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Samenvatting
De aanleiding van het project is een vraagstuk vanuit de Dorpsraad Noorden. De Dorpsraad Noorden
wil onderzoeken of ze met de aanwezige en mogelijk te telen biomassa een CO2 neutraal dorp
kunnen worden. Hierdoor willen ze een bijdrage leveren aan de verbetering van het klimaat. Het
doel van dit project is het verduurzamen van het dorp Noorden door te kijken naar mogelijkheden
van biomassaverwerking afkomstig uit de landbouw en natuursector. Om dit doel te bereiken is
gekeken naar kansen en mogelijkheden voor de aanwezige stromen biomassa. Vervolgens is gezocht
naar scenario’s die kansrijk zijn om economische waarden te creëren voor de boeren,
natuurbeheerders en inwoners van Noorden en omgeving. De projectleden kijken gezamenlijk naar
de verschillende aspecten omtrent biomassa verwerking en geven een advies aan de opdrachtgever.
Bij het project zijn de bewoners van de dorpskern Noorden, de Gemeente Nieuwkoop,
Natuurmonumenten en de agrariërs in omliggende gebieden betrokken. De onderzoeksmethode
bestond uit literatuurstudie, interviews met betrokkenen en het houden van een expertmeeting.
De hoeveelheid biomassa in het dorp Noorden is te herleiden uit een drietal bronnen. De mest van
de veehouders, plantaardige biomassa van Natuurmonumenten en het gemeentelijk groen wat
wordt ingezameld. Door de seizoenen is de plantaardige biomassa en het gemeentelijk groen in de
winter en lente minder dan in de zomer en herfst. Het combineren van de verschillende stromen
biomassa geeft meerdere mogelijkheden van verwerking. Met een gevarieerd aanbod van biomassa
staan er meer mogelijkheden open om de biomassa te verwerken. Er is een keuze uit meer
technieken en eindproducten.
De technische mogelijkheden om biomassa te verwerken zijn vergassen, vergisten, torrefactie en
pyrolyse. De eerdergenoemde technieken hebben ieder hun eigen tussen- en eindproducten.
Vergisting: Het eindproduct bij vergisting is een biogas wat niet meer corrosief is door de
verwijdering van zwavelwaterstof en ammoniak. Verder bestaat dit biogas vooral uit methaan,
kooldioxide en lage concentraties waterstof. De tussenproducten zijn dan ook zwavelwaterstof en
ammoniak.
Vergassing: Het eindproduct bij vergassing is biogas, bestaande uit methaan en teer. Teer zal
uiteindelijk nog verwijderd worden voordat het wordt gebruikt als groene brandstof. Een
tussenproduct is zwaveldioxide. Ook dit kan worden verwijderd.
Pyrolyse: De tussenproducten bij pyrolyse bestaan uit gas en restmateriaal (koolstof).
Bij afkoeling van dit gas ontstaat een vloeistof wat ‘’pyrolyseolie’’ wordt genoemd. Dit kan als
alternatieve vloeibare grondstoffen gebruikt worden. Dit is dan ook het eindproduct.
Torrefactie: Het eindproduct bij torrefactie bestaat uit vaste brandstof in de vorm van pellets.
Veel van de besproken technieken staan nog in de kinderschoenen. Er is dus weinig bekend over de
daadwerkelijk mogelijke toepassingen van de technieken en wat daarvan het rendement is.
Belangrijke economische gegevens missen nog om daadwerkelijk een goede uitspraak te doen. Ook
lopen er nog veel projecten waarvan de uitkomst nog onbekend is. Het economische rendement is
tevens niet bekend. De technieken pyrolyse of torrefactie in combinatie met een microvergister
bieden op dit moment het meeste perspectief. Dit staat niet los van het volgen van de nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van de verwerking van biomassa.
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De dorpsraad Noorden heeft een goede relatie met de andere actoren. De gemeente heeft een
goede relatie met de andere actoren. De agrarische sector heeft een niet vanzelfsprekende relatie
met Natuurmonumenten. Natuurmonumenten heeft een vanzelfsprekende relatie met de agrarische
sector. Een samenwerking tussen de actoren bied het meeste perspectief voor een duurzame
oplossing.
De bijdrage van de verschillende betrokken partijen en de producten die zij kunnen leveren is vooral
te zien als de combinatie ervan wordt bekeken. Elke partij heeft zijn eigen soort biomassa.
Natuurmonumenten beschikt over riet, de agrariërs over mest en de gemeente over GFT-afval. Dit is
allemaal materiaal wat bruikbaar is voor elke manier van biomassa-verwerking. De boeren zijn
essentieel in de uitvoering van het project vanwege de levering van mest en de ruimte om een
eventueel bouwwerk te plaatsen. Natuurmonumenten en de gemeente zijn geen essentiële partijen
in de uitvoering van het project, zij kunnen echter wel plantaardige biomassa leveren. De gemeente
is ook nodig voor het verstrekken van de vereiste vergunningen en aanpassingen in de
bestemmingsplannen. Een samenwerking tussen alle betrokken partijen zal tot een ideale situatie
leiden. Als alle partijen samenwerken is er een diverse stroom van biomassa. Naast de
samenwerkingen tussen alle betrokken partijen zijn er nog tal van andere samenwerkingen mogelijk
tussen de betrokken partijen, de boeren zijn echter essentieel.
Suikerbieten, riet en Engels raaigras hebben het meeste potentieel om te verbouwen in de
gemeente. Er kleven echter veel nadelen aan het telen van energiegewassen. De aanschaf van de
benodigde materialen is duur en er is een probleem met het wegwerken van het digestaat. Het telen
van energiegewassen leid ook tot het extra nutriënten in de grond waardoor de bodem en water
voedselrijker wordt. Een ander probleem is nu dat de boeren geen tot weinig winst maken met het
telen van energiegewassen, de winst gaat naar de bedrijven die de energie opwekken. In de
gemeente wegen de nadelen niet op tegen de voordelen. De natuurgebieden in het gebied zijn
Natura- 2000 gebieden en dus ongeschikt voor het telen van energiegewassen. De boeren in het
gebied kunnen de gewassen telen maar zullen er geen winst mee maken. Het opwekken van energie
via een biovergister is alleen mogelijk door gebruik te maken van de reststromen.
Voor het verslag is de oude mestwet gebruikt, in 2014 is de nieuwe mestwet ingegaan. De wetgeving
omtrent co- vergisting is wel bekend, het is echter niet bekend hoe de nieuwe mestwet hierop
inwerkt.
In veel gemeenten waar biovergisters worden gezien als rendabel zijn veel projecten afhankelijk van
subsidie en andere bronnen van groene stroom. In dit onderzoek is er alleen gekeken naar de
verwerking van biomassa en niet gekeken naar andere groene energiebronnen. Veel projecten met
biovergister gaan over de kop als de subsidie wordt stopgezet, vijf op de zes installaties is niet
economisch levensvatbaar.
De betrokken partijen kunnen samen bijdragen en profiteren van een biobased economy door op
individueel en gezamenlijk niveau de biomassa te verwerken aan de hand van pyrolyse of torrefactie
in combinatie met microvergisting. Hiermee moet rekening gehouden worden met toekomstige
ontwikkelingen op het gebied van biomassaverwerking en kansen aangrijpen van mogelijke
proefopstellingen.
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1. Inleiding
Dit project is uitgevoerd door Green Juniors studenten aan Hogeschool Inholland Delft. Het wordt
gedaan in opdracht van de Noordse dorpsraad “De Koet”, onder leiding van Jan Tersteeg en onder
begeleiding van Karin van Beckhoven van de Groene Hart Academie.
Het project betreft het dorp Noorden. Noorden is een dorp in de gemeente Nieuwkoop in de
Nederlandse provincie Zuid-Holland.
Dorpsraad Noorden wil onderzoeken of ze met de aanwezige en mogelijk te telen biomassa een CO2
neutraal dorp kunnen worden. Hierdoor willen ze een bijdrage leveren aan de verbetering van het
klimaat. Ook wordt gekeken of het produceren van nieuwe producten kan leiden tot een
verdienmodel. De verbinding tussen de verschillende actoren is een belangrijk aspect van het
project. De betrokken partijen zijn de gemeente Nieuwkoop, de bewoners van het gebied, de lokale
agrarische sector en de natuurorganisatie Natuurmonumenten.
Het doel van dit project is het verduurzamen van het dorp Noorden door te kijken naar
mogelijkheden van biomassaverwerking zoals afkomstig uit de landbouw en natuursector. Manieren
om biomassa te verwerken zijn bijvoorbeeld vergisten en vergassen. Om dit doel te bereiken wordt
er gekeken naar kansen en mogelijkheden voor de aanwezige stromen biomassa. Vervolgens wordt
er gezocht naar scenario’s die kansrijk zijn om economische waarden te creëren voor de boeren,
natuurbeheerders en inwoners van Noorden en omgeving. De projectleden kijken gezamenlijk naar
de verschillende aspecten omtrent biomassaverwerking en komen met een advies welke voorgelegd
wordt aan de opdrachtgever. Bij het project zijn de bewoners van de dorpskern Noorden, de
Gemeente Nieuwkoop, Natuurmonumenten en de agrariërs in omliggende gebieden betrokken.
De hoofdvraag van het project is:
Hoe kunnen de betrokken partijen in Noorden samen bijdragen aan en profiteren van een Biobased
Economy?
De deelvragen zijn:











Wat is de kwaliteit en de hoeveelheid van de aanwezige biomassa van de verschillende
stromen in Noorden en de invloed van de seizoenen hierop?
Wat zijn de verhoudingen tussen de betrokken partijen?
Wat is de bijdrage van de verschillende betrokken partijen en de producten die zij kunnen
leveren?
Welke meerwaarde heeft het combineren van de stromen biomassa?
Wat zijn de mogelijke samenwerkingsvormen van partijen die bij kunnen dragen aan een
Biobased Economy en aan een duurzame verwerking van biomassa tot energie en andere
tussen- en eindproducten?
Wat zijn de technische mogelijkheden om biomassa om te zetten in en andere producten?
Wat zijn de tussen- en eindproducten bij de verwerking van biomassa?
Wat is het beste verdienmodel bij de verwerking van de biomassa?
Wat zijn de mogelijkheden om energiegewassen te telen, op land en/of in water gericht op
het bijdragen aan een Biobased Economy?
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Wat is de meest duurzame oplossing die technisch mogelijk is?
Wat is de meest duurzame oplossing die juridisch mogelijk is?
Wat is de meest duurzame oplossing die economisch mogelijk is?

1.1 Onderzoeksmodel
Het doel van het onderzoek is het visualiseren van hoe de partijen(gemeente Nieuwkoop, bewoners,
de agrarische sector en de natuurorganisaties) in Noorden samen kunnen bijdragen aan een
Biobased Economy.
In het project worden er meerdere fases doorlopen om tot het eindproduct te komen. De fases die
doorlopen worden zijn de voorbereidingsfase, inventarisatie, analyse en verwezenlijking van het
eindproduct.
Tijdens de voorbereiding van het project worden gesprekken gevoerd met de opdrachtgever en de
begeleider. Uit deze gesprekken moet duidelijk worden wat de opdracht inhoudt en aan welke eisen
het verslag moet voldoen.
De projectgroep begint met het uitvoeren van een brainstorm. De resultaten van de brainstorm
worden verwerkt in een mindmap. Aan de hand van de mindmap kan het conceptueel model worden
gemaakt. Het conceptueel model is een hulpmiddel bij het maken van de deelvragen en het
onderzoeksmodel. Aan de hand van de vergaderingen en het conceptueel model wordt het plan van
aanpak geschreven. Daarin wordt het onderzoeksmodel opgenomen.
De producten aan het eind van de eerste fase zijn:
 brainstorm, mindmap en het conceptueel model.
 onderzoeksmodel, deze is opgenomen in het plan van aanpak;
 plan van aanpak;
Na de eerste fase begint de inventarisatie fase waarin de benodigde gegevens worden verzameld. In
deze fase wordt een literatuurstudie uitgevoerd en worden gesprekken met de betrokken actoren
en opdrachtgever/begeleider gevoerd. Aan het eind van deze fase zijn er voldoende gegevens
verzameld om een goede analyse uit te voeren. Aan het eind van de inventarisatie fase is het
volgende bekend:








De hoeveelheid en kwaliteit van de aanwezige biomassa, en de invloed van de seizoenen hierop.
De technische mogelijkheden om biomassa om te zetten in energie en andere producten.
De tussen- en eindproducten van de verwerking van biomassa.
De mogelijkheden energiegewassen te telen.
Juridische, technologische en economische beperkingen en mogelijkheden.
De mogelijke samenwerkingsvormen van partijen die bij kunnen dragen aan een Biobased
Economy en aan een duurzame verwerking van biomassa tot energie en andere tussen- en
eindproducten
Wat de bijdrage is van de verschillende betrokken partijen, de producten die zij kunnen leveren
en welke meerwaarde het combineren van de stromen heeft.

