen 

geformuleerd. Schematisch weergegeven in Figuur 4.1. 

Opzet kwalitatief rekenmodel 

Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat om een goede bedrijfsvoering te kunnen hebben er te allen 

tijde sprake moet zijn van vlamstabiliteit van de brandervlam in de verbrandingskamer van de 

desbetreffende ketel. Aangezien vlamstabiliteit afhangt van meerdere parameters, is ook gekeken welke 

parameters dominante invloed hebben op de vlamstabiliteit. Dit zijn de adiabatische vlamtemperatuur 

(Kelvin), de vlamsnelheid (m/s) en de vlamlengte (m). Daaraan gelinkt zijn de volgende parameters:  

In dit werkpakket zijn technologische mogelijkheden voor de energiecoöperatie onderzocht om de 

businesscase voor de coöperatie en de aandeelhouders (de veehouders) te verbeteren. Het gaat hierbij  

met name om het biogasnet en de gasopslag. 

4.1  Inleiding

In Nederland zijn veel mkb-ondernemingen die stoom en/of warm water maken voor eigen gebruik in 

processen binnen de vermogensklasse 0,5 – 7 MW. Aangezien de tendens is om in Nederland zoveel 

mogelijk van Gronings aardgas af te stappen, is het verstoken van biogas dat direct uit biogashubs 

afkomstig is een aantrekkelijk en duurzaam alternatief. Aangezien biogas nogal verschilt van Gronings 

Aardgas qua samenstelling en calorische waarde zullen er voor de ketelbranders aanpassingen nodig  

zijn om bestaande branders om te bouwen naar biogasbedrijf. 

De doelstelling in dit deelproject is om aanpassingen inzichtelijk te maken aan bestaande aardgasbranders 

voor stoom -en warmwaterketels voor biogasbedrijf.

Het uiteindelijke doel in de praktijk is dat er op basis van de vraagstellingen op maat gesneden offertes 

kunnen worden aangevraagd door de klant bij de leveranciers van de reeds bestaande branders voor 

aanpassingen tot biogasbedrijf. 

Hoofdstuk 4 Ontwikkeling 
Technieken voor Biogasafnemers

Figuur 4.1 Schema aanpak branderaanpassingen.

Parameteronderzoek 
voor goede verbranding

Kwalitatief 
verbrandingsmodel

Formuleren vragen voor 
branderfabrikanten aan 
de hand van model

Branderaanpassingen
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De Wobbe-index (MJ/m3, deze geeft uitwisselbaarheid weer van gasvormige brandstoffen voor 

verbranding) en de flow van het gasmengsel (m3/s). Om deze parameters te kunnen berekenen in het 

model, zijn inputparameters nodig die instelbaar en/of meetbaar zijn, te weten: Percentage methaan  

(CH4) van het biogas (vol%), de luchtfactor(-) en het vermogen van de brander (kW).

Uitkomsten kwalitatief rekenmodel

Adiabatische vlamtemperatuur 

In Figuur 4.3 zijn de rekenresultaten voor de adiabatische vlamtemperatuur grafisch weergegeven  

als functie van het methaanpercentage in het biogas bij verschillende lucht factoren.

De bandbreedte waarin de adiabatische vlamtemperatuur moet liggen, is tussen de 1200 en 1700 K. Onder 

de 1200 K zal het gasmengsel niet ontsteken en boven de 1700 K zullen er teveel stikstofoxiden gevormd 

gaan worden. Bij een luchtovermaat van 1,8 kan het vormen van stikstofoxiden (NOx) worden tegengegaan 

omdat de vlam voldoende “koeling” krijgt en is er ook voldoende zuurstof aanwezig om de verbranding 

goed te laten verlopen. 

Vlamlengte en vlamsnelheid

De toelaatbare vlamlengte hangt sterk af van de dimensies van de verbrandingskamer die achter de 

brander zit. Het is niet toelaatbaar dat de vlam de wanden van de verbrandingskamer raakt vanwege 

versnelde slijtage van de wanden. 

Bij biogas is de invloed van de luchtfactor op de vlamlengte bij methaanpercentages >50% niet 

noemenswaardig. Dit komt omdat de verbranding beter kan verlopen, doordat er minder gassen aanwezig 

Adiabatische vlamtemperatuur

Figuur 4.3 Adiabatische vlamtemperatuur als functie van het methaangehalte bij verschillende luchtfactoren.  

Het werkgebied is gestippeld aangegeven.
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Figuur 4.2 Schematische weergave kwalitatief verbrandingsmodel. 
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In acht nemende de bandbreedtes die zijn weergegeven in Figuur 4.3 zal de benodigde flow van  

het gas-lucht mengsel rond de 3 m3/s moeten liggen bij een CH4 percentage >50%.

Specifieke vragen aan branderfabrikanten

Op basis van het kwalitatieve verbrandingsmodel zijn de volgende vragen geformuleerd voor  

fabrikanten:

- Is het mogelijk om de bestaande aardgasbrander op biogas te laten werken?

- Welke aanpassingen kunnen er aan de bestaande aardgasbrander worden gedaan om deze stabiel  

qua verbranding te laten functioneren op biogas?

- Welke aanpassingen kunnen er worden gedaan aan de bestaande aardgasbrander als de vlamtemperatuur 

te laag of te hoog is?

- Welke aanpassingen kunnen er worden gedaan aan de bestaande aardgasbrander als de vlamsnelheid  

te laag of te hoog is?

zijn die inert zijn voor verbranding zoals CO2. Als veilig minimum voor de lengte van de verbrandingskamer 

is een lengte van 0,8 meter aan te houden. 

Voor het berekenen van de vlamsnelheid blijkt het via een eenvoudige weg niet mogelijk te zijn om de 

turbulente vlamsnelheid te bepalen. Hiervoor is de turbulentie intensiteit nodig die alleen maar te bepalen 

is aan de hand van complexe computerberekeningen. Wel is relevante literatuur 17, 18, 19, 20 gevonden waarin 

dergelijke casussen beschouwd en berekend zijn met betrekking tot verbranding van diverse gassen met 

verschillende methaan percentages. Daaruit volgt dat wanneer de turbulentie intensiteit vele malen groter 

is dan de laminaire vlamsnelheid deze bandbreedte uitkomt tussen 5 -200 m/s voor de vlamsnelheid. 

Benodigde flow gas-lucht mengsel 

De benodigde flow is uiteraard primair afhankelijk van de benodigde hoeveelheid vermogen dat de ketel 

moet leveren. In Figuur 4.4 is de benodigde flow weergegeven in relatie tot het methaanpercentage bij 

verschillende luchtfactoren van een 5 MW brander. 

17 Chen, J.H. & Im, H.G. “Correlation of Flame Speed with Stretch in Turbulent Premixed Methane/Air Flames” Symposium 

(International) on Combustion 27 (1998) 819-826.
18 Muppala, S.P.R., Aluri, N.K., Dinkelacker, F. & Leipertz, A. “Development of an algebraic reaction rate closure for the numerical 

calculation of turbulent premixed methane, ethylene, and propane/air flames for pressures up to 1.0 MPa” Combustion and 

Flame 140 (2005) 257-266.
19 Jiang, L.J., Shy, S.S., Li, W.Y., Huang, H.M. & Nguyen, M.T. “High-temperature, high-pressure burning velocities of expanding 

turbulent premixed flames and their comparison with Bunsen-type flames” Combustion and Flame 172 (2016) 173-182.
20 Skiba, A.W., Wabel, T.M., Carter, C.D., Hammack, S.D., Temme, J.E. & Driscoll, J.F. “Premixed flames subjected to extreme 

levels of turbulence part I: Flame structure and a new measured regime diagram” Combustion and Flame 189 (2018) 407-432.

Figuur 4.4 Benodigde flow (m3/s) t.o.v. het percentage CH4 bij verschillende lucht factoren van een 5 MW brander.
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http://Correlation of Flame Speed with Stretch in Turbulent Premixed Methane/Air Flames
http://Development of an algebraic reaction rate closure for the numerical calculation of turbulent premixed methane, ethylene, and propane/air flames for pressures up to 1.0 MPa
http://Development of an algebraic reaction rate closure for the numerical calculation of turbulent premixed methane, ethylene, and propane/air flames for pressures up to 1.0 MPa
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Premixed flames subjected to extreme levels of turbulence part I: Flame structure and a new measured regime diagram
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de NOx eisen valt. Ander belangrijke bevinding is dat de Wobbe-index niet meer dan 10% mag variëren  

om problemen qua vlamstabiliteit te voorkomen tijdens de verbranding. Bij niet voorgemengde branders  

dient nog een aanpassing doorgevoerd te worden van de branderkop, naast die van de gasstraat. 

4.3  Conclusie
Er is een werkend kwalitatief verbrandingsmodel opgesteld voor het verbranden van biogas bij 

verschillende CH4 percentages en verschillende lucht factoren. Op basis daarvan zijn gerichte vragen 

gesteld aan branderfabrikanten. Uit deze interviews valt het volgende te concluderen:

- De gasstraat en/of regelklep moet vervangen worden. 

- De brander wordt indirect opnieuw afgesteld via NOx meting in de schoorsteen van de ketel. 

- De Wobbe-index mag niet meer dan 10% afwijken om vlamstabiliteit te behouden tijdens bedrijf

- Bij niet voorgemengde branders dient ook de branderkop vernieuwd te worden.

- Welke aanpassingen kunnen er worden gedaan aan de bestaande aardgasbrander als de vlamlengte  

te kort of te lang is?

- Welke gegevens zijn er in de praktijk nodig om te kijken of de aardgasbrander ook correct kan functioneren 

op biogas?

- Wat zijn in de praktijk belangrijke parameters voor de bestaande aardgasbrander om deze stabiel te  

laten branden?

Resultaten interviews 

In algemene zin valt op dat lang niet alle benaderde branderfabrikanten bereid zijn om iets te zeggen over 

de mogelijke aanpassingen aan bestaande branders en dat sommigen aangeven dat je een nieuwe brander 

moet kopen. Een aantal was wel bereid om antwoord te geven op de vragen, echter gaven ze aan dat zij 

in de praktijk meer een black box aanpak hanteren, nadat ze aanpassingen hadden doorgevoerd om de 

branders in te regelen. 

Bijvoorbeeld de adiabatische vlamtemperatuur wordt indirect bepaald door de uitstoot te meten in de 

schoorsteen en op basis daarvan de brander op – of terug te regelen en kijken ze niet naar parameters  

als vlamsnelheid.

Opvallend is dat meerdere fabrikanten aangeven dat alleen de regelklep in de gasstraat van de brander 

hoeft te worden vervangen of dat er een nieuwe gasstraat in moet. Volgens hen was dit tot een vermogen 

van 10 MW relatief eenvoudig te doen. 

Ook geven enkele aan dat ze branders in hun assortiment hebben die al op meerdere gassoorten kunnen 

werken. Dit houdt in dat er bij deze branders niets hoeft worden aangepast, maar dat de brander anders 

moet worden afgesteld. Bij het afstellen wordt de brander ingesteld op de brandstof die de brander gaat 

verbanden. Dit betekent in de praktijk dat het gas-luchtmengsel zo wordt afgesteld dat het binnen  
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5.2  Groene warmte en groengas 

In het jargon behorende bij de subsidieregeling SDE++ wordt het onderscheid gemaakt tussen groene 

warmte en groen gas. Groene warmte is de warmte die rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van de 

opwerking naar groengas, wordt opgewekt door het stoken van biogas ten behoeve van verwarming. 

