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VOORWOORD
Productie van biogas via vergisting heeft vanaf 2000 een herintrede gedaan in Nederland na een aanvankelijke
start in de tachtiger jaren van de vorige eeuw.
Een reeks van projecten is gestart sinds die tijd. Door stimulering vanuit de Rijksoverheid via
exploitatiesubsidies (MEP,- OV-MEP en SDE(+)) is de echte ontwikkeling in Nederland dan ook op gang
gekomen. En daarmee levert de techniek van vergisting een belangrijke bijdrage aan de productie van
hernieuwbare energie. Daarnaast helpt vooral co-vergisting ook bij het realiseren van reductie van
methaanemissies uit mestopslagen en levert daarmee ook een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.
Voor een verdere ontwikkeling van de vergistingsketen is het van belang dat de sector gezond is en
kosteneffectief kan opereren.
Om deze reden is besloten om, vanuit de innovatieagenda van de Rijksoverheid, een evaluatie van de
vergistingsketen in NL uit te voeren. Doel hiervan is om een brede inventarisatie te maken van sector. Hiermee
is de sector in duidelijke kengetallen weergegeven.
De rapportage hiervan ligt nu voor u.
De basis voor deze inventarisatie was een enquête in de sector. De grote respons hierop geeft duidelijk aan dat
de sector behoefte heeft aan een duidelijk referentiekader binnen de vergistingsketen in Nederland als basis
voor verdere optimalisatie en verbetering van de kosteneffectiviteit.
In dit rapport wordt ingegaan op de beschrijving van de vergistingsketen op basis van gegevens van installaties
die in 2010 volledig in bedrijf waren.
Actuele trends zoals mono-vergisting en productie van Groen Gas komen daarom nog niet voor in deze
inventarisatie.
Met dit rapport is fase 1 (Inventarisatiefase) van de evaluatie van de vergisters in Nederland afgesloten. In fase
2 van het project worden een twintigtal vergisters een jaar lang gemonitord. De nadruk ligt hier op het
verbeteren van de kosteneffectiviteit van het vergistingsproces door procesoptimalisatie.
Ir. M.H.M. Dumont
Agentschap NL
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SAMENVATTING
De vergistingssector in Nederland is een jonge sector. Deze studie werd uitgevoerd in opdracht van Agentschap
NL, met Organic Waste Systems NV als opdrachtnemer, met als doel de vergistingssector in kaart te brengen,
inclusief de huidige knelpunten.
Alle vergistingsinstallaties met subsidiebeschikking bij Agentschap NL werden
gevraagd mee te werken aan deze studie.
Uiteindelijk hebben 79 exploitanten hun
medewerking verleend aan de volledige
vragenlijst. Daarenboven hebben 5 andere
exploitanten een verkorte vragenlijst
ingevuld, wat de totale respons op 74%
brengt (84 op 113). Een overzicht van de
graad van medewerking is terug te vinden in
Figuur A.

Totaal:
84 installaties

Figuur A. Deelnamegraad exploitanten aan deze studie

Dit cijfer wordt min of meer bevestigd wanneer respons op vlak van netto elektriciteitsproductie wordt
berekend. Van de bij Agentschap NL gesubsidieerde stroomproductie in het jaar 2010, hebben de bevraagde
installaties 70% aangeleverd. De respons is derhalve goed te noemen en is daarmee een duidelijke
weerspiegeling van de marktbehoefte aan het hebben van een transparant referentiekader.
Deze studie heeft betrekking op het werkjaar 2010, waardoor nieuwe ontwikkelingen zoals groen gas nog niet
aan bod komen. Ook het aantal operationele installaties met SDE-subsidie in 2010 was nog heel beperkt.
Omdat een algemeen gemiddelde van de totale vergistingssector in Nederland soms weinigzeggend is, werden
de deelnemende installaties bij de verwerking regelmatig opgedeeld in 4 klassen (Figuur B):


klasse A: co-vergisting < 500 kWe



klasse B: co-vergisting tussen 500 en 1000 kWe



klasse C: co-vergisting ≥ 1000 kWe



klasse D: overige vergisting (geen co-vergisting van
mest, bv. industriële vergisters, GFT-vergisters…),
onafhankelijk van geïnstalleerd vermogen

De mestloze landbouwvergisters werden eveneens
onderverdeeld bij de co-vergisters, aangezien deze hier naar
bedrijfsvoering dichter bij aansluiten dan bij de meer
Figuur B. Procentuele verdeling van het aantal industriële vergisters van klasse D. Een aantal grote
varkensmestvergisters hebben niet deelgenomen aan deze
bevraagde installaties over de
studie, waardoor het aantal installaties binnen klasse C
verschillende klassen
mogelijk onderschat is. De groep van overige vergisters
(klasse D) is heel heterogeen. Binnen deze groep is de deelnamegraad van de GFT-vergisters niet zo hoog.
De eerste vergistingsinstallaties werden reeds gebouwd voor 2005. Deze kunnen beschouwd worden als
pioniers, allen eerder kleine co-vergisters uit klasse A en B. In de periode 2005-2006 was er een ware ‘boom’
van nieuwe installaties. Er werden in die periode ook enkele niet-co-vergisters gebouwd. Na 2006 nam de
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bouw van vergistingsinstallaties af en werden vooral nog grotere vergistingsprojecten (klasse C en D)
gerealiseerd.

Beeld van de input van de vergisters in Nederland
Niet alle vergistingsinstallaties hebben meegewerkt aan deze studie, dus het beeld van de inputsubstraten is
beperkt tot de gegevens die werden ingezameld (Tabel A). Daarbij valt op dat de belangrijkste klasse wat
betreft input de groep van de grote co-vergisters is. Maar ook de overige vergisters zijn niet te verwaarlozen in
de volledige sector, want ondanks slechts 8% van de bevraagde installaties tot deze klasse behoren, bedraagt
hun gezamenlijke input wel bijna 20% van de nationale vergisterinput.

Tabel A. Verdeling van de input over de verschillende klassen (2010)
% van totaal
aantal
installaties

tonnage
per klasse
ton/jaar

% van totaal
tonnage
inputmateriaal

Input per
installatie
ton/jaar

Biogaspotentieel
van de input
Nm³/ton

Klasse A
Klasse B
Klasse C
Klasse D

23%
34%
35%
8%

175 000
510 000
1 235 000
420 000

7%
22%
53%
18%

9 200
18 200
42 600
60 000

114
127
173
107

Totaal

100%

2 340 000

100%

28 200

137

Voor 83 installaties werden
goede gegevens over de input
verkregen (Figuur C). Daarbij
verwerkt een minderheid van de
installaties minder dan 10 000
ton per jaar (15%). Het
merendeel van de vergisters
verwerkt tussen de 10 000 en
25 000 ton of tussen de 25 000
en 36 000 ton aan input (resp.
45% en 24%).
Van de installaties die meer dan
25 000 ton aan input hebben,
behoort 20% tot de groep van
overige vergisters (klasse D).

Figuur C. Spreiding in gemiddelde jaarlijkse input voor de volledige
vergistingssector in Nederland

De input van vergistingsinstallaties kan uitgesplitst worden in verschillende categorieën van substraten. In
Figuur D stelt de buitenste ring de verdeling op basis van tonnen aan input voor de verschillende categorieën
substraten voor. De binnenste ring in Figuur D toont de bijdrage van de verschillende categorieën tot de totale
biogasproductie. Niet alle installaties hebben hun totale input gespecifieerd tijdens deze studie (bv. wanneer er
te veel verschillende inputstromen worden verwerkt). Het verschil tussen de totale input en de beschreven
input werd in deze grafiek weergegeven onder de categorie ‘niet gedefinieerd’. Er mag worden aangenomen
1
dat deze inputstromen zich vrij gelijk verdelen over de verschillende categorieën . De biogasproductie van de

1

met uitzondering van mest, aangezien deze input nagenoeg steeds werd gespecifieerd gezien het hoge aandeel in de voedingsmix
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categorie ‘niet gedefinieerd’ werd
evenredig verdeeld over de overige
categorieën (met uitzondering van mest).
Mest maakt 43% uit van de totale input
wat betreft aantal ton dat jaarlijks wordt
verwerkt door de vergisters in Nederland.
Het is logisch dat dit iets minder dan de
helft is, aangezien ook niet-mestvergisters
zijn opgenomen in deze studie. Wanneer
echter wordt gekeken naar de bijdrage van
mest in de totale biogasproductie, dan
daalt het aandeel mest tot 10%, wat
verklaarbaar
is
gezien
het
lage
biogaspotentieel.

Figuur D. Aandeel van verschillende categorieën substraten op de
input van de volledige vergistingssector in NL
Tabel B geeft een overzicht weer van de meest voorkomende inputsubstraten in de totale vergistingssector in
Nederland, zowel wat betreft totaal tonnage als wat betreft aandeel in de totale biogasproductie.

Tabel B. Inputstromen gerangschikt volgens tonnage verwerkt en volgens aandeel op de
biogasproductie voor de volledige vergistingssector in Nederland
Inputstroom

aandeel in tonnage

Inputstroom

% van totale ton
Varkensdrijfmest
Rundveedrijfmest
Maïssilage
GFT
Ecofrit
Groentenafval
Flotatieslib
Glycerine
Plantaardig vet
Aardappelstoomschillen

22,0
16,8
11,3
4,4
3,6
3,2
2,5
2,3
2,2
2,0

aandeel in biogasproductie
% van biogasproductie

Maïssilage
Glycerine
Plantaardig vet
Graanafval
Ecofrit
Putvet
Varkensdrijfmest
Rundveedrijfmest
Groentenafval
Kippenmest

16,3
10,7
6,4
5,7
4,6
3,7
3,4
3,3
2,3
2,1

Bovenstaande slaat op de volledige vergistingssector, inclusief niet-mestvergisters. Figuur E geeft de input weer
specifiek voor de co-vergisters. Het aantal niet gedefinieerde producten bedraagt eveneens ongeveer 10% van
de totale input en verwacht wordt dat dit zich evenredig verdeelt over de verschillende categorieën van coproducten. Iets meer dan de helft van de input van de co-vergisters bestaat uit mest, wat een logische waarde
is, gezien de minimale verplichting om 50% mest te verwerken. De overige co-producten komen in ongeveer
dezelfde mate voor als voor de totale sector, uitgezonderd het aandeel huishoudelijk afval, wat uiteraard niet
wordt vergist bij co-vergisters, en het aandeel industrieel afval, wat ongeveer een derde lager is.
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Wat betreft de bijdrage tot de totale
biogasproductie van alle co-vergisters, draagt
voedselafval het meest bij, gevolgd door de
energiegewassen en het industriële afval
(ondanks het lage aandeel in tonnage). Mest
en agrarisch afval dragen het minst bij tot de
biogasproductie. De tien meest voorkomende
inputstromen op basis van het aantal
installaties dat deze producten verwerkt, is
identiek voor de co-vergisters als voor de
totale sector. Wat betreft het criterium ‘aantal
verwerkte ton’ treden wel enkele verschillen
op. GFT komt uiteraard niet meer voor bij de
co-vergisters, en ook flotatieslib, groenteafval
en aardappelstoom-schillen verdwijnen uit
deze top 10. In de plaats komen graanafval,
kippenmest, supermarktmix en bietenpunten.

Figuur E. Aandeel van verschillende categorieën substraten
op de input van alleen de co-vergisters in
Nederland

Tabellen C en D geven meer details over de samenstelling van de mest in de vergistingssector in Nederland en
de verschillen per klasse van co-vergister, dus als functie van de grootte van die co-vergister. Hierbij valt op dat
varkensmest bij minder bedrijven wordt verwerkt, maar wel de belangrijkste mestinput vormt op vlak van
totaal verwerkte tonnen. Het zijn dus vooral grote vergisters die varkensmest verwerken.
Tabel C. Hoeveelheden mest verwerkt bij de bevraagde co-vergisters in deze studie
Mestsoort

Tonnage verwerkt door
bevraagde co-vergisters

Procentueel aandeel
van mestsoort

Aantal co-vergisters die
deze mest verwerken

Ton/jaar

% van totale mestinput

(op een totaal van 70)

429 160
328 168
30 250
14 106
40 340
-

51 %
39 %
4%
2%
5%
-

27
46
5
5
15
2

Varkensdrijfmest
Rundveedrijfmest
Kippenmest
Dikke fractie
Overige
Geen

Tabel D. Samenstelling van de mest verwerkt bij de verschillende klassen van co-vergisters in deze
studie en totaal aandeel mest op de volledige input per klasse
Mestsoort

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Totaal co-vergisting

Varkensdrijfmest
Rundveedrijfmest
Kippenmest
Dikke fractie
Overige

3%
87 %
0%
0%
10 %

38 %
55 %
1%
0%
6%

67 %
22 %
6%
2%
3%

51 %
39 %
4%
2%
5%

% mest op totale input

55 %

54 %

51 %

52 %
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Beeld van de output van de vergisters in Nederland
Het digestaat dat verkregen wordt na vergisting kan ofwel als dusdanig een toepassing krijgen, of eerst worden
bewerkt. Tabel E geeft een overzicht van de voorkomende vormen van digestaatverwerking voor de totale
sector in Nederland en tevens per klasse van vergisters.
Tabel E. Percentage van de bevraagde installaties (per klasse) die een digestaatbehandeling bezitten
Voorbehandeling

Totale sector

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Klasse D

Geen

35

61

46

13

17

Persen
Centrifuge
Droger
Hygiënisatie
Waterzuivering

43
14
13
15
12

39
0
6
0
0

36
7
4
18
4

50
20
27
27
13

33
50
17
0
67

De diverse eindproducten kunnen ofwel worden afgezet op eigen landbouwgronden, ofwel extern worden
afgezet (zowel binnen Nederland als in het buitenland, zie Figuur F). In de volledige sector wordt 25% van alle
eindproducten op eigen land afgezet. Van de eindproducten wordt 60% in Nederland afgezet bij derden. De
helft hiervan bestaat uit digestaat en een vierde uit gezuiverd proceswater. Vijftien procent tenslotte wordt
geëxporteerd naar het buitenland; dit is bijna allemaal als onbewerkt digestaat (wel gehygiëniseerd).
Van de naar het buitenland geëxporteerde eindproducten, gaat ongeveer 85% naar Duitsland en 15% naar
Frankrijk. Geen enkele van de bevraagde installaties voert digestaat af naar een andere mestverwerker.

Figuur F. Afzetkanalen voor de verschillende eindproducten. Bij deze figuur werden de
massaverhoudingen tussen de verschillende types van eindproducten behouden
Van alle eindproducten die bij de kleinste co-vergisters (klasse A) worden geproduceerd, wordt meer dan 60%
op eigen gronden afgezet en 40% extern, waarvan niks naar het buitenland gaat (Figuur G). Bij klasse B zijn de
verhoudingen omgekeerd; 34% van de eindproducten wordt op het bedrijf zelf gebruikt, 66% wordt extern
afgezet. Van de extern afgezette producten gaat ongeveer een kwart naar het buitenland. Bij de grootste co-
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vergisters (klasse C) is het aandeel van de eindproducten dat op het eigen bedrijf wordt afgezet gedaald tot
24%. Dertig procent van deze extern afgezette eindproducten gaat naar het buitenland. Bij de overige
vergisters tenslotte worden geen eindproducten op het eigen bedrijf gebruikt en gaat amper 2% naar het
buitenland.

Figuur G. Verdeling van de eindproducten over de verschillende afzetkanalen en per klasse
Bij de co-vergisters wordt het digestaat, of afgeleide eindproducten, beschouwd als dierlijke mest. Bij de afzet
ervan moeten de exploitanten rekening houden met de Nederlandse meststoffenwet. Het type mest dat in de
vergister gaat heeft meestal een grote invloed op wat er achteraf met het digestaat gebeurt. Tabel F geeft een
indicatie van de tonnages. Deze tabel bevat alleen de getallen voor 2010 voor de bevraagde co-vergisters in
deze studie.
Tabel F. Tonnages afzet in 2010 bij de bevraagde co-vergisters en als functie van de inputmix
Interne afzet
ton/jaar

Externe afzet
in Nederland
ton/jaar

Externe afzet
in buitenland
ton/jaar

> 80% varkensmest
1
> 80% rundermest
mix van varkens- en rundveemest

77 701
269 127
39 800

347 523
205 040
103 530

196 677
20 350
0

Alle co-vergisters samen

386 628

656 093

217 027

Type mest in input
1

1

uitgedrukt op totale aandeel mest

Landbouwbedrijven met rundvee hebben doorgaans meer grond, waardoor meer mest op eigen land kan
uitgebracht worden. Varkensboeren met een vergister hebben doorgaans onvoldoende eigen land, waardoor
afzet bij derden noodzakelijk wordt. Dan hebben ze de keuze tussen afzet op Nederlandse gronden of afzet in
het buitenland (na hygiënisatie).
Dit beeld wordt bevestigd in Figuur H. Ruim de helft van het digestaat dat afkomstig is van hoofdzakelijk
rundveemest wordt op eigen land afgezet. In geval van hoofdzakelijk varkensmest is dit slechts 12%.
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Logischerwijs trekken installaties met digestaat afkomstig uit hoofdzakelijk varkensmest vaker de grens over bij
afzet dan installaties die hoofdzakelijk rundveemest verwerken.

Figuur H. Interne en externe afzet van de eindproducten, al dan niet in het buitenland, als functie van
het type mest in de inputmix voor de co-vergisters in Nederland
Bij deze resultaten dient wel opgemerkt te worden dat de hoeveelheid vergiste varkensmest, en als gevolg
hiervan de hoeveelheid digestaat afkomstig van hoofdzakelijk varkensmest, wellicht onderschat is. Dit komt
omdat enkele grote varkensmestvergisters niet hebben deelgenomen aan deze studie.

