Onderzoek naar effecten van
microvergisting op milieu, landschap en
landbouwstructuur

Samenvatting
Mest vergisten staat sterk in de belangstelling bij veehouderijbedrijven, omdat hiermee duurzame energie
geproduceerd kan worden uit mest. Er is een innovatieve microvergister ontwikkeld door een
bedrijvenconsortium welke onder andere is gericht op melkveebedrijven met 100-120 melkkoeien.
Onbekend is wat de milieueffecten van deze microvergister zijn. In opdracht van Natuurmelkerij is een
korte deskstudie uitgevoerd naar de effecten van de nieuwe microvergister voor melkveebedrijven op
milieu, landschap en landbouwstructuur.
Vanwege het innovatieve concept van de microvergister zijn de antwoorden enerzijds geformuleerd op
bestaande expertise, anderzijds op inschattingen en aannames. Verder maakte een economische
evaluatie van de microvergister geen onderdeel uit van de opdracht.
Er is maar beperkte informatie over de opzet van de microvergister en tevens ontbraken resultaten van
vergistingstesten van dunne fracties rundveedrijfmest waardoor de effecten van de microvergister alleen
konden worden bepaald aan de hand van inschattingen en aannames. Op basis van deze inschattingen
en aannames kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
• Een microvergister op een bedrijf met 120 melkkoeien waarbij alleen de dunne fractie wordt
vergist heeft een zeer kleine WKK-installatie van 8 tot 10 kWe nodig.
• Gezien de kleine WKK-installatie zal dit leiden tot weinig of geen samenwerking met derden
voor energielevering. Een microvergister zal voornamelijk gericht zijn op het energieneutraal
maken van het eigen (melk)veebedrijf.
• De microvergister is bedoeld voor een melkveebedrijf met circa 100-120 melkkoeien.
• Bij toepassing van snelle mestafvoer uit de stal, microvergisting en besparing op kunstmest
kan besparing oplopen tot 1,0-1,4 ton CO2-equivalenten per melkkoe per jaar.
• Bij een marktpenetratie van 10% bij de bedrijven die groot genoeg zijn voor een
microvergister bedraagt grofweg de potentiele besparing 5.000 ton CO2-equivalenten.
• Het effect op het landschap zal voornamelijk bestaan uit extra silo’s die op het bedrijf worden
geplaatst.
• Het effect van microvergisting op de agrarische bedrijfsprocessen zal hoofdzakelijk bestaan
uit een verandering in het bemestingsplan. Er zal voortaan worden bemest met vergiste
dunne fractie en onvergiste dikke fractie i.p.v. bemesting met onvergiste rundveedrijfmest.
Verder zal er door een gerichtere inzet van beide mestfracties minder kunstmest worden
gebruikt.
Aangezien de kennis van JOZ zich voornamelijk toespitst op mest- en mestverwerking van melkvee, is
deze voorstudie hier op gericht. Voor (vlees)varkensmest zal de fysieke werking van de microvergister
vergelijkbaar zijn, al zullen de gasopbrengsten anders zijn dan bij mest van melkvee, wat uit de
praktijktesten naar voren zal moeten komen.
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Mest vergisten staat sterk in de belangstelling bij veehouderijbedrijven, omdat hiermee duurzame energie
geproduceerd kan worden uit mest. De ontwikkeling van covergisten stagneert in grote mate, omdat de
coproducten sterk in prijs zijn gestegen waardoor het economisch rendement tegenvalt en ook blijkt de
processturing geen eenvoudige zaak te zijn. Nog onbekend is wat de milieueffecten van deze
microvergisters zijn. Natuurmelkerij heeft daarom opdracht gegeven voor een korte deskstudie naar de
duurzaamheid van deze vorm van vergisten voor de melkveehouderijbedrijven.
1.2 Doel
Inschatting van de effecten van de nieuwe microvergister op milieu, landschap en landbouwstructuur.
1.3 Randvoorwaarden
Vanwege het innovatieve concept van de microvergister zijn de antwoorden enerzijds geformuleerd op
bestaande expertise, anderzijds op inschattingen en aannames. Specificaties zijn opgevraagd bij de
ontwikkelaars van het systeem, waarna op basis van beschikbare expertise een eigen inschatting is
gemaakt.
1.4 Afbakening
Deze studie beperkt zich alleen tot de nieuwe microvergister die ontwikkeld is door het
bedrijvenconsortium van Kiba BV, Natuurmelkerij en Hermanussen.

2 Structuur land- en tuinbouwbedrijven in Nederland
2.1 Situatie 2009
Bedrijfsgrootte
De gemiddelde grootte van de agrarische bedrijven in Nederland is 100 nge (Nederlandse grootte
eenheid) Er wordt vanuit gegaan dat een volwaardige arbeidskracht overeenkomt met 50-70 nge.
De kleine graasdierbedrijven hebben geen melkvee. Het zijn overwegend hobbyboeren of boeren die aan
het einde van hun carrière zijn. Van de naar schatting 11.500 middelgrote en grote bedrijven is het
grootste deel (800 bedrijven) een gespecialiseerd melkveebedrijf. De bedrijfsgrootte van laatstgenoemde
bedrijven varieert hierbij van ongeveer 60 tot 120 melkkoeien met bijbehorend jongvee.
De verwachting is dat tot 2025 er behoorlijke structuurveranderingen plaatsvinden. Het aantal melkkoeien
zal met 10% dalen, het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf neemt toe tot 100 stuks en het aantal
melkveebedrijven daalt met 40% (de Bont et al., 2011). Vooral veel graasdier- en kleine
melkveebedrijven zullen stoppen. Dit geeft ruimte voor de blijvende melkveebedrijven om te groeien,
zeker als vanaf 2015 het melkquotum zal vervallen. Het aantal zeer grote bedrijven (300-500 nge) zal
toenemen tot ca. 170, waarvan 80 tot 90 melkveebedrijven.
2.2 Mestproductie en mestbestemming
Ruim 75% van de fosfaat- en 82% van de stikstofproductie uit dierlijke mest van de totale mestproductie
is afkomstig van graasdieren. Het totale fosfaat geproduceerd door graasdieren kan nagenoeg geheel
worden afgezet op eigen grond (veen- en klei- en zandgrond) of in de regio.
Alleen een klein deel fosfaat afkomstig van pluimvee wordt geëxporteerd of verbrand
(verbrandingsinstallatie Moerdijk) en afkomstig van varkens wordt afgezet in akkerbouwgebieden. Van de
geproduceerde hoeveelheid stikstof en fosfaat van graasdieren wordt ca. 9 tot 10% verwerkt.