Voor het project NOABER is gekeken op welke manier het biogas uit mono-mestvergisting het beste 

ingezet kan worden als energiedrager. De SDE++-regeling, zie kader in dit hoofdstuk, biedt drie 

mogelijkheden:

- Warmte-Krachtkoppeling (elektriciteit en warmte);

- Groene warmte (directe toepassing van biogas voor verwarming);

- Groengas (biogas omgezet naar groengas om te injecteren op het aardgasleidingnetwerk)

Het NOABER-project richt zich op het optimaliseren van zowel het reeds-bestaande biogasnetwerk  

in Noord Deurningen als het toekomstige netwerk in Oxe bij Deventer. Daarnaast heeft CCS voor de 

provincie Overijssel een haalbaarheidsstudie gedaan naar de uitbreiding van Noord Deurningen. In deze 

studie is aandacht voor de manier waarop biogas het beste ingezet kan worden: als warmtebron voor de 

industrie of als groengas. De WKK-optie is niet bekeken, omdat er momenteel geen mogelijkheden zijn dit 

grootschalig toe te passen. Een WKK-optie is slechts rendabel als er in de buurt van de WKK-installatie 

constante afnemers van warmte zijn. 

5.2.1  Biogasnetwerk

Het idee achter een biogashub (of biogasnetwerk) is dat meerdere veehouders een mono-mestvergister 

plaatsen en dat deze vergisters door middel van een biogasleiding met elkaar verbonden worden. Het 

wordt op één of meerdere bedrijven ingezet als warmtebron of het biogas wordt op één centrale locatie 

opgewerkt tot groengas en ingevoed in het aardgasnet.

5.1  Collectieve mestvergisting versus individuele mestvergisting 

De economie van de chemische procesindustrie wordt gekenmerkt door de schaaleffecten.  

Overeenkomstig de chemische industrie geldt ook dat mestvergisting en de eventuele opwerking naar 

groengas te maken heeft met aanzienlijke schaalvoordelen. Het verschil met de chemische industrie 

is dat bij mestvergisting er sprake is van veel verspreid liggende bronnen (boerderijen), waardoor de 

schaalvergroting wordt ingeperkt. De vraag is dan toch nog steeds waarom boerencollectieven, met  

name in Nederland, niet kiezen voor centrale systemen van mestvergisting. Daarvoor zijn drie redenen:  

1) agrariërs wensen in verband met ziekteverspreiding graag te beschikken over hun eigen mest,  

2) centrale vergisting houdt in dat er mest vervoerd moet worden en 3) hoge administratieve lasten in 

verband met handel in mest (bemonsteren en registreren kost minimaal €5 per ton). Voor het vervoer  

van mest zijn er twee mogelijkheden: vervoer over de weg en vervoer door pijpleidingen. Beide vormen  

zijn veelal, afhankelijk van de specifieke situatie, om maatschappelijke en/of financiële redenen  

minder aantrekkelijk. 

Een ander punt is dat de gasopbrengst per ton mest afneemt, naarmate de mest ouder is en het  

aantal keren dat de mest wordt overgeslagen. Bij een centraal systeem waarbij alleen mest wordt  

vergist, beïnvloedt dit de businesscase negatief. Bij allesvergisting speelt dit een minder grote rol,  

omdat het verlies in gasopbrengst kan worden goedgemaakt door extra co-producten bij te voegen.

Voor opwerking naar groengas en het bijbehorende injecteren op het gasnet geldt vooral hoe groter  

hoe goedkoper. 

Hoofdstuk 5 Verbeteren 
businesscase biogashubs
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Als er gekozen wordt voor de afzet in de industrie is het afnameprofiel van belang. Normaal gesproken 

geeft het bedrijf inzicht in de uurafname van het aardgas (de uurwaarden), maar zelfs dat is vaak niet 

voldoende. Voor een goede analyse zijn de 5-minuten-waarden nodig. Het kan namelijk zijn dat het bedrijf 

het uurverbruik binnen een paar minuten opstookt, dat kan het biogasnetwerk dan niet aan. Het beste is 

dat er voortdurend (24/7) afname van gas is. Dalen kunnen worden opgelost met een biogasbuffer, maar 

uit hoofdstuk 3 blijkt duidlelijk dat een buffer maar een beperkte capaciteit heeft. 

Biogas kan gebruikt worden voor de productie van warm water of voor stoom. Op locatie bij de afnemer 

moet geïnvesteerd worden in een afleverset, een brander en een meetsysteem waarmee de biogasafname 

en het energetische rendement wordt gemeten. De kosten hiervoor zijn vele malen lager dan die voor een 

groengasopwerkinstallatie. 

5.2.3  Afweging gas versus warmte

Om een goede afweging te kunnen maken tussen groengas en groene warmte spelen veel aspecten 

een rol. Vanuit economisch-technisch oogpunt heeft de warmte-optie de voorkeur, omdat een 

groengasopwerkinstallatie kan worden vermeden. Maar de afnemer moet wel het biogas continu kunnen 

afnemen. Als er een grote gasbuffer met regeling nodig is, vervalt dit voordeel deels. De afnamepotentie 

is essentieel, dat geldt zowel voor groene warmte als groengas. Daarbij speelt ook de locatie een rol. Als 

de afnemer zich op grote afstand bevindt en groengas in de buurt kan worden ingevoed, dan wordt het 

financiële voordeel van directe warmtelevering tenietgedaan. Voor beide systemen geldt de mogelijkheid 

om in aanmerking te komen voor SDE++-subsidie. Vanuit organisatorisch oogpunt is de groengasoptie 

het eenvoudigst, om de eenvoudige reden dat er minder contractpartners zijn. De aspecten zijn hieronder 

verder uitgewerkt:

 

5.2.2  Technische aspecten groengas/groene warmte

Voor de uitleg van het biogasnetwerk wordt verwezen naar het kader in de inleiding, hoofdstuk 1. 

Zowel de productie van groengas als groene warmte brengen hoge investerings- en exploitatiekosten 

met zich mee. De locatie van de opwerkinstallatie hangt af van de beschikbaarheid op het aardgasnet. De 

netbeheerder geeft aan waar het net voldoende capaciteit heeft voor de ontvangst van het groengas. Dit 

geven zij aan in een invoedstudie, die aangevraagd moet worden. 

ma 5.1 Systeem van individuele vergisters en collectieve opwerking naar groen gas.  
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energie gedurende langere tijd (12 jaar) wordt bijgepast door de overheid is zo ingeburgerd dat het door 

sommigen niet meer gezien wordt als subsidie. SDE++ en investeringssubsidies zorgen tezamen voor meer 

dan driekwart van de prijs. In het vervolg zullen we aantonen dat de subsidie met het oog op de vermeden 

maatschappelijke schade gerechtvaardigd kan worden.

- Afnamepotentieel

- Financieel

- Organisatorisch (deze komen in hoofdstuk 6 afzonderlijk aan bod)

Afnamepotentieel 

Groene warmte is vooral interessant als er een grote afnemer is, die zich redelijk in de buurt bevindt en 

die ook nog verplicht is om CO2-heffing te betalen. De keuze voor groengas heeft vooral te maken met de 

lengte van het leidingwerk. Uit het onderzoek naar de uitbreiding van Noord Deurningen (ND2) komen 

beide opties er uit financieel oogpunt net zo goed uit. Het leidingwerk is bij de warmteoptie als gevolg 

van het bedienen van meerdere afnemers 10 km langer dan bij groengas waarvoor geldt dat er zich op een 

goede locatie een invoedpunt bevindt. 

Financiële aspecten

Voor beide opties is er een SDE++-subsidie beschikbaar. De groengasoptie levert naar verhouding meer 

subsidie op, omdat hierbij gekeken wordt naar de levering van de volledige calorische waarde van het gas. 

Bij groene warmte wordt alleen de effectief ingezette warmte vergoed. De totale SDE++- vergoeding hangt 

af van het rendement van de ketel. Bij de levering van groengas wordt als gevolg van ketelverliezen 10 tot 

20% meer aan geleverde energie vergoed dan bij groene warmte. 

Bij de warmte-optie, wordt er een contract met de afnemers afgesloten. Over het algemeen wil men 

dezelfde prijs betalen als voor aardgas. Een extra kans voor warmteprojecten is, dat grootverbruikers nu 

een CO2-heffing moeten betalen. Deze heffing geldt niet voor biogas. Verder is het zo dat als de leverancier 

van biogas warmte levert in plaats van gas, er geen energiebelasting betaald hoeft te worden. De brander, 

of ketel moet dan in eigendom zijn van de coöperatie. Deze constructie moet wel goedgekeurd worden door 

de belastingdienst. De werking van SDE++-regeling wordt in het onderstaande kader uiteengezet. 

De SDE++-regeling waarbij op structurele basis het nadelige kostprijs verschil ten aanzien van fossiele 
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De Nederlandse overheid stimuleert al jaren de productie van duurzame energie. Tot 2003 gebeurde dit door middel van de 

MEP (Subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie), deze gold alleen voor duurzame elektriciteit. De MEP werd in 

2007 plotseling stopgezet. Doordat er geen limiet was aan het budget, waren de kosten oncontroleerbaar. In 2008 werd de SDE 

(Stimulering Duurzame Energie) van kracht. Hiermee kwamen nu ook andere vormen van duurzame energie in aanmerking voor 

subsidie, zoals groengas en groene warmte. Deze regeling is meerdere malen op de schop gegaan. In 2013 werd het de SDE+, 

in 2020 is er nog een + bijgekomen en is de betekenis van de afkorting veranderd in Stimulering Duurzame Energieproductie en 

Klimaattransitie. 

In hoeverre de overheid succesvol is met het bevorderen van duurzame energie hangt af van hoe je ernaar kijkt. Het verbruik 

van hernieuwbare energie is gestegen van 3,8 % in 2010 naar 11,1 % in 2020 [Bron: cbs.nl]. Dit is een behoorlijke toename, maar 

de Europese doelstelling was 14%. Het verschil is met duurzame energie certificaten bijgekocht in Denemarken.

De SDE++ is een verbreding van zijn voorgangers. Naast projecten voor de productie van duurzame energie, vallen nu ook CO2-

reducerende projecten, zoals carbon capture and storage (het opslaan van CO2 in oude gasvelden), onder deze subsidie. Deze 

subsidie richt zich niet op de productie van energie, maar de hoeveelheid CO2 van fossiele oorsprong die wordt voorkomen. Alle 

technieken worden omgerekend naar vermeden CO2-emissies en ze worden gerangschikt op kosten per ton vermeden emissie. 

Elk jaar stelt het ministerie van EZK een budget vast voor de SDE++. In 2021 is dat € 5 miljard. De SDE++ 2021 wordt in vier fasen 

opengesteld. De eerste fase gaat op 5 oktober open, de laatste fase op 8 november. Beoordeling vindt plaats op tijdstip van 

indiening en de subsidie-intensiteit.