Elektriciteits- en warmteproductie door de vergisters in Nederland
De meeste installaties beschikken over 1 of 2 biogasmotoren waarmee het gevormde biogas wordt omgezet in
stroom en warmte. Toepassingen met groen gas waren in 2010 pas in opstart, waardoor ze niet meegenomen
werden in deze studie.
Een kwart van de installaties
heeft
een
geïnstalleerd
elektrisch
vermogen
van
e
minder dan 500 kWe, 1/3 een
geïnstalleerd vermogen tussen
de 500 en 1000 kWe, 20%
tussen de 1000 en 1500 kWe
en nog eens een kwart meer
dan 1500 kWe (Figuur I).
Het geïnstalleerd vermogen
van een vergistingsinstallatie is
duidelijk
een
belangrijk
kenmerk. Het is dan ook zinvol
om
dit
kenmerk
als Figuur I. Geïnstalleerd elektrisch vermogen per installatie
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vergelijkingsbasis te nemen en andere parameters als functie van het geïnstalleerd elektrisch vermogen uit te
zetten. Dit is onder meer gebeurd voor de totale input die een installatie nodig heeft om het elektrisch
vermogen op vollast te laten draaien en voor het totaal volume aan hoofdvergisters per eenheid geïnstalleerd
elektrisch vermogen (Tabel G). Deze tabel leert dat kleinere vergisters meer input nodig hebben om een
eenheid geïnstalleerd elektrisch vermogen te laten draaien dan grotere. Bovendien is het reactorvolume per
eenheid opgesteld vermogen groter bij de kleine vergistingsinstallaties in vergelijking met de grotere vergisters.
Het gemiddeld elektrisch vermogen per installatie stijgt naargelang de installaties recenter zijn. Terwijl het
gemiddeld vermogen van een installatie die vóór 2005 in bedrijf werd genomen nog ± 550 kW e bedroeg, is dit
gestegen tot bijna 2000 kWe voor installaties die na 2008 in bedrijf werden genomen.
Tabel G. Kenmerken van de vergistingsinstallaties als functie van het geïnstalleerd vermogen
Totale sector

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Klasse D

Totale input
(ton/kWe)

28

34

28

23

27

Hoofdvergistervolume
(m³/kWe)

4,2

6,6

3,8

3,5

2,5

Totaal vergistervolume
(m³/kWe)

7,9

13,5

7,6

5,7

2,8

Bijna 20% van de vergisters in Nederland heeft in 2010 minder dan 5000 vollasturen gedraaid (of < 50% van de
geïnstalleerde capaciteit). Slechts 18% van de bevraagde installaties hebben meer dan 8000 vollasturen
gepresteerd (of aan 90% van de geïnstalleerde capaciteit).
Installaties van klasse C produceren beduidend meer elektriciteit dan installaties van klasse A of B (Tabel H). Dit
is omdat klasse C enkele zeer grote installaties bevat. De overige vergisters uit klasse D hebben gemiddeld een
nog hogere elektriciteitsproductie per installatie dan klasse C. Klasse A en B waren samen goed voor slechts
25% van de stroomproductie, terwijl ze wel 57% van de bevraagde installaties vertegenwoordigen.
Tabel H toont ook nog dat het percentage van de eigen elektriciteitsproductie dat nodig is om de installatie in
werking te houden afneemt naarmate de installatiegrootte toeneemt. Bij klasse D ligt het eigen verbruik wat
hoger, vooral dan omdat deze installaties een intensievere voor- en/of nabehandeling hebben.
Tabel H. Gemiddelde elektriciteitsproductie en het percentage eigenverbruik aan elektrische stroom
Totale sector

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Klasse D

Gemiddelde
stroomproductie
(MWe in 2010)

7 730

2 018

4 057

13 220

15 041

Percentage van alle
geproduceerde stroom

100%

6%

18 %

62 %

14 %

Percent
eigenverbruik

8%

10%

9%

7%

11%

De meeste vergisters hebben een bruto en netto elektrisch rendement tussen de 25% en 35%. Het verschil
tussen bruto en netto elektrisch rendement is te wijten aan het eigenverbruik van de installaties. Worden deze
cijfers vergeleken met de spreiding in elektrisch rendement van de motoren, dan blijkt dat maar liefst 93% van
de installaties een elektrisch rendement van > 35% hebben. Het feit dat de werkelijke elektrische rendementen
lager liggen dan de theoretische, heeft te maken met het feit dat een motor die niet op vollast draait, niet het
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maximale rendement kan halen. De vergistergrootte heeft tevens een invloed op het elektrisch rendement,
want de kleinere vergisters blijken minder efficiënt op dit vlak dan de grotere installaties.
Naast stroom produceert een biogasmotor of WKK ook nog warmte. Deze warmte wordt deels ingezet voor
opwarming van de reactoren. Bij 74% van de vergisters is hiervoor minder dan 15% van de warmte nodig.
Daarnaast kan er ook warmte ingezet worden voor andere doeleinden. In dit laatste geval spreekt met van
nuttige warmte of netto warmtebenutting. Bruto warmtebenutting is de som van de netto warmtebenutting
en de warmte ingezet voor verwarming van de reactoren. Tabel I leert dat de kleine co-vergisters uit klasse A
minder warmte benutten dan de grotere co-vergisters. Opvallend is ook de beduidend hogere
warmtebenutting binnen de groep van overige vergisters (klasse D), vergeleken met de co-vergisters. Bij de
bevraagde installaties die relevante gegevens konden verstrekken (78 in totaal), was de totale
warmteproductie in 2010 bijna 631 000 MWh t. Daarvan werd in totaal bijna 258 000 MWh t benut, waarvan
ruim 170 500 MWht als nuttige warmte kan beschouwd worden.
Tabel I. Totale netto en bruto warmtebenutting bij de bevraagde installaties en per klasse
Percentage warmtebenutting

Nuttige warmte
(netto)

Totaal benutte warmte
(bruto)

Klasse A
Klasse B
Klasse C
Klasse D

10 %
22 %
26 %
44 %

22 %
35 %
42 %
51 %

Alle co-vergisters

24 %

39 %

Alle bevraagde installaties

27 %

41 %

Maar liefst een kwart van de bevraagde installaties heeft geen enkele vorm van overige warmtebenutting. Nog
eens 41% gebruikt minder dan 30% van de vrijgekomen restwarmte. Dit is in de meeste gevallen als
verwarming van het woonhuis en eventueel de bedrijfsgebouwen, bv. stallen. Er is pas sprake van een
significante warmtebenutting bij aanwezigheid van hygiënisatie-apparatuur, een droger, warmtelevering aan
de buurt e.d. Slechts 8% van de vergisters benut meer dan 85% van de beschikbare warmte op een nuttige
manier. Meer nog dan bij de elektriciteitsproductie ligt bij de warmtebenutting een zeer groot potentieel om
de energetische efficiëntie van een installatie te verhogen. Er zijn echter diverse redenen en verklaringen
waarom niet meer installaties de grote hoeveelheden warmte nuttig aanwenden. Het grootste knelpunt hierbij
is de afwezigheid van een doeltreffende subsidieregeling voor warmtebenutting bij de bestaande vergisters.

Overige belangrijke kenmerken van vergisters in Nederland
Vergistingsinstallaties in Nederland bestaan gemiddeld uit 1 of 2 hoofdvergisters (respectievelijk 46% en 36%
van de bevraagde exploitanten) en 1 navergister (71%). Ongeveer 25% van de vergisters heeft geen
navergister. Van alle vergisters werkt 92% volgens het principe van de continu geroerde tank. De temperatuur
van de hoofdvergister ligt bij de meeste vergisters tussen 40 en 44°C.
Meestal is er geen enkele vorm van voorbehandeling op de input (42%). Bij de installaties die wel een
voorbehandeling hebben, zijn verkleining en hydrolyse het vaakst voorkomend. Opvallend is dat bij de overige
vergisters in alle gevallen één of meerdere voorbehandelingsstappen aanwezig zijn. De uiteindelijke dosering
van de al dan niet voorbehandelde input gebeurt op sterk verschillende manieren. Bij de dosering beschikt 64%
van de exploitanten over debietsregistratie bij de doseerpompen en 75% heeft doorzetregistratie bij de vaste
stofdosering.
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Bij meer dan 90% van de installaties wordt het methaangehalte van het biogas gemeten. Daarbij wordt
gemiddeld 57% methaan gemeten, waarbij ruim 80% van de installaties een methaangehalte tussen de 52,5 en
60% heeft. De aanwezigheid van een hydrolysetank is vaak een oorzaak van hogere methaangehaltes.
De intensiteit van monitoring en automatisatie is logischerwijs functie van de grootte van de vergister. Bij
kleinere vergisters is dit doorgaans minimaal, terwijl grote vergisters net een vergaande monitoring en
automatisatie hebben. Zeker bij de overige vergisters uit klasse D is er een intensieve procesbewaking, in
overeenstemming met het overwegend industrieel karakter van deze vergisters.
De biogasproductiviteit is een goede maat voor de intensiteit van het vergistingsproces, namelijk de
hoeveelheid biogas die een het volume aan vergistingstanks per dag produceert. Figuur J toont dat de
biogasproductiviteit toeneemt met de grootte van de co-vergisters. De overige vergisters uit klasse D hebben
de hoogste biogasproductiviteit.

Figuur J. Gemiddelde biogasproductiviteit voor alle bevraagde installaties en per klasse, uitgedrukt op
het hoofdvergistervolume en op het totaal vergistervolume (HV + NV)
Bij kleine tot middelgrote co-vergisters denkt 6 tot 8% van de installaties met behoorlijke tot grote
biogasverliezen te hebben. Veelal zijn lekken in de gaskappen de oorzaak. De keuze voor enkel
membraandaken in het verleden bleek in veel gevallen suboptimaal, want na enkele jaren ontstaan in deze
daken lekken. Verschillende installaties hebben (of zullen) deze oude daken vervangen door nieuwe dubbel
membraandaken om de lekken aan te pakken.
Naast lekken in de gaskap zijn er nog een aantal onderdelen die vaak problemen geven. Storingen bij de
gasmotor en vaste stoftoevoereenheid zijn het meest voorkomend. Verder klagen exploitanten over de hoge
onderhoudskosten en de inspanningen die hiervoor moeten geleverd worden. De slijtage van veel onderdelen
blijkt in praktijk hoger dan door de leverancier voorspeld. Slijtagegevoelige onderdelen zijn zeker de vaste
stoftoevoer en de ontwateringsstap op het digestaat. Doorgaans proberen exploitanten onderhoud zoveel
mogelijk zelf uit te voeren; groot onderhoud van de biogasmotoren wordt door allen uitbesteed.
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Financiële gezondheid van de vergisters in Nederland
Wanneer de totale investeringskosten van de vergisters in Nederland worden bekeken, dan is een opvallende
en duidelijke evolutie de sterke toename van de totale investering per project. De resultaten in Tabel J kunnen
grotendeels verklaard worden door de grotere omvang van nieuwe projecten vergeleken met de oude
projecten. Bijkomend beschikt een nieuwere installatie over meer mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een
verregaande digestaatbehandeling of een uitgebreide substraatvoorbereiding.
Tabel J. Evolutie van de totale investeringskosten per vergistingsproject en de investeringskosten per
geïnstalleerd elektrisch vermogen als functie van het bouwjaar van de installatie
Voor 2005

2005/2006

2006/2007

Na 2008

1 769 000

2 972 487

3 831 000

5 480 000

Gemiddelde investeringskosten op
geïnstalleerd vermogen (€/m³)

531

448

587

701

Gemiddelde investeringskosten op
geïnstalleerd vermogen (€/kWe)

3 183

3 256

2 828

2 743

Gemiddelde totale investeringskosten (€)

Worden de investeringskosten uitgedrukt op het totaal gerealiseerd vergistingsvolume (Tabel J), dan is er
aanvankelijk een daling, gevolgd door een stijging. Een mogelijke verklaring van de daling in de jaren 2005 en
2006 kan te zoeken zijn naar het verkleinen van de marges die genomen werden om een vergistingsproject te
realiseren.
Wanneer voor de co-vergisters de investeringskosten worden uitgedrukt per kW geïnstalleerd elektrisch
vermogen (Tabel J), dan valt op dat de kleinste co-vergisters slechter scoren dan de grotere. Per kW
geïnstalleerd elektrisch vermogen betaalt een kleine co-vergister duidelijk meer dan een grote.
Schaalvergroting verlaagt de kosten van elke kW geïnstalleerd vermogen.
Wat betreft exploitatiekosten en inkomsten werden de gegevens alleen geëvalueerd voor de co-vergisters, dus
zonder de overige vergisters uit klasse D.
Binnen de exploitatiekosten wordt de grootste brok ingenomen door de aankoop van substraat (42%). Deze
kostenpost is verhoudingsgewijs weinig of niet afhankelijk van de grootte van de co-vergister. Vervolgens zijn
de kapitaalkosten (27%) de tweede grootse exploitatiekosten. Deze omvatten het bedrag dat moet
gespendeerd worden aan afschrijvingen en rente. Hierbij blijken de kleinere installaties meer in het nadeel dan
de grotere. Verder kan ook een stijging in de afzetkosten voor het digestaat vastgesteld worden naarmate de
installatiegrootte toeneemt. Dit kan verklaard worden doordat kleinere co-vergisters het digestaat in grotere
mate op eigen land afzetten vergeleken met de grotere co-vergisters.
Wanneer dezelfde evaluatie gemaakt wordt, maar dan als functie van het jaar waarin de installatie in bedrijf
werd genomen (Figuur K), kan een groot verschil vastgesteld worden tussen de “pioniers” (voor 2005) en de
grote groep co-vergisters die volgden van 2005 tot 2008. De pioniers hebben verhoudingsgewijs een hoge
kapitaallast te dragen vergeleken met de andere installaties. Logischerwijs zijn de onderhoudskosten bij hen
groter dan bij de anderen. Opvallend zijn ook de lagere afzetkosten voor digestaat. De meeste pioniers gingen
immers uit van een situatie waarin ze het digestaat grotendeels op eigen grond kwijt konden. Vanaf 2005
wordt een evolutie van een stijgend aandeel aan kapitaallast en afzetkosten vastgesteld in de
exploitatiekosten. De stijging in kapitaallast kan gekoppeld worden aan de hogere totaalinvestering bij de meer
recente installaties.
De substraatkosten vormen de belangrijkste kostenpost en zijn momenteel een groot knelpunt in de sector. De
prijzen zijn zo hoog geworden, dat het in vele gevallen niet meer loont om op vollast te draaien. De aankoop
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van dure substraten kan men met de huidige inkomsten niet altijd meer compenseren. Dit wordt verder in dit
rapport geïllustreerd aan de hand van een rekenvoorbeeld met glycerine (zie pag. 152).

Figuur K Samenstelling van de huidige exploitatiekosten als functie van het bouwjaar
Aan de kant van de inkomsten is een gemiddelde vergistingsinstallatie voor 98% afhankelijk van de
hoeveelheid geproduceerde stroom. Daarbij wordt een deel via de verkoop van die stroom gerealiseerd (35%);
de rest is via subsidies (63%). Er blijkt er heel weinig verschil te zijn tussen de klassen van vergisters op vlak van
samenstelling van de inkomsten, ofwel verdeling tussen stroomprijs en subsidies. De gemiddelde stroomprijs
die een installatie in 2010 kon bedingen was c€ 5,3 per kWhe.
Er is ongetwijfeld een ongelijkheid tussen de verschillende subsidieregelingen (MEP en OV-MEP versus SDE),
maar spijtig genoeg kan op basis van deze studie hierover weinig zinvols geconcludeerd worden. Het aantal
exploitanten met een SDE-subsidie dat in 2010 voldoende lang gedraaid heeft, is nog te beperkt. Op dit aspect
wordt bij de knelpunten wel nog wat dieper ingegaan.
De exploitanten konden voor de afgelopen 3 jaren aangeven hoe groot hun winst of verlies was. Het correct
inschatten van winst of verlies is om diverse redenen in praktijk heel moeilijk. Met de betrouwbare resultaten
werd Figuur L opgemaakt, waaruit blijkt dat de winstgevendheid van de vergisters heel beperkt tot
onbestaande is. Het algemene aanvoelen na de vele bedrijfsbezoeken en gesprekken met de exploitanten is
dat de financiële balans momenteel heel slecht is. Bedrijfsgrootte lijkt hierop weinig effect te hebben. Door
schaalvergroting is het niet mogelijk om de winstgevendheid te verhogen, integendeel zelfs. Heel wat van de
grotere co-vergisters kiezen er bewust voor om niet op vollast te draaien omdat de substraatkosten hoger
oplopen dat wat dit aan bijkomende inkomsten kan genereren!
Wanneer een vergistingsinstallatie het in dit ongunstige marktklimaat toch goed doet, dan kan dit vaak aan één
van volgende redenen toegeschreven worden:


Investering werd volledig of grotendeels met eigen vermogen gefinancierd waardoor de kapitaalkosten
minder zwaar doorwegen.
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De vergisting kan gecombineerd worden met andere bedrijfsactiviteiten zodat er een win-winsituatie
gecreëerd wordt. In zo’n geval kunnen de hoge kosten van de vergister deels verrekend worden via de
andere bedrijfsactiviteit.



De vergister werkt binnen een eigen nichemarkt waarbinnen het ofwel hogere inkomsten kan genereren
ofwel lagere kosten kan afdwingen. Dit is vaak het geval voor vergisters binnen klasse D.



Er worden aanzienlijke extra inkomsten gegenereerd uit bijvoorbeeld warmtebenutting.

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Gemiddelde winst of verlies per klasse van covergister in
de afgelopen 3 jaar

20.000 €

-€

-20.000 €
2008
-40.000 €

2009
2010

-60.000 €

-80.000 €

-100.000 €

Figuur L. Winst of verlies voor de representatieve bevraagde installaties in de afgelopen 3 jaar
In de toekomst verwacht 43% van de installaties winst te kunnen maken, 26% hoopt gewoon break-even te
werken en 31% weet nu al dat ze verlies zullen maken. Deze winstverwachting voorspelt en verklaart meteen
waarom veel installaties geen bijkomende investeringen meer gepland hebben (44%). De wil is er vaak wel om
hun vergister te verbeteren, maar de financiële middelen daarentegen ontbreken.
Opvallend is dat 23% van de bevraagde exploitanten geen concrete plannen meer heeft. Zij willen gewoon hun
subsidieperiode voldraaien en daarna zullen ze wel evalueren wat er moet gebeuren met de vergister. Voor 9%
is het nu al uitgemaakt dat ze na het aflopen van de subsidie zullen stoppen met vergisting!
Gelukkig heeft de meerderheid toekomstplannen. Daarbij wil bijna 25% de overstap van WKK naar groen gas
volledig of gedeeltelijk maken. Een ander deel wil de gemaakte investeringen in biogasmotoren niet zomaar
opgeven en kijken eerder naar het vergroten van de capaciteit (extra motor), naar het benutten van warmte of
naar een meer doorgedreven digestaatverwerking.