3 Microvergisting van melkveemest
3.1 Algemene beschrijving van de microvergister
De microvergister die in deze studie in ogenschouw is genomen is een nieuw systeem wat ontwikkeld is
door een bedrijvenconsortium van Kiba BV, Natuurmelkerij en Hermanussen. De volgende informatie
over het systeem is verstrekt door het bedrijvenconsortium (Lenssinck, 2011) :
Het systeem bestaat uit één vergistingstank van 80 m3 met een diameter van 3 m. De mest komt in de
vergistingstank terecht waar het mestniveau tot halfvol wordt gehouden. Het bovenste gedeelte van de
tank wordt gebruikt voor de opslag van het biogas. Vanuit de vergistingstank gaat het via een overflow
naar de eindopslag. Eventueel is het mogelijk om een tweede silo bij te plaatsen waarin het digestaat nog
kan worden navergist. In de vergistingstank zijn hangende doeken gemonteerd met een tussenruimte van
3 cm waar de micro-organismen zich aanhechten. De vergistingstank worden op een temperatuur van
circa 38oC gehouden. In dit systeem wordt de mest eerst mechanisch gescheiden in een dunne en een
dikke fractie, waarbij alleen de dunne fractie wordt vergist. De tankgrootte is berekend voor een
melkveebedrijf met circa 100-120 melkkoeien of zo’n 2000 vleesvarkens. Het geproduceerde biogas wordt
gebruikt in een WKK- installatie voor de opwekking van elektriciteit en warmte.
Het systeem zoals het bedrijvenconsortium op het moment van schrijven voor ogen heeft ziet er als volgt
uit (Lenssinck, 2011):
1)
Mest wordt één keer per uur van dichte vloer of van een afgesloten roostervloer met rubber
mat geschraapt
2)
Mest wordt mechanisch gescheiden
3)
Dunne fractie gaat naar de vergistingstank
4)
Biogas gaat naar een WKK-installatie (gasmotor, turbine of wankelmotor)
5)
De uitgegiste dunne fractie gaat naar een mestsilo of mestzak of onder de roosters van de
dichte vloer
6)
Dikke fractie komt op een mestplaat of wordt gecomposteerd (optioneel)
7)
Warme lucht om de mest voor te verwarmen indien er een warmtevraag is van de vergister.
3.2 Input- en outputstromen vergister
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd in de berekeningen (KWIN, 2011):
• Melkproductie:
8.000 kg melk/koe
• Beweidingsregime:
Beperkt weiden
• Rantsoen stalperiode:
100% graskuil
• Vervangingspercentage:
30%
• Pinken:
36 pinken/100 melkkoeien
• Jongvee:
8,0 stuks jongvee per 10 melkkoeien
Er is gekozen voor beperkt weiden als beweidingsysteem, omdat ca. 80% van het melkvee in Nederland
wordt geweid.

Op basis van deze uitgangspunten bedraagt de mestproductie (KWIN, 2011):
• Melkkoe:
19,0 m3/jaar exclusief spoelwater en voerresten
• Pink:
6,5 m3/jaar
• Kalf
3,6 m3/jaar
De mestproductie op een bedrijf met 120 melkkoeien en bijbehorend jongvee bedraagt 2.672 m3 op
jaarbasis, wat neerkomt op een dagproductie van 7,3 m3 per dag. Bij vergistingsruimte van in totaal 40
m3 bedraagt dan de gemiddelde verblijftijd 5,5 dagen uitgaande dat alle geproduceerde mest drijfmest
is. Echter in de praktijk zal een gedeelte van de stromest zijn wat afkomstig is van kalverhuisting,
ziekenboeg en afkalfruimte, maar aan de andere kant zal er spoelwater en voerresten in de mestkelder
terechtkomen waardoor het effect netto naar verwachting weinig uit zal maken.
De geproduceerde mest wordt mechanisch gescheiden op het bedrijf. Er zijn verschillende systemen op
de markt voor het mechanisch scheiden van mest zoals bijvoorbeeld een decanter, vijzelpers,
trommelscheider of een zeefbandpers. Voor de berekening is uitgegaan van een vijzelpers omdat dit
waarschijnlijk de scheider is die men gaat gebruiken in het systeem en omdat een vijzelpers voornamelijk
de grotere deeltjes afscheidt in de dikke fractie en daarmee zoveel mogelijk makkelijk omzetbare
organische stof achterlaat in de dunne fractie. Het scheidingsrendement van scheiders hangt af van o.a.
de specifieke uitvoering zoals bijvoorbeeld gebruikte zeefgrootte en tegendruk. Tevens heeft de
mestsoort en de mestsamenstelling een grote invloed op het scheidingsrendement. De
mestsamenstelling hangt af van o.a. het voerrantsoen wat de koeien krijgen. Gezien de vele
invloedsfactoren op het scheidingsrendement is uitgegaan van ingeschatte scheidingsrendementen op
basis van onderzoeksgegevens uit verschillende bronnen (Burton en Turner, 2003; Melse et al., 2004;
Schröder et al., 2009, Verloop et al., 2009). In Tabel 1 staan de uitgangspunten weergegeven en de
verdeling van de mest over de dikke en dunne fractie heen met de bijbehorende gehalten.
Tabel 1 Uitgangspunten scheidingsrendement van de vijzelpers en verdeling van de nutriënten over de
mest(fracties) heen
Scheidingsefficiency
(%)
Hoeveelheid
Droge stof
Organische stof
Stikstof
Fosfaat
Kalium