De subsidie-intensiteit omschrijft de subsidiebehoefte per ton CO2-reductie. Aangezien de overheid efficiënt om wil gaan  

met belastinggeld, hebben projecten met een lage subsidie-intensiteit voorrang. Tabel 1 geeft inzicht in de fases en de subsidie-

intensiteit. 

Uit de tabel blijkt dat het maximale bedrag dat men uit wil geven voor CO2-reductie € 300 per ton is. In de praktijk vallen hierbij 

technieken als groene waterstof af. Mestvergisting is ook relatief duur: tussen de € 140 tot € 270 per ton. De vermeden emissies uit 

de stal bij mestvergisting zijn slechts gedeeltelijk meegenomen in deze berekening. Goedkopere technieken zijn zon en wind op land. 

Door de opzet van deze procedure kan het zijn dat het budget al na de eerste 2 fasen op is en dat de duurdere technieken buiten de 

boot vallen. 

De SDE++ gaat uit van vijf hoofdcategorieën en diverse subcategorieën: 
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Figuur 5.2 SDE++-categorieën [Bron: rvo.nl]

Tabel 1 Fasering SDE++ [Bron: rvo.nl].

Fase Start- en einddatum Fasegrens subsidie-intensiteit (€/ton CO2)

Fase 1 5 oktober, 9:00 uur tot 11 oktober, 17:00 uur 60 60

Fase 2 11 oktober, 17:00 uur tot 25 oktober, 17:00 uur 80

Fase 3 25 oktober, 17:00 uur tot 8 november, 17:00 uur 115

Fase 4 8 november, 17:00 uur tot 11 november, 17:00 uur 300

Hoofdcategorie Subcategorie

Hernieuwbare 
elektriciteit

Osmose
Waterkracht
Wind
Zon-PV

Hernieuwdbare 
warmte (WKK)

Biomassa vergisting
Biomassa verbranding
Compostering champost
Geothermie (ultra)dixep
Zonthermie

Hernieuwdbaar 
gas

Biomassa vergisting
Biomassa vergassing

Hoofdcategorie Subcategorie

CO2-arme warmte Aquathermie
Daglichtkas
Zon-PVT panelen met warmtepomp
Elektrische boiler
Geothermie (ondiep)
Restwarmte
Industriële warmtepomp

CO2-arme productie CO2-afvang en -opslag (CCS)
CO2-afvang en -gebruik (CCS)
Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
Waterstof door elektrolyse
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Voor elke categorie geldt een eigen subsidiebedrag per fase. De SDE++ vergoedt in principe alleen de onrendabele top. Het 

systeem is zo opgezet, dat bij een stijgende energieprijs de subsidie minder wordt. Je vraagt een bedrag per kWh aan waarvoor 

je duurzame energie wilt produceren. Meestal is dat het bedrag dat berekend is voor de categorie en fase waarin je indient. 

Maar het mag ook lager zijn. Het PBL berekent elk jaar de gemiddelde energieprijs per categorie (correctiebedrag) en het 

verschil is de subsidie. Het subsidiebedrag is gemaximeerd tot een bepaalde hoogte. De basisenergieprijs, is de minimale  

prijs, waarvoor dit mechanisme geldt. Dat betekent dat de SDE++-subsidie dus aan een maximum gebonden is. 

De looptijd van de SDE++-subsidie is afhankelijk van de categorie. Voor zon en wind is dat 15 jaar, voor vergisting is dat 12 jaar.  

Het project moet binnen vier jaar na toekenning gerealiseerd zijn. 

Aanvragen van de SDE++ kan via de site van RVO. Verplichte bijlagen zijn:

- Een haalbaarheidsstudie met exploitatieberekening. 

- Een vergunning voor de bouw en exploitatie van de installatie.

Meer informatie is te vinden op de website van RVO: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Looptĳd project

Subsidie
Marktvergoeding
Indieningsbedrag
Correctiebedrag
Basisenergieprĳs/
Basisbroeikasgasbedrag(€

/k
W

h)

5.3  Berekeningen mestvergistingsproject op buurtniveau

Of een mestvergistingsproject een businesscase heeft, of anders gezegd ‘uit kan’, hangt af van 

verschillende factoren. Deze paragraaf gaat in op de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de 

business case. Aan de hand van een Excel-model gemaakt door het ingenieursbureau CCS wordt getoond 

wat de belangrijkste factoren zijn en wat de gevoeligheid van de business case voor deze factoren is. 

Gegevens uit drie tabbladen van het model zijn weergegeven in de afbeeldingen E1, E2 en E3.

Afbeelding E1 toont een overzicht van de OPEX en de CAPEX van vergisters. De vereiste afmetingen van 

de vergisters passen zich in het model automatisch aan de mestproductie van de verschillende agrarische 

bedrijven aan.

Afbeelding E2 toont het overzicht van de OPEX en de CAPEX van de infrastructuur. De verschillende 

onderdelen kunnen in het model ‘aan en uit worden gezet’. Bij groengas staat aan: fakkelstation, 

biogasleiding en groengasinstallatie (= groengasopwerker). Bij groene warmte staat altijd aan 

fakkelstation, biogasleiding en afleverstation en afhankelijk van de afnamesituatie, wel of niet, het 

bufferstation. 

In Afbeelding E3 worden de jaarlijkse kosten en opbrengsten getoond. In het overzicht is uitgegaan  

van drie opbrengstenbronnen, te weten: SDE++-subsidie, Biogas verkoop (netto warmte) en Vergoeding 

Friesland Campina. De zuivelgigant steunt duurzame bedrijfsvoering bij haar leden. 

In onderstaand kader worden enkele belangrijke kenmerken van het model besproken.

Figuur 5.3 SDE++-systematiek 

[Bron: rvo.nl].
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21 Handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij, een product van de WUR, boek is jaarlijks te bestellen via  

de volgende website: https://www.wur.nl/nl/product/Handboek-Kwantitatieve-Informatie-Veehouderij-

KWIN.htm.

 Belangrijke kenmerken van het Excel-rekenmodel van CCS:

1. Parameters vergister op basis van kennis en ervaring aanwezig bij het ingenieursbureau

2. Hetzelfde geldt voor technische relaties in de reeks: mest -> biogas -> groengas;

3. Vollasturen: 7000 uren per jaar;

4. Samenstelling mest is op basis van KWIN21-gegevens; 

5. Hoeveelheden en prijzen van inputs berekend aan de hand van gegevens uit lopende projecten en economische trends;

6. Bij de opbrengsten wordt uitgegaan van de mogelijkheid om gedurende 12 jaar te verkrijgen: zowel SDE++ als GVO-

certificaten en daarnaast een marktprijs (gedicteerd door de prijzen voor fossiele brandstoffen) voor groene warmte 

en groengas. GVO staat voor garantie van oorsprong. Het zuivelbedrijf waaraan de boerderij levert kan op deze manier 

tonen dat er in de productiekolom van zuivel duurzaam geproduceerd wordt; 

7. Er wordt uitgegaan van een subsidie van 50% voor investeringen in infra en van 35% voor investeringen in vergisters.

8. Afschrijvingen zijn over 12 jaar bij een rente van 2,5%. Voor het derde bedrijf dat het netwerk aanlegt geldt een 

discontovoet van 8% 

9. De vennootschapsbelasting is op 15% gezet. 

10. Het bedrag aan de cumulatieve kasstromen na 12 jaar en de terugverdientijd van de installatie zijn relevante gegevens 

om de verschillende situaties met elkaar te kunnen vergelijken. 

Aandachtspunten bij het gebruik van het model: 

Investeringen in stalaanpassingen bij de boeren, investeringen in kachels bij afnemers en investeringen in de 

verschillende onderdelen behorende bij infra. Onder infra vallen alle investeringen behorende bij het netwerk en de 

opwerking naar groengas. In feite betekent dat bij ieder project opnieuw bekeken moet worden wat de specifieke 

investeringen zijn. De prijs voor het leggen van een meter leiding, inclusief materiaalkosten, is gezet op 100€. Dit is  

aan de veilige kant. Een leiding met instemming van de boeren gelegd door het weiland is aanmerkelijk goedkoper. 

Wat niet meegenomen is in het model zijn alle kosten die te maken hebben met overleggen, inwinnen van advies, 

onderhandelingen en accountants- en notariskosten. Te denken valt daarbij aan het tijdelijk in dienst nemen door  

de coöperatie van een adviseur voor enkele uren in de week (dit is het geval bij de casus IJskoud). 

De berekeningen gelden voor een project waaraan een vijftal agrarische ondernemingen meedoen. De vijf 

boeren hebben gezamenlijk een biogasnetwerk aangelegd. Er is sprake van een gezamenlijk netwerk en 

in gezamenlijkheid zijn contracten afgesloten met afnemers. Voor de groene-warmte-variant geldt dat de 

verwarmingsketels die staan bij de afnemers in eigendom zijn van de organisatie die in aanmerking wenst 

te komen voor de SDE++-subsidie (Coöperatie of B.V.). In dit hoofdstuk bevindt zich een weergave van het 

Excel-model en de bijbehorende uitgangspunten. Hierbij is er gekozen voor een situatie die in bepaalde 

opzichten overeenkomsten vertoont met de situatie IJskoud in Noord Deurningen, maar waarvoor geldt 

dat de specifieke gegevens niet zijn te herleiden tot de deelnemers van de coöperatie IJskoud. Om de 

gevoeligheid ten aanzien van enkele factoren in beeld te brengen is er in het model gevarieerd met 

inputgegevens. Variaties doen zich voor bij de volgende factoren:

- Groene warmte versus groengas;

- Omvang van de aangesloten bedrijven (in hoeveelheden mest en voor de melkveebedrijven  

teruggerekend tot het aantal melkkoeien);

- Lengte van het leidingennetwerk;

-  Voor de biogassystemen wordt telkens de varianten met en zonder buffer doorberekend. Afhankelijk  

van het net en de afnameprofielen is buffer wel of niet nodig. 

 De in de tabel E1 E2 en E3 afgebeelde basisvariant heeft de volgende eigenschappen:

1. Groene warmte;

2. Het samenwerkingsverband kent vijf boeren, waarvan vier melkveehouders en één varkensbedrijf. 

Mestproductie (verse mest) is resp. 4500, 3750, 7000, 3500 en 7000 ton/jaar. Uitgaande van de volgende 

veronderstellingen: verse mest, 30 kuub mest per koe per jaar en jongveestalling is niet betrokken bij 

mestvergisting, dan gaat het bij de melkveebedrijven om bedrijven met resp.: 150, 125, 233 en 117 koeien 

en bij de varkensmester om 7000 mestvarkensplaatsen22.