Knelpunten in de vergistingssector in Nederland
Ten slot van de vragenlijst werd de exploitanten gevraagd om de 3 voornaamste knelpunten in de
vergistingssector aan te geven. Vervolgens werden de knelpunten gegroepeerd in categorieën. Figuur M geeft
een overzicht weer van de meest gehoorde categorieën van knelpunten bij de bevraagde exploitanten.
Na Figuur M volgt een samenvatting van de voornaamste knelpunten in de sector. Een gedetailleerde
bespreking is terug te vinden in het laatste hoofdstuk van dit rapport.
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Figuur M. Overzicht van de meest voorkomende categorieën van knelpunten bij de bevraagde
exploitanten
Zoals uit Figuur M blijkt, geeft de positieve lijst het meeste aanleiding tot ergernissen bij de bevraagde
installaties. Vooral het te beperkte aantal inputstromen die zijn toegelaten zijn hier de oorzaak van. Dit
probleem zou minder erg zijn, mocht het makkelijker zijn om nieuwe producten toe te voegen. In de praktijk is
dit echter een tijdrovende en dure weg, die volledig wordt overgelaten aan de markt zelf. Slechts weinig
marktpartijen worden bereid gevonden de evaluatiekosten alleen te dragen, wetende dat eens een product is
goedgekeurd, alle andere marktpartijen ‘gratis’ kunnen meegenieten. Ook worden de criteria waaraan een
product moet voldoen (om toegelaten te worden op de positieve lijst) als veel te streng ervaren.
Er is echter ook verbetering op komst. Zo werden in het najaar van 2010 21 nieuwe stoffen voorgedragen,
waarvan enkele al werden toegevoegd aan de positieve lijst en andere nog worden geëvalueerd. Verder wordt
ook een alternatieve route uitgewerkt waar nieuwe, niet op de positieve lijst voorkomende, co-producten
getoetst kunnen worden aan specifieke voorwaarden zodat deze toch naar co-vergisting kunnen gaan. Dit
systeem is momenteel in voorbereiding.
Ook inzake de mestwetgeving worden heel wat problemen aangehaald, die er telkens in mindere of meerdere
mate op neerkomen dat de potentiële afzetmarkt voor digestaat in Nederland te beperkt is, waardoor de
afzetkosten de pan uit swingen. Vooral het feit dat het digestaat afkomstig van co-vergisting volledig als
dierlijke mest wordt aanzien, belemmert de afzet. Nochtans hebben verschillende studies reeds aangetoond
dat digestaat en afgeleide producten (zoals dunne fractie en mineralenconcentraten) een andere werking
hebben wat betreft nutriëntenvrijstelling dan onvergiste mest. Tegenover deze dure afzetkosten voor eigen
nutriënten onder de vorm van digestaat staat tevens de eveneens dure aankoop van kunstmeststoffen. In de
sector leeft sterk de vraag om afgeleide producten van digestaat als kunstmestvervangers te kunnen afzetten.
Hiervoor werd door het ministerie EL&I reeds de eerste stappen gezet via een proefproject waarin met 8
pilotinstallaties werd onderzocht in hoeverre mineralenconcentraten uit verwerkte mest en digestaat
gelijkwaardig zijn aan kunstmest. Met deze resultaten is de overheid nu in overleg met de Europese Commissie
om dergelijke mineralenconcentraten als kunstmest te kunnen erkennen. Mogelijk kan dit onderzoek verder
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gezet worden waarbij ook een verruiming van de afzet voor andere producten zoals dikke fractie, dunne
fractie, gedroogde koek,… wordt nagegaan.
Verder is ook een duidelijk kader waarbinnen mestverwerking kan plaatsvinden, een absolute noodzaak voor
de sector. Zonder dit kader met randvoorwaarden, wordt het voor ondernemers risicovol om in nieuwe
technologieën te investeren. Verder onderzoek naar geschikte verwerkingstechnieken en de politieke wil om
kunstmestvervangers toe te laten, kunnen de afzetprijs van digestaat sterk doen dalen. Dit zou ook een
positieve weerslag op het milieu hebben, aangezien minder transport nodig is, en minder kunstmest moet
geproduceerd worden.
De subsidiebedragen die in MEP en OV-MEP worden toegekend, worden over het algemeen als ontoereikend
ervaren. Zeker met de recente prijsstijging van co-producten staat bij veel installaties het water tot aan de
lippen. In de latere SDE-regeling werd de subsidie wel verhoogd, wat uiteraard een goede zaak is voor de
nieuwe installaties, maar voor de bestaande installaties met MEP en OV-MEP betekent dit net extra druk. Er
mag zeker gesteld worden dat de nieuwe SDE-installaties de oude (OV-)MEP-installaties wegconcurreren, bv
door een betere concurrentiepositie bij aankoop van co-substraten. Dit schept een slecht precedent naar
ondernemers om in de toekomst met nieuwe technieken te starten (zoals bv. groen gas opwerking).
De duur van de subsidie wordt te kort bevonden. Dit heeft vooral zijn weerslag op de duur waarbinnen alle
infrastructuur moet worden afgeschreven. Veel installaties vinden ook dat de subsidieperiode flexibeler moet
worden, waarbij wel de berekening van de subsidiebeschikking mag worden behouden, maar waarbij de
toegekende subsidie over een iets langere tijdsduur mag worden opgenomen dan oorspronkelijk voorzien,
waardoor een minder jaar (bv. door mechanische pech of te dure grondstofprijzen) kan worden goedgemaakt
in latere jaren. Zoals eerder aangehaald zijn de nieuwere SDE-regelingen al beter uitgewerkt dan de
oorspronkelijke MEP-regeling, en werkt de overheid steeds verder aan een optimalisering. Voor concrete
voorbeelden wordt naar het laatste hoofdstuk van dit rapport verwezen.
Een knelpunt dat nauw samenhangt met de subsidieproblematiek is dat van de warmtebenutting. Zoals uit
deze studie blijkt, is de warmtebenutting bij de bestaande installaties minimaal. Warmtebenutting kan echter
voor extra inkomsten zorgen en hier ligt ook nog een groot potentieel om de energetische efficiëntie drastisch
te verhogen. Tot voor SDE 2011 waren de subsidieregelingen te beperkend wat warmtevergoeding betreft. Zo
kwam drogen van digestaat niet in aanmerking voor subsidiabele warmtebenutting, terwijl dit door de
afgelegen locatie van veel installaties vaak de enige mogelijke warmtebenutting is. Hierdoor konden vrij weinig
installaties volop van deze extra subsidie genieten. Hierin is echter verandering gekomen met SDE+ in 2011.
Het is heel belangrijk om ook de bestaande installaties te overtuigen meer warmte nuttig te gebruiken. In het
conceptadvies SDE 2012 van ECN/KEMA is daartoe een luik ‘warmtebenutting voor bestaande (co)vergistingsinstallaties’ opgenomen, maar dit alleen is ontoereikend voor de huidige installaties zonder
warmtebenutting. De voornaamste reden hiervoor is dat hun resterende subsidieperiode te kort is om
hierbinnen ook nog eens investeringen t.b.v. nuttige warmteaanwending af te schrijven. Wil men dat
bestaande installaties investeren in warmtebenutting, dan zal een warmtebonus gekoppeld moeten worden
aan een verlenging van de huidige subsidieperiode, of zal de warmtebonus hoger moeten liggen dan de
voorgestelde waarde van € 6,1/GJ zodat de investering binnen een kortere periode kan terugverdiend worden.
Tot slot blijkt het gebrek aan kennis over het vergistingsproces ook een onverwacht knelpunt. Door dit gebrek
aan kennis zijn veel exploitanten aangewezen op kennis van derden of moeten ze veel tijd investeren om deze
kennis op te doen. Een onafhankelijk kenniscentrum kan een oplossing bieden. Naast kennis verstrekken kan
zo’n kenniscentrum ook een onafhankelijke schakel vormen tussen leveranciers en exploitanten.
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SUMMARY
The Dutch digestion sector is young. This study was ordered by NL Agency and accomplished by Organic Waste
Systems NV. The goal was mapping the digestion
sector, including the current bottlenecks.
All digestion plants with a grant decision by NL
Agency were contacted to support this study.
Finally 79 plant operators have participated to
the comprehensive questionnaire. Additionally 5
plant operators filled out a shortened
questionnaire, which brings the total response
on 74% (84 on 113). An overview of the degree
of cooperation can be found in Figure A.

Total:
84 installations

Figure A. Participation of AD-operators to this study
This number is more or less confirmed when the
response in terms of electricity production was calculated. The inquired plants produced 70% of the electricity
production granted by the NL Agency in 2010. Consequently the response is good and can be considered a
clear reflection of the market demand for the creation of a transparent reference frame.
This study relates to the year 2010 and consequently doesn’t include new developments such as green gas.
Also the number of operational digestion plants with an SDE grant was very limited at the time of the
questionnaire.
Since a general average of the total digestion sector in the Netherlands will be meaningless for most
parameters, the enquired digestion plants were regularly split up into 4 classes (Figure B):


class A: co-digestion < 500 kWe



class B: co- digestion between 500 and 1000 kWe



class C: co- digestion ≥ 1000 kWe



class D: other digestion (no co- digestion of manure,
e.g. industrial digesters, VGF-digesters,…),
independent from their installed electrical power

Non-manure agricultural digesters were also counted as
co-digesters since their process management is closer to
that of a co-digester compared to the industrially
managed digesters of class D. A large number of pig
Figure B. Distribution of participating AD plant
manure digesters did not participate in this study, this
operators over the different classes
possibly resulted in an underestimation of the number of
plants in class C. The group of other digesters (class D) is
very heterogeneous. Within this class the degree of participation of the VGF digesters was not so high.
The first digestion plants were built before 2005. These plants are all rather small digesters (belonging to class
A and B) and can be considered as pioneers. Within the period 2005-2006 there was a huge boom of new
digestion plants. Within this period also some non-agricultural digesters were built. The number of newly
constructed digestion plants diminished after 2006 and mainly larger digestion projects (belonging to class C
and D) were realized in that period.
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View on the input of Dutch digestion plants
The picture of the input is limited to the collected data since not all digestion plants participated to this study
(Table A). From this table can be noted that the most important class concerning the input is the group of large
co-digesters (class C). But also the other digesters cannot be ignored compared to the entire digestion sector.
Despite the fact that only 8% of the enquired digestion plants belong to class D, the total input of this class
represents nearly 20% of the national digestion input.
Table A. Distribution of the input over the different classes (2010)
% of total
number of
installations

tonnage
per class
ton/year

% of total
tonnage
input material

Input per
installation
ton/year

Biogas potential
of the input
Nm³/ton

Class A
Class B
Class C
Class D

23%
34%
35%
8%

175 000
510 000
1 235 000
420 000

7%
22%
53%
18%

9 200
18 200
42 600
60 000

114
127
173
107

Total

100%

2 340 000

100%

28 200

137

Good and representative input
data could be collected from 83
installations (Figure C). A minor
part of the digestion plants is
processing less than 10 000 tons
of input yearly (15%). The major
part of the digestion plants is
processing between 10 000 and
25 000 tons or between 25 000
and 36 000 tons of substrates a
year (45% and 24% respectively).
20% of the digestion plants
processing more than 25 000
tons of annual input are
belonging to class D (other
digesters).

Figure C. Distribution of the average annual input in the AD-sector in the
Netherlands

The input of digestion plants can be split up into several types of substrates. The outer ring of Figure D
represents the distribution based on the annual treated input amounts for the different substrate types. The
inner ring of Figure D shows the contribution of each type of substrate to the total annual biogas production.
Not all plants have completely specified their input in this study (e.g. when too much different inputs were
treated). The difference between the total input and the specified input is represented in Figure D by the
category ‘Not defined’. It can be assumed that these undefined input substrates are evenly distributed over the
2
different other types of substrates . The biogas production of the category “Not defined” was evenly
distributed over the other types of substrates (except manure).

2

With the exception of manure, which was nearly always completely specified due to its high share in the total input of a co-digester
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Manure amounts to 43% of the total input of
digestion plants in terms of tons treated each
year by the Dutch digesters. Logically this is
somewhat below the 50% level since also nonmanure digesters are counted in in Figure D.
However, considering the biogas production,
the total contribution of manure is only 10%;
which can be explained by its low biogas
potential.
Table B gives an overview of the most used
input substrates in the total digestion sector of
the Netherlands. Figures of the total annual
share in terms of tonnage as well as in terms of
contribution to the biogas production are given.

Figure D. Contribution of the different types of substrates to
the total input of the AD-sector in the
Netherlands

Figure D. Contribution of the different types of substrates to the
total input of the AD-sector in the Netherlands
Table B. Input materials ranked according to the amounts annually processed and according to their
contribution to the total biogas production for the total AD-sector in the Netherlands
Input material

Share in tonnage

Input material

% of total tonnage
Pig manure
Cattle manure
Corn silage
1
BMW
Ecofrit
Vegetable waste
Flotation sludge
Glycerin
Vegetable oils
Potato steam peels
1

22,0
16,8
11,3
4,4
3,6
3,2
2,5
2,3
2,2
2,0

Contribution to biogas
production
% of biogas production

Corn silage
Glycerin
Vegetable oils
Cereal waste
Ecofrit
Sewage fats
Pig manure
Cattle manure
Vegetable waste
Chicken manure

16,3
10,7
6,4
5,7
4,6
3,7
3,4
3,3
2,3
2,1

BMW = biodegradable municipal waste

The aforementioned table represents the entire digestion sector, also including the non-manure digesters.
Focusing on the co-digesters only, Figure E gives the share in annual tonnage processed for the different types
of input substrates. The non-defined input amounts also more or less 10% of the total input and it can be
expected that this undefined part can also be evenly distributed over the different substrate types, except
manure. Slightly more than 50% of the total amount is manure, which can be logically explained by the legal
obligation of processing minimally 50% manure in a co-digester. The other substrate types have a comparable
share for the co-digesters as for the entire digestion sector, with the exception of VGF-waste, which is not
allowed as input for co-digesters. Also the share of industrial waste in the input of co-digesters is about one
third lower compared to the entire digestion sector.
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Food waste has the largest share concerning the
contribution to the total biogas production of codigesters, followed by energy crops and industrial
waste (despite of the low share in the total treated
tonnage). Manure and agricultural waste are
contributing the least. The 10 most occurring input
substrates based on the number of plants treating
them, is the same for the co-digesters as for the entire
sector. However, in terms of tonnage treated some
differences can be seen. VGF-waste is not treated by
the co-digesters and also flotation sludge, vegetable
waste and potato steam peels have disappeared from
the top 10. They are replaced by cereal waste, chicken
manure, supermarket waste and beet toppings.
Tables C and D are giving more details about the
composition of manure used in the Dutch digestion
Figure E. Contribution of the different types of substrates
sector and show the differences between the classes of
to the total input of the Dutch co-digesters
digesters, as function of the size of the digestion plants.
It is remarkable that pig manure is treated by a lower number of installations although it is the most important
type of manure in terms of annual tonnage treated. Consequently mainly large digesters treat pig manure.

Table C. Amounts of manure processed by the participating AD-operators of this study

Type of manure

Tonnage processed by
participating codigesters

Share of type of
manure

Number of co-digesters
processing this type of
manure

Ton/year

% of total manure
input

(on a total of 70)

429 160
328 168
30 250
14 106
40 340
-

51 %
39 %
4%
2%
5%
-

27
46
5
5
15
2

Pig manure
Cattle manure
Chicken manure
Press/centrifuge cake
Other
None

Table D. Distribution of the different types of manure in the total manure input for the different
classes of co-digesters and the total share of manure in the total input mix per class
Type of manure

Class A

Class B

Class C

Total co-digesters

Pig manure
Cattle manure
Chicken manure
Press/centrifuge cake
Other

3%
87 %
0%
0%
10 %

38 %
55 %
1%
0%
6%

67 %
22 %
6%
2%
3%

51 %
39 %
4%
2%
5%

% manure in total input

55 %

54 %

51 %

52 %
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View on the output of Dutch digestion plants
The resulting digestate after digestion can be applied as fertilizer or can be post-treated. Table E gives an
overview of the existing post-treatments for the total digestion sector and for the different classes of digesters.
Table E. Percentage of participating AD-operators (per class) who possess a post-treatment unit for the
digestate
Post-treatment

Total sector

Class A

Class B

Class C

Class D

None

35

61

46

13

17

Press
Centrifuge
Dryer
Hygienization unit
Water treatment

43
14
13
15
12

39
0
6
0
0

36
7
4
18
4

50
20
27
27
13

33
50
17
0
67

The different end-products can be applied on one’s own farmland or externally disposed of (in the Netherlands
as well as abroad, see Figure F). Of all end-products 25% is applied on own farmland for the entire digestion
sector. Another 60% is applied on external farmland, but still in the Netherlands. Half of this amount exists of
fresh digestate and 25% exists of cleaned process water. Finally 15% of all end-products is exported to
neighboring countries; this is almost all untreated digestate (but after hygienization). Approximately 85% of the
exported end-products ends up in Germany and 15% goes to France. None of the enquired digestion plants is
delivering digestate to another manure treatment facility.

Figure F. Disposal routes for the different end products. The figure also represents the mass
distribution of the different end products of AD
More than 60% of the end-products of the smallest co-digesters (class A) is applied on own farmland and 40%
is disposed of externally, of which nothing goes abroad (Figure G). The ratios are inverted for class B: 34% of
the end-products are applied on own farmland and 66% is disposed of externally. About one quarter of the
externally disposed end-products ends up in another country. The fraction of end products applied to the own
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farmland for the largest co-digesters (class C) shrink to 24%. Thirty percent of the externally disposed endproducts goes to another country. Finally the other digesters do not use any end-products themselves. All endproducts are disposed of externally, of which only 2 percent goes abroad.