15%
40%
40%
15%
25%
15%

Mest
(kg/jaar)
(g/kg)
2.685.762
230.976
86
145.031
54
11.817
4,4
4.297
1,6
16.662
6,2

Dik
(kg/jaar)
(g/kg)
402.864
92.390
229
58.012
144
1.773
4,4
1.074
2,7
2.498
6,2

Dun
(kg/jaar)
(g/kg)
2.282.898
138.585
61
87.019
38
10.045
4,4
3.223
1,4
14.154
6,2

Door alleen de dunne mestfractie te vergisten, wordt het energiepotentieel in de dikke mestfractie
niet benut. Na scheiding is nog 60% van de organische stof beschikbaar voor de vergister. De
verwachting is dat deze organische stof wel beter afbreekbaar is dan de organische stof dikke fractie
waardoor de biogasopbrengst per kilogram organische stof in de dunne fractie hoger zal zijn. Met behulp
van een vergistingstest kan de biologische afbreekbaarheid en hydrolyseconstante bepaald worden. Op

basis van de afbreekbaarheid en de hydrolysesnelheid is de methaanproductie van een vergister te
voorspellen. De voorspelbaarheid hangt echter van het type vergister. Zo bestaat er een algemene
formule voor volledige geroerde continue vergister o.b.v. waarvan de methaanproductie kan worden
voorspeld bij verschillende verblijftijden. Echter, een dergelijke formule is er voor de microvergister niet,
voor zover bekend. Tevens zijn er geen resultaten van een vergistingstest van dunne fractie
rundveedrijfmest door het bedrijvenconsortium aangeleverd. In eerder onderzoek van Wageningen UR
Livestock Research is dit ook niet voor een dunne fractie rundveedrijfmest bepaald. Kortom de
gegevens ontbreken om een berekende inschatting te maken en daarom zijn algemene richtwaarden
gehanteerd voor de berekeningen t.a.v. de microvergister.
De richtwaarden voor biogasproductie uit rundveemest bedraagt 0,37 Nm3/kg os voor
rundveedrijfmest met voerresten en 0,28 Nm3/kg os voor rundveedrijfmest zonder voerresten (KTBL,
2005) bij een methaangehalte van 55%. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd voor de
berekening:
• Biogasproductie dunne fractie:
0,45 Nm3/kg os
• Methaangehalte biogas
60%
• Koolstofdioxidegehalte biogas:
40%
Ten opzichte van de algemene richtwaarde voor de biogasproductie uit rundveemest is uitgegaan van
een circa 20% hogere biogasproductie per kg os in de dunne fractie. Verwacht wordt dat het
methaangehalte ook wat hoger zal liggen dan bij normale mestvergisting en daarom is met een 5%
hoger methaangehalte gerekend. In tabel 2 staan de berekende in- en outputstromen van de
microvergister weergegeven met de bijbehorende gehalten.
Tabel 2 Input en outputstromen van de microvergister
Parameter
Hoeveelheid
Droge stof
Organische stof
Stikstof
Fosfaat
Kalium

Dunne fractie
(kg/jaar)
(g/kg)
2.282.898
138.585
61
87.019
38
10.045
4,4
3.223
1,4
14.154
6,2

Digestaat
(kg/jaar)
(g/kg)
2.234.874
90.561
41
38.995
17
10.045
4,5
3.223
1,4
14.154
6,3

Op basis van de gehanteerde uitgangspunten wordt 55% van de organische stof omgezet in biogas,
waardoor zowel het droge als organische stofgehalte in het digestaat daalt. Door deze omzetting is de
hoeveelheid digestaat ruim 2% kleiner dan de hoeveelheid dunne fractie die de microvergister ingaat.
De berekende biogasproductie bedraagt op jaarbasis 39.158 Nm3 bij een methaangehalte van
60%.Deze hoeveelheid is te laag voor een standaard range van een WKK-installatie voor
biogasinstallaties, bijv.
MAN-gasmotoren beginnen bij een elektrisch vermogen van 45 kWe. Ook voor een miniturbine ligt deze
hoeveelheid te laag, bijv. Capstone-microturbines beginnen bij 30 kWe. Er zijn WKK-installaties die voor
huishoudens geschikt zijn maar deze liggen in de range van 1-4,5 kW (bijv. Sunmachiche of Vaillant).
Voor de berekende biogasproductie lijkt een micro-WKK-installatie mogelijk geschikt, zoals bijv. de XGRI-