In de analyse fase worden de gegevens die zijn verzameld in de inventarisatie geanalyseerd. Uit de
gegevens worden mogelijke oplossingen en samenwerkingsvormen gehaald. Deze worden
gecombineerd tot een duurzame oplossing voor het CO2 probleem.
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In het eindproduct worden duidelijke en realiseerbare aanbevelingen gedaan richting de
opdrachtgever.

1.2 Materialen en methoden
De onderzoeksmethode bestaat uit het bestuderen van de beschikbare literatuur. Tevens wordt het
projectgebied meerdere keren bezocht door de projectleden om een beeld te krijgen bij de factoren
van het gebied. Hiermee wordt gekeken naar de actoren, biotische en abiotische factoren en de
overige kenmerken van het gebied. Er heeft bij de actoren een inventarisatie plaatsgevonden naar de
beschikbare biomassa. Daarnaast organiseert de projectgroep een expertmeeting om vakkennis toe
te passen op het project.

1.3 Leeswijzer
Het rapport is opgebouwd uit meerdere hoofdstukken waarin de antwoorden op de deelvragen
worden weergegeven. In de conclusie staan de antwoorden op de deelvragen puntsgewijs
aangegeven. Na een samenvatting van het verslag volgt de inleiding waarin de achtergronden en de
probleemstelling van het project worden weergegeven. In hoofdstuk twee staat de
gebiedsbeschrijving, naast een algemene beschrijving van het project wordt er ook stilgestaan bij de
biotische en abiotische factoren van het gebied. In hoofdstuk drie staat de inventarisatie die is
gedaan naar de betrokken actoren bij het project, in dit hoofdstuk staat ook het totaalplaatje van
kosten en massa van de biomassa die vrijkomt bij de actoren. In hoofdstuk vier wordt de thema’s
Biobased Economy en duurzaamheid toegelicht. In hoofdstuk vijf tot en met tien wordt de
voorbewerking en bewerking van biomassa middels verschillende technieken beschreven. In
hoofdstuk 7 wordt er ook gekeken naar de wetgeving omtrent de bewerking van biomassa. In
hoofdstuk elf volgt de analyse van de stappen die in de inventarisatie zijn genomen en de resultaten
daarvan. In de discussie worden de onderzoeksresultaten voorzien van kritiek.
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Figuur 1 Conceptueel model
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Figuur 2 Onderzoeksmodel
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2. Gebiedsbeschrijving
Noorden is een dorp in de gemeente Nieuwkoop in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het ligt in
het westelijk veengebied, gevormd in het Holoceen door het afsluiten van rivierarmen door
strandwallen. Dit zijn de Nieuwkoop Formatie en de Hollandveen Laagpakket (Berendsen, 2008 I).
In de Late Middeleeuwen is men begonnen met het land ontginnen en het afgraven van veen,
hierdoor is het hoogveen verdwenen uit het gebied. De plassen in West-Nederland zijn grotendeels
ontstaan na de uitvinding van de baggerbeugel in 1530. Hierdoor kon er dieper naar turf gegraven
worden, wat aansloot op de toenemende vraag naar brandstof vanuit de steden. Om
overstromingsgevaar door inklinking en oeverafslag te voorkomen is het huidige landschap ontstaan.
Langwerpige legakkers worden afgewisseld met petgaten waardoor de dorpen lineair opgesteld
werden. Het dorp Nieuwkoop en het dorp Noorden zijn typische voorbeelden van lintdorpen
(Berendsen, 2008 II).

Figuur 3: Dorpsgrenzen Noorden

Het projectgebied is een gebied met een variatie aan gebiedstypen. Aan de ene kant de natuurlijke
gebieden als de Nieuwkoopse Plassen en de Groene jonker en aan de andere kant het agrarisch en
stedelijk gebied. Elk van deze gebieden hebben eigen biotische en abiotische factoren. Het
bijzondere aan Noorden is dat het een klein gebied is waar er heel veel afwisselende functies te
vinden zijn. Noorden is een voorbeeld van hoe een dorp zowel met natuurdoelen als
landbouwdoelen uit de voeten kan en dient als voorbeeldfunctie voor samenwerkingsverbanden
tussen lokale overheden, landbouwbedrijven en natuurorganisaties.
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2.1 Biotische en abiotische factoren
Bij de biotische factoren zijn de voorkomende soorten planten van belang voor het gebruik van de
biomassa. Bij de abiotische factoren zijn de bodem en grondwaterstanden van belang, bijvoorbeeld
voor het mogelijk telen van energiegewassen.
2.1.1 Biotische factoren:
Voor het project is de biomassa van belang die kan worden gebruikt bij vergisting of een andere
toepasbare techniek.
In de Nieuwkoopse Plassen groeit veel riet, deze wordt door rietsnijders gesneden. De stengels van
het riet worden verkocht en gebruikt. De bladeren en kwalitatief slecht riet wordt opgehaald en
opgeslagen op een composteerplaat. De biomassa op de compostplaat kan worden gebruikt voor het
project. Andere biomassa die voortkomt uit de Nieuwkoopse Plassen zijn de plantaardige materialen
die vrijkomen bij het beheer. Hierbij kan worden gedacht aan bagger (komt vrij bij het baggeren van
sloten) en snoeimateriaal. Er komt geen biomassa vrij uit de Groene Jonker. Het beheer vindt plaats
doormiddel van begrazing door schapen. Door de begrazing van schapen wordt alle biomassa in het
gebied zelf verwerkt als voedsel. De mest van de schapen wordt niet uit het gebied gehaald.
De bruikbare biomassa uit het agrarisch gebied is de overtollige mest en de bagger die vrijkomt bij
het baggeren van de sloten. In het stedelijk gebied kan het groente-, tuin-, en fruitafval worden
gebruikt, ook kunnen de producten van het beheer worden gebruikt. Voor de cijfers omtrent de
biomassa zie hoofdstuk 3.
2.1.2 Abiotische factoren
Bij abiotische factoren zijn de bodem en grondwaterstanden van belang voor het mogelijk telen van
energiegewassen. In deze paragraaf worden de abiotische factoren besproken die van toepassing zijn
in het gebied.
De bodem in het projectgebied bestaat voornamelijk uit veen en klei zoals te zien is in figuur 4. Dit
betekent dat Noorden een voedselrijk grondgebied heeft en er een grote hoeveelheid biomassa
verkregen kan worden. De hoge grondwaterstand belemmert echter de productie van biomassa in de
natuurgebieden. Voor Noorden betekent dit dat er meer biomassa uit de natuurgebieden gehaald
kan worden als de grondwaterstand wordt verlaagd. Aangezien de Nieuwkoopse Plassen een Natura2000 gebied is en er andere doelen zijn dan de productie biomassa zal dit niet gebeuren. In de
agrarische gronden wordt het waterpeil strak gedereguleerd waardoor de stroom van de biomassa
constanter is.
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Figuur 4: Bodem Noorden en omgeving (bodemdata, 2013)

In figuur 5 staat het grondwaterpeil aangegeven van het projectgebied. De waterstanden zijn van
belang voor het kweken van energiegewassen.

Figuur 5: Grondwaterstand Noorden en omgeving (bodemdata.nl, 2013)

De bodem en de grondwaterstand bepalen welke energiegewassen kunnen worden gekweekt. Uit
een voorgaand onderzoek is gebleken dat suikerbieten, riet en Engels raaigras het meeste potentieel
hebben in de gemeente als energiegewas (Green Juniors, 2013).
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2.2 Reststromen
Bij co-vergisting van dierlijke mest is het gebruik van andere vormen van biomassa noodzakelijk
(Ryckeart et al, n.d.). Hierbij kan worden gedacht aan het gebruik van energiegewassen. In een
agrarisch gebied moet 60% van de stoffen die worden verwerkt in een vergister van agrarische
oorsprong zijn (Ryckaert et al, n.d.). Dierlijke mest is voorhanden in het gebied, echter, de
energetische waarde van dierlijke mest is laag. Door de lage energetische waarde is de vergisting van
dierlijke mest alleen niet rendabel.
Bij co- vergisting zijn er gewassen die meer geschikt zijn dan andere gewassen om mee te vergisten
(Ryckeart et al, n.d.). Houtige gewassen, zeer vochtige gewassen en gewassen met een hoog
eiwitgehalte zijn niet geschikt om te vergisten.
In de gemeente Nieuwkoop komen van naturen gewassen voor die geschikt zijn om te vergisten en
er kunnen enkele energiegewassen worden geteeld (de Groot et al, 2013). In de gemeente
Nieuwkoop komen meerdere reststromen biomassa voor, deze kunnen worden onderverdeeld in
enkele categorieën (de Groot et al, 2013)






Houtachtige biomassa, dit bestaat uit houtachtige gewassen en gewassen als riet en grassen;
Dierlijke mest;
Groene biomassa, dit bestaat uit de groene delen van planten en bederven snel;
Knollen en bollen;
Materiaal wat vrijkomt bij het baggeren van sloten.

In de onderstaande tabel staat de hoeveelheid natte stof die jaarlijks vrijkomt, de gegevens zijn
afkomstig uit 2011 ( de Groot et al, 2013).
Tabel 1: Reststromen (de Groot et al, 2013).