Figure G. Distribution of the end products over the different disposal routes per class
Digestate of co-digesters, or derived end-products, is considered as animal manure. Operators have to respect
the Dutch manure regulation at disposal. The type of manure entering the digester has a strong influence on
what happens later on with the resulting digestate. Table F gives an indication of the tonnages of digestate for
disposal. This table represents only the figures for 2010 of the participating co-digesters in this study.
Table F. Tonnage disposed of in 2010 by the participating co-digesters as function of the input mixture
Internal use

External use

External use

the Netherlands

foreign countries

ton/year

ton/year

ton/year

> 80% pig manure
1
> 80% cattle manure
mix of pig and cattle manure

77 701
269 127
39 800

347 523
205 040
103 530

196 677
20 350
0

Sum of all co-digesters

386 628

656 093

217 027

Type of manure in input
1

1

expressed on total share of manure

Agricultural dairy companies usually have more farmland and can consequently apply more digestate on their
own farmland. External disposal of digestate is for pig farmers often essential since they are usually lacking
sufficient own farmland. These farmers can choose whether to dispose of in the Netherlands or whether they
go abroad (after hygienization).
This is confirmed by Figure H. Largely 50% of the digestate resulting from mainly dairy manure is applied on
own farmland. In case of pig manure, this is only 12%. Logically plants treating mainly pig manure dispose of
their digestate more regularly abroad than digesters processing mainly dairy manure.

Evaluatie van de vergisters in Nederland

p 23 van 185

Figure H. Internal and external use of end products – shown as a function of the type of manure – for
the co-digesters in the Netherlands

It has to be noted that the quantity of digested pig manure is underestimated, and consequently also the
amount of digestate resulting from digesters processing mainly pig manure. This can be explained by the fact
that some of the larger pig manure digesters didn’t participate in this study.

Electricity and heat production of the Dutch digestion plants
The major part of digestion plants has 1 or 2 biogas engines installed to convert the biogas into electricity and
heat. Applications for green gas
were in a start-up phase in 2010,
so these are not included in this
study.
One quarter of the installations
has an installed electrical power
below 500 kWe, 1/3 between 500
and 1000 kWe, 20% between
1000 and 1500 kWe and again
one quarter more than 1500 kWe
(Figure I).
The installed electrical power of
digestion plants is clearly an
important
characteristic.
Figure I. Installed electrical capacity per installation
Subsequently it makes sense to
use this as a base of comparison and to express other parameters in terms of the installed electrical power.
This has been done for the total amount of input needed to operate the plant at full electrical power and for
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the main fermenter volume per unit of installed electrical power (Table G). This table learns that smaller plants
need more input to operate at full electrical power compared to larger ones. Additionally the total reactor
volume per unit of installed electrical power is larger for small digestion plants compared to larger plants.
The average electrical power per plant is increasing in the more recently built plants. While the average
electrical power of a plant going into operation before 2005 was 550 kWe, this parameter has increased until
nearly 2000 kWe for the plants going into operation after 2008.

Table G. Properties of the digester as function of the installed electrical capacity
Total sector

Class A

Class B

Class C

Class D

Total input
(ton/kWe)

28

34

28

23

27

Main fermenter volume
(m³/kWe)

4,2

6,6

3,8

3,5

2,5

Total fermenter volume
(m³/kWe)

7,9

13,5

7,6

5,7

2,8

Nearly 20% of the Dutch digesters operated less than 5000 hours at full electrical power in 2010 (or at less than
50% of the installed capacity). Only 18% of the enquired digestion plants operated more than 8000 hours at full
electrical power (or at least 90% of their capacity).
The electricity production was significantly larger for installations of class C compared to class A or B (Table H).
This can be explained by some very large plants belonging to class C. The other digesters (class D) have an
electricity production which is on average higher than for plants of class C. Only 25% of the total electricity
production is realized by plants belonging to class A and B while these plants are representing 57% of all
enquired digestion plants.
Table H also shows that the percentage of electricity production necessary to operate the plant is decreasing
with the size of the digestion plant. For class D the consumption of electricity is somewhat higher mainly due to
the presence of a more intensive pre-/post-treatment.

Table H. Average electricity production and the percentage of own electrical consumption
Total sector

Class A

Class B

Class C

Class D

Average electricity
production
(MWe in 2010)

7 730

2 018

4 057

13 220

15 041

Percentage of all
produced electricity

100%

6%

18 %

62 %

14 %

Percentage
own consumption

8%

10%

9%

7%

11%

Most digesters have a gross and net electrical yield between 25% and 35%. The difference between gross and
net is due to the internal electricity consumption of the plants. Comparing these values with the spread on the
electrical efficiency of the gas engines, even 93% of the installations have an electrical gas engine yield of 35%.
The fact that the actual electrical yield is below the theoretical value can be explained by the fact that gas
engines are not operating continuously at full electrical power. An engine operating below its maximum power
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level is less efficient. The digester size also has an influence on the electrical yield because smaller plants seem
to be less efficient compared to larger digesters.
A gas engine produces heat in addition to electricity. This heat is partly used for heating the digesters. For 74%
of the installations less than 15% of the produced heat is needed for this. Apart from heating the digesters, this
heat can be used for other purposes. This heat is referred to as ‘useful heat’ or ‘net heat utilization’. Gross heat
utilization is the sum of the net heat utilization and the heat needed for keeping the digesters at the right
temperature. Table I learns that smaller co-digesters from class A are using less heat compared to larger
digesters. Remarkable is also the significantly higher share of heat utilization within the group of other
digesters (class D) compared to co-digesters. The total heat production for the participating plants that could
provide reliable figures was nearly 631 000 MWht in 2010. From that amount nearly 258 000 MWht was used,
of which largely 170 500 MWht can be considered as useful or net heat.
Table I. Total net and gross heat utilization of the participating AD-operators and per class
Percentage heat utilization

Useful heat utilization
(net)

Total heat utilization
(gross)

Class A
Class B
Class C
Class D

10 %
22 %
26 %
44 %

22 %
35 %
42 %
51 %

All co-digesters

24 %

39 %

All participating AD-operators

27 %

41 %

At least one quarter of the enquired digestion plants has some type of net heat utilization. Additionally 41%
uses less than 30% of the residual heat. Mostly this heat is needed for heating the house or other buildings
such as stables. There can only be spoken about significant residual heat utilization when the plant has a
hygienization unit, a dryer, when there is heat supply to the neighborhood, etc. Only 8% of the digestion plants
applies more than 85% of the available heat in a useful way. Better heat utilization represents a huge potential
to enlarge the energetic efficiency of anaerobic digestion installations, more than electrical efficiency can do.
Although there are several reasons and explanations why plants are not using more of the available heat, the
most important bottleneck here is the lack of an effective grant system for heat utilization by existing plants.

Other important characteristics of Dutch digestion plants
On average, digestion plants in the Netherlands exist out of 1 or 2 main fermenters (46% and 36% of the
enquired plants respectively) and 1 post fermenter (71%). About 25% of the plants has no post-fermenter. The
principal of a continuously stirred tank reactor is applied within 92% of the plants. The temperature of the main
fermenter is for the major part of the plants between 40 and 44°C.
Most plants have no pre-treatment on the input (42%). Size reduction and hydrolysis are most frequent for
plants having a pre-treatment. Remarkable is the presence of one or more pre-treatment steps for all
digestions plants belonging to class D. The final dosage of the (pre-treated) input substrates is done in
different ways. Flow registration for dosage pumps is possible for 64% of the enquired operators and for solid
input addition it is possible for 75% of the operators.
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At least 90% of the plants measure the methane content of the biogas. On average, a value of 57% is
measured, of which largely 80% of the plants have a methane content between 52,5 and 60%. The presence of
a hydrolysis step is often the cause of a higher methane content in the biogas.
The intensity of monitoring and automation is logically a function of the size of the plant. For smaller digesters
this is usually limited to a minimum while larger plants have an elaborate monitoring and automation at their
disposal. Especially the other digesters of class D have an intensive process monitoring in accordance to the
mainly industrial character of these plants.
The biogas productivity is a good measure for the intensity of the digestion process, that is to say the amount
of biogas produced daily by a certain digestion tank volume. Figure J shows that the biogas productivity is
increasing with the size of the co-digesters. The other digesters of class D have the highest biogas productivity.

Figure J. Average biogas productivity of all participating AD-operators and per class, expressed on the
main fermenter volume and total fermenter volume (main fermenter and post fermenter)
Biogas losses range from significant to large for 6 to 8% of the small and middle sized co-digesters. In a lot of
cases leaking of the membrane roofs is the cause. The choice in the past for single membrane roofing seemed
to be suboptimal since the frequent leaking of those roofs after a couple of years. Several plants have (or are
planning to) replaced the old single membrane roofing by a new double membrane roofing to solve the biogas
leaks.
Also several other parts of digestion plants are causing problems. Failure of the gas engines and troubles with
the solid input dosing system are frequent problems. Furthermore operators complain about the high
maintenance costs and coupled efforts. In practice wear and tear of a lot of parts are higher than predicted by
the constructor. The solid input system and digestate dewatering unit are without any doubt sensitive parts to
wear and tear. Operators are trying to do the maintenance as much as possible themselves, but comprehensive
maintenance of the biogas engines is put off by all of them.
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Financial health of Dutch digestion plants
Considering the total investment costs of the Dutch digestion plants, a remarkable and clear evolution is the
strong increase of the total investment cost per plant. The results in Table J can be partly explained by the
larger size of new projects compared to the older projects. Additionally newer plants have more possibilities,
such as intensive digestate post-treatment or input pre-treatment.

Table J. Evolution of total investment costs per AD-project and investment costs per reactor volume
and installed electrical capacity as a function of the year of construction of the installation

Average total investment costs (€)
Average investment costs per reactor
volume (€/m³)
Average investment costs per
installed capacity (€/kWe)

Before 2005

2005/2006

2006/2007

After 2008

1 769 000

2 972 487

3 831 000

5 480 000

531

448

587

701

3 183

3 256

2 828

2 743

When the investment costs are expressed on the total realized digester volume (Table J) there is initially a
decrease followed by an increase. A possible explanation for the decrease in the years 2005 and 2006 can be
found in the smaller financial margins constructors needed to realize new plants.
When the investment costs are expressed per kW installed electrical power for the co-digesters (Table J) it is
remarkable that smaller digesters are not scoring as good as the larger ones. Per kW installed electrical power a
small co-digester needs to pay significantly more than a larger digester. Up-scaling decreases the costs for each
kW installed electrical power.
Concerning the costs for exploitation and the income, the data were only evaluated for the co-digesters, so
without the other digesters of class D.
The largest part of the exploitation costs is represented by the substrate acquisition (42%). This cost is not or
only slightly related to the size of the co-digester. Subsequently the capital costs are the second major
exploitation cost. These comprise the amount that has to be foreseen for depreciation and interest. On this
topic smaller plants seem to be more harmed than larger ones. Furthermore the increase in disposal costs for
digestate can be seen in function of the size of the digestion plant. This can be explained by the fact that small
co-digesters can apply the digestate in a larger amount on own farmland compared to larger co-digesters.
When the same evaluation is made in function of the start-up year of the plant (Figure K) a large difference can
be seen between the pioneers (before 2005) and the large group of co-digesters following from 2005 to 2008.
The pioneers have to bear relatively high capital costs compared to other plants. Logically also the maintenance
costs are representing a larger part of the exploitation costs for the pioneers. Remarkable are the low digestate
disposal costs. Most pioneers were starting from a situation in which they could apply the major part of the
digestate on their own farmland. Starting from 2005 there can be seen an evolution of an increasing part of the
capital costs and disposal costs in the total exploitation costs. The increase in capital costs can be coupled to
the larger total investment cost of the more recent digestion plants.
The substrate acquisition costs form an important cost and are currently a large bottleneck in the sector. The
prices are becoming so high that in a lot of cases it is no longer profitable to operate at full loading rate. The
purchase of expensive substrate cannot always be compensated anymore with the current amount of income.
This is further explained in this report by means of an example calculation for glycerin (see page 152).
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Figure K. Distribution of the different operating costs in function of the year of construction of the
installation
At the revenue side of an average digestion plant the production of electricity is responsible for 98% of the
income. Part of the revenue is generated by selling the electricity to the market (35%); the rest comes from
grants (63%). There seems to be nearly no difference in the income distribution between the different classes
of digesters, in other words between the sold electricity and received grants. The average electricity price
received by a digestion plant in 2010 was c€ 5,3 per kWhe.
In absolute numbers, there is a disparity between the several granting systems (MEP and OV-MEP versus SDE),
but unfortunately no appropriate conclusions can be made based on this study: the number of operators
receiving an SDE grant in 2010 for a sufficiently long time period was too small. This aspect is further discussed
in the chapter concerning the bottlenecks.
The operators could indicate the amount of profit or loss for the last 3 years. Due to several reasons it seemed
difficult to provide a reliable figure in practice. Only the reliable values were used to create Figure L, which
teaches us that the profitability of digestion plants is limited to non-existing. Based on the visits to the plants
and the conversations with the operators, the general feeling of the executers of this study was that the
financial balance is currently very negative. Plant size seems to have a negligible effect on this. Due to upscaling it is not possible to increase the profitability. In contrary, a lot of large co-digesters choose consciously
to operate at lower loading rates since the substrate acquisition costs are higher than the incomes generated
from the resulting biogas from these substrates.
When a plant is doing well in this unfavorable market, it can be often explained by one of following reasons:


The investment has been completely or largely financed by own capital resulting in lower capital costs.



The digestion can be combined with other activities of the company resulting in a win-win-situation. In
that case the higher costs of the digestion process can be partially accounted by the other activity.



The digester operates within its own niche market in which the operator can enforce higher incomes
or lower costs. Regularly this is the case for digestion plants belonging to class D.



Extra income can be generated from heat utilization.
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Figure L. Profit/loss of the representative installations during the last 3 years
In the future, 43% of the operators expects to become profitable, 26% hopes to work break-even and 31%
already knows that the financial balance will be negative. These profit/loss expectations predict and explain
also why a lot of digestion plants are no longer planning additional investments in the future (44%). The will to
investment and to improve their digestion process is still present with most managers, however the financial
possibilities are lacking.
Remarkable is that 23% of the enquired operators have no tangible plans for the future. They only want to
fulfill their granted time period and will evaluate what will happen with the digester at the end of that period.
Nine percent has already decided to stop digesting at the end of the granting period.
Fortunately the major part of the operators still has objectives they want to reach. Almost 25% of them wants
to make the switch (partly or completely) from electricity production to green gas production. Another part of
the operators don’t want to abandon the gas engines route and are rather looking to invest in a capacity
increase (e.g. extra biogas engine), in heat utilization or to a more intensive digestate post-treatment.

Bottlenecks of the Dutch digestion sector
At the end of the questionnaire the operators were asked to list the 3 main bottlenecks in the digestion sector
in the Netherlands. Subsequently these bottlenecks were grouped in categories. Figure M represents the most
frequently mentioned categories of bottlenecks for the enquired operators.
Figure M is followed by a summary of the main bottlenecks in the sector. A more detailed discussion can be
found in the last chapter of this report.
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Figure M. Overview of the most mentioned categories of bottlenecks with the participating ADoperators

The ‘positive list’ largely gives the most offence at the enquired operators as shown in Figure M. Mainly the
limited number of allowed input substrates is causing this complaint. If it would be easier to add new input
substrates to that list, the problem would be less critical. In practice, the procedure to add new substrates is
time-consuming and expensive and is completely left to the market itself. Only a few parties on the market are
willing to bear the evaluation costs for new substrates, keeping in mind that once the substrate is accepted, all
other market parties can take advantage of it for free. Additionally the criteria a new product has to meet (to
be accepted to the positive list) are experienced as too stringent.
However, improvement is on the way. In the autumn of 2010, 21 new substrates were introduced. Some of
which are already added to the positive list. The others are still in the evaluation phase. Furthermore an
alternative protocol for new substrates, non-accepted by the positive list, is being developed to check them
against specific criteria in order to enable the use of these products for co-digested. This system is currently in
the development phase.
A lot of problems are mentioned concerning the manure legislation. Each time these bottlenecks come more or
less down to a too limited disposal market for digestate in the Netherlands, causing disposal costs to shoot up.
Mainly the fact that digestate resulting from co-digestion is completely considered as animal manure is limiting
the disposal options. Although several studies have already shown digestate and derived end products (such as
press liquor and mineral concentrate) have a different impact concerning nutrient release compared to
undigested manure. Also the expensive purchase of artificial fertilizers is in sharp contrast with these expensive
disposal costs for own nutrients (e.g. as digestate). The question of replacing artificial fertilizers by derived end
products of digestate is very prominent in the digestion sector. The ministry of Economic Affairs, Agriculture
and Innovation has already made the first steps by enabling a research project in which was tested to what
extent mineral concentrates resulting from digestate and manure treatment are equal to artificial fertilizers in
8 pilot plants. With these results the Dutch government is currently trying to convince the European
Commission to accept such mineral concentrates as artificial fertilizer. Possibly this research can be continued

Evaluatie van de vergisters in Nederland

p 31 van 185

by examining the broadening of disposal options for other end products as press cake, press liquor, dried
digestate products,…
Furthermore there is a strong need for a clear frame of reference in which manure and digestate treatment can
be organized. Without these boundary conditions it becomes risky for entrepreneurs to invest in new
technologies for manure and digestate treatment. The disposal costs for digestate can be decreased by further
research for proper treatment techniques and with sufficient political guts to allow substitutes for artificial
fertilizers. All of this could have a positive environmental effect since less transport is needed and also less
artificial fertilizer should be produced.
Overall operators experience the grant level of MEP and OV-MEP as insufficient. Especially the recent increase
of substrate costs causes financial problems for a lot of co-digesters. In the subsequent SDE grant system the
level of granting has been increased, which was of course a positive evolution for new digestion plants, but
nevertheless this is causing additional financial pressure on the MEP and OV-MEP digestion plants. It can be
stated with certainty that new SDE digesters are slowly pushing the older (OV-)MEP digesters out of the market
by e.g. a stronger financial starting position for substrate acquisition. All of this is creating a precedent for
entrepreneurs willing to invest in new techniques such as green gas production.
The duration of a granting period is also found to be too short. This mainly concerns the time period for
depreciation of the investments. A lot of plants are aiming for a more flexible granting period. The method of
calculating the total grant can be kept, however it should be possible to extend the time period in which the
grants can be achieved compared to the period initially used for calculating the total grant. In this way it will be
possible to compensate later for a bad year (e.g. due to technical problems or too high substrate prices). As
mentioned before, the new SDE grant system is already better compared to the initial MEP system and the
government is continuously optimizing its grant systems. The last chapter of this report gives some more
tangible examples.
A bottleneck strongly connected to the granting issues is the heat utilization. As this study learned, the used
fraction of the heat is minimal at most of the existing digestion plants. However heat utilization is a way to
achieve additional income and also stands for a huge potential to improve the energetic efficiency of digestion
plants. The compensation for heat utilization was too limited before SDE 2011 was introduced. For example,
drying of the own digestate was not eligible for grants while this form of heat utilization is the only applicable
form for a lot of rural digesters. Because of that only a few plants could organize a form of heat utilization
eligible for grants, though SDE+ in 2011 brought some changes to this.
It is very important to convince also the existing plants to apply their heat in a useful way. For this sake the
draft advice of ECN/KEMA for the SDE 2012 grant system contains the topic ‘heat utilization for existing
(co-)digestion plants’. However this is not sufficient for the existing digesters without a usable heat application.
This can be explained by the too short remaining granting period in which the additional investments for heat
utilization have to be depreciated. If the government wants to incite existing biogas plants to invest in heat
utilization, the additional usable heat grant should be coupled to a prolongation of the current remaining
granting period or the additional usable heat grant should be higher than the currently proposed € 6,1/GJ in
order to enable depreciation of the investment in the remaining granting period.
Finally the lack of knowledge about the digestion process is an unexpected bottleneck. A lot of operators are
dependent on the knowledge of third parties or have to spend a lot of time to achieve the required knowledge
themselves. An independent knowledge center can be a solution to that. This center can provide knowledge to
the operators and can also be an independent link between suppliers and plant operators.
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AgNL

Agentschap NL
Opdrachtgever van deze studie, meerbepaald Agentschap NL Energie & Klimaat,
agentschap van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie.