15 van Ecopower (UK) maar deze wordt nog niet ingezet met biogas als brandstof. Voor de verdere
berekening is uitgegaan dat de volgende specificaties van XGRI-15 ook gelden voor soortgelijke WKKinstallaties op biogas:
• Elektrische vermogen
6-15 kWe
• Elektrisch rendement
27% (bij 9 kWe) tot 30% bij 15 kWe
• Totaal energierendement
maximaal 92%.
De volgende uitgangspunten van de WKK-installatie zijn gehanteerd voor de berekende output:
• Elektrische rendement
27%
• Thermisch rendement
50%
• Vollasturen
8.200
De berekende bruto productie van de WKK-installatie is:
• Bruto elektriciteitsproductie
63.084 kWh
• Bruto warmteproductie
116.823 kWh
• Gem. elektrisch vermogen WKK-installatie
8 kWe
Bij een eigen elektriciteitsverbruik van 5% voor de microvergister en WKK-installatie blijft er netto 59.930
kWh elektriciteit over voor benutting in het eigen bedrijf en/of levering aan het openbare elektriciteitsnet.
Bij een eigen thermisch verbruik van 30% voor verwarming van de microvergister en blijft er netto 81.776
kWh warmte over voor benutting in het eigen bedrijf en eventueel levering aan derden.
Een punt van aandacht bij de vergisting van de dunne fractie is het hogere gehalte aan ammoniumstikstof t.o.v. ongescheiden rundveedrijfmest wat bij hoge gehalten kan leiden tot remming op het
biologisch proces en daarmee leiden tot een lagere biogasproductie. Echter de remming is afhankelijk
van het ammoniumgehalte, de pH en mate van adaptatie door de micro-organismen aan hogere
ammonium-stikstofgehalten. Of mate remming optreedt zal proefondervindelijk vastgesteld moeten
worden.
3.3 Bestemming outputstromen
De bestemming van de outputstromen hangt van de specifieke bedrijfssituatie (bijv. veel/weinig eigen
grond), locatie (bijv. veedichtgebied of niet) en lokale afzetmogelijkheden (bijv. akkerbouwer). Uitgegaan
kan worden dat de dunne fractie op het eigen melkveebedrijf afgezet kan worden. De afzet van de dikke
afzet zal afhangen hoe groot de plaatsingsruimte voor mest op het eigen bedrijf mogelijk is en in welke
mate er dikke fractie naar derden afgezet zal moeten worden. Hierbij speelt ook een rol of het
melkveebedrijf wel/geen derogatie heeft en of de mestboekhouding is gebaseerd op forfaitaire waarden
of bedrijfsspecifieke excretie (BEX).
Mogelijke afzetkanalen voor de dikke fractie zijn:
• Maïsland
• Akkerbouwland
• Boomkwekers
• Vogeltjesland
• Mestdrogers en -korrelaars
• Composteerders
• Na droging als vulling voor ligboxen

Waar de dikke fractie afgezet zal worden, zal afhangen van de bedrijfsspecifieke omstandigheden en
kansen die er lokaal zijn.
De verwachting is dat de veehouders met een microvergister eerst zullen kijken hoe ze de vergiste dunne
fractie en onvergiste dikke fractie zou optimaal mogelijk kunnen inzetten in het eigen bedrijf. Indien het
noodzakelijk is om fracties af te voeren, dan zullen ze op zoek gaan lokale en voordelige afzetkanalen en/of
afzetten naar akkerbouwers op kleigronden.

4 Effecten van microvergisting op milieu, landschap en landbouwstructuur
4.1 Effect op broeikasgasemissies
Boerderijvergisting zal erop gericht zijn om alleen mest te vergisten. Per saldo zal mestvergisting zonder
co-producten (= monovergisting) een kleine volumevermindering van de mesthoeveelheid betekenen
omdat een deel van de organische stof wordt omgezet naar biogas. Om de mestvergisting zo optimaal
mogelijk te laten verlopen, is het zaak uit te zien naar monovergisters die de organische stof voor een
groot deel afbreken en dit goed omzetten in biogas. Op de volgende posten kan een reductie in CO2emissie worden verwacht a.g.v. toepassing van een microvergister op een melkveebedrijf :
• Stal en mestopslag: methaanemissie uit mest
• Energie: elektriciteit en aardgas
• Besparing op kunstmestgebruik
1) Vermeden CO2-equivalenten in de stal en mestopslag
Broeikasgassen zijn methaan (CH4), lachgas (N2O) en kooldioxide (CO2). N2O wordt in de stal bijna
niet geproduceerd en daarom wordt een beschrijving achterwege gelaten. CO2 komt vooral vrij bij de
ademhaling van het vee. Hierop kan uiteraard weinig invloed worden uitgeoefend. Op basis van
IPCC-guidelines (West-Europa; hoogproductief melkvee) is bij langdurige mestopslag de CH4emissie 50 kg/dierplaats/jaar (IPCC-guidelines 1996/2006). Bij kortdurende mestopslag varieert de
CH4-emissie van 8,8 (IPCC-guidelines 1996/2006) tot 28,5 kg/dierplaats/jaar (NIR Dutch, 2010). CH4emissie bij melkvee in een ligboxenstal met langdurige mestopslag vindt globaal voor 67% plaats
vanuit de pens en voor 33% vanuit de mestopslag. Wanneer wordt uitgegaan van kortdurende
mestopslag gekoppeld aan stalaanpassingen met emissiearme vloersystemen dan kan berekend
worden dat de jaarlijkse besparing minimaal 54.180 en maximaal 103.824 kg CO2-equivalenten is
voor 120 melkkoeien.
2) Vermeden CO2-equivalenten a.g.v. duurzame energieopwekking
De gemiddelde energieverbruiken op een melkveebedrijf van 120 melkkoeien zijn:
• Elektriciteit: 400 kWh/koe
• Aardgas: 46 m3/koe
Voor een bedrijf met 120 melkkoeien betekent dit een elektriciteitsverbruik van 48.000 kWh en een
aardgasverbruik van 5.520 m3. Op basis van de gevens van de Ecoinvent-database (Ecoinvent,
2010) is een berekening gemaakt van de directe emissiereductie van de microvergister door de
opwekking van elektriciteit en warmte. Er is vergeleken tussen opwekking van warmte m.b.v. een
WKK-installatie op biogas en tussen elektriciteitsopwekking o.b.v. de gemiddelde mix van
elektriciteitsopwekking in Nederland en warmteproductie o.b.v. aardgas. De berekende
emissiereductie bedraagt op jaarbasis:
• Elektriciteit: 35 ton CO2-equivalenten
• Aardgas: 3 ton CO2-equivalenten bij een besparing van 25% op aardgasverbruik
De totale berekende emissiereductie bedraagt 38 ton CO2-equivalenten. Bij zuivelboerderijen kan de
besparing wat hoger uitvallen omdat deze een grotere energiebehoefte hebben door de
zuivelverwerking. Bij melkveebedrijven met een melkrobot kan de besparing ook wat hoger uitvallen
doordat het energieverbruik hoger is en gelijkmatiger over de dag verdeeld is.