Sector
Houtige gewassen

Akkerbouw

Tuinbouw

Groenbeheer

Natuurbeheer

Categorie
Snoeihout
GFT
Grof tuinafval
Afvalhout
Loof van
aardappelen
Loof van groenten
Stro
loof van suikerbieten
Overig
Open grond
Glastuinbouw
Bloembollen
Bermbeheer
Maaibeheer
Snoeihout
Natuurgras
Totaal

Ton natte stof per jaar(2011)
532
3211
856
134
696
3
729
5106
5
1200
565
2533
875
750
6956
24151
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Dierlijke mest

Runderen
Varkens
Pluimvee
Overig
Totaal
Totaal groen en mest

170690
16749
142
8725
196306
220457
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3. Inventarisatie actoren
3.1

Dorpsraad Noorden

De Dorpsraad “De Koet” is een vereniging die in december 2011 is opgericht om de drie dorpskernen
in Noorden (Noorden, Noordse Dorp en de Noordse Buurt) onder de aandacht te brengen bij het
gemeentebestuur, het waterschap en andere instanties. Hiermee probeer dorpsraad “De Koet” de
belangen van de Noordse bewoners te vertegenwoordigen. De raad bestaat uit vijf leden (Dorpsraad
De Koet, september 2013):






Aart Rietveld
Jan Tersteeg
Marianna van Capel
Ans van Capel
Johan Koole

voorzitter
secretaris
bestuurslid
algemeen bestuurslid

Figuur 6: (v.l.n.r.) A. Rietveld, J. Tersteeg, F. van der Kamp, M. van Capel (Dorpsraad De Koet, opgehaald op 17 september
2013)
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3.2 Natuurmonumenten
De vereniging Natuurmonumenten is één van de grote spelers in dit project. De vereniging is
opgericht in 1905 en daarmee de oudste natuurbeschermingsorganisatie van Nederland. Met meer
dan 730.000 leden, zorgt Natuurmonumenten voor de aanschaf en het beheer van natuurgebieden.
Het doel van de vereniging kan als volgt worden omschreven (Statuten en huishoudelijk reglement,
2001):




Het bevorderen van het behoud en het herstel van natuur en landschap
Het bevorderen van de zuiverheid van water, bodem en lucht alsmede het beschermen van
de stilte
Het bevorderen van het besef dat de mens hiervoor verantwoordelijkheid draagt

Omdat Natuurmonumenten een ledenvereniging is wordt de organisatie opgedeeld in districten
waar gekozen leden de overige leden mogen vertegenwoordigen in district commissies. Er bestaan
dertien district commissies binnen Natuurmonumenten, tezamen vormen zij de verenigingsraad, die
niet alleen de bestuursleden kiest maar ook het te voeren beleid in hoofdlijnen vaststelt.
Het bestuur bestaat uit twaalf leden die elk voor een periode van vier jaar gekozen worden. Deze
leden bepalen het beleid en kiezen de directie uit.
De organisatie wordt verder ingedeeld in regio’s, zes in totaal, die op hun beurt worden opgesplitst in
beheereenheden. Het projectgebied bevindt zich onder de beheereenheid Nieuwkoop, wiens
hoofdkantoor is gelegen aan de Hollandsekade 23 in het Woerdense Verlaat. Onder deze eenheid
vallen de volgende natuurgebieden: de Nieuwkoopse Plassen, de Coenecoop kolonie,
Alkeetbuitenpolder en de eendenkooi van Schipluiden, de Ackerdijkse Plassen, de Vlietlanden en de
Groene Jonker, de Bovenlanden Kromme Mijdrecht, kadelanden, Kamerikse nessen en rietputten en
de polder Schieveen.
3.2.1 Biomassa Natuurmonumenten
Natuurmonumenten haalt op dit moment 20.000m3 houtige biomassa uit de Nieuwkoopse plassen.
De Groene Jonker en Ruygenborg leveren geen biomassa op omdat het gebied met begrazingsbeheer
wordt onderhouden. Natuurmonumenten is in het bezit van een composteerplaat waardoor alle
biomassa al verwerkt wordt.

3.3 Varkensboerderij Rene Wahle
Boerderij in Zevenhoven, de heer Wahle beschikt over koeien en varkens. Daarnaast beschikt de heer
Wahle over een kaasmakerij. De producten daarvan worden geleverd aan Spar supermarkten als
streekproduct. In de toekomst zal het aantal varkens toenemen tot 1000 stuks.
3.3.1 Biomassa Rene Wahle
Op dit moment rijdt de heer Wahle 55% van zijn totale biomassa uit over zijn land. Dat betekent dat
hij 45% van de biomassa moet afvoeren (voor kosten per m3 zie tabel 2). Dit komt neer op
52.800x0,45= € 23,760 jaarlijkse afvoerkosten.
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Tabel 2: vrijgekomen biomassa in m3 per jaar boerderij Rene Wahle

Soort
Rundvee
Varkens
Totaal

Aantal m3
5000
200
5200

Kosten per m3
€ 10,€ 14,€ 52.800,-

3.4 Melkveehouderij Liebeton
De heer Harold Liebeton is een zelfkazende boer uit de Noordse buurt. Hij beschikt over 75 stuks
melk- en kalfkoeien, 25 stuks jongvee jonger dan 1 jaar en 23 stuks jongvee van 1 jaar en ouder.
Verder beschikt de heer Liebeton over 25 overige graasdieren.
3.4.1 Biomassa Liebeton
De heer Liebeton heeft een totale productie mest van 14205 kg stikstof en 5063 kg fosfaat. In tabel 3
staan de aantallen en verdeling vee. Verder beschikt de heer Liebeton over 9,44 ha maisland en 2,00
ha bouwland. De graasdieren van de heer Liebeton beschikken over 45,38 ha graasland. Verder rijdt
de heer Liebeton zijn mest uit over het land en houdt volgens de geldende mestwet nog ruimte over
om mest aan te voeren.
Tabel 3: Graasdieren van Harold Liebeton

Soort vee
Melk- en kalfkoeien
Jongvee jonger dan 1 jaar
Jongvee 1 jaar en ouder
Overige graasdieren

Aantal stuks
75
25
23
25

3.5 Arjan Smoorenburg
De heer Smoorenburg voert geen mest af en produceert 13989 kg stikstof en 4996 kg fosfaat per
jaar. De volledige hoeveelheid wordt op dit moment uitgereden op het land Er wordt rekening
gehouden met uitbreiding van het aantal koeien met 35 stuks extra en zal er in de toekomst gestopt
worden met het houden van varkens.
3.5.1 Biomassa Smoorenburg
Tabel 4: Overzicht dieren Arjan Smoorenburg

Soort vee
Melk- en kalfkoeien
Jongvee
Schapen
Varkens
Totaal

Aantal stuks
90
45
25
100
260

3.6 Gemeente Nieuwkoop
De Gemeente is zelf geen grote producent van biomassa maar verzamelt grote aantallen door het
GFT-afval van de bewoners op te halen. Noorden telt per 8 januari 2014 1845 inwoners
(Nieuwkoop.nl, 2014). De gehele gemeente Nieuwkoop (alle dorpen en kernen) telt 27.114 inwoners
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(nieuwkoop.nl, 2014). Er wordt gestreefd naar 140 kg GFT afval per jaar per inwoner voor het jaar
2013 (werkelijke cijfers van 2013 zijn nog niet bekend). Hiermee kan er dus uitgegaan worden dat er
in Noorden 258,3 ton aan GFT-afval opgehaald wordt per jaar. Voor de hele gemeente Nieuwkoop
zou dat 3796 ton GFT afval betekenen. Hierbij moet er ook gedacht worden aan het tuinafval die de
gemeente zelf produceert door het beheer aan de openbare ruimte. In 2012 was dat 587 ton grof
tuinafval per jaar.
In totaal produceert de gemeente Nieuwkoop 4383 ton GFT-afval per jaar. Dit komt overeen met
10.957 m3 GFT-afval per jaar op basis van 400 kg/m3 (duurzamebedrijfsvoeringoverheden.nl, 2013).

3.7 Overige actoren
Behalve de actoren genoemd in eerdere paragrafen zijn er ook bepaalde actoren die wellicht een rol
spelen in het gebied. Het waterschap, Hoogheemraadschap van Rijnland, is hier één van. Helaas zijn
er tot op heden geen gegevens ontvangen waardoor het niet mogelijk is geweest deze op te nemen
in de inventarisatie. Verder moeten de bewoners en burgers van de gemeente Nieuwkoop en dorp
Noorden niet vergeten worden. We nemen deze al mee in de biomassa berekeningen van de
gemeente (zie 3.7).

3.8 Krachtenveldanalyse van de Actoren
In een krachtenveldanalyse worden de betrokken partijen geanalyseerd. De rollen, belangen en
invloeden die partijen hebben worden weergegeven en tevens wordt er gekeken naar de onderlinge
relatie.
Bij het project zijn vier actoren betrokken:
 Dorpsraad Noorden;
 Gemeente Nieuwkoop;
 De agrarische sector;
 Natuurmonumenten.
Tabel 5 Analyse Dorpsraad (Werner, 2013)

Actor
Rol
Belang
Invloed
Relatie

Dorpsraad Noorden
Opdrachtgever.
Realisatie project.
De opdrachtgever. Verder weinig invloed op
het project
De dorpsraad Noorden heeft een goede relatie
met de andere actoren.

Tabel 6 Analyse gemeente Nieuwkoop (Werner, 2013)

Actor
Rol
Belang

Gemeente Nieuwkoop
Betrokken partij. Mogelijke leverancier
biomassa.
Realisatie project.
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Invloed

Relatie

De gemeente is niet noodzakelijk voor het
slagen van het project. Vergunningen en
overige juridische zaken komen wel bij de
gemeente vandaan.
De gemeente heeft een goede relatie met de
andere actoren.

Tabel 7 Analyse agrarische sector (Werner, 2013)

Actor
Rol
Belang
Invloed

Relatie

Agrarische sector
Betrokken partij. Mogelijke leverancier
biomassa.
Verwerking van de aanwezige biomassa op
het bedrijf.
Het project is afhankelijk van de meststroom
die afkomstig is van de agrarische sector.
Zonder de steun agrarische sector is het
project niet uitvoerbaar.
De agrarische sector heeft een niet
vanzelfsprekende relatie met
Natuurmonumenten.

Tabel 8 Analyse Natuurmonumenten (Werner, 2013)

Actor
Rol
Belang

Invloed

Relatie

Natuurmonumenten
Betrokken partij. Mogelijke leverancier
biomassa.
Een voordeligere verwerking van de biomassa
die vrijkomt bij het beheer van de
natuurgebieden.
Natuurmonumenten is niet essentieel voor het
slagen van het project. Ook zonder de steun
van Natuurmonumenten kan het project
worden uitgevoerd.
Natuurmonumenten heeft een niet
vanzelfsprekende relatie met de agrarische
sector.

Aan de hand van de bovenstaande gegevens kunnen de betrokken partijen in het schema in tabel 9
worden ingedeeld.
Tabel 9 Analyse partners (Gertjanschop, 2013)

Veel overeenstemming op inhoud
Minder overeenstemming op
inhoud
Weinig overeenstemming op
inhoud

Weinig vertrouwen in
relatie
Coalitiepartners
Opportunisten

Veel vertrouwen in relatie

Vijanden

Opponenten

Bondgenoten
Twijfelaars

De actoren kunnen als volgt worden ingedeeld in het schema (Gertjanschop, 2013):


Dorpsraad Noorden- bondgenoten;
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Gemeente Nieuwkoop- bondgenoten;
De agrarische sector- twijfelaars;
Natuurmonumenten- twijfelaars.