BCS

Biogas Consultancy & Support
Afdeling binnen OWS die op onafhankelijke basis actief is op vlak van begeleiding en
ondersteuning van vergistingsinstallaties wereldwijd.

BPP

Biogas Productie Potentieel
Biogaspotentieel van de input. Dit is de hoeveelheid biogas die maximaal kan
geproduceerd worden uit een ton substraat (Nm³/ton).

CZV

Chemische zuurstofvraag
De hoeveelheid zuurstof die verbruikt wordt bij een chemische oxidatie van het
monster tot CO2. Deze parameter geeft een indicatie van de chemische
afbreekbaarheid.

DS

Droge stof
Het resterend materiaal na het drogen gedurende 24 uur bij 105°C.

FOS

Flüchtige Organische Säuren
De vervluchtigbare organische zuren geanalyseerd middels titratie.

HV

Hoofdvergistervolume (in m³)

Kj-N

Kjeldahl-stikstof
Alle stikstof die onder niet-geoxideerde vorm aanwezig is. In het kader van dit
project omvat de Kj-N doorgaans alle stikstof, behalve nitraat en nitriet

kWe, MWe,…

Elektrisch vermogen uitgedrukt in kiloWatt (kW), MegaWatt (MW),…

kWth, MWth,…

Thermisch vermogen uitgedrukt in kW, MW,…

MEP

Milieukwaliteit van de EnergieProductie
De MEP-subsidieregeling is per 1 juli 2003 ingesteld en werd bevroren op 18
augustus 2006. Voor co-vergisting kwam er een vervolg via de OV-MEP.

NH4-N

Ammoniumstikstof
Alle stikstof die voorkomt als ammonium of ammoniak.

Nm³

Gestandaardiseerd volume in m³
Dit is het volume bij 0°C en 1 atm

NV

Navergistervolume (in m³)

OS

Organische stof (of vervluchtigbare stof)
Deel van de droge stof dat vervluchtigt bij verhitting tot 400°C gedurende 1 uur.
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OV-MEP

Overgangsregeling Milieukwaliteit van de EnergieProductie
De OV-MEP-subsidieregeling is een overgangsregeling voor producenten van
duurzame elektriciteit door vergisting. Ook deze regeling is gestopt en vervangen
door de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE).

OWS

Organic Waste Systems
Opdrachtnemer van deze studie.

PLC

Programmable Logic Controller
Een programmeerbare logische eenheid kan met zijn microprocessor op basis van de
informatie op zijn diverse ingangen, zijn uitgangen aansturen.

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition
Dit computersysteem maakt het verzamelen, doorsturen, verwerken en visualiseren
van meet- en regelsignalen van verschillende machines in industriële systemen
mogelijk.

SDE

Stimulering Duurzame Energie
De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) kan worden gezien als de
opvolger van de MEP en OV-MEP. De SDE is een exploitatiesubsidie die de
onrendabele top vergoedt voor projecten op het gebied van hernieuwbaar gas en
hernieuwbare elektriciteit en is daarmee breder dan de MEP.
In 2011 treedt de opvolger SDE+ in voege.

TAC

Totales Anorganisches Carbonat
Het totale alkalische carbonaat is een maat voor de buffercapaciteit van een
vergister.

TV

Totaal vergistervolume (in m³)

VS

Vervluchtigbare stof (of organische stof)
Deel van de droge stof dat vervluchtigt bij verhitting tot 400°C gedurende 1 uur.

VTE

Voltijdse Equivalenten (in Engels: FTE = Fulltime equivalents)
Dit is het theoretisch berekend aantal voltijds tewerkgestelde personen op basis van
het aantal gepresteerde arbeidsuren.

VVZ

Vrije vluchtige vetzuren
Omvat azijnzuur, propionzuur, boterzuur, valeriaanzuur, capronzuur en hun isovormen. Worden bepaald na extractie in een organisch solvent en vervolgens
scheiding en kwantificatie met een gaschromatograaf.

WKK

WarmteKrachtKoppeling
Motor waarbij zowel elektriciteit als warmte wordt gegenereerd
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DOEL VAN DE STUDIE
Zoals uit het voorwoord blijkt is het doel van deze studie 2-ledig:
 In kaart brengen van de vergistingssector in Nederland
 Bundelen van de knelpunten en formuleren van verbetervoorstellen
Het eerste luik is de inventarisatie van de sector waarbij verschillende facetten van een vergister worden
belicht:
 Technisch:







Hoe groot is de installatie? (bouwvolumes, geïnstalleerd vermogen,…)



Wat zijn de verschillende processtappen?



Wat zijn de in- en uitgaande stromen? Wat gebeurt er met de eindproducten?

 Hoe wordt het proces bedreven? Hoe intensief kan en wil men het proces volgen?
Economisch:


Hoe groot was de totale investering?



Wat zijn de totale exploitatiekosten? Waaruit zijn deze opgebouwd?



Van waar komen de inkomsten?

 Wat is de financiële balans en hoe kan men die balans verbeteren en/of sturen?
Sociaal:


Hoeveel mensen zijn betrokken bij het vergistingsproject?



Wat is de opleiding? Wordt er kennis bijgeschaafd en/of gedeeld met anderen?



Hoe is een vergistingsbedrijf georganiseerd?



Zijn er problemen met geur- of geluidsoverlast?

 Wat zijn de toekomstplannen? Wat is de lange termijnvisie?
Deze evaluatie gebeurt aan de hand van een uitgebreide vragenlijst, gevolgd door een bezoek aan elk bedrijf
dat meewerkt aan de studie. Het doel is te achterhalen welke installaties goed werken en waarom anderen het
minder goed doen. Hierbij wordt in de studie geredeneerd volgens het principe “Leren van de besten”.
Het tweede luik omvat de bundeling van de vele knelpunten die de sector momenteel ondervindt. Daarbij zal
gezocht worden naar de voornaamste oorzaken van deze knelpunten en worden mogelijke verbetervoorstellen
geformuleerd. Het doel is de kostenefficiëntie van vergisting in Nederland te verhogen zodat de sector meer
financiële ademruimte krijgt.
ste

Het gros van de gegevensverzameling werd binnen het eerste projectjaar (1 helft van 2011) georganiseerd.
Dit gebeurde aan de hand van een uitgebreide vragenlijst en bedrijfsbezoek. Hierbij kon bijna alle informatie
voor het eerste luik van de doelstelling worden verzameld. In een tweede fase van de studie (2011-2012)
worden 20 representatieve installaties een jaar lang opgevolgd met als doel om meer betrouwbare gegevens
met betrekking tot de biologische werking van de installaties te verzamelen. De gegevens uit fase 2 van deze
studie zullen eind 2012 in een separate rapportage worden gepubliceerd.
Het eindresultaat van deze studie is een rapport waarbij de sector volledig in kaart is gebracht. De gegevens
van de individuele exploitanten zijn geaggregeerd weergegeven. Alle data werd geaggregeerd tot niet op
individueel niveau herleidbare getallen om de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens te respecteren.
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1. METHODE
Zoals bij het doel reeds vermeld, wordt de studie in 2 fases uitgevoerd:
1. Verzameling van het gros van de gegevens aan de hand van een vragenlijst en bedrijfsbezoek
2. Verzameling van meer betrouwbare gegevens over de biologische werking
De eerste fase werd met dit rapport afgerond in 2011, de tweede fase loopt nog door in 2012. De resultaten
van de tweede fase worden eind 2012 separaat gerapporteerd.

1.1. Aanpak
Begin 2011 stelde Agentschap NL een lijst met contactgegevens van de volgens hen representatieve en
3
gesubsidieerde vergistingsinstallaties beschikbaar. Alle installaties op deze lijst werden gecontacteerd,
aangevuld met installaties die ontbraken op de lijst maar wel bekend waren bij de opdrachtnemer. In totaal
werden 113 exploitanten opgebeld. Het gros van de exploitanten had geen bezwaar tegen de studie en ontving
vervolgens de gegevens om toegang te krijgen tot de online vragenlijst.
Deze studie richt zich niet tot vergistingsinstallaties die alleen waterige stromen verwerken, welke veeleer
waterzuivering als hoofddoel hebben. Bij deze bevraging werden vergistingsinstallaties gecontacteerd die
vallen onder de categorie ‘co-vergisting’ en installaties die vaste of dik vloeibare afvalstoffen via anaerobe
vergisting omzetten in biogas.
Nadat de eerste installaties de vragenlijst doorlopen hadden, werden ze gecontacteerd om een bedrijfsbezoek
te plannen. Dit bezoek diende vooral om de verstrekte gegevens door te spreken, onduidelijkheden weg te
werken en ontbrekende gegevens aan te vullen. Door een bezoek konden de uitvoerders van deze studie zich
een beter beeld vormen van de vergistingsinstallatie en was het mogelijk om van de exploitant op een meer
persoonlijke manier inbreng te krijgen rond bepaalde thema’s. Na het bedrijfsbezoek was doorgaans alle
benodigde informatie verkregen.
Gedurende de gegevensverzameling bleek dat de meerderheid van de exploitanten er de voorkeur aan gaf om
de vragenlijst volledig of grotendeels tijdens het bedrijfsbezoek in te vullen. Uiteindelijk werd de
vooropgestelde graad van medewerking verkregen en kon de eerste fase van gegevensverzameling eind juni
2011 worden afgerond. Vanaf dan kon de verwerking van de grote hoeveelheid gegevens starten, gevolgd door
het schrijven van dit rapport.

1.2. Verder verloop van deze studie?
In november 2011 is de start van de tweede fase van procesmonitoring gepland. Daarbij zullen 20 installaties
één jaar lang gevolgd worden bij hun dagelijkse activiteiten. Het doel van deze fase is betrouwbare gegevens
verzamelen met betrekking tot de biologische werking van vergisters in Nederland.
In deze fase zal de exploitant een aantal parameters frequent bijhouden, waarna deze zullen worden
geanalyseerd en geaggregeerd zullen worden gerapporteerd. Daartegenover staat dat er 6 keer in de loop van
dat jaar monsters van die installatie worden geanalyseerd op diverse parameters. Met de data van de
exploitant en de analysegegevens is het mogelijk om over de biologische werking van de vergister betrouwbaar
te oordelen.
3

AgNL heeft eerst de toestemming gevraagd aan de exploitanten om hun gegevens aan OWS te mogen verstrekken
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Tijdens de tweede fase is het niet de doelstelling om de installaties op individueel niveau te begeleiden en
ondersteunen. Het is wel de bedoeling om op sectorniveau aanbevelingen te formuleren om de werking van
vergisters te verbeteren of te optimaliseren. Er wordt beoogd de resultaten van deze tweede fase in een
separaat rapport te publiceren voor eind 2012.

1.3. Respons op de inventarisatiefase
Zoals hierboven vermeld werden in totaal 113 exploitanten gecontacteerd door OWS. Daarvan konden er 79
overtuigd worden om mee te werken aan de volledige vragenlijst. Voor 6 van die 79 exploitanten was een
bezoek ter plaatse niet mogelijk. Vijf andere exploitanten wilden voor de uitgebreide vragenlijst niet de nodige
tijd vrijmaken, maar waren wel bereid een verkorte vragenlijst in te vullen (zonder bezoek). Een overzicht van
de graad van medewerking is terug te vinden in Figuur 1.

Totaal:
84 installaties

Figuur 1. Deelnamegraad exploitanten aan deze studie: uiteindelijk hebben 84 exploitanten deelgenomen van
de 113 die werden gecontacteerd in het kader van deze studie, m.a.w. een respons van 74%

Wat betreft aantal exploitanten werden 84 van de 113 gecontacteerde installaties overtuigd om mee te
werken aan deze studie, wat de respons op deze studie op 74% brengt. Wanneer de respons op vlak van netto
elektriciteitsproductie wordt geëvalueerd, dan wordt dit cijfer min of meer bevestigd. Van de bij Agentschap NL
gesubsidieerde stroomproductie in het jaar 2010, hebben de bevraagde installaties 70% aangeleverd. De
respons is derhalve goed te noemen en is daarmee een duidelijke weerspiegeling van de marktbehoefte aan
het hebben van een transparant referentiekader.
Verkregen informatie bij de bevraagde exploitanten is niet altijd representatief. Soms kan een exploitant een
bepaalde vraag niet beantwoorden; soms is zijn mening om een of andere reden minder zinvol. Voor elke
onderdeel van dit rapport heeft OWS de minder representatieve installaties niet meegenomen bij het
verwerken van de resultaten. Voor de meeste gerapporteerd aspecten, kenmerken,… bleven minstens 70
representatieve installaties behouden voor verwerking van gegevens. De 5 installaties waarvoor alleen een
verkorte vragenlijst werd ingevuld, werden meegenomen in de evaluatie voor de parameters waarvan de
gegevens bekend waren. Bij de figuren en tabellen waarbij het totaal aantal bevraagde exploitanten zinvol is,
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wordt aangegeven hoeveel van exploitanten representatieve data konden aanleveren door middel van de
vermelding “(n = xx)“.
Om bovenstaande paragraaf wat beter te duiden, volgen hieronder een aantal voorbeeldsituaties waarin
gegevens als niet representatief werden beschouwd:


Wanneer het getallen specifiek voor 2010 betrof, werden installaties die in 2010 nog geen volledig jaar
gedraaid hadden, niet meegenomen in de verwerking. Dit was o.a. het geval bij de berekeningen met
de stroomproductie in 2010, verwerking van exploitatiekosten en inkomsten in 2010, …



De vergistingsinstallaties van onderzoeksinstellingen werden in bepaalde gevallen als nietrepresentatief beschouwd, bijvoorbeeld met betrekking tot de financiële werking.



Soms wijken de verstrekte gegevens zo ver af van deze verstrekt door de andere installaties dat er
besloten werd die gegevens als ‘outliers’ te beschouwen.
Omdat het aantal installaties waarmee een figuur of getal werd verkregen verschilt per hoofdstuk, werd ervoor
gekozen om alle resultaten weer te geven als een resultaat geldend voor “% van de bevraagde installaties”. Het
aantal “bevraagde” installaties omvat dus de representatieve installaties voor die parameter die meegewerkt
hebben aan deze studie.

1.4. Indeling in klassen
Omdat een algemeen gemiddelde van de totale vergistingssector in Nederland soms weinigzeggend is, worden
de deelnemende installaties bij de verdere verwerking regelmatig opgedeeld in 4 klassen:


klasse A: co-vergisting met een geïnstalleerd vermogen < 500 kWe



klasse B: co-vergisting met een geïnstalleerd vermogen tussen 500 en 1000 kWe



klasse C: co-vergisting met een geïnstalleerd vermogen ≥ 1000 kWe



klasse D: overige vergisting (geen co-vergisting van mest, bv. industriële vergisters, GFT-vergisters,…),
onafhankelijk van geïnstalleerd vermogen
Onder co-vergisting worden die vergisters verstaan die een aandeel van 50% mest op hun input verwerken,
plus ook enkele mestloze landbouwvergisters. De keuze om die laatste categorie bij de bespreking ook onder
de co-vergisters in te delen volgt uit het feit dat deze naar werking en afzet van het digestaat veel dichter
aanleunen bij co-vergisters dan bij de meer industriële vergisters van klasse D. Wanneer verder in dit rapport
wordt gesproken over ‘co-vergisters’, dan wordt hiermee steeds de som van klasse A, B en C bedoeld (dus
steeds inclusief deze mestloze landbouwvergisters, tenzij anders vermeld).
Figuur 2 toont de procentuele verdeling van het aantal installaties die tot een bepaalde klasse behoren. 92%
van de bevraagde installaties zijn co-vergisters, 8% overige. Het aantal co-vergisters over de drie klassen is vrij
gelijkmatig verdeeld, al zijn er iets minder kleinere co-vergisters dan middelgrote en grote co-vergisters.
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Totaal:
83 installaties

Figuur 2. Procentuele verdeling van het aantal bevraagde installaties over de verschillende klassen (n = 83).
Klasse A: co-vergisting < 500 kWe
Klasse C: co-vergisting ≥ 1000 kWe
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2. GLOBAAL BEELD VERGISTERS IN NEDERLAND
2.1. De vergistingsinstallaties in kaart gebracht

=

Bevraagde installatie

Figuur 3. Ligging in Nederland van de bevraagde vergistingsinstallaties (n = 84)
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2.2. De vergistingsinstallaties onderverdeeld volgens bouwjaar
Figuur 4 toont het aantal installaties van elke klasse dat in een bepaalde periode werd gebouwd. De
exploitanten die bouwden vóór 2005 kunnen beschouwd worden als pioniers. Dit betreft dus eerder kleinere
installaties van klasse A en B. In de periode 2005-2006 was er een ware ‘boom’ van nieuwe installaties, vrij
evenredig verdeeld over de klassen A, B en C. Er werden in die periode ook enkele niet-co-vergisters gebouwd.
Na 2006 nam het aantal nieuwe installaties af. In de periode 2007-2008 nam vooral het aantal nieuwe
installaties van klasse A en B af, terwijl er ongeveer evenveel nieuwe installaties van klasse C en D werden
gebouwd als in de periode 2005-2006. In de periode na 2008 nam ook het aantal nieuwe installaties van deze
laatste twee klassen af.
Later in dit rapport wordt vaak een evolutie van bepaalde parameters in de tijd weergegeven op basis van
onderstaande verdeling. De keuze om de installaties voor 2005 apart te nemen (ondanks het kleine aantal) is
een bewuste keuze. Op die manier worden de pioniers duidelijk van de latere installaties onderscheiden, wat
belangrijk is om correcte conclusies te kunnen trekken.
Figuur 5 toont de aangroei van installaties in de tijd (de 6 installaties waarvan de bouwdatum niet bekend is
werden hierin niet opgenomen) (n = 78).