3) Vermeden CO2-equivalenten bij toediening van digestaat
Uitgegaan kan worden van afzet van de dunne en dikke fractie op het eigen melkveebedrijf. De
dunne fractie van digestaat bevat een hoger N-gehalte (vooral ammonium-N) als gevolg van
vergisting. Toediening van vergiste mest op het bedrijf levert een besparing op van 10,9 kg CO2 per
kg N (artikel Nieuwe Oogst, 2008), omdat voorkomen wordt dat bij de productie, transport en
toediening van kunstmest CO2 emitteert. Wordt uitgegaan van een bedrijf van 120 melkkoeien
zonder jongvee met een melkproductie van 9500 kg melk/dierplaats/jaar dan wordt 29,2 m3
mest/dierplaats/jaar geproduceerd (Mestbeleid 2010-2013, tabel 6). Dit betekent op bedrijfsniveau
3.504 m3 mest. Digestaat heeft ten opzichte van onvergiste mest een verhoogd gehalte aan Nmineraal (0,6 kg/ton). Dit kan op bedrijf met 120 melkkoeien een besparing van kunstmest-N geven
van 2.102 kg , en levert een reductie van 22.912 kg CO2-equivalenten.
Samenvattend wordt op bedrijfsniveau (met 120 melkkoeien), per melkkoe de potentiële besparing
in CO2-equivalenten weergegeven in tabel 3.
Tabel 3 Potentiële besparing in CO2-equivalenten als gevolg van microvergisting door aanpassing stal,
weidesysteem en kunstmestvervanging door digestaat
Bron
CH4
N2O/CO2
Besparing fossiele energie
Totaal (voor 120
melkkoeien)
Per melkkoe

CO2-equivalenten
(ton)
54,2 – 103,8
22,9
38,0
115,1 – 164,7

Locatie
stalaanpassing snelle mestafvoer
toediening digestaat i.p.v. kunstmest
microvergister

1,0 – 1,4

De besparing aan CO2-equivalenten door reductie van methaanemissie in de stal, vervanging van
kunstmest-N door digestaat en het vergisten van mest is 1,0 tot 1,4 ton per melkkoe (zonder jongvee)
per jaar. Deze besparing staat direct of indirect in verband met het vergisten. Grofweg wordt de helft
van het melkvee gehouden op bedrijf die groot genoeg zijn waardoor de potentie op maximaal 50.000
ton CO2-equivalenten zal liggen. Verder zullen niet allen bedrijven willen investeren in een
microvergister vanwege uitlopende redenen, zoals bijvoorbeeld geen interesse, onvoldoende
financieel rendement, onvoldoende SDE-budget, etc. Bij een marktpenetratie van 10% van de
bedrijven die groot zijn voor een microvergister ligt de potentiële besparing op grofweg 5.000 ton CO2equivalenten.

