Bert Rijnen (Heyde Hoeve) over mestverwerking door de Heyde Hoeve:

‘Onze cirkel is rond’
Een verlaging van de kostprijs, duurzaam ondernemen en verhogen van de opbrengstprijs staan hoog op de agenda
van varkenshouder Bert Rijnen. Om dat te bereiken werkt hij samen met drie andere grote Brabantse boeren binnen de
coöperatie de Heyde Hoeve (zie kader). Onder dezelfde naam brengen de vier varkenshouders merkvlees op de markt. Het
vlees wordt vooral verkocht in ambachtelijke slagerijen en het ‘out of home’ kanaal. En met succes. Zo mochten de boeren
al de prijs voor ‘Het beste varken van Nederland’ van Urgenda en Foodlog in ontvangst nemen. En er is meer: zo proberen
de boeren hun bijdrage aan de biobased economy te leveren door mest te verwerken en te verwaarden.

Osomo werkt aan mogelijk maken
van kleinschalige productie bio-lng op basis van biogas
Jerom van Roosmalen wil met zijn bedrijf Osomo duurzame technologieën op het gebied van
mobiliteit aaneenrijgen en toegankelijk maken. ‘Wij hebben het doel om het rijden op aardgas en
biogas haalbaar en betaalbaar te maken voor het bedrijfsleven en de transportsector, maar ook
voor particulieren. Het kleinschalig produceren van bio-lng op basis van biogas uit mest is daarbij
een reële optie mits aan de juiste randvoorwaarden wordt voldaan.’

‘Wij gebruiken een aantal routes om dit doel te bereiken’, vervolgt Van
Roosmalen. ‘Dat zijn onder meer de wegen van cng en lng. In het geval van
lng zijn wij bezig met een proefproject met Waterschap Vallei en Veluwe. Uit
het biogas van hun rioolslibvergister hebben wij inmiddels succesvol bio-lng
geproduceerd. Het is productie op kleine schaal – van zo’n tweehonderdvijftig kilo per dag – om het concept aan te tonen en metingen uit te voeren
teneinde de problemen die je tegenkomt in kaart te kunnen brengen. Uit de
voorlopige resultaten blijkt dat het zeker mogelijk kleinschalig bio-lng is om
te produceren uit biogas (dat weer geproduceerd kan worden op basis van
mest). Er zitten echter wel haken en ogen aan, zoals de gascompositie en
het zeer belangrijke en onderschatte thermisch management. De temperatuurhuishouding in de lng-infrastructuur is cruciaal. Een van de instrumenten
die wij hiervoor inzetten, is een cryo-koeler om de brandstof onder de juiste
condities te kunnen bewaren.’

Grootschalige uitrol
Volgens Van Roosmalen is er voor de kleinschalige productie van bio-lng
een ondergrens van vijf ton per dag. ‘Dat komt qua grondstoffen overeen
met een productie van vierhonderd tot vijfhonderd kubieke meter ruw biogas. Die ondergrens heeft alles te maken met het inrichten van de supply
chain. Zo is het voor een agrariër niet rendabel om een lng-installatie te
bouwen voor zijn eigen vrachtwagen. Bio-lng is een soort dagvers product
dat moet stromen. Het bederft niet, maar warmt wel op. Als je het langer
bewaart kost het geld om te koelen. Je moet dus vraag, aanbod en kwali18 | Special Mest

teit onder controle hebben.’ ‘De essentie voor een succesvolle grootschalige uitrol van bio-lng, is dan ook dat je moet inspelen op bestaande
infrastructuur’, vervolgt Van Roosmalen. ‘Dus op al aanwezige tankstations en voorraden. Daarbij is het bijvoorbeeld interessant om fossiele en
bio-lng met elkaar te mengen, dat geeft zelfs een beter product. Ik zie
in de toekomst mogelijkheden om mest op te werken tot bio-lng, mits
aan de geschetste randvoorwaarden wordt voldaan. Vooralsnog is het
de realiteit dat het produceren van bio-lng voor de kleine boer nog niet
bereikbaar is.’

‘Momenteel concentreren wij ons met de
Heyde Hoeve sterk op het nog beter in de
markt zetten van ons vleesmerk’, licht Rijnen
toe. ‘Twee keer per jaar vindt daarbij overleg
plaats met externe experts om onze ‘handel
en wandel’ door te spreken. Daarbij worden
aandachtspunten, trends en verbeterpunten
bekeken over de volle breedte van onze bedrijven en de coöperatie.’ Rijnen refereert aan
2008, het jaar waarin binnen de Heyde Hoeve
gestart werd met het vergisten van mest. Inmiddels wordt binnen de coöperatie jaarlijks
vijfentwintigduizend ton CO2 bespaard. ‘Onze
bedrijven zijn in plaats van energievragers
netto leveranciers geworden. Bovendien hebben wij ongekend veel kennis en expertise
opgebouwd over mestvergisting in combinatie
met co-producten. De co-producten zijn daarbij zeer divers, van gras tot afvalstromen. Overigens hygiëniseren wij de digestaat die uit de
biogasinstallatie komt en exporteren wij deze
naar Duitsland. Vorig jaar hebben wij op die
manier vierhonderdduizend kilo fosfaat over
de landsgrenzen gezet.’