3. Lengte van leidingennetwerk is in de basisvariant 7000 m.

22 Bron CBS, Mestproductiefactoren van staldieren, 2019.

https://www.wur.nl/nl/product/Handboek-Kwantitatieve-Informatie-Veehouderij-KWIN.htm
https://www.wur.nl/nl/product/Handboek-Kwantitatieve-Informatie-Veehouderij-KWIN.htm
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Capex

Investeringen vergisters

Opex

Exploitatiekosten vergisters

Type
Inhoud 

[m³]
Capaciteit 
[ton/jaar]

Vergister 
compleet

Warmte-
pomp

Pompen, 
leidingwerk

Besturing en 
bekabeling

Invoedskid Engineering, 
onvoorzien (12%)

Bruto-
investering

Subsidie  
(35%)

Netto-
investering

1  350  3.194  € 112.000  € 31.355  € 31.000  € 30.000  € 
40.000 

 € 29.323  € 273.678  € 95.787  € 177.890 

2  470  4.289  € 119.500  € 31.355  € 31.000  € 30.000  € 
40.000 

 € 30.223  € 282.078  € 98.727  € 183.350 

3  610  5.566  € 128.000  € 42.930  € 31.000  € 30.000  € 46.000  € 33.352  € 311.282  € 108.949  € 202.333 

4  860  7.848  € 137.500  € 42.930  € 31.000  € 30.000  € 46.000  € 34.492  € 321.922  € 112.673  € 209.249 

5  1.250  11.406  € 148.000  € 42.930  € 31.000  € 30.000  € 46.000  € 35.752  € 333.682  € 116.789  € 216.893 

6  1.650  15.056  € 170.000  € 70.000  € 31.000  € 30.000  € 46.000  € 41.640  € 388.640  € 136.024  € 252.616 

7  € -  € -  € -  € - 

Naam Mest-productie Type Brutoinvestering Subsidie 35% Netto-investering Ideale verdeling

Boer 1  4.500 2  € 282.078 € 98.728  € 183.350  € 167.508 

Boer 2  3.750 2  € 282.078 € 98.728  € 183.350  € 139.590 

Boer 3  7.000 4  € 321.922  € 112.673  € 209.249  € 260.568 

Boer 4  3.500 2  € 282.078 € 98.728  € 183.350  € 130.284 

Boer 5  7.000 4  € 321.922  € 112.673  € 209.249  € 270.599 

Totaal  € 1.490.078  € -  € 968.548  € 968.549 

Type Elektriciteit 
vergister

Onderhoud 
vergister + skid 

(3%)

Elektriciteit 
warmtepomp

Verbruik in-
voedskid

Verzekering 
(0,4%)

Arbeid Totaal OPEX 
vergister

1  € 1.636  € 8.210  € 7.420  € 1.400  € 1.095  € 7.500  € 27.261 

2  € 1.656  € 8.462  € 7.889  € 1.400  € 1.128  € 7.500  € 28.036 

3  € 1.680  € 9.338  € 8.431  € 2.800  € 1.245  € 7.500  € 30.995 

4  € 1.724  € 9.658  € 9.408  € 2.800  € 1.288  € 7.500  € 32.377 

5  € 1.768  € 10.010  € 10.100  € 3.200  € 1.335  € 7.500  € 33.913 

6  € 1.792  € 11.659  € 10.713  € 3.820  € 1.555  € 7.500  € 37.039 

7 - € - € -

Naam Type Elektriciteit 
vergister

Onderhoud  
vergister + skid

Elektriciteit 
warmtepomp

Verbruik in-
voedskid

Verzekering Arbeid Totaal OPEX 
vergister

Boer 1 2  € 1.656  € 8.462  € 7.889  € 1.400  € 1.128  € 7.500  € 28.036 

Boer 2 2  € 1.656  € 8.462  € 7.889  € 1.400  € 1.128  € 7.500  € 28.036 

Boer 3 4  € 1.724  € 9.658  € 9.408  € 2.800  € 1.288  € 7.500  € 32.377 

Boer 4 2  € 1.656  € 8.462  € 7.889  € 1.400  € 1.128  € 7.500  € 28.036 

Boer 5 4  € 1.724  € 9.658  € 9.408  € 2.800  € 1.288  € 7.500  € 32.377 

Totaal  € 8.416  € 44.702  € 42.483  € 9.800  € 5.960  € 37.500  € 148.862 

Figuur E1: overzicht CAPEX en OPEX van vergisters
Figuur E1: overzicht CAPEX en OPEX van vergisters

Figuur E1: overzicht CAPEX en OPEX van vergisters Figuur E1: overzicht CAPEX en OPEX van vergisters
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Afnemers

Investeringen infrastructuur

Investeringen Aan/uit Leidingwerk Ketelhuis Warmte-
meter

Afleversta-
tion

Investering Gasafname

1 Aanpassingen bedrijf 1 1  € 20.000  € 50.000  € 35.000  € 25.000  € 130.000  249.397 30%

2 Aanpassingen bedrijf2 1  € 20.000  € 50.000  € 35.000  € 25.000  € 130.000  581.926 70%

3  € -  - 0%

Totaal 2  € 40.000  € 100.000  € 70.000  € 50.000  € 260.000  831.323 100%

Onderdelen Aan/uit Investering Subsidie Netto-in-
vestering

Afschrijving 
(12 jaar) 

Rente/Wacc (bij 
8% rendement)

CAPEX €/m³ biogas

1 Bufferstation 0  € 200.000 0%  € -  € -  € -  € -  € - 

2 Fakkelstation 1  € 67.500 0%  € 67.500  € 5.625  € 3.332  € 8.957  € 0,011 

3 Biogasleiding 1  € 175.000 0%  € 175.000  € 14.583  € 8.638  € 23.222  € 0,028 

4 Afleverstation 0  € 260.000 0%  € -  € -  € -  € -  € - 

5 Groengasinstallatie 1  € 570.000 0%  € 570.000  € 47.500  € 28.136  € 75.636  € 0,091 

Totaal 3  € 812.500  € -  € 812.500  € 67.708  € 40.106  € 107.815  € 0,130 

Boer Biogas m³ Capex Opex totaal €/jaar

Boer 1  143.775  € 18.646  € 11.074  € 29.721 

Boer 2  119.813  € 15.539  € 9.229  € 24.767 

Boer 3  223.650  € 29.005  € 17.227  € 46.232 

Boer 4  111.825  € 14.503  € 8.613  € 23.116 

Boer 5  232.260  € 30.122  € 17.890  € 48.012 

Totaal  831.323  € 107.815  € -64.033  € 171.847 

€ m³ biogas  € 0,130  € 0,077  

Totale kosten transport en levering

Exploitatiekosten infrastructuur

omschrijving €/eenheid eenheid aantal totaal €/jaar

0 Bufferstation

Onderhoud preventief 3,0%  € 200.000  € - 

Elektra-aansluiting  € 1.000,00 1  € - 

Biogas door buffer  1.000 m³/jaar

Elektraverbruik  125 kWh/m³  € - 

1 Fakkelstation

Onderhoud preventief 3,0%  € 67.500  € 2.025 

1 Biogasleiding

Onderhoud 3,0%  € 175.000  € 5.250 

Besturing  € 100,00 365 0,25  € 9.125 

Managementkosten  € 100,00 100 1  € 10.000 

0 Afleverstation

Onderhoud preventief 3,0%  € 260.000  € - 

Verbruiksartikelen  € - 

Sensoren  € 1.000,00 1  € - 

Portal  € 210,00 7  € - 

Fudura meetdienst  € 135,00 12 7  € - 

1 Groen Gas

Onderhoud 3,0%  € 570.000  € 17.100 

Elektriciteitsverbruik  0,325  kWh/m³ biogas  € 18.913 

Fudura meetdienst  € 135,00 12 5  € 1.620 

Totaal OpEx €/jaar  € 64.033 

€/m³ biogas  € 0,077 

Figuur E2: overzicht CAPEX en OPEX van de infrastructuur

Figuur E2: overzicht CAPEX en OPEX van de infrastructuur

Figuur E2: overzicht CAPEX en OPEX van de infrastructuur

Figuur E2: overzicht CAPEX en OPEX van de infrastructuur
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Groen gas levering Naam

Project: Standaard hub Datum: 12/15/2021

Biogas productie  831.323 m³

Groen gas productie  529.138 m³

Gas vermogen  5.170.853 kWh

Inzet mestverwerking

Investering

Vergisters Compleet  € 1.490.076 

Bruto investering  € 1.490.076 

Subsidie boeren

Netto investering  € 1.490.076 

Operationele kosten

Onderhoud vergisters en verwarming  € 44.702 

Verwarmen vergister  € 42.483 

Elektriciteit vergister  € 8.416 

Verbruiksartikelen biogaslevering  € 9.800 

Transport- en upgradekosten biogas  € 0,207 per m³  € 171.847 

Arbeid  € 37.500 

Brandverzekering  € 5.960 

Kosten totaal  € 320.709 

Baten

SDE++ subsidie Monomestvergisting <400 kW 5.170.853 kWh  € 377.472 

Groen gas verkoop 5.170.853 kWh  € 103.417 

Vergoeding Friesland Campina  € 0,40 per ton  € 10.300 

GVO’s Groengas 5.170.853  € 62.050 

Baten totaal  € 553.240 

Overzicht exploitatie

Figuur E3: overzicht jaarlijkse opbrengsten
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1. De nabijheid tot afnemers van biogas niet vanzelfsprekend is;

2. Het veel moeilijker is om een constante afzet te hebben bij directe afzet van biogas (groene warmte) in 

vergelijking met afzet op het gasnet. 

Een aanvullende kans voor groene warmte is dat grootverbruikers van energie sinds 1 januari 2021 een 

CO2-heffing moeten betalen. Deze heffing geldt niet bij de levering van biogas en zou daarom geheel of 

gedeeltelijk ten goede kunnen komen aan de producenten van het biogas. Vooralsnog wordt de CO2-heffing 

niet verrekend in het correctiebedrag van de SDE++-subsidie. Of dit ook zo blijft is niet bekend. 

 

5.3.2  Doorrekening varianten

Om gevoeligheid van de varianten voor de factoren ‘lengte leidingnetwerk’ en ‘omvang van de mest-

hoeveelheid’ in beeld te brengen zijn berekeningen met het CCS-Excel model uitgevoerd. De tabellen Y 

en Z tonen de uitkomsten. Tabel Y is van toepassing voor groene-warmte-varianten en bij Tabel Z zijn drie 

groengas-varianten doorgerekend. Verticaal is er gevarieerd met de leidinglengte, te beginnen bij een 1,5 

keer zo’n lange leiding en te eindigen met een totale lengte die de helft is van de lengte bij de basisvariant. 

Horizontaal is gevarieerd met de hoeveelheid mest, naast de basisvariant is er een variant die een kwart 

meer mest kent en een variant waarbij de mest-hoeveelheid 1,5 zo groot is. Als uitkomst is telkens 

gegeven de netto kasstroom na 12 jaar en de terugverdientijd van de installatie mits er een positieve 

netto kasstroom is. Bij de warmte-variant is rekening gehouden met al dan niet aanwezigheid van een 

bufferstation. Tussen haakjes is de uitkomst met bufferstation weergegeven en het andere getal geeft de 

uitkomst zonder bufferstation. In het Excel-model wordt het bufferstation alleen als kostenpost gezien. De 

veronderstelling is dat er situaties zijn waarbij er sprake is van gelijkmatige afname en er dus geen buffer 

nodig is versus situaties waarbij er sprake is van een ongelijkmatige afname en er wel een buffer nodig is. 