4.2 Effecten op ammoniak en geur
Het proces van vergisting is erop gericht om de mest zo vers mogelijk in de vergister te krijgen. Dit is
mogelijk door de mest zo snel mogelijk uit de stal te halen, b.v. met een mestschuif die elk uur de mest
en urine over een dichte vloer in een kleine put schuift buiten de stal. Dit levert niet alleen voordeel op
door een hogere biogasproductie (geschat wordt 10-20% hoger) maar geeft ook voordelen door een beter
klimaat in de stal vanwege lagere ammoniakconcentraties in de stal. In een nieuw gebouwde stal was de
ammoniakemissie (in kg NH3/dierplaats/jaar) bij permanent opstallen en bij 4 uur beweiden respectievelijk
30% en 25% lager dan in een traditionele ligboxenstal. De reductie werd behaald doordat de stal voorzien
was van lange looppaden (80% van de loopoppervlakte) en een roostervloer met Comfort Slat Mat
rubberbekleding volgens het brievenbusprincipe (20% van de loopoppervlakte) (Kasper, 2009).
Door vergisting verandert de samenstelling van de dunne mestfractie. Er wordt organische stof
afgebroken waardoor meer organisch gebonden stikstof vrijkomt als ammonium-stikstof en ook neemt de
pH toe door vergisting. Op basis van deze verandering zou je een hogere ammoniakemissie verwachten
tijdens opslag en uitrijden. Echter doordat in Nederland de wettelijke verplichting bestaat om
mestopslagen af te dekken om zo de ammoniakemissie uit deze opslagen substantieel (>75%) te
verminderen is naar verwachting het effect van vergisting op de ammoniakemissie uit eindopslagen
gering. Uit de beperkte beschikbare onderzoeksgegevens blijkt niet dat uitrijden van vergiste mest leidt
tot een hogere ammoniakemissie t.o.v. onvergiste mest. Verklaringen die hiervoor worden gegeven zijn,
dat de vergiste mest een lager drogestofgehalte en een lagere viscositeit heeft waardoor deze sneller en
beter door de bodem wordt opgenomen, waardoor de vergiste mest minder lang is blootgesteld aan de
atmosfeer (Kool et al., 2005).
Geuremissie van mest is afkomstig van verschillende geurstoffen. Veel geurstoffen ontstaan door een
onvolledige afbraak van organische materiaal in mest tijdens de opslag. Door vergisting worden
geurstoffen afgebroken waardoor de geuremissie van vergiste mest lager is dan van onvergiste mest
tijdens opslag. Ook tijdens uitrijden is de geuremissie van vergiste mest lager. Tevens ligt de
geurintensiteit ook lager waardoor het geurbelaste gebied lager ligt dan bij onvergiste mest (Kool et al.,
2005).
4.3 Effecten op milieu
Effecten van mestvergisting op het organische stofgehalte in de bodem en de bodemvruchtbaarheid zijn
moeilijk in te schatten, omdat bodemvruchtbaarheid vele invloedsfactoren kent en effecten meestal pas
over langere termijn inzichtelijk worden. Over het effect van mestvergisting op het organische
stofgehalten in de bodem en de bodemvruchtbaarheid is voor zover bekend geen (langjarig) onderzoek
uitgevoerd. Het beperkte onderzoek wat op dit gebied is gedaan beperkt zich tot covergiste mest.
Covergiste mest is qua effect niet te vergelijken met vergiste mest omdat bij covergisting organisch
materiaal wordt toegevoegd aan de mest waardoor het eindproduct wezenlijk anders is dan vergiste mest
en daarbij ook nog eens verder afwijkt van vergiste dunne mestfractie. Verder zijn effecten op
waterkwaliteit en bodemdaling in het veenweidegebied moeilijk in te schatten vanwege de complexe
processen die hierbij een rol spelen. Onderzoeks- en praktijkresultaten bij langjarig gebruik van vergiste
(dunne) fractie rundveedrijfmest zullen meer duidelijkheid kunnen scheppen in de milieueffecten van
microvergisting.

4.4 Effect op bedrijfsprocessen
Een microvergister heeft de volgende effecten op bedrijfsprocessen:
•

Mest, mestopslag en –verwerking, toediening
Door de introductie van microvergisting op het bedrijf wordt mestverwerking toegepast in de vorm van
scheiding. Hierdoor verdwijnt de ruwe rundveedrijfmest van het bedrijf als meststof waarvoor in de
plaats dikke fractie en vergiste dunne fractie terugkomen. Het voordeel van twee verschillende
fracties is dat je deze gerichter kan inzetten (o.a. tijdstip en perceel). Het nadeel echter is dat er twee
verschillende mestopslagen nodig zijn (een voor de dunne fractie en een mestplaat voor de dikke
fractie) en dat de fracties met twee verschillende machines dienen te worden uitgereden wat minder
aantrekkelijk is bij eigen mechanisatie. Voor het uitrijden zal daarom de loonwerker vaker ingezet
worden.

•

Energie
Een vergister kan energie leveren in de vorm van elektriciteit en warmte of groen gas. Bij productie
van elektriciteit en warmte wordt gebruik gemaakt van een warmtekrachtkoppeling-installatie (WKK),
waarbij een gasmotor of gasturbine het biogas omzet in elektriciteit en warmte. Gezien de geringe
biogasproductie is productie van groen gas niet rendabel vanwege de hoge kosten voor
opwaardering van het biogas. De verwachting is daarom dat een WKK-installatie de standaard wordt
bij een microvergister, omdat daarmee wordt voorzien in zowel de elektriciteits- als warmtevraag in
het eigen bedrijf. Benutting van elektriciteit en warmte op eigen bedrijf zal namelijk rendabeler zijn
dan verkoop aan het net of aan derden.
De elektriciteitsvraag van het eigen veebedrijf kan komen van b.v. melkstal, melkrobots, mestrobots/
mestschuiven, voorkoelers van melk, motoren voor het regelen van de zijschermen van de stal,
verlichting, etc. Elektriciteit die niet op het eigen bedrijf gebruikt kan worden is terug te leveren aan
het openbare elektriciteitsnet en kan zo worden verkocht aan derden.
De warmte die ontstaat wordt deels gebruikt voor de vergister zelf. De overige warmte zal nuttig
gebruikt worden voor bedrijfsprocessen op het bedrijf. Op een melkveebedrijf is relatief weinig
warmte nodig: alleen voor het schoonmaken van melkleidingen en melkapparatuur en verder voor de
melkaanmaak van melkpoeder tot drinkbare melk voor de kalveren. Voor warmtebenutting zou
warmtelevering aan het woonhuis ook meegenomen kunnen worden. Levering aan derden zoals
tuinbouwbedrijven, vleeskuikenbedrijven, kalverhouderijen met witvleeskalveren of andere bedrijven
en woningen in de regio zou gewenst zijn. Echter het is niet waarschijnlijk dat warmtelevering zal
plaatsvinden naar derden vanwege de hoge kosten voor warmtetransport.

