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Inhoud presentatie 

Wetenschapswinkel Wageningen UR 
 Potentie in het gebied 
 Vergisten mest en biomassa 
 Inventarisatie van initiatieven 
 Toekomstbeeld 
 Uitkomst workshop en acties 



Wetenschapswinkel van Wageningen UR 

De Wetenschapswinkel ondersteunt maatschappelijke 
organisaties met onderzoek 
 
Expertisegebieden 
 
 
 
 
Bestuur & Maatschappij  Dierhouderij 
 
 Voeding & Gezondheid  Natuur & Landschap 
 
 
 
 



Werkwijze Wetenschapswinkel 

Oriënterend gesprek 
Deskundigen zoeken 
Instellen begeleidingscommissie 
Onderzoeksvoorstel 
Onderzoek uitvoeren 
Afronding onderzoek 
 
Contact: www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-
Opleidingen/wetenschapswinkel.htm 
 
Of telefoon Gerard Straver: 0317-483908 

Manure Digestion in 
Helmond Region 



Doelstelling project 

 
Project: Verkenning van mogelijkheden om duurzame energie  
 
    te produceren 
   
   * regio Helmond 
 
   * mest/covergisten en andere biomassa 
   
    * aansluiting bij ondernemers/initiatieven 
 
 
Afbakening: Verkennend van aard 
  



Potentie van mestvergisting 

 Reductie broeikasgassen 
 Opwekking duurzame energie 
 Landbouwkundige voordelen 

● Ziektekiemen en onkruidzaden  
● Stikstofwerking 
● Geur 

Presenter
Presentation Notes
Er zijn verschillende redenen om  mestvergisting te overwegen en waarom mestvergisting ook weer in de belangstelling is gekomen. Mestvergisting vermindert de uitstoot van broeikasgassen. Ik wil daar zo iets meer over vertellen.  Door mest te vergisten is energie op te wekken (elektriciteit en warmte). Onder bepaalde voorwaarden, waarover later meer is er met mest dus geld te verdienen.  Door mestvergisting wordt de mest dunner, kunnen ziektekiemen en onkruidzaden worden gedood en verandert de stikstofwerking. Allemaal bijkomende voordelen maar geen redenen die makkelijk in geld zijn uit te drukken. Mestvergisting kan een stap zijn in een proces van mestverwerking Vooral die eerste reden is een betrekkelijk nieuwe reden. Daarom kort een uitstapje naar de broeikasgassen.



Indicatieve  
productiegegevens 

 Biogasproductie   m3/ton  
● Zeugenmest     18   
● Vleesvarkensmest    29   
● Rundveemest    18    
● Maïs    177   
● Vetten   500   

 Energieproductie 
● 1 m3 biogas levert ongeveer 1,8 kWh elektriciteit 
● 1 m3 biogas kan 0,6 m3 aardgas besparen 



Gaspotentieel  
in regio 

aantal M3 biogas M3 aardgas 
eq. 

inwoners 266.000 

oppervlakte (km2) 563 

rundvee 95.000 24.800.000 16.100.000 
schapen en geiten 15.000 370.000 241.000 

Varkens 1.300.000 47.600.000 35.700.000 

kippen 6.700.000 15.900.000 10.500.000 

overig  pluimvee 120.000 300.000 210.000 

konijnen 29.000 60.000 38000 
pelsdieren 316.000 630.000 411.000 

90.000.000 60.000.000 



Covergisting: overzicht 

90% - 100% van 
de opbrengsten 

0% - 10% van de 
opbrengsten 

40 - 60% van 
de kosten 

Vergister 

Gaszak 

WKK 

Digestaat 

Elektriciteit Biogas 

Warm  
Water  
(70/90°) 

Bedrijf/Net 

Mengtank 

Co-producten 
Mest 

Stalverwarming/  
Woning/Derden 



Oplossingsrichtingen 

 Management/kennis/rendement 
 Ontsluiten/voorbehandelen 

● Temp, pH, toevoegingen 
 Verwerken digestaat – meerwaarde 

● Drogen met (externe) warmte 
● Mineralenconcentraten + lozen 

 Meerwaarde geproduceerd gas 
● LBG, bio LNG   

Warmtebenutting  
● Woonwijken 
● Industrie etc. 

http://www.trajectum.hu.nl/nieuws/9204


Aanpak 

 Inventariserende gesprekken, interviews 
 Uitwerking en verrijking bestaande cases 
Workshop met stakeholders 
 Rapportage 
 Eindpresentatie 



Hoofdlijnen interviews 

Veel initiatieven, veel enthousiasme  
 
 
Realisatie lastig: 
 
• Economisch 
 
• Vergunningen 

 
• Eenling acties 

 
• Goed ondernemerschap <-> samenwerkingsverbanden 

 
• Niet veel coproducten uit landbouw 

 
 
  



Vijf geselecteerde opties 

1.Bestaande opwerking biogas 
 

2.Koppeling vergister, tuinbouw, rwzi 
 

3.Biogas voor stadsverwarming 
 

4.Biogas als transportbrandstof 
 

5.Coöperatie mest, bedrijfsleven, mestverwerker 
 

Noodzaak tot ..... 



                      ..... tot samenwerken 

Agrarische en niet agrarische sectoren 
 
 
- Reststromen: voedingsmiddelen, bermgras, 
 
  stedelijk afval, industrieeel 

 
- Energie: vraag en behoefte  

 
- Transport en opslag 

 
- Technisch: waterzuivering, industrieel, mest 
 



      Ter inspiratie 





Toetsen van visie voor Kanaalzone  bij diverse stakeholders  
 
 
Discussie over volgende zaken: 
 
 
Bestuurlijke en juridische  
 
Maatschappelijke en ecologische  
 
Technische en economische  



Realisatie grootschalig initiatief 

Voorwaarden 
 
 
- Experimenteer ruimte: regelgeving en bestuur 
 
 
- Moet maatschappelijke meerwaarde hebben, passen in  
 
 duurzame ontwikkeling 
 
 
- Creëren maatschappelijk draagvlak 
 
 
- Fiscale experimenteerruimte 
 
 
- Maak gebruik van ondergrondse infrastructuur 
 
 



Realisatie grootschalig initiatief 

 
Acties 
 
 
- Opstellen van scan voor het gebied  
 
 
- Ontwikkelen business case, toekomstbeeld, 
  
 breder dan alleen business 
 
 
- Kleine stapjes, richting moet duidelijk zijn 
 



Samenvatting 

Vergisten? Ja, maar    wel optimaliseren 
 
     ook andere DE systemen 
 
Mest? Ja, maar   ook andere biomassa 
 
     goedkope producten/contracten 

 
Individueel? Nee!   sectoren koppelen 
     
     simme combinaties maken 
     
     businessplan(nen) maken 
 
In regio Helmond? Ja, juist hier!  veel potentie mest  
     
     veel initiatieven 

 
 ondergronds warmtenet 
   
 ECHR! 



Ik dank u voor uw aandacht ! 

 
 
 
 
Zijn er vragen? 
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