De dorpsraad Noorden en de gemeenten zijn bondgenoten in het project, er is veel vertrouwen in de
relatie en er is veel overeenstemming in de inhoud (Gertjanschop, 2013). De agrarische sector en
Natuurmonumenten zijn twijfelaars in het project. Er is vertrouwen in de relatie maar minder
overeenstemming over de inhoud. Bij een samenwerking tussen alle betrokken partijen is het
perspectief voor succes het grootst.
De actoren zijn ingedeeld doormiddel van de analyse en tabel 9. Met de bondgenoten moeten goede
afspraken worden gemaakt en de contacten moeten worden onderhouden (Gertjanschop, 2013). De
twijfelaars moeten bij het project worden betrokken.
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4. Concept “Duurzaamheid”
Bij het CO2-neutraal maken van een gebied hoort het begrip ‘’duurzaam’’. Aan de hand van twee
concepten wordt het dorp Noorden zoveel mogelijk CO2-neutraal gemaakt. Deze concepten hebben
‘’duurzaamheid’’ als belangrijkste factor en zijn in het verslag verwerkt omdat het advies vanuit dit
concept wordt opgebouwd.
De twee concepten die hieronder worden toegelicht zijn:



People, Profit, Planet. Dit is het zogenaamde ‘’triple-P concept’’.
Biobased Economy

4.1 People, Profit, Planet
De wereld verandert. De economie is onzeker, het klimaat staat op het spel en het vertrouwen in het
bedrijfsleven verslechtert. Om ondernemingen zo duurzaam mogelijk te maken is het People Profit
Planet concept bedacht. Hierbij wordt er rekening gehouden met alle factoren. In het traditionele
ondernemingsconcept werd er vooral gekeken naar ‘profit’. Hierbij waren andere factoren niet van
belang. Tegenwoordig wordt hier door moderne ondernemingen wel rekening mee gehouden
(Fontys, 2013).
People: Mensen, betrokkenen, esthetisch.
Profit: Profijt, winst, opbrengst, economie
Planet: Ecologische impact, klimaat, aarde
In figuur 7 worden de verbanden tussen deze drie factoren weergeven. Alle drie factoren
gecombineerd duiden duurzaamheid aan. People en profit bij elkaar gezet geeft billijk aan. Dit geeft
eerlijkheid en redelijkheid voor alle betrokkenen aan. People en planet gecombineerd, geeft
leefbaarheid aan. Planet en profit geeft levensvatbaarheid. Het concept is gebaseerd op het idee dat
zonder de ene factor, de andere factor wordt verwaarloosd of minder waardevol is. Het een versterkt
het ander.
Belangrijke begrippen die bij dit concept komen kijken zijn:
Profitable growth: Nieuwe manieren vinden om groei te behouden in een snel veranderende wereld
die als bedreigend en onzeker gezien wordt.
Innovation: Kapitalisme en omgeving / milieu in een positief verband met elkaar brengen, waardoor
bedrijvigheid als iets positief wordt ervaren.
Competitive advantage: Sociale en ecologische factoren in de basis van de onderneming verwerken
zodat dit zich in verschillende richtingen ontwikkelt.
Leadership: Dit houdt in dat ondernemingen het idee moeten krijgen de makers te zijn van deze
nieuwe denkwijze ( P. Fisk, 2010 ).
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Figuur 7: People, Profit, Planet (Gertjanschop, 2013)

4.2 Biobased economy
Dit principe berust op het concept dat de huidige economie draait op fossiele brandstoffen. Omdat
fossiele brandstoffen op een gegeven moment op zijn, en deze brandstoffen uit de ‘’opslag’’ van de
aarde komen, vormen ze een overbodige toevoeging aan de koolstofkringloop van de aarde. Dit zorgt
voor milieuverontreiniging wegens een onevenwichtig balans. Hier moet een oplossing voor worden
bedacht. Zoals ‘biobased’ al aangeeft, worden fossiele brandstoffen vervangen door organische
stoffen die worden gewonnen uit biomassa. Denk hierbij aan overtollig mest, algen, plantmateriaal
en andere organische stoffen. De verwachting is dat dit concept een steeds belangrijkere rol gaat
spelen in de toekomst. Argumenten hiervoor zijn innovatie, energieonafhankelijkheid, economische
kansen, duurzame energiezekerheid en het verminderen van de hoeveelheid broeikasgassen die het
milieu beschadigen.
Biomassa heeft, in tegenstelling tot andere vervangers voor fossiele brandstoffen, het voordeel dat
het gebruikt kan worden voor verschillende materialen. Deze materialen zijn plastics, chemicaliën,
cosmetica en medicijnen. Biobased Economy is dus niet alleen berust op energie (Biobased Economy,
2013).
De belangrijkste producten van biomassa zijn (deze worden in dit paragraaf verder uitgewerkt):








Inhoudsstoffen
Chemicaliën
Materialen
Transportbrandstoffen
Biogas
Elektriciteit
Warmte
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Inhoudsstoffen:
Biomassa kan verschillende functionele stoffen bevatten voor verschillende toepassingen en
doeleinden. Hierbij moet worden gedacht aan stoffen met medicinale werking, kleurstoffen, geur- en
smaakstoffen voor in de cosmetische en farmaceutische industrie. Ook bestrijdingsmiddelen kunnen
van werkzame stoffen uit biomassa worden verkregen. Dit is natuurlijk een groot pluspunt omdat het
biologisch afbreekbaar is (Biobased Economy, 2013).
Chemicaliën:
Producten verkregen uit biomassa kunnen ook in de chemische industrie worden verwerkt. Biomassa
bevat stoffen die in verschillende chemische stoffen kunnen worden verwerkt of waarvan zelfs
nieuwe chemische stoffen kunnen worden ontworpen (Biobased Economy, 2013).
Materialen:
Biomassa bevat verschillende stoffen en vezels. De verschillende stoffen kunnen gebruikt worden bij
de productie van biologisch-afbreekbare plastics. De vezels kunnen worden gebruikt voor
bijvoorbeeld isolatie- of bouwmateriaal, containers of andere afbreekbare plastic producten
(Biobased Economy, 2013).
Transportbrandstoffen:
Wegens strengere milieuwetgeving en mede hierdoor een toenemende interesse in biobrandstof
wordt dit dan ook interessanter voor transport/vervoer. De brandstof hiervoor wordt verkregen uit
biomassa. Hiervoor wordt onder andere biogas gebruikt wat vooral wordt verkregen uit niet-voedselgewassen en algen en/of zeewier (Biobased Economy, 2013).
Biogas:
Biogas, of groen gas wordt verkregen op verschillende manieren. Een van de manieren is anaerobe (
zonder zuurstof) vergisting. Hierbij wordt verteerbare biomassa door vergistingsbacteriën omgezet in
gas. Deze manier van biogasproductie kan worden gesplitst in mono vergisting en co-vergisting. Bij
mono vergisting wordt een enkel reststroom uit de industrie zoals rioolslib, gft of mest vergist. Als bij
de productie minimaal 50% dierlijke mest wordt toegevoegd als ‘’voeding’’ en maximal 50% andere
reststromen (co-substraten) wordt dit co-vergisting genoemd (Biobased Economy, 2013).
Een andere manier is het vergassen van droge biomassa. Na deze processen wordt biogas verkregen.
Echter is biogas nog niet optimaal te gebruiken. Door uit biogas koolstofdioxide en verontreinigende
stoffen te verwijderen wordt groen gas verkregen. Dit is nog bruikbaarder (Biobased Economy,
2013).
Elektriciteit:
Door middel van verbranding van biomassa en dit te koppelen aan een generator via een
stoomturbine wordt er elektriciteit opgewekt (Biobased Economy, 2013).
Warmte:
Warmte wordt verkregen door middel van de verbranding van biomassa, dit is een bruikbaar
bijproduct.
Een belangrijk begrip van het concept Biobased Economy is ‘cascadering’. Dit begrip houdt in dat
altijd, wanneer dit mogelijk is en dit als prioriteit wordt gezien, als eerste het component met de
hoogste toegevoegde waarde uit de biomassa wordt gehaald. Zo worden stoffen met de hoogste
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toegevoegde waarde gebruikt in complexe processen, bijvoorbeeld bij het maken van chemicaliën of
medicijnen. Hierna blijven er nog andere componenten uit de biomassa over die voor andere
processen kunnen worden gebruikt, zoals het opwekken van energie. Dit is de laagste kolom in de
cascaderingsdriehoek. Hier gaat het om warmte en elektriciteit. Voor het dorp Noorden zal er
worden gekeken of het mogelijk is om zoveel mogelijk in de hoogste laag van de
cascaderingsdriehoek terecht te komen.
Hieronder in figuur 8 is dit in een schema weergeven:

Figuur 8: Concept Biobased Economy (Biobased Economy, 2013)

4.3 Programmatische aanpak stikstof (PAS)
In Nederland zijn circa 130 Natura 2000-gebieden waarvan de stikstof belasting als te hoog wordt
gekenmerkt. Dat zijn de stikstofgevoelige gebieden, waar beschermde diersoorten last hebben van
de huidige en vroegere neerslag van stikstof. De stikstofbelasting van deze gebieden wordt verhoogd
door economische activiteiten als landbouw, verkeer en industrie. Voor deze gebieden is door
staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) het wetsvoorstel Programmatische aanpak stikstof
(PAS) in het leven geroepen (Rijksoverheid, 2013).
De PAS is ontstaan toen er vrijwel geen vergunningen meer konden worden verleend voor nieuwe
economische activiteiten in of nabij Natura 2000-gebieden. De stikstofuitstoot die met die
activiteiten in samenhangt, is niet in evenwicht met de natuurdoelen die de Europese Unie aan
Nederland verplicht heeft gesteld. De PAS zal een overzicht geven van de wet- en regelgeving van de
natuur en economie van de betrokken gebieden. Het doel van het voorstel betreft twee punten
waarin het centraal staat om evenwicht terug te brengen tussen de natuur en de economie
(stikstofproblematiek). Aan de ene kant wordt gewerkt aan herstel en behoud van de bedreigde
gebieden door beheersmaatregelen per habitattype te geven en een extra impuls te geven aan de
huidige daling van stikstofdepositie. Aan de andere kant wordt er weer ruimte gemaakt voor nieuwe
economische activiteiten met stikstofuitstoot (Rijksoverheid, 2013; Ministerie van Economische
Zaken, 2013).
Het wetsvoorstel is reeds ingediend bij de Tweede Kamer. Op de planning stond dat het
wetsvoorstel na goedkeuring vanaf 1 januari 2014 in werking zou gaan. Echter wordt hier pas eind
januari over gestemd (Rijksoverheid, 2013).
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Een integrale aanpak voor de stikstofproblematiek zal worden gehanteerd, verschillende overheden
zullen zich bezighouden met PAS om de twee doelen te behalen. De ministeries van Infrastructuur &
Milieu, Economische Zaken, Defensie en de provinciën zullen de hoofdmotoren zijn en bij de
uitvoering zijn dit de waterschappen en de gemeenten (Rijksoverheid, 2013)
4.3.1 Het dorp Noorden
De veehouders die hun activiteiten in Noorden uitvoeren hebben indirect effect op het Natura 2000gebied Nieuwkoopse plassen en de Haeck. De effecten die de activiteiten met zich meebrengen,
zoals uitspoeling van fosfaten en nitraten (stikstoffen) in het oppervlakte water door bemesting,
dienen mogelijk te worden beperkt. De boeren kunnen op verschillende manieren de stikstof uitstoot
verlagen, mogelijk door actief biologisch beheer (wegvangen verstorende vissoorten, oeverplanten),
baggeren van watergangen en verminderen van de hoeveelheid mest dat uitgereden wordt
(Aggenbach & Jalink, 2007).