•

Arbeid
De arbeidsbehoefte op het bedrijf neemt toe als gevolg van het gebruik van een microvergister
vanwege de dagelijkse controle van de scheider, vergister en WKK-installatie en overige
werkzaamheden zoals onderhoud, storingen en administratie. Deze inzet zal circa 15-30 minuten per
dag vergen (Timmerman et al., 2005). Daarbovenop komt nog de extra tijd die in het uitrijseizoen
nodig is voor het uitrijden van meerdere fracties, maar mogelijk kan dat beperkt worden doordat

minder kunstmest zal worden uitgereden waardoor de netto arbeid gelijk blijft. Kortom bij een goed
draaiende microvergister kan de melkveehouder zich dus volledig blijven inzetten voor het
melkveebedrijf.
•

Kunstmest
De verwachting is door de scheiding en vergisting de dikke fractie en vergiste dunne fractie gerichter
ingezet kunnen worden, waardoor op de aankoop van kunstmest bespaard kan worden.

•

Economie
De economie wordt bepaald door kosten en opbrengsten die in relatie staan met de microvergister.
Belangrijke kostenposten zijn: investering scheider, microvergister en WKK-installatie, onderhoud,
uitrij- en afzetkosten en arbeidsinzet. Belangrijke opbrengstposten zijn: benutting geproduceerde
elektriciteit in het eigen bedrijf en verkoopopbrengst, benutting geproduceerde warmte in het eigen
bedrijf evt. levering aan derden.

•

Beweiding
Het toepassen van de beweiding leidt er toe dat er meer weidemest wordt geproduceerd en minder in
de mestkelder terecht komt. Hoe meer er beweid wordt, hoe minder mest beschikbaar is voor de
microvergister en hoe lager de energieproductie zal zijn. Het gebruik van een microvergister geeft
daarmee extra druk om zo min mogelijk beweiding toe te passen om zoveel mogelijk mest in de
mestkelder op te vangen voor de microvergister. Een ander effect van beweiding is dat minder mest
beschikbaar komt voor vergisting tijdens het weideseizoen. Hierdoor zal de biogasproductie lager zijn
en daarmee ook de energieproductie. De WKK-installatie zal daarom deellast moeten draaien,
hetgeen leidt tot een slechter elektrisch rendement.

4.5 Landschappelijke inpassing en vergunningen
Monovergisters hebben momenteel nog de vorm van krachtvoersilo’s. Ze zijn cilinderachtig van vorm,
hebben een diameter van ca. 3 meter en zijn ca. 10 meter hoog. Wanneer ze in het zicht staan – en dat
is het geval in een weids landschap met overwegend melkveebedrijven – dan is het de vraag of ze
passen in het landschap. Als een gemeente of provincie voersilo’s van vergelijkbare hoogte accepteert,
dan zouden deze mestsilo’s ook geaccepteerd kunnen worden. Bij geen acceptatie moeten alternatieve
oplossingen worden gezocht. Een oplossing kan zijn om de vergistertank(s) in een stal of schuur te
plaatsen. Dit betekent wel dat de stal of schuur hoog gebouwd zal moeten worden. Een andere oplossing
zou kunnen zijn om de tanks horizontaal te plaatsen en van een afdak te voorzien. Het is echter niet
duidelijk of horizontale plaatsing het vergisten (negatief) beïnvloedt. Een derde oplossing zou plaatsing
tussen bomen kunnen zijn. Het nadeel van deze laatste oplossing is dat de bomen de eerste jaren nog
geen 10 meter hoog zijn.
Aangezien de uitvoering van de microvergister is gebaseerd op opslagtanks voor bijproducten en brijvoer
is het de verwachting dat dezelfde eisen gelden voor draagvermogen van de grond voor de
microvergister als die gelden voor opslagsilo’s voor bijproducten en brijvoer.

4.6 Kansen in het landelijk gebied?
Kansen voor samenwerking in het landelijk gebied liggen vooral op het vlak van:
•

Betere benutting van mest
Scheiding en vergisting levert mestproducten op die gerichter ingezet kunnen bij verschillende teelten
waardoor een betere benutting van de mest mogelijk is. Boeren kunnen onderling contracten sluiten
over levering/ontvangst van mestproducten, b.v. levering dikke fractie digestaat van melkveehouder
naar maïsland voor akkerbouwer. Een melkveehouder met een fosfaatoverschot zal eerder geneigd
zijn dit soort contracten te sluiten.

•

Duurzaamheid
Vergisting draagt bij aan het energieneutraal worden van de melkveehouderij en daarmee levert het
een bijdrage aan de overheidsdoelstellingen op het gebied van duurzame enerigeproductie.

•

Lokale bedrijfsspecifiek kansen
Er kunnen lokale bedrijfsspecifieke kansen liggen om de geproduceerde mest tot meer waarde te
brengen doordat samenwerking van lokale bedrijven tot synergievoordelen kunnen leiden,
bijvoorbeeld: Een kalverhouderij die direct naast een melkveebedrijf ligt waarmee gezamenlijk de
mest kan vergist worden (kan in aparte silo’s om de bedrijfseigen mest gescheiden te houden) om zo
een grotere energieproductie te bereiken en tevens een betere warmtebenutting te hebben. Een
lokaal taxibedrijf die op aardgas wil rijden en gebruik kan maken van het lokaal geproduceerd biogas
uit een microvergister.