In dat laatste geval zorgt de buffer er voor dat een groot deel van het gas ook nuttig kan worden gebruikt, 

terwijl dat zonder buffer niet het geval zou zijn geweest. De ideale situatie van 100% nuttig gebruik van 

biogas zonder een buffer te hoeven gebruiken zal in de praktijk niet veel voorkomen.

Voor de groene-warmte-varianten waarbij het biogas direct geleverd wordt aan de eindverbruikers gaat 

het altijd om de netwerkkosten die verband houden met: affakkelen, biogasleiding en afleverstation. Zoals 

hiervoor is aangegeven is het afhankelijk van de omstandigheden of er een bufferstation nodig is. Voor de 

groengas-varianten gaat het om: fakkelkosten en kosten van biogasleiding en groengasinstallatie. 

Voor de basisvarianten gelden de volgende uitkomsten:

Ondanks de lagere opbrengst als gevolg van een negatieve bijstelling van de hoeveelheid geproduceerde 

biogas wat in aanmerking komt voor SDE++ (ketelverliezen) in geval van groene warmte is de eindscore 

uitgedrukt in zowel de cumulatieve kasstroom na 12 jaar als in terugverdientijd gunstiger bij groene 

warmte. De gunstiger score is te danken aan de lagere kosten voor ‘infra’ bij groene warmte ten opzichte 

van de groengas variant. Hierbij moet wel bedacht worden dat:

Tabel 2 Financiële uitkomsten basisvarianten.

Fase Groen-gas-variant Groene-warmte-variant (zonder buffer)

CAPEX infra per m3 ingaand biogas €0,107 €0,070

OPEX infra per m3 ingaand biogas € 0,203 € 0,066

Jaarlijkse opbrengst € 553.240 € 451.791

Cumulatieve kasstroom na 12 jaar € -253.630 € 248.707

Terugverdientijdinstallatie >12 jaar 9,2 jaar
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Tabel 3 Cumulatieve kasstromen na 12 jaar bij directe levering van warmte bij verschillende varianten, tussen 

haakjes met bufferstation en zonder haakjes zonder bufferstation en tussen de gehoekte haakjes zijn de 

terugverdientijden aangegeven van de installatie in jaren.

Tabel 4 Cumulatieve kasstromen na 12 jaar bij opwerking naar groengas bij verschillende varianten, tussen de  

gehoekte haakjes zijn de terugverdientijden van de installatie aangegeven in jaren.
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Lengte leidingnetwerk

Cumulatieve kasstromen na 12 jaar gerelateerd aan lengte 
leidingnetwerk bij totale jaarlijkse  productieomvang van 32.188 

m3 (=1,25*standaard)

groene warmte groen gasFiguur 5.4 Cumulatieve kasstromen na 12 jaar voor groene warmte en groen gas gerelateerd aan 

leidinglengte bij totale jaarlijkse productieomvang van 32.188 m3 (=1,25*standaard).

Groene warmte                                    Omvang productie: hoeveelheid mest in kubieke meters

Leidinglengte Basis (25.750 m3) 1,25 (32.817,5 m3) 1,5 (38.625 m3)

1,5 (10.500 m) (-587.222) [>12]

-122.526 [>12]

(424.720) [6,7]

890.440 [4,5]

(1.589.487) [3,0]

2.054.613 [2,5]

Basis (7000m) (-216334) [>12]

248707 [9,2]

(796.633) [4,9]

1.261.574 [3,6]

(1.961.586) [4,7]

2.426. 526 [2,2]

0,5 (3.500 m) (154800) [9,3]

620.621 [5,5]

(1.167.766) [3,8]

1.633.587 3,0]

(2.332.719) [2,2]

2.796.965 [1,9]

Groen gas                                   Omvang productie: hoeveelheid mest in kubieke meters

Leidinglengte Basis (25.750 m3) 1,25 (31.817,5 m3) 1,5 (38.625 m3 )

1,5 (10.500 m) -881,177 [>12] 339.860 [7,1] 1.721.713 [2,7]

Basis (7000 m) -253.630 [>12] 966.202 [4,1] 2.349.344 [2,1]

0,5 (3.500 m) 373.661 [6,8] 1.593.479 [2,9] 2.796.826 [1,7]

Figuur 5.5 Cumulatieve kasstromen na 12 jaar voor groene warmte en groen gas gerelateerd aan productieomvang  

bij een leidinglengte van 3,5 km.
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De gevoeligheid van de factoren ‘productieomvang’ en ‘lengte leidingwerk’ is duidelijk aangetoond. 

Bij een quickscan om te beoordelen of een gebied in aanmerking komt voor een gezamenlijk 

mestvergistingsproject zijn dit factoren waar het eerst naar gekeken moet worden.

5.3.3  Kostenberekening per kuub biogas

Om duidelijkheid te verschaffen over de schaalvoordelen van vergisting op boerderijniveau is op basis van 

Excel-berekeningen een vergelijking opgesteld die het verband aangeeft tussen capaciteit van de vergister 

en de kostprijs van vergisting. De vergelijking van de functie is weergegeven in figuur 5.6. 

Het eerste staafdiagram geeft het effect weer van een toename van de leidinglengte op de waarde van 

cumulatieve kasstromen na 12 jaar. Voor beide systemen geldt dat de jaarlijkse kasstromen met eenzelfde 

bedrag moeten worden verminderd, maar omdat het bij groene warmte zowel aan de investeringskant 

(negatieve kasstroom) als bij de jaarlijkse positieve kasstromen om kleinere bedragen gaat dan bij de 

groengasvariant is het nadelige effect van eenzelfde kostenverhoging groter. 

In de tweede staafdiagram gaat het om het effect van een toename van de productieomvang op de 

cumulatieve kasstromen na 12 jaar. Het effect van een hogere opbrengst per product in geval van groen gas 

is bepalend voor de relatieve verbetering van het resultaat van de groengas variant bij vergroting van de 

productieomvang. 

Per praktijksituatie zal telkens opnieuw moeten worden bekeken of er bedrijven in de buurt zijn waaraan 

biogas geleverd kan worden of waar het mogelijk is een injectiepunt te maken op de gasleiding. Afhankelijk 

van de specifieke situatie zullen opnieuw de berekeningen moeten worden gemaakt. 

De berekeningen laten op een overtuigende wijze zien dat variaties in zowel lengtes van het 

leidingennetwerk als in de mesthoeveelheid van grote invloed zijn op de cumulatieve netto kasstroom en 

de terugverdientijden. Daarbij moet wel een belangrijke kanttekening worden gemaakt. Het is zo dat in 

het model de overige infra-apparatuur niet varieert met leidinglengte en, belangrijker, de omvang van de 

mesthoeveelheid. Nu is in de praktijk de mogelijkheid om met de overige apparatuur zoals bufferstation, 

fakkelinstallatie, afleverstation en groengasinstallatie naar iedere gewenste capaciteit te variëren wellicht 

ook niet altijd aanwezig. Ook hier geldt dat per situatie uitgezocht moet worden welke apparatuur er moet 

komen. Aangezien ‘infra’ bij groengas van groter gewicht is dan bij groene warmte mag verwacht worden 

dat in de praktijk schaaleffecten bij groengas van meer belang zijn dan bij groene warmte. 

X inhoud in m3, tussen haakjes bijbehorend aantal koeien Y kosten per m3 biogas

350 (106) 0,41

470 (143) 0,31

610 (186) 0,27

860 (262) 0,20

1.250 (380) 0,14

1.650 (502) 0,12
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Bij de bepaling van de totale kosten per agrarisch bedrijf gaat het naast de vergistingskosten op het 

erf ook om de kosten van de infrastructuur.. Hierbij wordt bij groengasprojecten de groengasopwerker 

gerekend tot de infrastructuur. In het Excel-model zijn de kosten voor ‘infra’ bij verschillende lengtes van 

het netwerk doorgerekend in euro’s per m3 biogas bij een jaarlijks mestproductie van 25.750 ton van de 5 

boeren tezamen, dus 5.150 ton/jaar per boer (de getallen komen overeen met de getallen gebruikt in de 

twee standaardvarianten op basis waarvan de eerdere berekeningen ook zijn gedaan). In Tabel 6 is te zien 

dat infra-kosten variëren tussen 7 en 17 eurocent per kubieke meter biogas.

Om formule voor de kosten van biogas, de kromme in figuur 4, om te zetten naar de kosten voor groengas 

en groene warmte, telkens in kosten per kuub biogas, moet deze worden gecorrigeerd voor de infrakosten. 

Een correctie voor de infrakosten schuift de lijn omhoog. Het gaat bij groene warmte zonder buffer en een 

leidinglengte van 7 km om bijna 10 cent (€ 0,095) per kuub biogas. De verhogingen in de andere situaties 

zijn af te leiden uit tabel 5. De formule van de kromme lijn, inclusief infrakosten wordt dan in het geval van 

groene warmte zonder buffer en leidinglengte van 7 km: 

In figuur 5.6 is te zien dat de kostprijs van vergisting afneemt van 41 eurocent naar 12 eurocent en op  

het traject van 610 m3 (komt overeen met 186 koeien) tot 1250 m3 (380 koeien) is dat 13 cent, wat ongeveer 

overeenkomt met een gemiddelde afname van 2 eurocent per 100 m3 toename van de capaciteit van de 

vergister. De kromme lijn geeft aan dat het schaaleffect steeds minder sterk wordt. Er is uitgegaan van  

een capaciteit van vergisters die optimaal aansluit bij de jaarlijkse productie. In werkelijkheid zal het 

uiteraard voorkomen dat de vergister enige overcapaciteit heeft. 

Tabel 6 Infrakosten (inclusief opwerker bij groengas) per kubieke meter biogas bij verschillende varianten en 

verschillende lengte leidingnetwerk uitgaande van een totale productie van 25.750 ton/jaar.

Infrakosten per m3 biogas Bij groene warmte zonder buffer Bij groene warmte met buffer Bij groen gas

3.500 lengte leiding € 0,068 € 0,081 € 0,116

7.000 € 0,095 € 0,108 € 0,143

10.500 € 0,135 € 0,122 € 0,170

y=44,74x-0,802 + 0,095
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Figuur 5.6 Het verband tussen capaciteit van de vergister en de kostprijs van vergisting in euro’s.  

Aan de x-as capaciteit vergister in kubieke meters biogas per jaar.
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Stel de productie van biogas is 728.500 m3 per jaar. De productie biogas is in dat geval 837.775 kg per jaar. 

Bij een percentage methaan van 55% is de productie van methaan 460.776 kg per jaar. Bij de verschillende 

milieuprijzen, resp. onder, midden en boven, voor methaan is de milieuschade: € 251.733 per jaar, € 992.125 

per jaar en € 1.001.997 per jaar. Over 12 jaar bij de middenprijs is dat 12 keer het jaarbedrag rekening 

houdende met een jaarlijkse groei van 3,5%, wat overeenkomt met een bedrag van € 14.486.971 aan 

voorkomen milieuschade in relatie tot methaan. 

Hoewel onderzoek er nog geen duidelijk uitsluitsel over geeft wordt ‘algemeen’ aangenomen dat vergisting 

enig effect heeft op de uitstoot van ammoniak en de bijbehorende depositie op kwetsbare natuurgebieden. 