4.4 Voorbeelden bestaande CO2-neutrale initiatieven
Niet alleen in Noorden wordt er gewerkt aan het idee om het dorp, dan wel gemeente of stad, CO2
neutraal te maken. Vaak zijn de plannen voor de lange termijn en gaan ze niet alleen om nieuwe
initiatieven voor energie en gasopwekking maar ook om het verminderen van het huidige gebruik. In
dit hoofdstuk is een aantal voorbeelden uitgezet van een reeds gerealiseerd project en lange termijn
plannen.
4.4.1 Gemeente Zeewolde
Gemeente Zeewolde in Flevoland heeft het reeds al kunnen realiseren om een CO2-neutrale
gemeente te zijn. De gemeente telt 21.339 inwoners op een oppervlakte van 248,76 km2. De
gemeente wekt duurzame energie op met windmolens, zonne-energie en biomassa verwerking. Door
het opzetten van een eigen energiemaatschappij, Zeenergie Coöperatieve Vereniging Duurzame
Energie Zeewolde UA, kan de opgewekte energie voordelig verkocht worden aan de inwoners,
bedrijven en buurgemeenten. Als de energieproductie op het huidige niveau door kan gaan,
produceert Zeewolde naar verwachting in 2015 300% meer energie dan de gemeente zelf nodig
heeft. Om alles in goede banen te leiden, wordt er momenteel veel aandacht besteed aan het
ontwikkelen van een besturingssysteem om de vraag van de aangesloten huishoudens en het aanbod
van opgewekte energie op elkaar af te stemmen (Wikipedia, 2014; Agentschap NL, 2012).
4.4.2 Gemeente Den Haag
Ook de gemeente Den Haag is van plan in 2040 geen CO2 meer te produceren. Het gaat erom dat er
in een CO2-neutrale stad zo min mogelijk energie wordt gebruikt door bewoners en bedrijven.
Energie die nodig is, wordt verkregen uit duurzamere energiebronnen zoals wind, water en zon.
De gemeente zal samenwerken met de woningbouw, bedrijven en instellingen om de CO2 uitstoot te
reduceren tot een minimum.
Met de woningbouw wordt samengewerkt om te kijken naar schone energievoorzieningen in
bijvoorbeeld nieuwbouwwijken. Hierbij wordt er gedacht aan verwarming via aardwarmte
(geothermie) en zeewater (hierbij wordt er gebruik gemaakt van het gegeven dat zeewater lang
warmte vast kan houden). Ook bedrijven en instellingen worden gestimuleerd over te stappen op
duurzame energie. De belangrijkste oplossing voor het probleem is het groen maken van de stad.
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Planten en bomen nemen broeikasgassen op en breken CO2 af. Dit is de reden dat er veel meer groen
in de stad zal komen (Gemeente Den Haag, 2009).
4.4.3 Gemeente Rheden
In Rheden is een plan opgesteld voor de lange termijn. Het energie- en klimaatbeleid is uitgewerkt
om tot een CO2-neutrale gemeente te komen. Dit wordt verwacht om in 2040 te behalen. Het plan is
berust op besparing van energie (door bijvoorbeeld woningisolatie) en productie van duurzame
energie (door bijvoorbeeld zonnepanelen). De nadruk ligt op de samenwerking tussen alle betrokken
partijen: inwoners, bedrijven, instellingen, verenigingen, organisaties, woningcorporaties en
projectontwikkelaars. De gemeente Rheden denkt dat het plan alleen maar haalbaar is als iedereen
meewerkt (Gemeente Rheden, 2011).
4.4.4 Uitkomst inventarisatie bestaande initiatieven
Uit deze drie voorbeelden blijkt dat er meerdere zaken belangrijk zijn om tot een CO2-neutrale
gemeente te komen. Zo wordt een plan meestal voor een gemeente opgesteld. Er zijn weinig
plannen te vinden die enkel voor dorpen of voor hele provincies zijn ontworpen, de plannen zijn ook
vaker opgesteld voor de lange termijn. De gemeente Zeewolde, die reeds CO2–neutraal is, is hierin
een uitzondering. In deze gemeente wordt middels een combinatie van CO2-neutrale technieken
energie opgewekt. In de andere plannen wordt ook gesproken over combinaties van technieken.
Hiermee wordt meer zekerheid gecreëerd op energieopwekking. Wat ook een belangrijk aspect lijkt
te zijn, is het verlagen van het huidige energiegebruik. Het betrekken van de inwoners en bedrijven
hierbij is van groot belang omdat dit op korte termijn voor CO2 reductie kan zorgen en dit draagvlak
creëert voor het opwekken van hernieuwbare energie. Wanneer er binnen een gemeente energie
wordt geproduceerd, is het belangrijk ervoor te zorgen dat de energie ook bij de inwoners kan
komen. Hierover dienen vooraf afspraken gemaakt te worden met energieleveranciers of, net als in
Zeewolde, dient een eigen energiemaatschappij opgestart te worden.
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5. Biomassa
Na het winnen van de biomassa, kan de biomassa op verschillende manieren verwerkt worden. Deze
manieren worden in dit hoofdstuk weergegeven.

5.1 Voorbewerking van biomassa
Om biomassa zo hoogwaardig mogelijk te kunnen benutten, is verwerking hiervan nodig. De
biomassa kan ook voorbewerkt worden.
Voorbewerking is mogelijk middels:



Pellets en briketten (geperst hout, maaisel of riet);
Verchippen of shredderen (het snijden of scheuren van biomassa).

Het nut van voorbewerking is bijvoorbeeld dat de biomassa efficiënter vervoerd kan worden of dat
een vervolgproces sneller verloopt (Biomassaforum, 2013a).

5.2 Bewerking van biomassa
Om biomassa een meerwaarde te geven, kan het bewerkt worden tot producten en energie.
Bewerking van biomassa kan middels (Biomassaforum, 2013):




Verbranding (biomassa gaat onbewerkt de verbrandingsinstallatie in);
Bioraffinage;
Compostering.

Energieconversie is het omzetten van biomassa naar energie. Dit kan plaats vinden via bioraffinage,
wat het ontleden is van biomassa tot vermarktbare producten en energie (figuur 9). Conversie
methoden zijn mechanisch, chemisch, biochemisch of thermochemisch. Enkele methoden zijn
(Biomassaforum, 2013a):





Vergisting (niet houtige biomassa omzetten in biobrandstof, compost en/of digestaat);
Vergassing;
Pyrolyse (ontleden door verhitting zonder zuurstof);
Torrefactie (roosteren of voorbranden).
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Biomassa

Raffinage

Producten

•Gewassen
•Reststromen

•Chemisch
•Biochemisch
•Thermochemisch
•Mechanisch

•Energie
•Materialen

Figuur 9: Verloop bioraffinage

De volgende installaties kunnen bijkomstig zijn bij de verwerking van biomassa:






Energiecentrale;
Vergistingsinstallatie;
Verbrandingsinstallatie;
Pyrolyseinstallatie;
Torrefactieinstallatie.

De bijkomstigheid van deze installaties maakt de verwerking van biomassa kostbaar (Biomassaforum,
2013b).
Bij vergassing, pyrolyse en torrefactie wordt bij de thermische processen van biomassa de stikstof
omgezet in NOx (Aspert, n.d.) . Tijdens de rookgasreiniging wordt dit omgezet in N2. De reststof die
overblijft is een zeer fijn vliegas, in het vliegas zitten alle mineralen behalve stikstof.
Bij vergisting wordt de biomassa bewerkt en omgezet in biogas (Willers, n.d.). De stikstof in biomassa
zit in de eiwitten, deze wordt door het om zetten in biogas vrijgemaakt. De stikstof wordt mineraal
gebonden en hecht zich aan het substraat. Het substraat bevat dus meer stikstof, deze is echter niet
organisch gebonden. In de onderstaande figuur staat het aantal gram stikstof per kilo substraat. In
7.7 staat de wetgeving omtrent het gebruik van digestaat.

Figuur 10: Stikstof in digestaat (Aspert, n.d.)
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5.3

Meststoffenwet

In de meststoffenwet wordt de verwerking en vervoer van dierlijke meststoffen behandeld en hoe er
moet worden omgegaan met overschotten. Het doel van de wetgeving is het beschermen van de
bodem tegen de schadelijke gevolgen van dierlijke meststoffen (wetten overheid, 2013).
In de wet worden dierlijke meststoffen gedefinieerd als de verteerde of deels- verteerde darm- en
maaginhoud van dieren die worden gehouden voor financieel gewin of andere gebruiksdoeleinden.
Dierlijke uitwerpselen vermengd met plantaardige resten (hooi, stro) worden ook gezien als mest
(wetten overheid, 2013).
Onder de wet vallen dierlijke meststoffen en andere producten die worden toegepast om (wetten
overheid, 2013):




Te worden toegevoegd aan grond of groeimedium om de voedselomstandigheden in de
bodem te verbeteren voor planten;
Als groeimedium te worden gebruikt;
Te dienen als voedsel voor planten.

5.3.1 Verhandeling van meststoffen
De meststoffen mogen niet worden verhandeld als de meststoffen niet voldoen aan de wettelijk
vastgestelde eisen toegepast op (wetten overheid, 2013):




De samenstelling van stoffen in de meststoffen;
Het gewicht;
De benodigde vermeldingen en de wijze waarop deze worden aangebracht.

Andere producten die zijn bestemd om te worden gebruikt als meststoffen moeten tevens voldoen
aan de gestelde eisen. Als deze stoffen niet voldoen aan de eisen mogen zij niet worden vervoerd
(wetten overheid, 2013).
Het vervoeren van meststoffen kan worden verboden als er geen sprake is van een vergunning. Er
zijn enkele voorschriften van toepassing op de vergunning (wetten overheid, 2013):




Er moeten monsters op vastgestelde momenten plaatsvinden om de samenstelling van
stoffen in de meststoffen te achterhalen
De afnemer moet de resultaten van de monsters krijgen;
Er mogen geen grotere hoeveelheden worden vervoerd dan aangegeven aan de ontvanger;

De voorschriften waar aan zijn voldaan voor het verkrijgen van de vergunning kunnen wijzigen of
ingetrokken (wetten overheid, 2013).
5.3.2 Gebruiksnormen
Het op of in de bodem brengen van meststoffen is ten allen tijden verboden. Het is toegestaan om
op een boerenbedrijf meststoffen op of in de bodem brengen als de wettelijk vastgestelde normen
niet worden overschreden (wetten overheid, 2013):



gebruiksnorm;
stikstofgebruiksnorm;
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fosfaatgebruiksvorm.

Een boerenbedrijf mag tot 170 kilogram stikstof toevoegen aan de oppervlakte van een hectare. De
grond waarop de mest wordt toegevoegd moet horen bij het boerenbedrijf. De norm kan aan de
hand van verschillende factoren worden bijgesteld. In belang van de waterkwaliteit kan de norm
worden bijgesteld of op nul worden gezet (wetten overheid, 2013).
Een boerenbedrijf mag tot 95 kilogram fosfaat toevoegen aan de oppervlakte van een hectare. De
grond waarop de mest wordt toegevoegd moet horen bij het boerenbedrijf. De grond moet zich dan
wel in een fosfaat neutrale positie bevinden, in 2013 was de neutrale toestand 65 kilogram per
hectare. In 2014 wordt een nieuwe neutrale toestand vastgesteld. De norm kan aan de hand van
verschillende factoren worden bijgesteld (wetten overheid, 2013).
5.3.3 Regels overschotten afvoeren
Om het milieu te beschermen zijn er regels opgesteld over de omgang met dierlijke meststoffen. Zo
is het verboden om (wetten overheid, 2013):




mest te vervoeren zonder dit bij de benodigde partijen aan te geven;
het op voorraad houden van meststoffen, het verwerken en vernietigen ervan zonder de
daarbij gestelde regels in achting te nemen;
het zonder vergunning verhandelen van meststoffen, tevens moet kunnen worden
aangetoond dat het vervoer economisch haalbaar is.

Op het boerenbedrijf moet een minimumopslag aanwezig voor het opslaan van meststoffen (wetten
overheid, 2013).
5.3.4 Toepassing op Noorden
De boeren in Noorden moeten zich vanzelfsprekend houden aan de mestwet. Uit de inventarisatie is
gebleken dat de boeren hun mesthuishouding op orde hebben. Grote delen van de mest kunnen
worden uitgereden op het eigen land. Een deel van de mest moet nog worden afgevoerd. In de mest
die nog moet worden afgevoerd ligt een kans voor Noorden. Deze overtollige mest kan worden
ingezet bij de verwerking van de biomassa.