Figuur 4. Evolutie van het aantal installaties gebouwd per klasse (n = 84)
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Figuur 5. Cumulatieve evolutie van het aantal (bevraagde) installaties in Nederland (voor 6 installaties is het
jaar waarin de bouw werd gestart niet bekend)

2.3. Hoofdactiviteit en bestemmingstype
In Figuur 6 wordt weergegeven wat de hoofdactiviteit is van het bedrijf van de bevraagde exploitant. Voor vele
installaties is vergisting een nevenactiviteit die er later bijgekomen is. Soms werd deze in de bestaande
onderneming opgenomen, soms werd hiervoor een nieuwe onderneming opgericht. Indien de vergister in een
onderneming werd ondergebracht, is de hoofdactiviteit doorgaans energieproductie. In de andere gevallen was
de vergistingsactiviteit doorgaans kleiner dan de rest van de bedrijfsactiviteiten.
In dezelfde figuur wordt weergegeven wat het bestemmingstype is van het terrein waarop de vergister gelegen
is. Aangezien het overgrote deel van de vergisters co-vergisters zijn, werden deze voornamelijk op
landbouwgrond gebouwd. De niet-co-vergisters werden vooral op industriegrond gebouwd.
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Figuur 6. Hoofdactiviteit van het bedrijf van de exploitant en bestemmingstype van het terrein waarop de
vergister werd gebouwd (n = 83)

2.4. Constructeur en consultant
De meest voorkomende constructeur (zie Figuur 7) van de bezochte installaties is de Nederlandse groep met
HoST en Oosterhof-Holman. De hoge deelnamegraad in de provincie Friesland, waar deze groep zeer actief
was, heeft mede dit resultaat beïnvloed. Oosterhof-Holman heeft de laatste jaren, na de stopzetting van de
samenwerking, nog enkele installaties zonder HoST gerealiseerd.
Op de tweede plaats van de lijst met meest voorkomende constructeurs volgt opnieuw een
samenwerkingsverband, dit keer tussen het Duitse PlanET en het Nederlandse Thecogas. Beiden hebben de
laatste jaren, na stopzetting van de samenwerking, individueel projecten gerealiseerd.
Verder zijn de voornaamste constructeurs OGIN, Consentis, Biogas Nord en Weltec. Binnen de categorie
“andere” komen constructeurs voor die slechts 1 of hoogstens 2 van de bevraagde installaties hebben
gebouwd. 5% van de installaties werd gebouwd in eigen beheer, met aanlevering en bouw van onderdelen
door diverse bedrijven.
Wat betreft consultants is Ekwadraat met stip de belangrijkste partij die door de bevraagde installaties werd
ingeschakeld (zie Figuur 8). Maar ook FAPS (in samenwerking met OGIN) heeft zijn aandeel gehad in de bouw
van een aantal bevraagde installaties. Opvallend is dat 48% van de bevraagde installaties te kennen gaf met
geen enkele consultant samengewerkt te hebben.
Voor de exploitanten die gebouwd hebben met de groepen “HoST – Oosterhof-Holman” en “Thecogas –
PlanET”, werden HoST en Thecogas niet als consultant beschouwd. Er zou kunnen gesteld worden dat in deze
gevallen de eerste partij als consultant en de andere als constructeur optreedt bij de bouw van een installatie.
In dat geval heeft slechts 23% van de bevraagde installaties geen consultant onder de arm genomen.
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Figuur 7. Overzicht van de constructeurs van de bevraagde installaties (n = 84)

Figuur 8. Overzicht van de consultants betrokken bij de ontwikkeling van de vergistingsprojecten, waarbij HoST
en Thecogas (in samenwerking met resp. Oosterhof-Holman en PlanET) niet als consultant werden
beschouwd (n = 84)
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3. INPUTSUBSTRATEN
3.1. Algemene bespreking van de input
Bij alle bevraagde en representatieve installaties samen werd in 2010 bijna 2,5 miljoen ton materiaal vergist, of
gemiddeld ruim 28 000 ton/installatie. Tabel 1 toont de tonnages en de gemiddelde jaarlijkse input per klasse.
Figuur 9 toont de spreiding van de gemiddelde jaarlijkse input.

Tabel 1. Verdeling van de input over de verschillende klassen (2010) (n = 83)
% van aantal
installaties

tonnage per klasse
ton/jaar

% van totaal
inputmateriaal

input/installatie
ton/jaar

Klasse A
Klasse B
Klasse C
Klasse D

23%
34%
35%
8%

175 000
510 000
1 235 000
420 000

7%
22%
53%
18%

9 200
18 200
42 600
60 000

Totaal

100%

2 340 000

100%

28 200

Figuur 9. Spreiding in gemiddelde jaarlijkse input voor de volledige vergistingssector in Nederland (n = 83)
(co-vergisting: incl. landbouwvergisters zonder mest)

De installaties die tot klasse A behoren (23% van alle bevraagde installaties) verwerken jaarlijks ongeveer 7%
van alle materiaal dat door de bevraagde installaties wordt verwerkt. Een gemiddelde installatie behorende tot
klasse A verwerkt ongeveer 9 200 ton/jaar. De installaties die tot klasse B behoren (34% van alle bevraagde
installaties) verwerken jaarlijks ongeveer 22% van alle materiaal dat door de bevraagde installaties wordt
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verwerkt. Een gemiddelde installatie behorende tot klasse B verwerkt bijna 2x zoveel materiaal (18 200
ton/jaar) als een installatie behorende tot klasse A. Klasse C (35% van de bevraagde installaties) is op basis van
deze resultaten duidelijk de grootste verwerker van inputmateriaal, met 53% van de totale input voor de
sector. Een gemiddelde installatie behorende tot klasse C verwerkt jaarlijks ± 42 600 ton. Het grote verschil
tussen klasse B en C is vooral te wijten aan enkele zeer grote installaties in klasse C. De niet-co-vergisters (8%
van alle bevraagde installaties) verwerken ongeveer 18% van alle materiaal dat door de bevraagde installaties
wordt verwerkt. Een installatie behorende tot deze klasse D verwerkt gemiddeld 60 000 ton/jaar, al is de
spreiding binnen deze klasse vrij groot door de grote verschillen in de types installaties die tot deze klasse
behoren (zowel GFT-vergisters als industriële vergisters,…). Wanneer alle installaties samen worden
geëvalueerd, dan verwerkt ‘de gemiddelde installatie in Nederland’ jaarlijks 28 200 ton aan inputmateriaal.
Slechts 15% van alle installaties verwerken minder dan 10 000 ton/jaar, terwijl 45% van de installaties tussen
de 10 000 en 25 000 ton/jaar verwerkt. Ongeveer 24% van de installaties verwerken tussen de 25 000 en
e
36 000 ton/jaar. Van die 24% bestaat 1/10 uit niet-co-vergisters. Tenslotte verwerkt nog 16% van de
e
installaties jaarlijks meer dan 36 000 ton. Hiervan bestaat > 1/3 uit niet-co-vergisters. Uit Figuur 9 blijkt dat van
de niet-co-vergisters geen enkele installatie minder dan 25 000 ton/jaar verwerkt. Dit is niet onlogisch
aangezien vooral grote, industriële vergisters tot deze klasse behoren.
Wat betreft vergunningsverlening ligt een belangrijke grens voor de input op 36 000 ton/jaar. Bij deze studie
bleek 16% van de exploitanten meer dan 36 000 ton per jaar te verwerken. Deze minderheid verwerkt wel allen
samen 43% van alle input bij vergisting in Nederland.
De bewaartijd van een inputstroom hangt zeer sterk af van het type product. Zo worden energiegewassen
logischerwijs gesileerd voor een volledig jaar, terwijl co-producten ongeveer één à twee weken worden
bewaard op de installatie zelf. Uitzonderingen hierop vormen de vloeibare, zeer energierijke co-producten
zoals bv. glycerine en plantaardig vet, die vaak voor een langere periode worden bewaard. De reden hiervoor is
dat van deze producten minder wordt gevoed aan een reactor en men dus langer doet met één vracht. Wat
mest betreft, varieert de bewaartijd heel sterk: van enkele dagen tot enkele maanden, afhankelijk van het
seizoen, van het type installatie, grootte van de mestput onder de stal, eigen mestproductie of externe
aanvoer,…
Wat het aantal toeleveranciers betreft, blijkt uit de vragenlijst dat de meeste installaties één à drie vaste
leveranciers hebben die het merendeel van de inputstromen aanleveren. Alleen bij pas opgestarte installaties
ligt dit aantal iets hoger (deze installaties verkennen nog de markt). Vaak komt het ook voor dat de leverancier
van mest eveneens fungeert als afnemer van digestaat.
Figuur 10 toont de spreiding van het droge stofgehalte en organische stofgehalte van de gemiddelde input in
een installatie. Het organische stofgehalte is uitgedrukt als percentage op de droge stof. Dit betekent dat 100 g
van een product met 50% droge stof en 90% organische stof als volgt wordt opgedeeld: 50 g water, 45 g
organische stof (90% van 50 g) en 5 g inert materiaal.
Het droge stofgehalte van de input is gekoppeld aan het biogaspotentieel. Hoe hoger het aandeel droge stof in
de input, hoe hoger het verwachte biogaspotentieel globaal gesproken zal zijn. Om een goede vergisting
mogelijk te maken, mag het droge stofgehalte niet te hoog zijn, aangezien de bacteriën in de vergister
voldoende water nodig hebben om optimaal te functioneren en dus biogas te produceren. Ook het type
reactor speelt een rol in het maximale droge stofgehalte dat gevoed mag worden (natte, continu geroerde
reactoren kunnen minder hoge droge stofgehaltes aan dan bv. droge propstroomvergisters). Ruim 75% van het
aantal bevraagde installaties heeft een input die 15 tot 30% droge stof bevat. Dit is een typische spreiding voor
natte vergisters die 50% mest verwerken.
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Het organische stofgehalte dient zo hoog mogelijk te zijn, aangezien inert materiaal niet bijdraagt tot de
biogasproductie en kan leiden tot bezinklagen in de reactor. Bij het merendeel van de installaties bedraagt het
organische stofgehalte tussen 80 en 90%, wat een goede range is.

4

Figuur 10. DS- en VS-verdeling van de gemiddelde input per installatie voor de volledige vergistingssector in
Nederland (n = 79)
5

Figuur 11 toont de spreiding in gemiddelde biogasproductie per ton input, ofwel het biogaspotentieel van de
input. Deze biogasproductie werd berekend door van iedere installatie het totaal volume aan geproduceerd
biogas in 2010 te delen door de totale input in datzelfde jaar. Het betreft hier dus de effectieve
biogasproductie en niet de theoretisch verwachte biogasproductie. Uit deze figuur blijkt dat er een grote
spreiding is. Een kleine minderheid (7%) van de installaties werkt met zeer energiearm materiaal
(< 75 Nm³/ton), terwijl eveneens een minderheid (9%) van de installaties met zeer rijk materiaal werkt
(> 200 Nm³/ton). Van de overige installaties is de spreiding vrij uniform tussen de 75 en 200 Nm³/ton. Wel is er
een duidelijk verschil in de gemiddelde biogasproductie per klasse. Een installatie die tot klasse A behoort,
produceert gemiddeld 114,1 Nm³/ton, een installatie die tot klasse B behoort produceert gemiddeld 127,4
Nm³/ton en een installatie die tot klasse C behoort produceert gemiddeld 172,8 Nm³/ton. Dit betekent dat hoe
groter een co-vergistingsinstallatie is, hoe rijker het inputmateriaal is. Dit kan mogelijk verklaard worden
doordat de kleinere co-vergisters minder moeite stoppen in het zoeken naar zeer rijke inputsubstraten of door
een minder sterke marktpositie minder geld op tafel kunnen leggen om zeer rijke producten aan te trekken.
Een andere mogelijke verklaring hiervoor is dat grotere installaties meestal ook beter aangestuurd worden en
op die manier optimaler kunnen werken (betere lekdetectie, snellere monitoring en bijsturing, betere
4

VS = Vervluchtigbare stof, ook wel organische stof genoemd
Biogasproductie wordt uitgedrukt in Nm³. Dit vertegenwoordigt in tegenstelling tot Gronings gas geen vaste energie-inhoud. Biogas heeft
geen vaste samenstelling waardoor de energie-inhoud varieert met het methaangehalte. Voor biogas met 50% methaan is de energieinhoud 19,84 MJ/Nm³ en bij 60% methaan 23.80 MJ/Nm³ (gerekend met bovenste verbrandingswaarde voor methaan).
5
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procesoptimalisatie…), terwijl bij de kleinere installaties mogelijk niet alle potentieel uit de input wordt benut.
Tot slot kan ook nog de digestaatafzet een invloed hebben. Kleinere co-vergisters zetten digestaat meer af op
eigen gronden, en dan is het minder nadelig dat het volume digestaat toeneemt omdat er nattere, minder
energierijke co-producten werden verwerkt. Grotere co-vergisters zullen die natte co-producten liever mijden
wanneer ze digestaat extern moeten afzetten. Dit mag uiteraard niet worden veralgemeend naar alle kleinere
co-vergisters, maar lijkt wel een trend. Een installatie van klasse D produceert gemiddeld 107,2 Nm³/ton, al is
de spreiding door de diversiteit aan installaties hier vrij groot (75 tot 150 Nm³/ton).

Figuur 11. Spreiding in biogaspotentieel van het inputmengsel voor de volledige vergistingssector in Nederland
(n = 75)

Tot slot kan de totale input op jaarbasis van een installatie nog uitgedrukt worden als functie van het totaal
geïnstalleerd elektrisch vermogen (Figuur 12). Deze parameter leert hoeveel input een installatie nodig heeft
om de biogasmotor te laten draaien op vollast. Hoe rijker het inputmengsel, hoe minder tonnen er nodig zijn
om de motor aan de gang te houden. Uit Figuur 12 valt te leren dat de kleinere vergisters meer tonnen input
dienen te verwerken om hun motoren op vollast te laten werken dan de grotere vergisters. Klasse D scoort
opnieuw iets slechter dan de grootste co-vergisters. Dit komt vooral omdat binnen klasse D ook de GFTvergisters vallen die met vrij energiearm GFT-afval werken..
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Figuur 12. Input per eenheid geïnstalleerd vermogen voor alle bevraagde installaties en per klasse (n = 80)

3.2. Verdeling inputstromen voor de volledige vergistingssector
De buitenste ring van de centrale grafiek in Figuur 13 toont de verdeling van de inputstromen over de
verschillende categorieën. Niet alle bevraagde installaties hebben al hun inputproducten gespecifieerd tijdens
deze studie (bv. wanneer er te veel verschillende inputstromen worden verwerkt). Het verschil tussen de totale
input en de beschreven input werd in deze grafiek weergegeven onder de categorie ‘niet gedefinieerd’. Er mag
hoogst waarschijnlijk worden aangenomen dat deze inputstromen zich vrij gelijk verdelen over de verschillende
categorieën (met uitzondering van mest, aangezien deze inputstromen nagenoeg steeds werd gespecifieerd
gezien het hoge aandeel in de voedingsmix). De binnenste ring van de centrale grafiek in Figuur 13 toont de
bijdrage van de verschillende categorieën tot de totale biogasproductie. Hierin is de biogasproductie van de
categorie ‘niet gedefinieerd’ evenredig verdeeld over de overige categorieën (met uitzondering van mest). De
overige grafieken in deze figuur tonen voor de verschillende inputcategorieën de verdeling over de
belangrijkste inputstromen (op basis van tonnage verwerkt in 2010).
Mest maakt 43% uit van de totale input wat betreft aantal ton dat jaarlijks wordt verwerkt door de bevraagde
installaties. Het is logisch dat dit iets minder dan de helft is, aangezien ook niet co-vergisters zijn opgenomen in
deze studie. Wanneer echter wordt gekeken naar de bijdrage van mest in de totale biogasproductie, dan daalt
het aandeel mest tot 10%, wat verklaarbaar is gezien het lage biogaspotentieel (gemiddeld 31,7 Nm³/ton).
Voedselafval is wat verwerkte tonnages betreft de tweede grootste groep (15%), maar draagt het meeste bij
aan de totale biogasproductie (33%) in Nederland. Het gemiddelde biogaspotentieel van materialen uit deze
categorie bedraagt 221,1 Nm³/ton. De energiegewassen maken 12% uit van het verwerkte tonnage en dragen
23% bij aan de totale biogasproductie met een gemiddeld biogaspotentieel van 192,8 Nm³/ton. Industrieel
afval maakt 9% uit van de totale input maar draagt wel 25% bij tot de biogasproductie door het vrij hoge
biogaspotentieel (279,7 Nm³/ton). Het agrarisch afval maakt 5% uit van de totale verwerkte massa en levert
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slechts 6% van alle biogas met een biogaspotentieel van 155,0 Nm³/ton. Tot slot bestaat ook 4% van de totaal
vergiste massa uit huishoudelijk afval, en de bijdrage van deze groep tot de totale biogasproductie is beperkt
tot 3% (gemiddelde biogaspotentieel van 63,0 Nm³/ton). Door de lage graad van deelname door de GFTvergisters, mag echter worden aangenomen dat het aandeel GFT in de totale input (en de totale
biogasproductie) in werkelijkheid hoger zal liggen dan hier weergegeven.
Tabel 2 toont een top 10 van de inputstromen op basis van het aantal installaties die deze stromen verwerken.
Tabel 3 doet hetzelfde met het aantal verwerkte ton als criterium en Tabel 4 met het aandeel in de totale
biogasproductie als criterium. Hieruit blijkt dat op basis van deze drie criteria meestal dezelfde inputstromen
de top 10 uitmaken, zij het in een andere volgorde. Enkele zaken die opvallen:


Maïssilage wordt bij de meeste installaties verwerkt en levert ook de grootste bijdrage aan de
biogasproductie, maar staat pas op de derde plaats wat betreft verwerkt aantal ton



Bijna dubbel zoveel installaties verwerken rundveemest dan varkensdrijfmest, maar het aantal
e
verwerkte ton varkensdrijfmest is wel 1/3 hoger dan het verwerkte ton rundveedrijfmest (dit valt te
verklaren doordat heel wat vergistingsinstallaties die rundveedrijfmest verwerken eerder kleinere
installaties van klasse A en B zijn, terwijl de vergisters die varkensmest verwerken voornamelijk tot
klasse C behoren); de bijdrage aan de biogasproductie van beide mestsoorten is wel vergelijkbaar door
het iets hoger biogaspotentieel van rundveedrijfmest t.o.v. varkensdrijfmest



Glycerine staat op de vierde plaats wat betreft aantal installaties die dit product verwerken, maar zakt
naar de achtste plaats wat betreft aantal verwerkte ton; door het hoge biogaspotentieel levert
glycerine wel de tweede hoogste bijdrage tot de totale biogasproductie; plantaardig vet kent een
gelijkaardige verdeling over de 3 rangschikkingen; idem voor graanafval dat wat betreft aantal
e
verwerkte ton zelfs buiten de top 10 valt maar toch de 4 plaats inneemt wat betreft bijdrage aan de
biogasproductie



Ecofrit (een commercieel beschikbare levensmiddelenmix) bekleedt een vijfde plaats zowel wat
betreft het aantal installaties die dit product verwerken, het aantal ton dat verwerkt wordt en de
bijdrage tot de biogasproductie
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Figuur 13. Types inputsubstraten en hun procentuele verdeling voor de volledige vergistingssector in Nederland (co-vergisting + overige vergisting) (n = 75)

Tabel 2. Inputstromen gerangschikt volgens aantal installaties die deze verwerkt voor de volledige
vergistingssector in Nederland (n = 75)

Inputstroom

Maïssilage
Rundveedrijfmest
Varkensdrijfmest
Glycerine
Ecofrit
Plantaardig vet
Graanafval
Grassilage
Bietenpunten
Groenteafval
1

aantal installaties
die dit product
verwerken

DS

OS

% van installaties

%

% op DS

Nm³/ton

62,7
61,3
36,0
32,0
24,0
22,7
20,0
13,3
10,7
9,3

33
9
8
82
21
44
80
38
19
19

88
75
70
89
81
80
89
87
91
86

196
27
21
647
175
397
488
147
113
96

Biogas
1

organische stof uitgedrukt als percentage op de droge stof

Tabel 3. Inputstromen gerangschikt volgens tonnage verwerkt voor de volledige vergistingssector in Nederland
(n = 75)
Inputstroom
Varkensdrijfmest
Rundveedrijfmest
Maïssilage
GFT
Ecofrit
Groenteafval
Flotatieslib
Glycerine
Plantaardig vet
Aardappelstoomschillen
1

aandeel in tonnage

DS

OS

Biogas
1

% van totale ton

%

% op DS

Nm³/ton

22,0
16,8
11,3
4,4
3,6
3,2
2,5
2,3
2,2
2,0

8
9
33
39
21
19
10
82
44
12

70
75
88
59
81
86
85
89
80
93

21
27
196
63
175
96
30
647
397
65

organische stof uitgedrukt als percentage op de droge stof

Tabel 4.

Inputstromen gerangschikt volgens aandeel in totale biogasproductie voor de volledige
vergistingssector in Nederland (n = 75)

Inputstroom

Maïssilage
Glycerine
Plantaardig vet
Graanafval
Ecofrit
Putvet
Varkensdrijfmest
Rundveedrijfmest
Groenteafval
Kippenmest
1

aandeel in
biogasproductie

DS

OS

% van
biogasproductie

%

% op DS

Nm³/ton

16,3
10,7
6,4
5,7
4,6
3,7
3,4
3,3
2,3
2,1

33
82
44
80
21
40
8
9
19
46

88
89
80
89
81
90
70
75
86
73

196
647
397
488
175
300
21
27
96
187

Biogas
1

organische stof uitgedrukt als percentage op de droge stof

3.3. Verdeling inputstromen voor de co-vergisters6
Figuur 14 toont hetzelfde als de centrale grafiek in Figuur 13, maar dan alleen met betrekking tot de covergisters. Het aantal niet gedefinieerde producten bedraagt eveneens ongeveer 10% van de totale input en
verwacht wordt dat deze inputstromen zich evenredig verdelen over de verschillende categorieën van coproducten.
Iets meer dan de helft van de input van de co-vergisters bestaat uit mest, wat een logische waarde is, gezien de
minimale verplichting om 50% mest te verwerken. De overige co-producten komen in ongeveer dezelfde mate
voor als voor de totale sector, uitgezonderd het aandeel huishoudelijk afval, wat uiteraard niet wordt vergist bij
e
co-vergisters, en het aandeel industrieel afval, wat ongeveer 1/3 lager is. Wat betreft de bijdrage tot de totale
biogasproductie van alle co-vergisters, dan blijkt uit Figuur 14 dat voedselafval de hoogste bijdrage levert,
gevolgd door het industriële afval (ondanks het lage aandeel in tonnage) en energiegewassen. Alhoewel mest
52% van de input uitmaakt, is de bijdrage tot de totale biogasproductie beperkt tot 12%. Net zoals bij Figuur 13
werd het biogas afkomstig van de niet-gedefinieerde producten evenredig verdeeld over de verschillende
categorieën van co-producten.
Tabel 5 toont een top 10 van de inputstromen op basis van het aantal co-vergisters die deze stromen
verwerken. Tabel 6 doet hetzelfde met het aantal verwerkte ton als criterium en Tabel 7 met het aandeel tot
de totale biogasproductie als criterium. Deze tabellen kunnen vergeleken worden met resp. Tabel 2, Tabel 3 en
Tabel 4 die hetzelfde weergeven voor de volledige sector.
De top tien van inputstromen op basis van het aantal installaties die deze producten verwerken, is identiek
voor de co-vergisters als voor de totale sector. Wat betreft het criterium ‘aantal verwerkte ton’ (Tabel 6)
treden wel enkele verschillen op. GFT komt uiteraard niet meer voor bij de co-vergisters, en ook flotatieslib,
groenteafval en aardappelstoomschillen verdwijnen uit deze top 10. In de plaats komen graanafval,
kippenmest, supermarktmix en bietenpunten.

6

inclusief landbouwvergisters die geen mest verwerken
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Figuur 14. Types inputsubstraten en hun procentuele verdeling voor de co-vergisters in Nederland (n = 68)
Ook de top tien op basis van de bijdrage tot de totale biogasproductie verschilt voor de co-vergisters ten
opzichte van de totale sector. De top 5 bestaat wel uit dezelfde producten, nl. maïssilage, glycerine, plantaardig
vet, graanafval en ecofrit, en ook varkensmest, rundveedrijfmest en kippenmest maken nog steeds deel uit van
de top tien (door het grote verwerkte aantal ton). Waar bij de totale sector ook putvet en groenteafval nog een
substantiële bijdrage leverden tot de totale biogasproductie, is bij de co-vergisters de bijdrage van cat. 2 vetten
en supermarktmix belangrijker.

Tabel 5. Inputstromen gerangschikt volgens aantal installaties die deze verwerkt voor de co-vergisters in
Nederland (n = 70)

Inputstroom

Maïssilage
Rundveedrijfmest
Varkensdrijfmest
Glycerine
Ecofrit
Plantaardig vet
Graanafval
Grassilage
Bietenpunten
Groenteafval
1

aantal installaties
die dit product
verwerken

DS

OS

% van installaties

%

% op DS

Nm³/ton

67,1
65,7
38,6
32,9
25,7
24,3
21,4
14,3
11,4
8,6

33
9
8
82
21
44
80
38
19
19

88
75
70
89
81
80
89
87
91
86

196
27
21
647
175
397
488
147
113
96

Biogas
1

organische stof uitgedrukt als percentage op de droge stof
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Tabel 6. Inputstromen gerangschikt volgens tonnage verwerkt voor de co-vergisters in Nederland (n = 70)
Inputstroom
Varkensdrijfmest
Rundveedrijfmest
Maïssilage
Ecofrit
Plantaardig vet
Glycerine
Graanafval
Kippenmest
Supermarktmix
Bietenpunten
1

DS

OS

% van totale ton

%

% op DS

Nm³/ton

Biogas

26,6
20,4
13,7
4,3
2,6
2,6
1,9
1,9
1,6
1,4

8
9
33
21
44
82
80
46
18
19

70
75
88
81
80
89
89
73
86
91

21
27
196
175
397
647
488
187
164
113

1

organische stof uitgedrukt als percentage op de droge stof

Tabel 7.

Inputstromen gerangschikt volgens aandeel in totale biogasproductie voor de co-vergisters in
Nederland (n = 70)

Inputstroom

Maïssilage
Glycerine
Plantaardig vet
Graanafval
Ecofrit
Varkensdrijfmest
Rundveedrijfmest
Kippenmest
Cat 2 vetten
Supermarktmix
1

aandeel in tonnage

aandeel in
biogasproductie

DS

OS

% van
biogasproductie

%

% op DS

Nm³/ton

18,9
12,0
7,4
6,7
5,3
4,0
3,9
2,5
1,9
1,9

33
82
44
80
21
8
9
46
25
18

88
89
80
89
81
70
75
73
90
86

196
647
397
488
175
21
27
187
200
164

Biogas
1

organische stof uitgedrukt als percentage op de droge stof

Tabel 8 toont de hoeveelheden mest die bij de bevraagde co-vergisters werden verwerkt in 2010.
Varkensdrijfmest maakt hierbij iets meer dan de helft van alle mest uit. In de praktijk zal dit aandeel wellicht
nog hoger zijn, aangezien enkele grote varkensmestvergisters in Zuid-Nederland niet hebben meegewerkt aan
deze studie. Dit maakt een extrapolatie van deze cijfers naar de totale sector in Nederland minder betrouwbaar
en zou een onderschatting van het aantal verwerkte ton varkensmest zijn.
Tabel 9 toont de procentuele verdeling tussen de verschillende types mest, maar dan uitgesplitst voor de
verschillende klassen van co-vergisters. Tussen deze klassen zijn duidelijk verschillen merkbaar. De kleine covergisters behorende tot klasse A verwerken nagenoeg geen varkensmest, maar hoofdzakelijk
rundveedrijfmest. Klasse A bestaat dan ook vooral uit rundveehouders die het grootste deel van het digestaat
ook op eigen grond kwijt kunnen. Het aandeel varkensmest dat wordt verwerkt in klasse B is een pak hoger en
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stijgt verder bij klasse C, waar 2/3 van de verwerkte mest uit varkensmest bestaat. Wat het aandeel mest op
de totale input betreft, is er bijna geen verschil tussen de verschillende klassen.
Tabel 8. Hoeveelheden mest verwerkt bij de bevraagde co-vergisters in deze studie (n = 70)

Mestsoort

Procentueel aandeel
van mestsoort

Ton/jaar

% van totale mestinput

429 160
328 168
30 250
14 106
40 340
-

51 %
39 %
4%
2%
5%
-

Varkensdrijfmest
Rundveedrijfmest
Kippenmest
Dikke fractie
Overige
2
Geen
1
2

Aantal co-vergisters die
deze mestsoort
verwerken

Tonnage verwerkt door
bevraagde co-vergisters

1

(op een totaal van 70)
27
46
5
5
15
2

massaprocent
ook de mestloze landbouwvergisters werden onderverdeeld bij de co-vergisters

Tabel 9. Samenstelling van de mest verwerkt bij de verschillende klassen van co-vergisters in deze studie en
totaal aandeel mest op de volledige input per klasse (n = 70)
Klasse A

Klasse B

Klasse C

Totaal
co-vergisting

Samenstelling
mestinput bij
deze klasse

Samenstelling
mestinput bij
deze klasse

Samenstelling
mestinput bij
deze klasse

Samenstelling
mestinput van
alle co-verg.

Varkensdrijfmest
Rundveedrijfmest
Kippenmest
Dikke fractie
Overige

3%
87 %
0%
0%
10 %

38 %
55 %
1%
0%
6%

67 %
22 %
6%
2%
3%

51 %
39 %
4%
2%
5%

% mest op totale input

55 %

54 %

51 %

52 %

Mestsoort

3.4. Voorbehandelingstechnieken
Figuur 15 toont een overzicht van het aantal installaties dat een bepaald type voorbehandeling bezit. Tabel 10
doet hetzelfde, en geeft hierbij een onderverdeling tussen de verschillende klassen van installaties. Uit deze
figuur en tabel blijkt dat 41% van de bevraagde installaties over geen enkel type van voorbehandeling beschikt.
Hiervoor zijn vooral de co-vergisters verantwoordelijk, aangezien binnen klasse D (de niet-co-vergisters) slechts
11% geen enkele voorbehandeling heeft.
Tabel 10. Procent van de bevraagde installaties (per klasse) die een bepaalde voorbehandeling bezitten (n = 81)
Type voorbehandeling

Totaal

klasse A

klasse B

klasse C

klasse D

Geen

41

44

52

37

0

Hygiënisatie
Hydrolyse
Verkleining
Stoorstofafscheider
Tussenbuffer

6
17
30
12
27

0
11
33
0
22

4
19
22
4
15

3
13
33
20
33

50
50
33
50
67
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Figuur 15. Aanwezigheid verschillende types voorbehandeling (n = 81)

3.4.1. Hygiëniseren
Tijdens het hygiëniseren worden de inputstromen gedurende minstens één uur verwarmd op 70°C. Dit proces
is nodig indien dierlijke restproducten (Cat 3 materiaal zoals beschreven in Verordening (EG) 1774/2002)
worden verwerkt en het digestaat als meststof afgezet wordt, of wanneer vergiste mest in het buitenland
wordt afgezet. Slechts 6% van alle bevraagde installaties beschikt over een hygiënisatie-eenheid voor
inputstromen (het aantal installaties dat een hygiënisatie-eenheid heeft voor digestaat wordt verder in dit
rapport besproken). Van klasse A bezit zelfs geen enkele installatie dergelijke hygiënisatie-eenheid, terwijl van
klasse D de helft hierover beschikt. In totaal wordt ongeveer 8% van het tonnage aan inputstromen dat tijdens
deze vragenlijst werd geïnventariseerd, gehygiëniseerd (exclusief hygiënisatie van het digestaat).

3.4.2. Hydrolyseren
Hydrolyse vormt de eerste stap in het anaerobe vergistingsproces. Hierbij wordt organisch materiaal met
behulp van enzymen omgezet in wateroplosbare componenten die op die manier beschikbaar worden voor
verdere omzetting tot uiteindelijk biogas. Deze hydrolysestap heeft een lagere optimale pH dan de uiteindelijke
methanogenese. Door de hydrolysestap als voorbehandelingsstap te nemen, kan zowel voor de hydrolyse als
voor de overige processtappen in de hoofdvergister een meer optimaal pH-bereik worden aangehouden, wat
kan zorgen voor een hogere efficiëntie. Zeventien procent van het aantal installaties hydrolyseert alle of een
deel van de inputstromen alvorens deze naar de hoofdvergister te sturen. Ongeveer 13% van het tonnage aan
inputstromen dat tijdens deze vragenlijst werd geïnventariseerd, wordt eerst naar een hydrolyse-eenheid
gestuurd. Van de installaties die over een voorhydrolyse beschikken, werkt 85% mesofiel en 15% thermofiel
tijdens de hydrolyse. De gemiddelde verblijftijd in de hydrolyse varieert van een halve dag tot 5 dagen en meer.
Bijna 85% van de hydrolysetanks wordt gemengd door middel van een mixer, slechts een minderheid wordt
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niet gemengd of gebruikt een ander mengsysteem. Ruim 90% van de hydrolysetanks zijn afgedekt, bij 70%
gebeurt dit zonder dat het eventueel geproduceerde gas wordt opgevangen.
Wil men een hydrolyse efficiënt uitvoeren, dan is het belangrijk dat de pH in de hydrolyse voldoende laag is
om methaanproductie te onderdrukken. Doorgaans is de pH voldoende laag en heeft de installatie geen
verliezen aan biogaspotentieel tijdens de hydrolyse.
Er werd vastgesteld dat de meeste hydrolysetanks alleen afgedekt zijn, zonder dat het geproduceerde gas
(voornamelijk CO2) afgevangen wordt. In uitzonderlijke gevallen heeft dit geuroverlast tot gevolg. Het
voornaamste gevolg van deze manier van afdekken is dat het biogas na de vergistingsstap rijker is aan methaan
omdat een deel van de CO2 niet afgevangen wordt tijdens de hydrolyse.

3.4.3. Verkleinen
Door het inputmateriaal te verkleinen, wordt de contactoppervlakte vergroot, waardoor de afbraak in de
vergister sneller verloopt en dus bij lagere verblijftijden kan worden gewerkt. Het verkleinen zorgt ook voor
een betere menging van het materiaal in de reactor. Ongeveer 30% van het aantal bevraagde vergisters
beschikt over een manier om inputsubstraten te verkleinen alvorens deze aan de vergister te voeden. Zoals uit
Tabel 10 blijkt, bestaan hier weinig verschillen tussen de verschillende klassen. Nagenoeg alle
verkleiningseenheden werken continu, in de meeste gevallen gecombineerd met het voedingssysteem en
eventuele voormenging (zoals bv. rotacut/quickmix, messen op toevoervijzel); slechts een minderheid bestaat
uit een batchgewijze verkleiningsmethode. De gebruikte verkleiningsmethode is nagenoeg steeds het
versnijden van het materiaal, al wordt ook een deel geshred. Figuur 16 toont de spreiding in
verwerkingscapaciteit voor de verkleiningseenheden.

