
Greendal Vergisting Dalfsen

DE NIEUWE MANIER VAN CO-VERGISTEN
Normaalgesproken bestaat de ‘voeding’ voor een co-vergister uit 50% mest en 50%
co-substraten. Dat laatste kan van alles zijn: van mais, vettig afval tot
supermarktretouren. Het systeem bij fam. Huisman is zo ontwikkeld dat het flexibel om
kan gaan met de ‘voeding’. Wanneer co-substraten (te) duur zijn, wordt er
overgeschakeld naar een groter aandeel mest (waarvan op dit moment 70%),
waaronder het stikstofrijke kippenmest. Dit maakt het dat het systeem, en daarmee de
businesscase, minder gevoelig is voor grote prijsschommelingen op de co-
substratenmarkt. Deze vergister is daarmee veel flexibeler dan de huidige vergisters
op de markt.

Begeleiding door CCS van concept tot realisatie
CCS Energieadvies uit Deventer begeleidt ondernemers bij het vinden van rendabele
energieoplossingen voor hun onderneming. Het bedrijf van Huisman (Greendalvergisting) in
Dalfsen is daar een lichtend voorbeeld van. CCS Energieadvies realiseerde samen met
Huisman een vergistingsinstallatie die met een Warmtekrachtinstallatie (WKK) 1,54 MWe
elektriciteit opwekt en terug levert aan het net. Het bijzondere is dat deze installatie ook nog
mest verwerkt, kunstmest produceert en veevoer levert. Daarnaast kan het zeer flexibel
omgaan met de inputstromen, van co-substraat tot diverse mestsoorten.

De installatie
Naast zijn pluimveebedrijf in Dalfsen, heeft de heer Huisman een biogasinstallatie gerealiseerd
met een capaciteit van ca. 52.000 ton biomassa per jaar. De biogasinstallatie kan jaarlijks 11,5
miljoen kWh elektriciteit leveren. De vrijkomende warmte uit de warmte-kracht installatie
(WKK) wordt gebruikt om het digestaat (restproduct) te pasteuriseren (hygiëniseren) en te
drogen.

Vergister
Op het bedrijf staan één hydrolysetank, 2
hoofdvergisters en 1 navergister (Biogas Plus).
De vergisters zijn opgebouwd met beton en
hebben een dubbel membraan gasdak. De
inhoud van iedere vergister is 4000 m³.
De substraten worden nat vergist. Om
uitscheiding van de substraten in de vergisters te
voorkomen, zijn er roerwerken in de vergisters
aangebracht. De hoofdvergisters worden
bedreven op ongeveer 38°C. De vergisters worden op temperatuur gehouden met
verwarmingsbuizen die langs de wanden zijn geplaatst. Door de buizen stroomt verwarmd
water uit de WKK’s.

WKK’s
Het biogas wordt omgezet in elektriciteit en warmte middels twee WKK’s. De eerste WKK (800
kWe, Gascon) is al sinds begin 2015 in bedrijf. De tweede WKK (1.560 kWe, Topec) is in juni
2016 in bedrijf genomen. De elektriciteit wordt gebruikt op het bedrijf en de rest wordt aan het
elektriciteitsnet geleverd. De warmte wordt gebruikt voor de stikstofstripper, hygiëniseren van
digestaat, drogen van dikke fractie, verwarming van de vergister en algenvijver.
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Stikstofstripper
De substratenmix van de vergister bestaat voor een groot deel uit pluimveemest. Deze mest
heeft een hoog stikstofgehalte. Bij een te hoge concentratie werkt stikstof remmend of zelfs
vergiftigend op de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor de biogasproductie.

Parallel aan de vergister is een stikstofstripper (Byosis) geplaatst om problemen met
stikstofvergiftiging in de vergister op te lossen. Om het stikstofgehalte in de vergister te
verlagen, wordt digestaat uit de vergister onttrokken. Het digestaat wordt vervolgens verwarmt
waardoor een groot deel van de minerale stikstof verdampt tot ammoniakdamp. Ammoniak
wordt vervolgens met verdund zwavelzuur uit de lucht gewassen. Ammoniak en het
zwavelzuur reageren met elkaar en vormen samen ammoniumsulfaat.