5.4 Energiegewassen
Naast de reststromen kunnen er energiegewassen worden geteeld in de gemeente voor de
vergisting. In de onderstaande tabel staan soorten die geschikt zijn voor de bewerking in een
biovergister ( de Groot et al, 2013).
Tabel 10 gewassen voor bewerking in biovergister (Groot, de, et al, 2013)

Sector

Soort

Landbouw Wintertarwe
Mais
Aardappelen
Suikerbieten
Gewassen Cichorei

Afkomst
Gedomesticeerd
Gedomesticeerd
Gedomesticeerd
Gedomesticeerd
Inheems

Aanwezigheid in de
gemeente
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Grassen

Algen

Koolzaad
Engels
raaigras
Sorghum
Riet
Groene algen
Rode algen
Kiezelwieren
Blauwalgen

Inheems
Inheems

Ja
Ja

Inheems
Inheems
Zoet water
Zoet water
Zoet water
Zoet water

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Maïs en bieten zijn gangbare soorten voor vergisting en bieden potentie in het projectgebied. Er is
weinig verschil tussen mais wat wordt gebruikt voor de consumptie en de mais die wordt geteeld
voor de energieopbrengst. De mais die wordt geteeld voor het opwekken van energie wordt vooral
geteeld op massa (van der Voort et al, 2008). Bij het vergisten van mais wordt vaak een half-laat tot
(zeer) laat rijpend ras gekozen. Deze rassen leveren door de sterkere uitgroei, dikke stengels en
bladmassa veel biomassa op. Het kolfaandeel is echter minder. De opbrengst bij het vergisten van
mais komt voor uit de droge stof van het gewas (Ryckeart et al, n.d.).
Er is weinig verschil tussen bieten die worden gebruikt voor de consumptie en de bieten die worden
geteeld voor de energieopbrengst. De bieten die worden geteeld voor het opwekken van energie
worden vooral geteeld op massa (van der Voort et al, 2008). Bieten hebben een enkele voor- en
nadelen tegenover de vergisting van mais(Ryckeart et al, n.d.).
Voordelen (Ryckeart et al, n.d.):
 Per hectare kan er meer biogas worden geproduceerd door het hogere gehalte droge stof,
tevens ligt het biogaspotentieel hoger bij de bieten;
 De vergisting van bieten gaat sneller dan de vergisting van mais;
 De dominantie van mais kan worden beperkt door het toepassen van bieten in het
landschap, bieten zijn goed toe te passen in de teeltrotatie;
 De kans op nitraatuitloging is klein wegens het lage stikstofresidu van bieten.
Nadelen (Ryckeart et al, n.d.):
 Bieten worden later in het jaar geoogst, daardoor is het moeilijk om een tussenteelt of
groenbedekker in te zaaien;
 Het telen van bieten is moeilijker en duurder dan mais;
 Bij de oogst komt veel grond en stenen mee, het verwijderen hiervan is arbeidsintensief en
duur;
 Er gelden specifieke eisen voor de opslag van bieten;
 De bieten moeten worden verkleind voordat ze kunnen worden toegepast in een vergister.
Uit een voorgaand onderzoek is gebleken dat suikerbieten, riet en Engels raaigras het meeste
potentieel hebben in de gemeente om te vergisten (Green Juniors, 2013). Er kleven echter veel
nadelen aan het telen van energiegewassen (Slideshare.net, 2013). De aanschaf van de benodigde
materialen is duur en er is een probleem met het wegwerken van het digestaat. Het telen van
energiegewassen leidt ook tot het extra nutriënten in de grond waardoor de bodem en water
voedselrijker wordt. In de Nieuwkoopse plassen zijn er al problemen met de voedselrijkdom, het
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telen van energiegewassen zou negatief kunnen werken. Een ander probleem waar de boeren
tegenaan lopen is dat ze geen tot weinig winst maken met het telen van energiegewassen, de winst
gaat naar de bedrijven die de energie opwekken.
Andere belangrijke nadelen zijn (landbouwgeografie, 2013):






Om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken moeten er meer grondstoffen worden
verbruikt;
Bij het telen van energiegewassen wordt fossiele brandstof gebruikt;
De natuur wordt verdrongen om plaats te maken voor het telen van energiegewassen;
Er is minder ruimte beschikbaar om voedsel- en voedergewassen te telen;
Het telen van energiegewassen kost veel water.

In de gemeente wegen de nadelen niet op tegen de voordelen. De natuurgebieden in het gebied zijn
Natura- 2000 gebieden en daarom ongeschikt voor het telen van energiegewassen. De boeren in het
gebied kunnen de gewassen telen maar zullen er geen winst mee maken. Het opwekken van energie
via een vergister is alleen mogelijk door gebruik te maken van de reststromen. De groene
reststromen die voortkomen uit beheer bieden veel potentie in de toekomst.
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6. Vergisting
6.1

Techniek

In het proces van vergisting (figuur 11) worden organische stoffen omgezet door micro-organismen
in biogas. Alle soorten mest en natte organische reststoffen zijn over het algemeen geschikt voor
vergisting. Vergisting vindt plaats in een zuurstofloze omgeving, oftewel anaerobe omstandigheden.
Hierbij breken de micro-organismen de biomassa in vier stappen af: hydrolyse, fermentatie
(acidogenese), acetogenese en methanogenese. Methanogenese zorgt voor de productie van biogas
en digestaat (Kenniscentrum Infomil, 2011; Vlaamse overheid, 2006; ).

Figuur 11: Vergistingsproces (AgentschapNL, 2011)

Biogas is een mengsel wat voor 55 tot 65% bestaat uit methaan en 35 tot 40% uit kooldioxide. Biogas
is naast methaan en kooldioxide verzadigd met waterdamp en bevat lage concentraties waterstof,
zwavelwaterstof en ammoniak. In de meeste verbrandingsinstallaties, waar aardgas de huidige
brandstof is, kan na enkele kleine technische aanpassingen biogas als brandstof (groen gas) worden
toegepast. Biogas heeft een lage energiedichtheid. Omdat biogas een corrosieve eigenschap heeft,
moeten de zwavelwaterstof en ammoniak worden verwijderd (Kenniscentrum Infomil, 2011;
Vlaamse overheid, 2006).
De snelheid waarmee organische stoffen worden omgezet tot biogassen binnen het
vergistingsproces hangt af van verschillende factoren, zoals de temperatuur, zuurgraad (pH), de
koolstof/stikstofverhouding, drogestofgehalte (ds) en de verblijftijd. Bij hogere temperaturen
verloopt het proces van vergisting sneller, door de snellere afbraak van de organische stoffen vindt er
meer omzetting plaats naar biogas in een kortere tijd (Kenniscentrum Infomil, 2011; Vlaamse
overheid, 2006).
Er zijn drie lagen van vergistingstemperatuur te onderscheiden;
 0 – 20 ⁰C Psychrofiele vergisting
 20 – 45 ⁰C Mesofiele vergisting
 45 – 75 ⁰C Thermofiele vergisting
Psychrofiele vergisting komt van naturen voor bij gewone opslag van organische reststoffen
(bijvoorbeeld mestopslag). In de Nederlandse vergistingsinstallaties vindt het proces van vergisting
voornamelijk plaats in de mesofiele laag (Kenniscentrum Infomil, 2011; Vlaamse overheid, 2006).
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Het vochtgehalte staat in nauw verband met het drogestofgehalte binnen het vergistingsproces. Het
water dient als transportmiddel voor de voedingstoffen van de bacteriën en vergroot de chemisch
biologische reacties. Het drogestofgehalte van de organische stoffen zal binnen het vergistingsproces
nooit meer dan 40% bedragen. Het drogestofgehalte bepaalt of men spreekt van een natte of droge
vergisting. Bij een gehalte lager dan 15 tot 20% droge stof is er sprake van een natte vergisting, bij
een gehalte hoger dan 15 tot 20% is sprake van een droge vergisting (Kenniscentrum Infomil, 2011;
Vlaamse overheid, 2006).
6.1.1 Microvergister
Er is onderscheid te maken tussen vergisting op grote schaal en op bedrijfsniveau middels een
microvergister. Vergisting op grote schaal is alleen rendabel wanneer dit op echt grote schaal
gebeurt. Agrariërs vinden een miljoeneninvestering vaak niet interessant. Hierdoor is onderzoek
gedaan naar vergisting met microvergisters. De microvergisters zijn zo ontworpen dat ze enkel
draaien op mest en dus geen aanvoer van plantmateriaal behoeven. In afbeelding 10 is weergegeven
welke stromen er in de microvergister gaan en welke eruit komen (HoSt, 2011).

Figuur 12: Techniek microvergister (HoSt, 2011)

6.2

Kosten

De gemiddelde aanschafkosten van een biovergister zijn de afgelopen jaren gestegen. Dit komt mede
doordat de vergistingsprojecten steeds groter worden. Vóór 2005 kostte de aanschaf van een
vergister gemiddeld € 1.769.000,-, in 2006 was dit € 3.831.000,- en na 2008 € 5.480.000,-.
De gemiddelde kosten van co-vergisting is € 31,- per ton mest met een bereik van € 14,- tot € 32,-.
per Giga Joule is dit € 9,20. (Agentschap NL, 2011; Lensink et al., 2011)
De aanschafkosten voor een microvergister zijn € 360.000,-, maar de totale investering kan oplopen
tot € 495.000,-. De jaarlijkse kosten voor bijvoorbeeld de verzekering, liggen rond de € 85.000,- en de
jaarlijkse opbrengsten rond de €95.000 voor de verkoop van gas. Het jaarlijkse resultaat is dus
gemiddeld € 10.000,-, maar kan liggen tussen de € 1.020,- en de € 20.000,- (HoSt, 2011).

6.3

Haalbaarheid

De biogasproductie bij anaerobe vergisting uit reststromen is vaak laag. De kosten van de afzet van
het digestaat zijn daarentegen hoog en de benutting van het biogas kan op de plek van productie
vaak niet optimaal zijn. Zo wordt biogas vaak in een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK)
verbrand op een veehouderijbedrijf, waar de warmte niet goed gebruikt kan worden. Om deze
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redenen is het lastig om tot een rendabele vergister op een bedrijf te komen. Echter, het is niet
onmogelijk. In 2010 maakte 33% van de draaiende biovergisters winst. (Groengas, 2013; WUR, 2013).
Middels ontsluitingstechnieken (voor- of nabewerking van substraat/digestaat) kan de
biogasproductie versneld en verhoogd worden. Door voorbewerking kan meer biomassa omgezet
worden in meer biogas en minder digestaat, fractie of slib. Dit zorgt voor minder afzetkosten en een
hogere opbrengst. Bij nabewerking van digestaat kunnen met behulp van bioraffinagetechnieken de
kosten van de afzet van digestaat verminderd worden door stikstof en fosfaat eruit te halen. Het
overige digestaat kan worden uitgereden op het land. Deze stoffen zijn nog bruikbaar en zouden
verkocht kunnen worden als bijvoorbeeld meststof (Groengas, 2013; WUR, 2013).
Microvergisters zijn zo ontworpen dat ze enkel draaien op mest en dus geen aanvoer van
plantmateriaal behoeven. Dit is een groot voordeel aangezien je als veehouder niet meer afhankelijk
bent van landbouw of derden. Een ander voordeel is dat de vergister snel realiseerbaar is en zorgt
voor een emissiearme bedrijfsvoering. Gezien de stikstof wordt omgezet van gebonden stikstof naar
minerale stikstof gaat de mestkwaliteit omhoog. Dit levert een meststof besparing op en de
mogelijkheid digestaat op de markt te brengen als kunstmestvervanger. Ten slotte levert de
microvergisting baten op als energieleverancier wanneer er meer energie geproduceerd wordt dan
nodig is voor eigen gebruik. Dit brengt echter ook veel kosten met zich mee.
De microvergister blijkt achteraf toch niet zo rendabel door de hoge investering en het niet optimaal
kunnen benutten van de vrijgekomen warmte. Uit onderzoek naar alternatieven moet blijken of de
microvergister nog rendabel gaat worden (HoSt, 2011; Raymaekers, 2012; Verantwoorde
Veehouderij, 2012).
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7. Regelgeving bij vergisting
In dit hoofdstuk wordt een overzicht weergegeven van de relevante wetgeving omtrent vergisting.
Ook worden belangrijke aandachtspunten weergegeven.

7.1 Wetgeving
Relevante wetten en verordeningen zijn als volgt (DR-loket, 2013a):






Meststoffenwet;
Verordening Dierlijke Bijproducten (nr. 1069/2009 en nr.142/2011);
Wet milieubeheer;
Besluit inzamelen afvalstoffen;
Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

7.1.1 Meststoffenwet
De meststoffenwet is opgesteld om het gebruik van meststoffen aan banden te leggen. Onder de wet
valt wie dierlijke mest mag vervoeren en hoe het transport dient te verlopen. Ook is het verhandelen
en gebruik van digestaat opgenomen in deze wet.
De relevante onderdelen voor het project zijn:





Regels over de afvoer van dierlijke mest van boeren en ondernemingen. Er moet bekend zijn
van welk bedrijf of onderneming de mest komt en waar de mest heen gaat. Het wordt
aangegeven in tonnen, kg stikstof en kg fosfaat.
Regels over de materialen die samen met de mest mogen worden verwerkt, de zogenaamde
co- materialen. Met de juiste materialen mag het digestaat worden verhandelt en verwerkt.
Regels over de notering en monitoren in de administratie.