De gedachte is dan dat het vasthouden van ammoniak in de mestkelder, door het toepassen van een dichte 

vloer en in de vergister door het snel afvoeren van dagverse mest de uitstoot van ammoniak vermindert. 

Echter, een deel van het voordeel gaat vervolgens verloren door extra uitstoot bij het uitrijden. 

Per saldo wordt uitgegaan van een positief effect. Er wordt in overleg met ingenieursbureau CCS 

aangenomen dat vergisting leidt tot 10% minder uitstoot van ammoniak. 

De vermeden schade door het verlagen van de ammoniakuitstoot wordt gesteld op 3,5 % van de vermeden 

schade gerelateerd aan methaan. De volgende op de gegevens van CE-Delft gebaseerde veronderstellingen 

zijn daarbij gehanteerd: productie methaan en ammoniak zijn qua hoeveelheden aan elkaar gekoppeld 

(50:1), het schadebedrag van ammoniak per kg is bij de middenprijs 17,4 zo groot als de schade van methaan 

en deze beide gegevens gecombineerd met aanname van 10% minder uitstoot leidt tot het percentage 

3,5%.19 

Belangrijk hierbij te vermelden is wel dat naarmate de boerderij dichter bij de kwetsbare natuur ligt  

de maatschappelijke schade van de agrarische activiteit toeneemt en daarom ook het maatschappelijk 

belang van het voorkomen van ammoniakuitstoot toeneemt. Tegen betaling is het mogelijk de specifieke 

Er doen zich al gauw situaties voor dat voor enkele grote boeren het heel goed uit kan en dat dat voor 

kleine niet het geval is. Toch hebben de grote de kleine nodig. Hoe hiermee om te gaan is een interessante 

uitdaging. In de paragraaf over socialisering zal daar verder op worden ingegaan. 

5.4  Milieukosten

De maatschappelijke schade die bij de gangbare veehouderij ontstaat, is als gevolg van, vooral, methaan 

en ammoniakuitstoot groot te noemen. Mestvergisting verlaagt de uitstoot van methaan aanzienlijk en 

vermindert de uitstoot van ammoniak enigszins. Een combinatie van mestvergisting en het strippen van 

stikstof (ammoniak via procesapparatuur op het erf omzetten tot een stikstofverbinding die kan dienen 

als kunstmest zonder ammoniakuitstoot) biedt de potentie in de toekomst om ‘het stikstofprobleem’ te 

verminderen. Kortom, de inzet van mestvergisting voorkomt maatschappelijke schade. Het gaat om grote 

bedragen. Tegenover het voorkomen van maatschappelijke kosten staan aanzienlijke subsidies in de vorm 

van SDE++ en investeringssubsidies. In het onderstaande worden enkele indicatieve berekeningen gedaan 

waarbij de voorkomen milieuschade wordt vergeleken met de ontvangen subsidies. 

Het Centrum voor Energiebesparing te Delft (CE-Delft) gaat bij de berekeningen ter bepaling van 

milieuschade uit van kg biogas (De Bruyn, 2017)23. Eén kubieke meter biogas komt overeen met 1,15 kg 

biogas. Een aandeel van 55% van het biogas bestaat uit methaan. De milieu-(schade)-prijs is gebaseerd 

op methaan. Eén kubieke meter biogas geeft derhalve 0,63 kg methaan. CE-Delft kent onder-, midden- 

en bovenprijzen toe. De milieuprijzen in 2021 zijn voor methaan per kg: onder € 0,55, midden € 2,15 

en boven € 2,17 (afgeronde getallen). CE-Delft gaat uit van een jaarlijkse toename van de broeikas-

milieuschadebedragen van 3,5% per jaar. 

23 De Bruyn, S., Ahdour, S., Bijleveld, M., De Graaff, L., Schep, E., Schroten, A., & Vergeer, R. (2017). Handboek 

Milieuprijzen 2017. Delft: CE Delft.
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5.5  Begroting versus realisatie

In het voorjaar 2021 is door een Saxion-student onderzoek gedaan naar hoe in het eerste jaar van productie 

de financiële realisatie zich verhoudt tot de begrotingen. Aangezien er sprake is van een beginjaar en het 

onderzoek gebaseerd is op gesprekken met de boeren zonder dat op dat moment beschikt kon worden over 

een gedetailleerd overzicht van de werkelijke cijfers zal de bespreking beperkt blijven tot het benoemen 

van drie belangrijke waarnemingen:

1. Uit de gesprekken blijkt dat de inschattingen van de kosten van mestvergisting in grote lijn in 

overeenstemming zijn met de begrote kosten;

2. Als gevolg van problemen met zowel de afzet als het netwerk er substantieel minder is afgezet dan  

is begroot; 

3. De infrakosten zijn niet 5 eurocent per kubieke meter biogas zoals begroot, maar 20 eurocent. Het lijkt een 

combinatie van niet-optimale keuzes in het netwerk en te optimistische inschatting van infra-kosten. In 

het Excel-model zoals dat is gebruikt voor dit hoofdstuk liggen de gemiddelde infra-kosten ook aanzienlijk 

hoger dan de oorspronkelijk begrootte 5 cent. (Inmiddels is het transporttarief naar beneden bijgesteld).

Een laatste bericht vanuit Noord Deurningen (oktober 2021) is positief. Er wordt op volledige capaciteit 

gedraaid. De mogelijkheid om co-vergisting (tot 5%) te gaan toepassen wordt overwogen. De 

transportkosten zijn naar beneden toe bijgesteld. 

schades per gebied te laten berekenen door CE-Delft. De maatschappelijke bate (of vermindering van 

maatschappelijke schade die anders zou zijn ontstaan) van mestvergisting is de optelsom van de  

vermeden methaanschade en de vermeden ammoniakschade: € 14.486.971 + € 507.044 = € 14.994.015, 

afgerond 15 miljoen euro.

Daar staan uitgaande van de vooronderstellingen bij het Excel-model van CCS in geval van groene  

warmte de volgende overheidssubsidies tegenover:

1. Investeringssubsidie vergister € 521.527 (35%) van de € 1.490.076

2. Investeringssubsidie op infra 50%. Infra bestaat uit fakkel, leiding en afleverstation -> € 338.750 van  

de € 677.500

3. SDE++-bedrag € 324.981

Uitgaande van 12 jaar is het totaalbedrag aan subsidie, ervanuit-gaande dat de prijzen van fossiele 

brandstoffen de komende jaren gaan stijgen, hetgeen de SDE++ doet verminderen, maximaal:

Het Totaalbedrag aan subsidies is € 521.527 + € 338.750 + (12 * € 324.981) = € 6.281.769

De berekeningen laten zien dat het bedrag aan vermeden maatschappelijke schade 

over 12 jaar aanzienlijk groter is dan het bedrag dat aan alle subsidies bij elkaar wordt 

uitgekeerd. 

Bij de verwachte afname van de SDE++-bijdrage als gevolg van prijsverhogingen van fossiele brandstoffen 

wordt dit verschil alleen maar groter. Overige maatschappelijke kosten en baten worden in het kader van 

dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
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te ver. Echter, als de boeren via regels dan wel heffingen nog meer geconfronteerd zullen worden met de 

maatschappelijke schade veroorzaakt door stikstof, dan zal op een gegeven moment het stikstofstrippen 

een goede economische aanvulling kunnen zijn op de mestvergister.

5.6.3  Overige maatregelen ter verbetering business case

De individuele voorkeuren (materiaalkeuze en keuzes ten aanzien van aantal en plaatsing van mixers) bij 

de aanschaf van vergisters en de wijze waarop er in de praktijk met de vergister wordt omgegaan, zijn  

van invloed op het financiële resultaat wat uiteindelijk wordt behaald. 

Ook is er een wisselwerking tussen het (voer-)rendement in de vorm van melk- en vleesopbrengst per 

eenheid voedingswaarde versus het methaangehalte in de mest. Het zal duidelijk zijn dat een hoog 

methaanrendement niet ten koste mag gaan van de kernactiviteit van de melkveehouderij: het leveren 

van melk en vlees. Voeding speelt ook een rol bij het ongewenste verschijnsel schuimvorming, wat een 

negatieve invloed heeft op het vergistgingsproces. Het voorkomen van schuimvorming draagt bij aan een 

betere business case. 

Een door Saxion onderzochte mogelijkheid om door middel van toevoeging van melkvetzuren een hogere 

methaanproductie te bewerkstelligen zou een interessante optie kunnen zijn om de business case te 

verbeteren. Dit kan in vervolgonderzoek verder onderzocht worden.

De voorwaarden bij de SDE++-toekenning aan zowel de coöperatie IJskoud als het samenwerkingsverband 

bij Oxe laten in beperkte mate co-vergisting toe (tot 5%). Indien de afzet het toelaat is toevoeging 

van reststoffen uit de industrie (onder andere, afvalstoffen met daarin verwerkt vetten en suikers) een 

interessante optie om de business case te verbeteren. In nieuwe toekenningen van SDE++ is het bij mono-

mestvergisting niet meer toegestaan om co-producten toe te dienen. 

5.6  Technische verbeteringen, grasdrogen, stikstofstrippen

5.6.1  Grasdrogen

Tot nu toe is er in de berekeningen van uitgegaan dat maximale capaciteit ook daadwerkelijk kan worden 

benut (er wordt telkens uitgegaan van 7000 vollast uren). Bij de levering van biogas ten behoeve van 

verwarming van huizen en bedrijven is er weinig vraag in de zomermaanden. Er zijn andere toepassingen 

van elektriciteit die juist in de zomer veel energie vergen, te denken valt aan het gemechaniseerd drogen 

van gras op het erf van de boer. De voedingswaarde kan daarbij 10% hoger zijn dan bij inkuilen (of in balen 

in plastic verpakken). Gedroogd gras van een dergelijke kwaliteit kan de concurrentie aan met krachtvoer. 

Op de vraag of het uit kan om een grasdroger, die zomers kan worden gestookt op biogas, aan te schaffen, 

is niet een eenduidig antwoord te geven. Een experiment in Noord Deurningen, waarbij gedurende 

een maand gebruik gemaakt is van een grasdroger, heeft de boeren van IJskoud niet doen besluiten 

om te kiezen voor een grasdroger. Het is wel duidelijk dat als de totale maatschappelijke balans wordt 

opgemaakt grasdrogen met eigen geproduceerd biogas op veel fronten beter scoort dan het drogen van 

gras in een regionale grasdrogerij, waarbij vervoer over de weg nodig is en fossiele brandstoffen worden 

gebruikt. Een deel van de boeren in Noord Deurningen laat nu gras drogen bij de Coöperatieve Grasdrogerij 

Ruinerwold. Deze gebruikt het zwaar-vervuilende steenkool als brandstof.

5.6.2  Stikstofstripper

Sowieso levert mestvergisting een bijdrage aan het verminderen van de stikstofdepositie (bedoeld wordt 

neerslag van ammoniak in natuurgebieden). Deze bijdrage is beperkt. Echter, de koppeling van een 

stikstofstripper aan een mestvergister biedt de mogelijkheid om letterlijk veel meer stikstof te binden.  