Het gestripte digestaat wordt weer terug naar de vergister geleid. Hiermee daalt de
stikstofgehalte in de vergister. De gewonnen stikstof wordt afgezet als ammoniumsulfaat, een
erkende kunstmest.

Mestverwerking
Mest wordt enkel als verwerkt erkend wanneer deze
gehygiëniseerd is en buiten de agrarische sector is
gebracht. Alle digestaat ondergaat daarom eerst een
hygiënisatie stap. Op het erf zijn 3 geïsoleerde
hygiënisatietanks geplaatst (Byosis). Het digestaat blijft
minimaal 60 minuten in een van de tanks, waarbij de
temperatuur boven de 70°C blijft. Na deze tijd wordt het
digestaat uit de tank gepompt en naar de volgende
bewerkingsstap verpompt.

Het gehygiëniseerde digestaat wordt gescheiden met
een decanter in een dikke- en dunne fractie. In het
scheidingsproces wordt het fosfaat geconcentreerd in
een dikke fractie.

Met de warmte die vrijkomt van de WKK’s wordt
de dikke fractie verder gedroogd op een
banddroger (Farmer Automatic). De ingedroogde
mest vindt zijn weg naar tuincentra (voor
particulier gebruik) of wordt geëxporteerd. Door
het drogen nemen de transportkosten per ton
fors af. De fosfaatrijke meststof wordt in het land
van bestemming gebruikt voor het bemesten van
de akkers.

Hygiënisatie tanken, achter: stikstofstripper
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Algen kweken als kippenvoer
De dunne fractie van het digestaat wordt
gebruikt voor de productie van algen in
vijvers (AlgeaLink). De vijvers zijn
momenteel in ontwikkeling en vormen een
experimenteel deel van de installatie.

Algen zijn rijk aan omega-3-vetzuren
waaraan allerlei gezondheidseffecten
worden toegeschreven en die, toegevoegd
aan legkippenvoer, het gehalte aan omega-
3-vetzuren in de eidooiers verhogen. Tevens
sluit het voeren op digestaat gegroeide algen
de mineralen kringloop.

Innovatie Greendal vergisting
In de biogasinstallatie Greendal Vergisting zijn verschillende innovaties aangebracht waardoor
deze co-vergistingsinstallatie in deze tijd rendabel kan worden geëxploiteerd.

Stikstofstripper
De biogasinstallatie van Greendal Vergisting gebruikt een grote hoeveelheid kippenmest voor
de biogasproductie. Pluimveemest is erg gewild, omdat een ton pluimveemest evenveel
biogas geeft als een ton maïs. De kosten voor pluimveemest zijn echter veel lager dan die van
mais. Hierdoor worden de inkoopkosten van biomassa (die voor conventionele gevoerde co-
vergisters het zwaarst op de exploitatiekosten drukken) vermeden.
Pluimveemest werkt echter zeer verzurend voor de vergister. Door een innovatief procedé,
met de stikstofstripper, is het mogelijk veel stikstofrijke substraten te vergisten, zonder dat dit
de biologie van de vergister verstoort.

Mestverwerking
Er is goed gekeken naar de afzet van digestaat. Door verschillende verwerkingsprocessen
wordt een groot deel van de ingaande fosfaat en stikstof in de vergister uit de Nederlandse
mestmarkt gehaald. Hiermee speelt de biogasinstallatie in op de Nederlandse mestwetgeving
zoals die sinds 2013 van kracht is.

Deze installatie is klaar voor de toekomst en kan vele veehouders bedienen bij de
mestverwerking.

Financiering
Het project is gefinancierd door o.a. RVO, ABN-AMRO bank, mestinvesteringsfonds en
Provincie Overijssel.
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