Kale business case
Met Osomo legt Van Roosmalen zich daarom toe op locaties waar een
overschot aan biogas aanwezig is. ‘Pas dan kan er een interessante business case ontstaan. Feit is dat het kleinschalig produceren van lng relatief
nieuw is, het is een proces in ontwikkeling. Ik maak vaak het vergelijk
met de eerste auto, die reed op dag één ook geen honderdtwintig kilometer per uur. Er is het nodige onderzoek vereist om lng naar een hoger
platform te brengen. De uitrol van infrastructuur wordt momenteel goed
aangepakt en de komende drie tot vijf jaar mogen wij mijns inziens een
ongekend aantal tankstations verwelkomen. Dat zal het vliegwiel in gang
brengen. Ook in stationaire toepassingen is er ruimte voor bio-lng, mits
daar extra incentives zijn zoals bio-tickets en CO2-certificaten. Als dat
soort zaken in beeld komen wordt het interessant, want de “kale” business case is vooralsnog moeizaam.’

Mineralen
Bij de afzet van het gehygiëniseerde digestaat
zijn volgens Rijnen flinke veranderingen op
komst. ‘En dat zijn positieve veranderingen. Momenteel dienen wij vijftien euro per ton te betalen voor het afzetten van het digestaat. Een rare
situatie met de wetenschap dat deze hoeveelheid
digestaat een waarde van twaalf à dertien euro
per ton kent door de aanwezigheid van NPKmineralen. Om die reden zijn wij ons procedé aan
het herinrichten. Straks scheiden wij de digestaat
in een dikke en dunne fractie. De dikke fractie
kunnen wij indrogen met restwarmte en afzet-

ten in bijvoorbeeld de vorm van mestkorrels. De
dunne fractie bevat stikstof en kalium. Die willen
wij eruit filteren. Vloeibare stikstof en kali zijn
bijvoorbeeld interessant voor gewasbescherming.
Tenslotte willen wij het restproduct - veelal water
- van de dunne fractie via omgekeerde osmose
dusdanig zuiveren dat het geloosd mag worden
op het oppervlaktewater.’
Met de komst van de mestverwerkingsplicht per
1 januari 2014 zal ook de rest van de agrarische sector volgens Rijnen een flinke stimulans
krijgen om net als zijn coöperatie aan de slag
te gaan met het verwerken en verwaarden van
mest. ‘Als een van de koplopers kunnen wij
echter nu al zeggen dat de cirkel rond is. Wij
zijn trots op het feit dat wij aan de voorkant
allerlei reststromen kunnen gebruiken als voer
voor onze varkens, zoals aardappelschillen
en kaaswei. De mest die onze varkens aan de
achterkant produceren gebruiken wij dus voor
vergisting, maar straks ook voor het terugwinnen van mineralen. Dat maakt de cirkel rond.’

Over De Heyde Hoeve
De Heyde Hoeve is een coöperatie van
vier boeren. Naast Bert Rijnen zijn dat Tiny
Schepers, Leon Knoops en Gerard Driessen.
Samen hebben ze vijftien bedrijven, met
in totaal zo’n tweehonderdvijftigduizend
varkens. De boeren produceren onder meer
stroom uit biogas. Deze wordt voor het
eigen bedrijf en de energievoorziening van
zo’n zesduizend huishoudens aangewend.

Rijnen besluit: ‘En ten aanzien van mineralen en
mest staan wij pas aan de vooravond van wat er
mogelijk is met het hergebruik van allerlei nuttige materialen. Naar mijn mening is het daarbij
helaas zo dat je als innovatieve ondernemer bijna
altijd tegen belemmerende wet- en regelgeving
aanloopt. Elke bestuurder heeft zijn mond vol
over de biobased economy en de te maken
cross-overs met de agrosector, maar vervolgens
wordt je door wet- en regelgeving van diezelfde
bestuurders in een keurslijf geduwd. In feite
word er een diarree aan regelgeving vanuit de
gemeenten, provincie, Den Haag en Brussel over
ons uitgestort waardoor je door de bomen het
bos niet meer kunt zien.’
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