5 Discussie
De ontvangen informatie van de microvergister was summier, omdat het systeem nog volop in
ontwikkeling is en men nog niet wist hoe alles eruit kwam te zien. Daarbij veranderde gedurende de
studie de opzet van het systeem waardoor een aantal zaken in de studie aangepast diende te worden.
Doordat het systeem niet uitgekristalleerd was en er ook geen onderzoeksgegevens en/of
(praktijk)resultaten beschikbaar waren van het systeem is de gehele studie omgeven met inschattingen
en aannames. Om een goede inschatting te kunnen maken van het perspectief en daarmee het
mogelijke marktaandeel wat een dergelijke microvergister kan bereiken is een onderbouwing van het
economisch rendement van een dergelijke microvergister onontbeerlijk, maar maakte geen onderdeel uit
van deze studie. Dit alles bij elkaar maakt dat het ingeschatte beeld van de effecten van microvergisting
met de nodige onzekerheid is omgeven.
De biogasproductie van een microvergister bij vergisten van de dunne fractie is dermate laag dat een
standaard WKK-installatie o.b.v. een gasmotor of mictoturbine te groot is voor een melkveebedrijf met
120 melkkoeien. Bij volledig opstallen kan de mestproductie weliswaar met 20% toenemen bij
summerfeeden (KWIN, 2011) maar dan nog betekent dit dat een WKK-installatie van maar circa 10 kWe
nodig is. Voor een melkveebedrijf met 130 melkkoeien (incl. jongvee) met summerfeeding waarbij alle
mest wordt vergist kom je uit op een WKK-installatie van 17 kWe (Timmerman et al., 2005). Dus de
bedrijfsomvang zal aanzienlijk hoger moeten zijn om de huidige standaardrange van WKK-installaties te
kunnen benutten voor monovergisting op een melkveebedrijf. Mogelijk dat nieuwe ontwikkelingen (bijv.
brandstofcel) naar lagere vermogens dit beeld kunnen veranderen. Men kan er ook voor kiezen om een
coproducten silo erbij te plaatsen waarmee een vloeibaar coproduct bijgedoseerd kan worden om de
biogasproductie te verhogen. Hierdoor kan men relatief kleine hoeveelheid coproduct toch gebruiken
maken van de standaard range van WKK-installaties.
Door de kleine WKK-installatie zal bijna elke vorm van warmtelevering aan derden geen rendement
opleveren vanwege de relatief grote investeringen in een warmtenet en omdat de hoeveelheid warmte
die beschikbaar is, absoluut gezien niet al te groot is. Het aanleggen van een biogasleiding zou mogelijk
een optie kunnen zijn om verschillende kleine vergisters aan elkaar te koppelen, waarbij op een centrale
plek het biogas tot waarde wordt gebracht. Echter bij deze vorm moeten de bedrijven alsnog energie
inkopen en op een andere manier de vergister in de winter verwarmen. Tevens speelt in de provincie
Utrecht mee dat aanleggen van een biogasleiding in het veenweidegebied geen eenvoudige zaak is door
de grondsoort en de infrastructuur.
Het meeste perspectief lijkt er te zijn op (zeer) grote melkveebedrijven die een eigen zuivelverwerking
hebben en/of melkrobots waardoor de energievraag op het eigen bedrijf groot is. Mogelijk dat in de
toekomst combinaties van eigen (kracht)voerproductie van algen, eendenkroos kunnen ontstaan. De
dunne fractie van de vergiste mest kan dan dienen als voeding voor genoemde nieuwe teelten. Ook de
CO2 die vrijkomt bij vergisting zou dan mogelijk tot waarde kunnen worden gebracht.

6 Conclusies en aanbevelingen
6.1 Conclusies
Er is maar beperkte informatie aangeleverd over de opzet van de microvergister en tevens ontbraken
resultaten van vergistingstesten van dunne fracties rundveedrijfmest waardoor de effecten van de
microvergister alleen konden worden bepaald aan de hand van inschattingen en aannames. Op basis
van deze inschattingen en aannames kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
• Een microvergister op een bedrijf met 120 melkkoeien waarbij alleen de dunne fractie wordt
vergist heeft een zeer kleine WKK-installatie van 8 tot 10 kWe nodig.
• Gezien de kleine WKK-installatie zal dit leiden tot weinig of geen samenwerking met derden
voor energielevering. Een microvergister zal voornamelijk gericht zijn op het energieneutraal
maken van het eigen melkveebedrijf.
• De microvergister is bedoeld voor een melkveebedrijf met circa 100-120 melkkoeien, of een
vergelijkbare bedrijfsgrootte van ongeveer 2000 vleesvarkens.
• Bij toepassing van snelle mestafvoer uit de stal, microvergisting en besparing op kunstmest
kan besparing oplopen tot 1,0-1,4 ton CO2-equivalenten per melkkoe.
• Het effect op het landschap zal voornamelijk bestaan uit het extra silo’s die op het bedrijf
worden geplaatst.
• Het effect van microvergisting op de agrarische bedrijfsprocessen zal hoofdzakelijk bestaan
uit een verandering in het bemestingsplan. Er zal voortaan worden bemest met vergiste
dunne fractie en onvergiste dikke fractie i.p.v. bemesting met onvergiste mest. Verder zal
er door een gerichtere inzet van beide mestfracties zal er minder kunstmest worden
gebruikt.
6.2 Aanbevelingen
De aanbevelingen die voortvloeien uit de uitgevoerde korte deskstudie zijn:
• Uitvoering van een vergistingstest voor verschillende dunne fractie rundveedrijfmest om inzicht te
krijgen in en de potentiële methaanproductie en afbraaksnelheid van dunne fracties
rundveedrijfmest.
• De microvergister staat nog in de beginstadium van ontwikkeling. Verdere ontwikkeling en
onderzoek zijn nodig om tot een beter systeem te komen waarvan ook meer resultaten bekend
zijn, zodat ondernemers meer kunnen inschatten of het systeem voor hen geschikt is. En dan zijn
de effecten op milieu, landschap en landbouwstructuur ook in te schatten en te onderbouwen.
• Voor een succesvolle introductie van microvergister op melkveebedrijven zijn kleinschalige,
goedkope WKK-installaties met een hoog elektrische rendement nodig en/of mogelijkheden om
biogas direct lokaal goedkoop te kunnen benutten. Ontwikkelingen op dit gebied zijn derhalve
noodzakelijk.
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