In Oxe heeft CCS een proefopstelling staan. De techniek van het omzetten van ammoniak naar een niet-

vluchtige stikstofverbinding (ammoniumsulfaat) is op grotere schaal beproefd. Op dit moment lijkt een 

bedrijfseconomische toepassing op het niveau van het gemiddelde melkveehouderijbedrijf nog een stap 

16 Pöyry, Third-party access to district heating networks, A report to Finnish Energy, 9 May 2018

https://energia.fi/files/2634/Third-Party_Access_to_District_Heating_Networks_FINAL_REPORT_20180509.pdf
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5.7  Conclusie

Bij mestvergistingsprojecten op lokaal niveau zijn er twee varianten: de variant van groene warmte 

en de variant van groengas. Bij groene warmte wordt er direct biogas afgeleverd ten behoeve van 

industriële toepassing of de verwarming van gebouwen, en bij groengas wordt het biogas opgewerkt tot 

aardgaskwaliteit en ingevoed op het aardgasnet. Indien industriële afnemers zich bevinden in nabijheid 

van agrariërs (hooguit enkele kilometers) en er ook sprake is van een constante afname gedurende 

het hele jaar dan is groene warmte uit financieel oogpunt te verkiezen boven groengas. Aan deze twee 

randvoorwaarden kan in de praktijk vaak moeilijk worden voldaan. De kans op een korte verbinding naar 

het aardgasnet en een stabiele afname zijn bij aansluiting op het aardgasnet voorwaarden waar gemiddeld 

gemakkelijker aan kan worden voldaan.

Mestvergisting is voor een belangrijk deel subsidie gedreven. De belangrijke subsidieregeling SDE++ 

is in een kader uitgebreid toegelicht. Subsidies zijn goed voor driekwart van de opbrengst. Echter, 

door de hoogte van de subsidies te vergelijken met de vermeden milieuschade kunnen de subsidies in 

maatschappelijk opzicht worden verdedigd.

In het hoofdstuk is aan de hand van een rekenmodel getoond wat de gevoeligheid is voor ruimtelijke 

concentratie van de mestproductie en nabijheid tot afleverpunten. Voor afzonderlijke bedrijven is de 

samenhang belicht tussen bedrijfsomvang en de kosten per kubieke meter biogas. Schaaleffecten zijn 

zowel bij vergisting op het bedrijf als op buurtniveau aanzienlijk. 

Afstemming met de netbeheerder en de realisatie van de werkelijke afzet zijn in beginfase bij het project 

Noord Deurningen een grotere barrière dan de bedrijfsvoering behorende bij de vergister op het erf. 

Er zijn veel kleine mogelijkheden om de businesscase te versterken.

Het onderzoek heeft zich gericht op buurtschappen van vooral middelgrote agrarische bedrijven met een nadruk op de 

melkveehouderij. De business case is sterk gebaat bij bedrijven met een hoge mestproductie. Mestvarkensbedrijven 

kennen vaak een grote schaal van productie. De aanwezigheid van een grootschalig mestvarkensbedrijf laat een sterke 

verbetering van de businesscase van een groene warmte- dan wel groengas-project zien.
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De deelnemende boeren doen er verstandig aan om zich te verenigen. Het eenvoudigst is dat zij een 

coöperatie opzetten. Deze moet vroeg in het project worden opgericht. De definitieve organisatie hangt 

ook sterk af van de financieringsconstructie waarvoor gekozen wordt. In Oxe zijn de boeren verenigd in 

een coöperatie en is er een overkoepelende B.V. In de overkoepelende organisatie bevinden zich naast de 

coöperatie van de boeren andere (indirect) belanghebbende partijen (ingenieursbureau, logistieke partner 

en bouwer van de vergisters). Een voordeel van een overkoepelende B.V. waaronder de vergisters vallen,  

is dat de vergister in een aparte entiteit van de boerderij wordt geplaatst, om zo de risico’s voor  

het boerenbedrijf te beperken, zie figuur 5.

In Noord Deurningen, bij de coöperatie IJskoud, hebben de boeren, ondanks de daaraan verbonden risico’s, 

de keuze gemaakt om de vergisters zelf, ieder afzonderlijk, in eigendom te hebben, zie fig. Er wordt in het 

vervolg van dit hoofdstuk nader ingegaan op de voor- en nadelen van beide opties.

Als er gekozen wordt voor de groene warmte optie, moet er op tijd (voor aanvang van het project),  

een duidelijke leveringsovereenkomst gesloten worden met de afnemer(s) van het biogas.

Het beheer van het biogasnetwerk valt binnen het zogenaamde vrije domein. Dat betekent dat dit niet 

door de erkende netbeheerder uitgevoerd hoeft te worden. In Noord Deurningen gebeurt dit wel, maar  

in Oxe vindt het beheer door de eigen B.V. plaats.

Hoofdstuk 6 Organisatorische  
en bestuurlijke aspecten
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Figuur 6.1 Twee groene-warmte-opties. De bovenste is de situatie’ Oxe-geeft-gas’, te zien aan de lichtblauwe elips, waarbij de 

vergisters en het biogasnet in eigendom zijn van een overkoepelende B.V. De onderste is de situatie ‘IJskoud Noord Deurningen’ 

waar de vergisters in eigendom zijn van de individuele boeren (zie rode elipsen). De lichtblauwe elips in de IJskoud-variant geeft 

aan dat het netwerk in handen is van een derde partij (Cogas).
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De twee groene-warmte-opties zoals hierboven aangeduid worden in het onderstaande nader  

onder de loep genomen. 

Situatie IJskoud

Boeren hebben allen afzonderlijk de vergister in eigendom en beheer. Eigendom en beheer in één hand zal 

er toe leiden dat boeren maximaal geprikkeld zijn om problemen met de vergister te voorkomen dan wel in 

de kiem te smoren. Natuurlijk is het mogelijk om een beheercontract aan te gaan. Van dat contract zullen 

de kosten relatief hoog zijn of de dekking is beperkt. 

Individueel eigenaarschap kan gepaard gaan met samenwerking in de aanschaffase. Zonder officiële 

samenwerkingsvorm is het mogelijk samen informatie in te winnen en samen in gesprek te gaan met 

aanbieders van apparatuur. Als er gezamenlijk geld wordt uitgegeven, dan wordt het wenselijk om de 

samenwerking een officiële vorm te geven. Een coöperatie of vereniging moet dan worden opgericht. Als 

dit officiële samenwerkingsverband er is bestaat ook de mogelijkheid om tezamen een ondersteuner voor 

enkele uren in de week in dienst te gaan nemen. De ondersteuner kan er zijn voor technische adviezen, 

maar het kan ook gaan om hoe onderling afspraken te maken en hoe afspraken te maken met gemeente, 

provincie, netwerkbedrijf, afnemers, zuivelbedrijf, meetbedrijf en commerciële partijen enz. 

Als het netwerk in eigendom is van een derde partij, is het in verband met een goede 

onderhandelingspositie van belang dat de boeren zich verenigen. Immers, bij afspraken met de 

netbeheerder gaat het om een contract waar zowel de netbeheerder als de boeren zich voor lange  

tijd aan verbinden. 

De officiële samenwerkingsvorm tussen de boeren, bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie, kan ook 

eigenaar zijn van het netwerk. Voor aanleg en beheer kunnen weer diensten van derden door de organisatie 

worden ingekocht. Subsidievoorwaarden vanuit de provincie Overijssel, waarin wordt gesteld dat alleen 

een gerenommeerde partij eigenaar mag zijn van het netwerk (dus regionaal netwerkbedrijf), hebben de 

boeren van IJskoud deze mogelijkheid niet gegeven.

Het netwerk in handen van een derde partij geeft een sterke afhankelijkheidspositie. Partijen zijn in dat 

geval tot elkaar veroordeeld. Dergelijke overeenkomsten zijn moeilijk goed vast te leggen in een contract. 

Gechargeerd gezegd, zijn er enorm hoge transactiekosten bij het opmaken van het contract of, naderhand 

ontstaan er conflicten die bij de rechter moeten worden uitgevochten (bij theorieën met betrekking 

tot organisatie rondom warmtenetten wordt uitgebreid aandacht besteed aan dergelijke vormen van 

contractenvorming ).

Willen de boeren zelf direct voor de SDE++ in aanmerking komen is het nodig dat de ketels bij de afnemers 

eigendom zijn van de boeren. De investering in de ketels vergt officiële samenwerking tussen de boeren. 

Situatie Oxe-geeft-gas

Een combinatie van redenen kan leiden tot de keuze voor een B.V. die het geheel van vergisters, 

netwerk en ketels bij de afnemers in eigendom heeft. De redenen kunnen:

1. Subsidieverstrekker wil zekerheid hebben over aanwezige deskundigheid ten aanzien van netwerkaanleg 

en beheer;

2. Partijen die uit commerciële overwegingen de introductie van biogasnetten wensen te versnellen 

(ingenieursbureaus en producenten van vergisters en bijbehorende apparatuur); 

3. Risico-reductie bij boeren doordat er ondersteuning wordt geboden bij het vinden van afzet;

4. Risico-reductie bij boeren doordat ze bij faillissement niet de gehele investering in de vergisters  

kwijt zijn. 

Een van de deelnemers van IJskoud geeft het voorbeeld dat als je zelf het eigendom 

en beheer hebt de kans heel klein is dat er een koeienriem in de vergister belandt.
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Bij een B.V. wordt over het algemeen meer inhoudelijke beslissingsbevoegdheid toegekend aan de 

directeur. Bij een kleine coöperatie is de voorzitter in eerste instantie procesbegeleider en is het aan 

de leden om de belangrijke inhoudelijke beslissingen te nemen. Omdat een B.V. verplicht is zich te 

onderwerpen aan veel regels, kan dit voor toekomstige contractpartners meer vertrouwen geven. 

Binnen een B.V. kunnen de afspraken variëren. Zo kan er nog steeds vrijheid worden gegeven aan de  

boeren om zelf te bepalen om wat voor soort vergister het gaat en kunnen er ook afspraken worden 

gemaakt waardoor boeren zelf verantwoordelijk worden gesteld voor beheer en onderhoud van de 

vergister.

Voor de boeren geldt nu dat in vergelijking met de vorige situatie de afhankelijkheid is verschoven van het 

netwerkbedrijf naar de B.V.. Voor de B.V. zal nu gelden dat ze ook daadwerkelijk de kennis van het beheer 

van netwerk moeten hebben. 

Een nadeel van deze vorm is dat in het kader van de mestwetgeving de mesttransacties (tussen mestput 

en vergister) op het eigen erf door de wetgever worden gezien als transacties met derden. Immers, de 

vergister is eigendom van de B.V. en niet van de boer. Als dat betekent dat elke keer er allerlei metingen en 

registraties moeten worden gedaan, dan lijkt dit een moeilijk begaanbare weg. Er is in geval van Oxe-geeft-

gas overleg gaande met de RVO om een uitzonderingspositie te krijgen zodat deze kosten, van maar liefst 

5€ per ton, niet behoeven te worden gemaakt. 