Regels over het gebruik en uitrijden van meststoffen staan opgenomen in het besluit gebruik
meststoffen (DR-loket, 2013a).
7.1.2 Verordening Dierlijke Bijproducten (nr. 1069/2009 en nr.142/2011)
Deze twee verordeningen staan voor het veilige afvoeren, vervoeren, verwerken en de omgang van
dierlijk materiaal. Het gaat hier om dierlijke bijproducten die niet geschikt zijn voor menselijke
consumptie. De verordeningen zijn opgesteld om de veiligheid van mens en dier te waarborgen.
Er zijn drie categorieën waarin dierlijke bijproducten kunnen worden opgedeeld. De dierlijke
bijproducten worden opgedeeld naar de mate van het risico van de volksgezondheid. Alleen
categorie drie (laagste risico) mag worden gebruikt voor vergisting (DR-loket, 2013a).
7.1.3 Wet milieubeheer
De milieuwet is opgesteld om het milieu te beschermen en hinder voor het milieu te voorkomen
of beperken. Voor de vergisting zijn twee hoofdstukken van de wet van belang (DR-loket, 2013a):


Hoofdstuk 8 en de Wabo(wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De regels over de
inrichting van de installatie staat hierin opgesteld.
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Hoofdstuk 10, in dit hoofdstuk staan de regels voor het transport, overdracht en omgang met
afvalstoffen.

7.1.4 Besluit inzamelen afvalstoffen
Dit besluit is opgesteld aan de hand van hoofdstuk 10 van de wet milieubeheer. Als er sprake is van
inzamelen, vervoeren en handelen in bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen dient er een
registratie te zijn bij de stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie(NIWO). Een
VIHB- nummer wordt toegekend na de registratie (DR-loket, 2013a).
7.1.5 Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
Dit besluit is opgesteld aan de hand van hoofdstuk 10 van de wet milieubeheer en het besluit melden
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen. Dit besluit behandeld het opgeven en registreren van
ontvangen en afgevoerde bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (DR-loket, 2013a).

7.2 Aandachtspunten
Bij het opzetten van een vergistingsinstallatie zijn er enkele belangrijke aandachtspunten waar
rekening mee gehouden dient te worden.
De volgende zaken zijn van belang (DR-loket, 2013b):












Er moet contact worden opgenomen met de gemeente om te informeren of een
vergistingsinstallatie past in de huidige bestemmingsplannen;
Een omgevingsvergunning milieu en bouw is nodig om meststoffen te vergisten. De
vergunning kan worden uitgegeven door gemeente en provincie;
Een erkenning vanuit de verordening dierlijke bijproducten is nodig om mest en/of dierlijke
bijproducten te vergisten. Bij de NVWA kan deze worden aangevraagd. Bij het vervoeren of
omgang met en/of dierlijke bijproducten is een registratie bij de NVWA verplicht;
Een registratie bij de dienst regelingen is nodig om als er wordt gewerkt met mest. Onder
werken met mest valt vergisten, bewerken en verwerken.
Als er sprake is van inzamelen, vervoeren en handelen in bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
stoffen dient er een registratie te zijn bij de stichting nationale en internationale
wegvervoer organisatie(NIWO).
Het digestaat mag alleen worden gebruikt of verhandeld als het bestaat uit minimaal 50%
mest en maximaal 50% andere materialen die staan vermeld in bijlage Aa onderdeel vier.
De afvalstoffenregeling is van toepassing op het vervoer van het gebruikte of te gebruiken
materiaal voor vergisting. Bij dierlijk materiaal is tevens de verordening dierlijke
bijproducten van toepassing.
De Arbowet, veiligheid en export van afvalstoffen kunnen ook van toepassing zijn.
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7.3 Soorten co- materialen
Er zijn vijf categorieën materialen die kunnen worden gebruikt in een vergistingsinstallatie (DR-loket,
2013d):








Afvalstoffen die vallen onder hoofdstuk tien wet milieubeheer(“gewone
afvalstoffenregelgeving”) en niet zijn opgenomen in artikel 10.1a en geen dierlijke
bijproducten bevatten(1);
Natuurlijk, niet gevaarlijk materiaal wat rechtstreeks komt uit de agrarische sector en
natuurbeheer. Deze materialen schaden het milieu niet en brengen de volksgezondheid niet
in gevaar(2);
Dierlijke bijproducten die vallen onder categorie drie van de verordening dierlijke
bijproducten(3);
Producten(4);
Dierlijke mest(ook maag- en darm inhoud) en digestaat(5).

In de tabel 11 staat een schema met de vijf categorieën en de vereiste documenten voor vervoer en
verwerking.
Tabel 11: vereiste documenten (DR-loket, 2013)

Categorie
Documenten
Begeleidingsbrief afval (art. 10.44 Wm)
Handelsdocument EG Vo. 1069/2009 dierlijke bijproducten
VDM
VIHB- certificaat NIWO
Vervoersdocument
R en O bewijs

1 2 3 4 5
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x
x

7.4 Verwerking van mest op het landbouwbedrijf
Als de mest wordt verwerkt op een landbouwbedrijf wordt het gezien als een agrarische activiteit.
Een aparte registratie als intermediaire onderneming is dan niet nodig. De vergistingsinstallatie moet
wel deel uitmaken van het landbedrijf (DR-loket, 2013c).

7.5 Vergisting en gebruiksnormen
Digestaat met ten minste 50% uitwerpselen wordt beschouwd als mest. Afhankelijk van de soort
mest die verwerkt is in het digestaat wordt bepaald of er sprake is van graasdiermest of staldiermest
(DR-loket, 2013d).

7.6 Vergisting zonder dierlijke uitwerpselen
Vergisting zonder het gebruik van dierlijke mest is mogelijk. Het digestaat mag worden verhandeld en
mag worden gebruikt als overige organische meststof. Echter mag het digestaat niet de maximale
waarde van zware metalen en microverontreiniging bevatten (DR-loket, 2013e).
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7.7 Gebruik digestaat
Het digestaat kan op meerdere manieren worden gebruikt. de volgende toepassingen zijn mogelijk
(DR-loket, 2013f):






Als het digestaat uit tenminste 50% dierlijke uitwerpselen bestaat mag het worden gebruikt
als meststof. In de overige 50% moeten één of meer materialen uit bijlage Aa onderdeel vier
zijn verwerkt. Het 50%- criterium wordt bepaald aan de hand van het gewicht.
Zonder dierlijke uitwerpselen in het digestaat en als het voldoet aan de eisen van de
meststoffenwet mag het worden gebruikt als compost. Het digestaat moet stabiel zijn en
voldoen aan samenstellingseisen. Het digestaat mag verder niet vloeibaar zijn.
Het digestaat geldt als afval en mag niet worden gebruikt als meststof als er minder dan 50%
aan dierlijke meststoffen inzit. Het digestaat mag met de juiste ontheffingen worden
uitgereden over boerenland.

7.8 Mengen meststoffen
De onderstaande meststoffen mogen worden gemengd onder de juiste omstandigheden (DR-loket,
2013i):




Vloeibaar zuiveringsslib, dit mag niet worden gemengd met andere meststoffen dan
vloeibaar zuiveringsslib;
Digestaat mag samen met dierlijke mest in de mestkelder worden gemengd als het wordt
gebruikt als strooisel;
De volgende stoffen mogen onderling worden gemengd mits de stoffen voldoen aan de
gestelde eisen: overige (an)organische meststoffen, mest afkomstig van dieren, EGmeststoffen en kalkmeststoffen.

De volgende meststoffen mogen niet worden gemengd:




Niet vloeibaar zuiveringsslib;
De stoffen die staan opgenomen in bijlage Aa onder kop één en twee;
stoffen opgenomen in bijlage Aa onder kop vier tenzij gebruikt als strooisel.

7.9 Overige regels
Bij het proces van vergisting zijn nog andere regels van toepassing. In de administratie moeten de
volgende punten terug te vinden zijn als er wordt gewerkt met dierlijke mest (DR-loket, 2013g):





Op welke manier de dierlijke mest is bewerkt of verwerkt;
De hoeveelheid dierlijke mest die is bewerkt of verwerkt;
De gegevens over de materialen die samen met de mest zijn verwerkt. De kwantiteit,
oorsprong en de samenstelling moeten zijn opgenomen in de administratie;
Van het eindproduct moet de hoeveelheid en samenstelling bekend zijn.
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Van het materiaal wat samen met de mest is verwerkt moet er worden verwezen naar het nummer
in bijlage Aa en er moet aan beschrijving zijn gegeven. Ook moet de oorsprong bekend zijn en de
bedrijven waar het eerder is gebruikt worden genoteerd (DR-loket, 2013g).
Als het digestaat minimaal 50% dierlijke mest bevat wordt het beschouwd als dierlijke mest. Voor het
mag worden vervoerd moet het worden bemonsterd en gewogen. Bij het transport is een
vervoersbewijs dierlijke meststoffen(VDM) nodig (DR-loket, 2013g).
Op de plaats waar de vergistingsinstallatie staat moet er voldoende opslagcapaciteit aanwezig zijn.

7.10 Bijlage Aa
In bijlage Aa staan materialen die kunnen worden gezien als meststof (DR-loket, 2013h). Hoofdstuk
vier is voor het project relevant. In hoofdstuk vier staan de stoffen die kunnen worden gebruikt bij de
co- vergisting van mest. De biomassa in Noorden die naar voren is bij de inventarisatie mag worden
gebruikt bij co- vergisting

43

8. Vergassing
Een andere optie voor de verwerking van biomassa is vergassing. Vergassing vindt al op kleine schaal
plaats met als grondstof steenkool. Om het proces efficiënter te maken wordt er in sommige gevallen
in plaats van steenkool biomassa als grondstof gebruikt.
Door middel van vergassing wordt biomassa omgezet in gas wat rijk is aan methaan en dus goed
brandbaar is. Hieronder worden de algemene stappen van vergassing in het kort op chronologische
volgorde weergeven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voorbewerking brandstof
Vergassing
Teer verwijdering
Gas reiniging
CH4 synthese
Gas opwerking
Invoeding gasnet

8.1

Vergassingstechnieken

8.1.1 Vastbed vergasser
Bij vastbed vergassing wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten vergassers. Dit zijn
‘’tegenstroom’’, ‘’meestroom’’ en ‘’kruisstroom’’. Hierbij wordt brandstof aan de bovenkant van de
vergasser gevoed waarbij de geproduceerde gassen, afhankelijk van het type vergasser, aan de
boven-, onder- of zijkant worden afgetapt. Een kenmerk van dit type vergasser is dat deze louter
geschikt zijn voor de kleinere capaciteiten van installaties (Hoogendoorn et al., 2008).
Eigenschappen:





Bedrijfstemperatuur: 800 tot 1400 graden Celsius
Brandstofgrootte: 10 tot 100 mm
Teer: < 3 g/Nm³
Veelal droge as afvoer