Figuur 16. Spreiding in werkingscapaciteit van de verkleiningseenheden (n = 24)
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3.4.4. Stoorstofafscheiding
Sommige afvalstromen kunnen stoorstoffen bevatten, zoals stenen en metaal. Wanneer deze niet verwijderd
worden, kunnen deze schade berokkenen aan bv. pompen en mixers, en zal er ook meer slijtage zijn aan
toevoerleidingen.
Twaalf procent van alle installaties zijn voorzien van een stoorstoffenafscheider, waarbij vooral stenen en
andere grotere onzuiverheden worden verwijderd. Vooral in klasse D beschikt een groot aandeel van de
installaties (50%) over een techniek om ongewenste materialen uit de input te verwijderen. Dat dit aandeel in
klasse D hoger is dan gemiddeld, is logisch aangezien klasse D ook de GFT-vergisters bevat, die standaard zijn
voorzien van een uitgebreide voorbehandelingsstap.
Iets minder dan de helft van de stoorstofafscheiders bestaat uit een batchsysteem, iets meer dan de helft
werkt continu. De meest voorkomende types van stoorstoffenafscheiding zijn zeven/stenenvangers en
magneten om metalen te verwijderen.

3.4.5. Tussenbuffer
Een tussenbuffer wordt gebruikt om verschillende inputsubstraten te mengen alvorens deze aan de vergister(s)
te voeden. Dit heeft als voordeel dat een zeer homogeen mengsel wordt gevoed wat voor minder verstoring
van de biologie zorgt. Ook kunnen via een tussenbuffer droge en natte producten gemengd worden zodat maar
één doseersysteem voorzien moet worden naar de vergister(s). Ongeveer 27% van de installaties beschikt over
een tussenbuffer waaruit alle of een deel van de inputsubstraten aan de hoofdvergister worden gevoed. In
meer dan 80% van de installaties bedraagt de verblijftijd in deze tussenbuffer 24 uur of minder. Figuur 17 toont
de spreiding van het volume van deze tussenbuffer.

Figuur 17. Spreiding in volume van de tussenbuffer (n = 22)
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3.5. Doseersystemen
Vijfentwintig procent van de bevraagde installaties wordt alleen gevoed door middel van één of meerdere
pompen, 63% door een combinatie van een pompsysteem en vijzel en 13% bestaat uit een ander mengsysteem
of andere combinatie, zoals bv. een walking floor. Van de pompen bestaat ruim 80% uit volumetrische pompen
(bv. wormenpompen) en 20% uit niet volumetrische pompen (bv. centrifugaalpompen). Bij 64% van de
pompen is een debietsregistratie voorzien (dit betekent dat kan nagegaan worden hoeveel m³ of ton via de
pomp werd gevoed). Ongeveer één derde beschikt over een aparte pomp per hoofdvergister (hierin zijn ook de
installaties inbegrepen die slechts over één hoofdvergister beschikken).
e
Van de vijzels beschikt ruim 3/4 over een doorzetregistratie (dit betekent dat nagegaan kan worden hoeveel
e
ton werd gevoed). Bijna 2/3 van de installaties die voeden via een vijzel hebben een aparte vijzel per
hoofdvergister (hierin zijn ook de installaties inbegrepen die slechts over één hoofdvergister beschikken). Het
overige derde heeft ofwel één vijzel die meerdere hoofdvergisters voedt, ofwel is niet elke hoofdvergister van
een droge stofinvoer voorzien.
Het doseersysteem is misschien wel het meest verschillende aspect van alle vergistingsinstallaties in
Nederland. Een aantal installaties die voor nagenoeg alle aspecten gelijkaardig zijn, hebben soms een duidelijk
verschillende manier van substraatdosering.
Soms worden de doseersystemen en substraatvoorbehandeling gecombineerd. De ene exploitant heeft
gekozen voor een systeem waar met een minimaal aantal pompen, schroeven en mengers een homogeen
geheel wordt gemaakt van de input, terwijl een andere exploitant net maximale flexibiliteit wou door elke
stroom zoveel mogelijk via aparte systemen te kunnen voeden. Het was om die reden niet gemakkelijk om een
algemene lijn te vinden in de manier van doseren. Het toegepaste doseersysteem is dus sterk verschillend per
installatie en hangt onder meer af van de aard van de inputsubstraten, de gewenste graad van flexibiliteit en de
maximaal te leveren arbeidsintensiteit bij voeden.

Evaluatie van de vergisters in Nederland

p 68 van 185

4. BOUWKUNDIGE DETAILS
4.1. Substraatopslag
Figuur 18 toont het aantal vloeibare en vaste substraatopslagen die per installatie aanwezig zijn. Ruim de helft
van de bevraagde installaties beschikt over 2 of 3 vloeibare opslagtanks en 1 of 2 vaste opslagruimtes. Figuur
19 toont de spreiding van het opslagvolume van de vloeibare opslagen per installatie. Hieruit blijkt dat het
totale volume aan vloeibare opslag eerder klein is. Aangezien uit de bevraging bleek dat de gemiddelde
bewaartijd van de meeste co-producten ook vrij kort is (enkele dagen tot weken) is een groot opslagvolume
ook niet nodig. Daarenboven vergisten ook vele installaties eigen mest, waardoor deze dagelijks vanuit de
stallen wordt aangevoerd en hiervoor dus ook geen extra opslagcapaciteit nodig is. Figuur 20 toont het
gemiddelde volume per vloeibare opslagtank, waaruit blijkt dat 80% van de tanks kleiner is dan 100 m³. Van
e
alle opslagtanks wordt ongeveer 1/4 verwarmd. Bijna 85% van de vloeibare opslagtanks zijn afgedekte silo’s
die buiten staan, 14% van de vloeibare opslagruimtes staat binnen en een absolute minderheid van de
installaties slaat vloeibare substraten onafgedekt buiten op (Figuur 21).

Figuur 18. Aantal substraatopslagen per installatie (n = 79)
De gemiddelde opslagcapaciteit voor vaste producten is in tegenstelling tot de vloeibare opslagen wel vrij groot
(60% van de installaties heeft meer dan 2500 ton opslagruimte; zie Figuur 22). Dit is logisch aangezien uit
Figuur 21 blijkt dat de helft van alle vaste opslagen dient voor het inkuilen of sileren van gewassen (en dus
opslag voor een volledig jaar van dit substraat bevat). Dertig procent van de vaste opslagruimtes is buiten en
onafgedekt. Dit is vrij veel en afhankelijk van de weersomstandigheden kan deze manier van opslag leiden tot
verlies aan biogaspotentieel en geuroverlast.
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Figuur 19. Spreiding in totaal volume vloeibare opslagen (n = 79)

Figuur 20. Spreiding in volume per vloeibare opslagtank
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Figuur 21. Manier van opslag voor vloeibare en vaste opslagruimtes

Figuur 22. Spreiding in totale capaciteit vaste opslagen (n = 79)
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4.2. Hoofdvergister, navergister, digestaatopslag
Een hoofdvergister is biologisch het kloppend hart van de installatie. Dit is de reactor waar de hoogste
biologische belasting wordt gehandhaafd en waar dus alle of toch het grootste deel van de inputsubstraten
wordt gevoed. Onder een navergister wordt die reactor verstaan waarin het digestaat uit de hoofdvergister
terechtkomt en waar zowel een vorm van menging als gasopvang is voorzien. De digestaatopslag is dan de tank
waar het digestaat finaal in terechtkomt alvorens een finale bestemming te krijgen (afvoer, uitvoer op eigen
gronden, verdere naverwerking,…). Bij een digestaatopslag kan ook menging (bv. om drijflagen te vermijden) of
gasopvang (bv. om extra gasopslag te creëren) aanwezig zijn, doch nooit samen.
Figuur 23 toont het aantal hoofd- en navergisters per installatie. Uit deze figuur blijkt dat 45% van de
installaties slechts één hoofdvergister heeft en 35% heeft er twee. Tabel 11 toont het gemiddeld aantal
hoofdvergisters per installatie voor de vier klassen.

Tabel 11. Gemiddeld aantal hoofdvergisters per installatie (n = 83)
Klasse A
Klasse B
Klasse C
Klasse D

1,1
1,5
2,5
2,2

Wanneer er meerdere hoofdvergisters op een installatie aanwezig zijn, worden deze nagenoeg altijd parallel
bedreven, meestal ook met hetzelfde voedingsmengsel. In sommige gevallen worden de hoofdvergisters in
serie bedreven, waarbij moeilijker afbreekbaar materiaal preferentieel in de eerste hoofdvergister wordt
gevoed zodat deze inputstromen een langere verblijftijd hebben.
Eenenzeventig procent van de installaties beschikt over één navergister, 22% heeft er geen enkele. Slechts een
minderheid van 7% beschikt over twee navergisters. De navergisters staan per definitie in serie geschakeld met
de hoofdvergisters, al komt het ook voor dat ook de navergister nog wordt gevoed. Dit is dan meestal met snel
afbreekbaar materiaal zoals bv. mest of glycerine. Dit heeft als voordeel dat de retentietijd in de
hoofdvergister(s) hoger kan zijn zodat de moeilijker afbreekbare producten langer de tijd krijgen om biogas te
produceren.

Figuur 23. Aantal hoofd- en navergisters per installatie (n = 83)
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Algemeen kan gesteld worden dat het nuttig volume (het volume dat effectief benut wordt) ongeveer 90% van
het totale volume bedraagt, zowel bij hoofd- en navergister en de digestaatopslag.
Figuur 24 toont de spreiding in reactorvolume voor zowel hoofdvergisters, navergisters en digestaatopslag.
Tabel 12 toont het gemiddelde totale reactorvolume per installatie voor de drie types tanks en voor de
verschillende klassen van installaties. Met reactorvolume wordt het totale volume aan tanks binnen een
vergistingsstap bedoeld (hoofdvergisting, navergisting of digestaatopslag).
Het merendeel van de installaties heeft een totaal volume aan hoofdvergisters kleiner dan 5000 m³, 36% zelfs
kleiner dan 2000 m³ (zie Figuur 24). Zoals verwacht mag worden is er een stijgende trend in reactorvolume van
klasse A naar klasse C (zie Tabel 12). Klasse D heeft gemiddeld dan weer een iets lager totaal volume
hoofdvergister. Het hoge gemiddelde reactorvolume van klasse C is vooral toe te schrijven aan een beperkt
aantal installaties die over een zeer groot totaalvolume aan hoofdvergisters beschikken (> 10 000 m³).
Wat navergisters betreft, heeft het merendeel van de installaties een totaal volume dat kleiner is dan 5000 m³,
maar heeft slechts 21% van de installaties een navergister < 2000 m³. Tweeëntwintig procent van de installaties
hebben helemaal geen navergister (zie Figuur 24). Net als bij de hoofdvergisters is hier opnieuw een trend
zichtbaar tussen de verschillende klassen, waarbij installaties van klasse A een navergister hebben met het
kleinste volume en klasse C het grootste navergistingsvolume (zie Tabel 12). Het mag duidelijk zijn dat wanneer
de installaties over een navergister beschikken, deze gemiddeld duidelijk groter is dan de hoofdvergister. Vele
installaties gebruiken de navergister gedeeltelijk als (extra) buffertank voor het digestaat.

Tabel 12. Gemiddeld reactorvolume (m³) per installatie voor alle bevraagde installaties en per klasse (n = 83)
Totale sector

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Klasse D

Hoofdvergister

3850

1350

2400

6900

5050

Navergister

3400

3000

3200

4000

1800

Digestaatopslag

5100

3800

4500

6800

250

Figuur 24. Spreiding van het totale reactorvolume per installatie (n = 83)
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Van alle installaties die een digestaatopslag hebben, is 3/4 groter dan 2000 m³. Achtentwintig procent van de
installaties hebben geen digestaatopslag. Hier wordt het digestaat ofwel rechtstreeks uit de vergister
afgevoerd (bv. wanneer mest wordt aangevoerd en met hetzelfde transport digestaat wordt afgevoerd), of is er
een uitgebreide nabewerking aanwezig die resulteert in loosbaar water en een droog product. Van de covergisters bezit 22% van de installaties geen digestaatopslag, van de niet co-vergisters is dit 83%.
Van de digestaatopslagtanks is ongeveer 27% voorzien van een gasopvang, waardoor enerzijds geurproblemen
worden vermeden en wordt tevens het biogas dat tijdens de opslag nog vrijkomt, benut. Zoals eerder vermeld
is het aanwezig zijn van een gasopvang niet noodzakelijk een reden om van navergister te spreken. Bij een
digestaatopslag is de belangrijkste reden van een gasopvang het vermijden van geurproblemen en het creëren
van extra gasbuffer. Net zoals bij de hoofd- en navergisters is er een stijgende trend in het
digestaatopslagvolume van klasse A naar klasse C. Klasse D beschikt over het laagste gemiddelde
digestaatopslagvolume.
Tot slot kan het vergistervolume nog geëvalueerd worden als functie van het totaal geïnstalleerd elektrisch
vermogen per installatie (Figuur 25). Dit is gebeurd voor zowel het totaal volume aan hoofdvergisting,
respectievelijk totaal volume aan hoofd- en navergisting.
Hierbij wordt duidelijk dat de kleinere installaties een groter volume aan hoofdvergistingstanks nodig hebben
om eenzelfde hoeveelheid stroom te produceren als de grotere installaties. Klasse D werkt op dit vlak het
meest efficiënt, wat kan verklaard worden door de afwezigheid van mest in hun inputmix.
Een nog duidelijkere trend wordt waargenomen wanneer het totaal vergistervolume wordt uitgezet als functie
van het geïnstalleerd elektrisch vermogen. De voornaamste verklaring hiervoor is dat kleinere installaties de
navergister ook een opslagfunctie toekennen, terwijl grotere installaties ofwel opslag beperkten, ofwel
hiervoor aparte opslagtanks voorzien.

Figuur 25. Totaal vergistervolume en volume hoofdvergister per eenheid geïnstalleerd vermogen voor alle
bevraagde installaties en per klasse (n = 80)
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Tot zover de totale volumes per installatie. Vanaf nu worden de karakteristieken per vergistingstank wat verder
besproken, ongeacht hoe die tanks zich verdelen over de verschillende installaties.
Figuur 26 toont het totale reactorvolume per tank voor zowel hoofd- als navergisters (dit werd tijdens de studie
niet bevraagd voor de digestaatopslag). Figuur 27 en Figuur 28 tonen respectievelijk de reactorhoogte en de
reactordiameter.
De meeste hoofdvergisters hebben een volume tussen de 1000 en 2000 m³. De navergisters zijn meestal een
slag groter: hier bestaat iets meer dan de helft van de navergistingstanks uit een volume dat groter is dan 3000
m³. Wat hoogte betreft is er wel weinig verschil tussen de hoofd- en navergisters. De overgrote meerderheid
van de reactoren is tussen de 5 en 7,5 m hoog. Van de digestaatopslag is dan weer meer dan de helft van de
tanks lager dan 5 m. Dit kan verklaard worden doordat een groot deel van de digestaatopslagen ofwel uit een
foliebassin bestaan, ofwel de oude mestkelder als digestaatopslag wordt gebruikt. Dit blijkt duidelijk uit Figuur
28 die toont dat 46% van alle digestaatopslagtanks rechthoekig zijn. Los van de rechthoekige reactoren, volgt
de diameter van de hoofd- en navergisters en de digestaatopslagtanks dezelfde trend als het volume van de
reactoren. De meeste hoofdvergisters hebben een diameter tussen de 15 en de 20 m, bij de navergisters en de
digestaatopslagen is dit tussen de 20 en 30 m.

Figuur 26. Spreiding van het reactorvolume per tank
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Figuur 27. Spreiding van de reactorhoogte per tank

Figuur 28. Spreiding van de reactordiameter per tank

Van de hoofdvergisters bestaat ongeveer 85% uit betonnen tanks en 10% uit metalen tanks. Bij de navergisters
is zelfs 93% van de tanks uit beton opgetrokken. Van de digestaatopslagen bestaat dan maar de helft uit
betonnen tanks en is 35% een foliebassin of mestzak.
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Tot slot wordt nog kort de menging in de verschillende reactoren besproken. Volgende 3 mengsystemen
komen het meest voor:


mixers; dit zijn snel draaiende propellers met een eerder beperkte oppervlakte van de propellerbladen



roerwerk; hierbij zijn de propellerbladen duidelijk groter dan bij een mixer en is de assnelheid lager



pompen; de menging in de reactor wordt bewerkstelligd door het rondpompen van de reactorinhoud

Figuur 29 toont welke types menging voorkomen bij hoofd- en navergisters en digestaatopslag. Uit deze figuur
blijkt dat 40% van de hoofdvergisters uitsluitend via één of meerdere mixers wordt gemengd, 30% heeft zowel
mixers als een paddelroerwerk en 16% heeft alleen een paddelroerwerk. Bij de navergisters is er een
e
verschuiving ten voordele van de mixers: meer dan 3/4 van de navergistingstanks worden alleen met een
mixer gemengd, 9% gebruikt een andere manier (voornamelijk alleen rondpompen). Iets meer dan de helft van
de digestaatopslagen wordt niet gemengd, één derde wordt alleen met mixers gemengd.

Figuur 29. Type menging in hoofd- en navergisters en digestaatopslag
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4.3. Complexiteit van de installaties
Bij het beoordelen van de complexiteit van de installaties werden volgende 4 stappen in rekening gebracht:


aanwezigheid van één of meerdere voorbehandelingsstappen op de input



aanwezigheid van één of meerdere hoofdvergisters



aanwezigheid van één of meerdere navergisters



aanwezigheid van één of meerdere nabehandelingsstappen op het digestaat

De voorbehandelingsstappen werden in Hoofdstuk 3.4 reeds uitvoerig besproken. Bij het beoordelen van de
complexiteit van de installatie werden alleen de types hygiënisatie, hydrolyse en stoorstoffenafscheider
meegenomen (aangezien een verkleining meestal weinig complex is, net als een extra buffertank voor de
voeding). De nabehandelingsstappen die werden meegenomen bij de beoordeling van de complexiteit zijn
persen, centrifugeren, hygiëniseren, drogen en waterzuivering. Deze processen worden in Hoofdstuk 6.1 meer
in detail besproken.
Figuur 30 toont de procentuele verdeling van de complexiteit van de bevraagde installaties, verdeeld over de
verschillende klassen. Uit deze figuur blijkt dat de complexiteit toeneemt naargelang de installatie groter is. In
klasse A bestaat meer dan 60% van de installaties uit 2 stappen of minder, terwijl bij klasse C 90% drie of vier
processtappen heeft. Ook bij klasse D heeft 86% van de installaties minstens 3 processtappen, wat logisch is
gezien de voornamelijk industriële aard van deze installaties.

Figuur 30. Complexiteit van de installaties binnen de verschillende klassen (n = 83)
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