In z’n algemeenheid kan gesteld worden dat de eisen die gekoppeld zijn aan een B.V. in  

vergelijking met een coöperatie hoge kosten met zich meebrengen. 

6.1.  Socialisering van kosten

Volgens de elektriciteitswet en de gaswet (1998) en ook in het voorstel voor de nieuwe energiewet 

gelden in Nederland vormen van socialisering. Socialisering houdt in dat onafhankelijk van de werkelijke 

aansluitkosten consumenten en de werkelijke afname (bij gelijkblijvende aansluiting) een zelfde tarief 

betalen voor het aanleggen van de aansluiting. In Noord Deurningen zijn de aansluitkosten ook ‘eerlijk’ 

verdeeld over de deelnemers. Bedoeld wordt dat een ieder ongeacht de kosten die er zijn gemaakt voor 

aanleg en ongeacht de mate waarin er gebruik wordt gemaakt van de aansluiting hetzelfde bedrag betaalt 

voor de aansluiting op het biogasnetwerk. Deze eerlijke verdeling is niet wettelijk verplicht. De keuze voor 

een eerlijke verdeling lijkt tot op zekere hoogte vanzelfsprekend en wenselijk, maar doet er uiteindelijk 

wel toe. Tot op zekere hoogte is deze socialisering noodzakelijk om in verband met schaalvoordelen van 

de ‘infra’ voldoende aanbod van biogas te krijgen, dat geldt in het bijzonder voor groengas. Echter, een 

te ruimhartige vorm van socialisering leidt er toe dat op veel afzonderlijke aansluitingen verlies wordt 

geleden, wat de totale business case onder druk zet. 

6.2 Conclusie

De coöperatieve constructie van het project IJskoud te Noord Deurningen en de B.V.-constructie in Oxe 

(een project in wording) zijn tegenover elkaar gezet. De constructie waarbij het netwerk in handen van een 

derde is, wat in Noord Deurningen het geval is, zorgt er voor dat partijen elkaar in een houdgreep hebben. 

Indien de afspraken van te voren niet volledig en in detail zijn uitgewerkt kan dat gedurende de exploitatie 

tot problemen leiden. Een B.V.-constructie waarin de agrariërs ook deelnemer zijn kan financiële risico’s 

verminderen, maar is een kostbare aangelegenheid. 

Socialisering van kosten is een onderbelicht en belangrijk aandachtspunt bij  

uitbreidingen van biogasnetwerken en toekomstige nieuwe projecten.
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Bovenstaande onderzoeken hebben geresulteerd in diverse deelrapportages en de resultaten en  

ervaringen zijn samengevat in onderstaande lessen.

 Een hoge mate van intrinsieke motivatie is noodzakelijk

Een biogashubproject is gebaat bij een kleine groep, gelijkgestemde agrariërs die er samen voor willen 

gaan. Uiteraard moet er perspectief zijn op een positieve business case, maar de weg naar een biogashub 

vergt veel tijd en gaat gepaard met de nodige onzekerheid. De deelnemers moeten het leuk vinden om 

“hun nek uit te steken” om een innovatief duurzaam project van de grond te krijgen, waar anderen van 

kunnen leren.

 

 Samen in het diepe springen vergt goede afspraken

Kenmerkend voor de biogasprojecten in het NOABER-project is “opschaling” en dit kan soms alleen samen 

worden gedaan met grotere partijen die specialistische kennis of bestaande “assets” hebben om het 

netwerk aan te leggen en te exploiteren. Hierdoor ontstaat een langlopende, economische afhankelijkheid 

van derden binnen een business model. Dit vergt gedetailleerde afspraken in een contract en daarvoor is 

hulp van een deskundige partij nodig. Hier blijkt een verschil tussen de “leefwereld” van de agrariërs en 

de “systeemwereld” van b.v. een netwerkbedrijf en dit kan een belangrijke oorzaak zijn van complicaties 

wanneer kosten onverwacht hoger uitvallen. Er zijn alternatieven, b.v. het splitsen van de aanleg en 

exploitatie van het netwerk, waarbij het netwerk eigendom van de boeren is. Een andere mogelijkheid 

staat onder les 3.

 

 Een joint venture kan uitkomst bieden

Als de agrariërs de biogashub niet zelf willen bouwen of beheren, dan is een juridische constructie nodig 

om hen te ontzorgen zodat de risico’s van het systeem voor een belangrijk deel niet door hen worden 

gedragen. Via een joint venture (Besloten Vennootschap) hebben naast de agrariërs ook andere partijen 

een belang. De vergisters op het erf kunnen ook het economische eigendom zijn van de B.V.. Dit kan echter 

leiden tot complexe vragen m.b.t. heffingen voor de inname en teruglevering van mest van en naar de 

agrariërs. Zijn de vergisters eigendom van de agrariërs dan zijn zij verantwoordelijk voor het nakomen van 

biogas leverafspraken. Naast dit vraagstuk, kent de oprichting en instandhouding van een B.V. relatief 

hoge (juridische) kosten.

 

 Zorg voor zo vers mogelijke mest en meet periodiek de biogaspotentiaal

Tussen de deelnemende boerenbedrijven zijn er duidelijke verschillen in methaanpotentiaal gemeten. Dit 

is met name afhankelijk van de versheid van de mest, maar ook de voeding van de koeien. De metingen van 

de methaanpotentiaal en het delen van de resultaten bracht een leerproces tussen de agrariërs op gang 

om dit te optimaliseren. Interessante mogelijkheden zijn voedingsstrategie van de koeien en variaties bij 

het vergistingsproces, zoals de verblijftijd, hoeveelheid roerbewegingen en de temperatuur.

 

  Innovaties moeten maatwerk voor de agrariër mogelijk maken

Een kansrijke innovatie is het scheiden van het digestaat in dikke en dunne fractie met als doel om 

groene meststoffen uit deze fracties te produceren. Een andere innovatie die is onderzocht betreft het 

drogen van gras met overtollig biogas in de zomermaanden. Technisch is dit haalbaar maar doordat de 

installatie weinig uren per jaar draait zou deze het beste mobiel moeten zijn zodat de installatie ook 

elders draaiuren kan maken. Het onderzoek laat zien dat er voor de innovaties nog veel ontwikkelingen en 

optimalisaties nodig zijn, daarnaast om de juiste schaal te ontwikkelen: kleinschalig voor iedere boerderij, 
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of een collectieve oplossing. En een innovatie die de moeite waard is om verder te onderzoeken gaat over 

vetzuren: Als er in de zomer minder biogas nodig is, kunnen vetzuren uit de mest worden afgescheiden en 

deze kunnen in de winter worden mee vergist. Hierdoor wordt in de zomer minder biogas geproduceerd en 

in de winter juist meer.

 

 Afstemming van vraag naar en aanbod van biogas is essentieel.

Door te spelen met weidegang in de zomer en mee vergisten van co-producten in de winter, kan de 

biogasproductie enigszins afgestemd worden op de seizoensvraag, als er in de zomermaanden minder en 

in de winter meer biogasvraag is. Voor de dagelijkse afstemming van vraag en aanbod, zijn met name de 

sturing en de buffering zeer belangrijk om bij het ontwerp via een analysemodel goed te analyseren. Hier 

valt veel te optimaliseren als het gaat om het zo min mogelijk affakkelen van een teveel aan biogas. Dit kan 

beïnvloed worden door te voorkomen dat vergisters tegelijk biogas invoeden, maar ook door optimalisatie 

van de buffergrootte en slim regelen van ontladen en laden van de buffers. 

 

 Door optimaal biogasnet ontwerp, buffergrootte en technologische keuzes kan veel bespaard worden.

Biogasbuffers in het netwerk blijken belangrijk, maar ze zijn vanwege de hoge kosten het liefst zo klein 

mogelijk en op een lage druk i.v.m. de relatief hoge kosten voor compressie van biogas. Leidinglengtes 

worden liefst zo goed mogelijk beperkt, wat om een uitgekiend ontwerp van het biogasnet vraagt. Om de 

invoeding en doorstroming van biogas zo goed mogelijk te sturen, kan het beste geïnvesteerd worden in 

frequentiegeregelde blowers die centraal bestuurd worden zodat de balans in het netwerk tussen vraag en 

aanbod zo optimaal mogelijk geregeld kan worden.

 

 Kies de juiste vorm van biogas levering door de opties en risico’s goed af te wegen.

De ideale afnemer van biogas zit dichtbij, in het geval van warmte: gebruikt erg veel gas, kan biogas 

bijstoken (niet afhankelijk van uitsluitend biogas), gebruikt ook veel gas in de zomer, en is flexibel. Maar 

die ideale afnemer is vaak moeilijk te vinden. Groen gas invoeden kan een goede optie zijn en heeft 

voordelen. De noodzaak van buffering verdwijnt evenals het zoeken naar geschikte afnemers en het 

afsluiten van contracten met afnemers. Groen gas is dus een stuk eenvoudiger, echter is de investering 

voor de opwerkinstallatie fors. Hiervoor is meer volume nodig, d.w.z. meer deelnemende agrariërs.

 

 Om warmte te leveren aan de industrie moet de aardgasketelinstallatie ter plaatse tegen redelijke 

kosten omgebouwd kunnen worden.

Van een bestaande ketel moet vaak de gasstraat en/of regelklep vervangen worden en dit brengt vrij 

hoge engineeringkosten met zich mee. Daarnaast moet de brander door de fabrikant opnieuw worden 

afgesteld via NOx-metingen in de schoorsteen. Bij oudere typen, niet voorgemengde branders zijn de 

aanpassingskosten hoger omdat de branderkop dan vervangen moet worden. Om tijdens het ontwerp 

van de biogashub zicht te krijgen op deze kosten, is het vaak lastig om relevante data te krijgen van 

branderfabrikanten. Dit brengt risico’s op tegenvallende kosten met zich mee. Voor de bedrijfsvoering 

is van belang dat het regelsysteem van de ketel gevoelig is voor variaties in de Wobbe-index, deze mag 

niet meer dan 10% afwijken om vlamstabiliteit te behouden. In de regel zal een biogashub het biogas met 

een redelijke constante Wobbe-index aan kunnen leveren, omdat er van meerdere vergisters gas wordt 

ingevoed. 

 

 Voor het leveren van warmte is vaak een dure meetinstallatie nodig i.v.m. de eisen van de SDE-subsidie.

De SDE-subsidie vereist het nauwkeurig meten van de nuttig aangewende warmte. Dit is relatief eenvoudig 

te doen via een warmtemeter als de ketel water verwarmt, maar dit vereist een dure meetinstallatie in 

geval er stoom met de ketel wordt opgewekt en dit is vaak het geval bij industriële bedrijven. Onderzocht 

is of een goedkoper en toch nauwkeurige meetmethode mogelijk is ofwel via de stoom of de biogas flow 

en aanvullende metingen van stoomkwaliteit of percentages methaan, maar dit blijkt te onzeker. Bij de 

veel gebruikte dual fuel branders waarin biogas en aardgas worden gemengd is het zelfs onmogelijk om dit 

voldoende nauwkeurig te doen.
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“k Heb zoovölle leard van mien foutn, da’k d’r an zit te deanken 
um d’r nog nen poar te maakn”
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