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kleinschalige (mono)mestvergisting

 Kleinschalige boerderijvergisters, 
gevoed met mest van het eigen 
bedrijf (tot 25.000 ton/jaar) 

 Productie van elektriciteit, 
warmte en/of groen gas. 

 Gebruik van verse mest van 
eigen boerderij

 Hogere gasopbrengst

 Minder emissies (methaan en 
ammoniak)

 Geen extra transport van 
mest



kleinschalige (mono)mestvergisting

 Ook combinatie van 

verschillende vergisters in een 

‘hub’ is mogelijk (vb Biogashup

Noord-Oost Twente)

 Financiële haalbaarheid soms 

moeilijk. Programma’s as 

Jumpstart kunnen hierbij 

helpen. 

https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/1/Aantal-vergisters-Jumpstart-verviervoudigt-in-2020-531589E/



Voorbeelden grootschalige vergisting

 Input (bv) 100,000 ton per 

jaar aan mest (en 

cosubstraten)

 Mogelijkheden om 

laagwaardiger biomassa te 

benutten (bv gras)

 Afzet van warmte is vaak 

problematisch. Om die 

reden veel groen gas. 

Optioneel: 

transportbrandstoffen 

(LBM), separate afvang CO2



Duurzaamheid mestvergisting

 Milieu-impacts

 Transportbewegingen

 Geluidsoverlast

 Geuroverlast

 Emissies



Duurzaamheid mestvergisting

 Transportbewegingen

 Voor boerderijvergisters: geen 

noemenswaardige verandering

 Voor co-vergister: aanzienlijk

 1 MW co-vergister (elektriciteit 

voor 2400 huishoudens): 6 

vrachtwagens per dag

 Geluidsoverlast

 Gasmotor: meestal opgesteld in 

geluid geïsoleerde container

 Compressors, ventilatoren

 Vrachtwagens, rijdend materieel



Duurzaamheid mestvergisting

 Geuroverlast

 Installatie zelf is luchtdicht (geurloos)

 Digestaat heeft minder geuroverlast dan mest

 Geuroverlast kan ontstaan bij

 mengput/voorbehandeling

 Scheiden van mest in dikke en dunne fractie – wordt vaak binnen 

gedaan met afzuiging bij grotere installaties

 Incidenten – goed beheer is belangrijk

 In het Activiteitenbesluit zijn 
minimumafstanden bepaald 

 Binnen bebouwde kom: 100 
meter

 Buiten bebouwde kom: 50 
meter



Duurzaamheid mestvergisting

 CO2-eq. Emissies

 Biogas is afkomstig van kort-cyclisch materiaal (<1 jaar groei) en 

vrijkomend CO2 is dus kort daarvoor opgenomen

 Vergisting kan methaan uitstoot van mest voorkomen – vervanging van 

sterk broeikasgas (CH4) door minder sterk broeikasgas (CO2). 

Bron: “Hoe 

duurzaam is 

biogas” van CE-

Delft



Duurzaamheid mestvergisting

 Overige duurzaamheidsthema’s



Bedankt voor uw aandacht!

Bio-energie cluster Oost-Nederland in samenwerking met Probos, Borgman Beheer, 

BTG biomass technology group BV en IGEV

https://www.bioenergieclusteroostnederland.nl/