8.1.2 Wervelbed vergasser
Dit type vergasser kan worden verdeeld in twee soorten:



Bubbel wervelbed
Circulerend wervelbed

In allebei de soorten wervelbedvergassers wordt er gebruik gemaakt van nagenoeg dezelfde
techniek. De installatie werkt bij temperaturen tussen de 800 en 1000 graden Celsius. Hierbij worden
inerte materialen gebruikt. Inerte materialen zijn materialen die niet uit zichzelf van snelheid of
richting veranderen. Een voorbeeld hiervan is zand. De inerte materie wordt door een hogedruk
luchtstroom geleid waardoor de materie zich als een vloeibaar bed gaat gedragen. De brandstof die
hierbij wordt toegevoegd zal hierdoor sneller verbranden. Om emissies als zwaveldioxide in de
reactor te verminderen wordt er kalksteen toegevoegd wat de zwaveldioxide absorbeert. Het gas
wat hieruit verkregen wordt, wordt van stof gescheiden door middel van centrifugale krachten.
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Het verschil tussen een bubbelwervelbed en circulerend wervelbed zit in de emissie en luchtinvoer.
Bij een bubbelwervelbed is de luchtinvoer lager. Daarnaast kan er bij deze soort wervelbedvergasser
minder makkelijk gebruik worden gemaakt van kalksteen wat de emissie van de
bubbelwervelbedvergasser groter maakt. Bij de circulerend wervelbedvergasser is de luchtinvoer
groter en kan er makkelijker gebruik worden gemaakt van kalksteen voor filtering van zwaveldioxide
(vanhallarenstein, 2013).
8.1.3 Stofwolkvergasser
De zogenaamde stofwolkvergasser werkt onder een hogere druk en temperatuur dan de vast- en
wervelbedvergasser. Bij de stofwolkvergasser wordt namelijk een temperatuur tussen de 1200 en
1500 graden Celsius toegepast. Bij deze vorm van vergassing wordt alleen maar stofvormige
brandstof gebruikt. Boven aan de vergasser wordt brandstof gevoed waarna deze verbrandt en er
onderaan de vergasser gesmolten as ontstaat wegens de hoge druk en temperatuur. Het gas wordt
onderaan afgetapt. Door de hoge temperatuur en druk kan deze vergasser grootschalig worden
ingezet ( vanhalllarenstein, 2013 ; Hoogendoorn et al. , 2008).
8.1.4 Meertrapsvergassing
Het kenmerk van deze vergasser is dat alle stappen van het proces worden verfijnd en ook apart
worden uitgevoerd. Dit zorgt voor een nagenoeg teervrij eindproduct. Het restmateriaal wat wordt
geproduceerd is geen afval, maar kan worden gebruikt bij de verbranding (Hoogendoorn et al.,
2008).
8.1.5 Vergassing in superkritiek water
Normaliter wordt er bij vergassers zeer droge biomassa als grondstof gebruikt. Bij de vergasser in
superkritiek water is de grondstof relatief nat. Dit is mogelijk door de druk en temperatuur flink op te
schroeven. De druk wordt wel 250 tot 300 bar en de temperatuur komt tot boven de 375 graden
Celsius. Het water wat in de biomassa zit komt in een zogenaamde ‘’superkritieke’’ toestand wat
inhoudt dat er geen fysieke onderscheid te maken is tussen gas en vloeibaar (Hoogendoorn et al,
2008).

8.2

Nabewerking

Na de gasproductie is niet al het gas even ‘’schoon’’ / teervrij. Er zijn verschillende technieken om dit
voor elkaar te krijgen:
8.2.1 Wassen
Hierbij wordt er gebruik gemaakt van watersproeiers. Het gas wordt hierdoor besproeid waardoor
het teer uit het gas condenseert en zo ‘’opgevangen’’ kan worden door het water. Het probleem bij
dit soort reinigers is dat het water gereinigd moet worden wegens het bezit van teer (Hoogendoorn
et al., 2008).
8.2.2 Centrifugeren
Hierbij wordt er gebruik gemaakt van het verschil in massa. De massa van alle bestanddelen van het
eindproduct (syngas) zijn verschillend. Door dit te centrifugeren worden de zwaardere delen (teer en
stof) gescheiden van de lichtere delen (gas)(Hoogendoorn et al., 2008).
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8.2.3 Katalytische teerverwijdering
Teerverwijdering kan ook plaatsvinden door bij het proces in de vergasser een katalysator te
gebruiken. Een katalysator heeft de eigenschap niet verbruikt te worden en toch de chemische
processen te beïnvloeden. Zo zijn bijvoorbeeld de katalysatoren dolomiet en nikkel toepasbaar om
teer af te breken en te reduceren bij de productie (Hoogendoorn et al. 2008).
8.2.4 Thermische teerverwijdering
Hierbij wordt er tijdens het proces extra zuurstof toegevoegd zodat de temperaturen stijgen tot
boven de 1200 graden Celsius. Hierbij wordt het teer afgebroken (scheikundige term: kraken)
(Hoogendoorn et al. 2008).

8.3 Haalbaarheid
Vergassing lijkt in theorie plausibel maar het is nog de vraag of dit in de praktijk ook toepasbaar is. In
het rapport “Haalbaarheid van kleinschalige vergassing van biomassa tot groen gas in het kader van
transitiepad groen gas” (Greeve, 2009) is een SWOT-analyse gemaakt over de techniek vergassing.
Hieronder zullen enkele nadelen worden weergeven:






De techniek is nog in ontwikkeling
De locatie van een vergassingsinstallatie moet aan strenge eisen voldoen waardoor
keuze beperkt wordt
De basisinvestering is hoog
Injecteren van verkregen gas in het aardgasnet is alleen mogelijk in een lage druk net.
Vaak afhankelijk van subsidies

De voordelen:





Duurzaam
Inzetbaar voor groen gas en warmte
Hoge efficiëntie
CO2 is een van de nevenproducten. Dit kan worden verkocht of opgeslagen

Al met al wegen de voordelen op tegenover de nadelen. In deze zin is het qua techniek haalbaar mits
er genoeg biomassa is om de installatie mee te ‘’voeden’’. De kleinere installaties zijn minder snel
financieel rendabel omdat de investering groot is terwijl de opbrengst relatief minder is (Greeve,
2009).
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9. Pyrolyse
9.1 Techniek
Pyrolyse is een thermisch proces dat wezenlijk onderdeel is van het vergassingsproces, maar vindt
uitsluitend plaats in de zuurstofarme delen van het verbrandingsproces.
Er is sprake van pyrolyse als de temperatuur tussen de 500 en 1000 graden Celsius bedraagt en er
dus geen zuurstof aan het proces wordt toegevoegd. Meestal vindt in de praktijk de pyrolyse tussen
de 500 en 800 graden Celsius plaats. Er is sprake van torrefactie bij pyrolyse van biomassa bij
temperaturen tussen 200 en 450 graden Celsius (Ingenia, 2013).

Figuur 13: Procespad pyrolyse (Ingenia, 2013)

In het bovenstaande figuur is het proces pad van de pyrolyse verwerking van biomassa weergeven.
De biomassa dient als brandstof voor verbranding waarbij bijvoorbeeld elektriciteit van de
ontstaande warmte kan worden opgewekt. In het proces zijn twee tussen producten te
onderscheiden, gas en restmateriaal(koolstof). De verhouding van beide producten hangt af van een
tweetal factoren, namelijk de verblijftijd in en de temperatuur van het proces. Bij afkoeling van het
ontstaande gas tot kamertemperaturen zal een vloeistof ontstaan, deze vloeistof wordt pyrolyse olie
genoemd. Pyrolyse olie kan mogelijk dienen ter vervanging van vloeibare grondstoffen (Ingenia,
2013).
De input voor het pyrolyse proces zijn alle organische biomassa’s. Enkele soorten biomassa die in het
verleden succesvol zijn omgezet zijn; hout, rijstschillen, bagasse en voorbewerkt slib. Aan de input
van deze soorten biomassa zijn echter wel enkele eisen verbonden voor een efficiënt en rendabel
eindproduct:
 De biomassa deeltjes dienen kleiner te zijn dan 10 mm;
 De biomassa mag maximaal 10% water bevatten. Indien de biomassa een hoger
vochtgehalte dan 10% bevat zal het voorbewerkt (gedroogd) moeten worden (ECN,
2011).
De verdeling van de energie die tijdens het pyrolyse proces van biomassa wordt opgewekt en
vrijkomt varieert van 70% in restmateriaal tot 80% in pyrolyse olie. In figuur 14 is het schematische
overzicht van de opwekking van elektriciteit uit biomassa middels pyrolyse weergegeven (TUE, 2013).
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Figuur 14: Schematische weergave pyrolyse (TUE, 2013)

9.2 Kosten
Investeringskosten voor een pyrolyse installatie bedroegen in 2005 circa € 1.000.000,-. Een
bijbehorende rookgasreiniger kost € 250.000,-. De investeringskosten in infrastructuur bedragen
gemiddeld € 200.000,-. De operationele kosten zijn gemiddeld € 961.000,- per jaar. De opbrengsten
van de geproduceerde energie, warmte en olie moeten hiervan nog afgetrokken worden. Dit
bedroeg in 2005 gemiddeld € 1.800.000,-. Hierbij is wel uitgegaan dat de biomassa kosten zijn
betaald door het bedrijf die van de biomassa af wil (Emis, 2005).

9.3 Haalbaarheid
Uit onderzoek van provincie Zeeland blijkt dat het omzetten van biomassa naar groene grondstoffen
en bio-energie zelfs in een worst-case scenario middels pyrolyse nog een redelijk haalbare businesscase oplevert. In dit voorbeeld wordt alleen gebruik gemaakt van plantaardige biomassa
(slootmaaisel, bermgras en snoeihout). Wanneer alles meezit, wat betreft het verwijderen van zand
wat aan de biomassa hangt, is de investering al binnen vijf jaar af te betalen (Rem & Korten, 2011).
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10. Torrefactie
Torrefactie is het proces waarbij biomassa zuurstofloos wordt verhit tot een temperatuur tussen de
200 ˚C en 350˚C (AgenstchapNL, n.d.;Vos, 2013). Hierdoor wordt het vocht aan de biomassa
onttrokken en kan het geperst of gepelletiseerd worden. Het proces van torrefactie levert 80-95%
vaste stoffen, 2-10% vloeibare stoffen en 2-15% gasvormige stoffen (Vos, 2013). Door dit proces
ontstaat een vaste brandstof van hoge kwaliteit die vergelijkbaar is met steenkool (AgentschapNL,
n.d.; Vos, 2013). Het product van torrefactie heeft een hogere energiedichtheid dan onbewerkte
biomassa en heeft een lagere biologische activiteit waardoor de rottingsprocessen vertraagd worden
(AgentschapNL, n.d.; Vos, 2013).
Torrefactie wordt gedaan door middel van de volgende technieken (Kleinschmidt, 2010):









Roterende trommel
Herreshoff oven (Multiple Hearth Furnace, MHF)
Torbed reactor
Schroefreactor
Compact bewegend bed
Belt droger
TurboDryer®
Vast bed

De meest efficiënte technieken worden in 10.2 beschreven. Ze zijn beoordeeld op basis van de
kosten voor installatie, gebruik en onderhoud. Er is verder ook nog gekeken naar de voor- en nadelen
van de individuele technieken. In 10.3 wordt een advies gegeven over de mogelijkheid voor
torrefactie in Noorden en de daarvoor geschikte technologie.

10.1 Waarom kiezen voor torrefactie?
Torrefactie zorgt voor een stabilisatie van de biomassa (AgentschapNL, n.d.; Vos, 2013). Omdat vocht
en een deel van de vluchtige bestanddelen aan de biomassa onttrokken worden ontstaat een
brandstof van goede kwaliteit (Kleinschmidt, 2010). Bovendien houdt torrefactie verkoling tegen
waardoor er geen energie verloren gaat gedurende het proces (Kleinschmidt, 2010).
Getorreficeerd materiaal is broos waardoor het energiegebruik van de hamermolen in een steenkool
centrale daalt met 50-85% in vergelijking met ruwe biomassa (Kleinschmidt, 2010; Vos, 2013). Omdat
het vaak gelijk geperst wordt tot korrelvorm is de energiedichtheid groter en vertaalt dat zich terug
in lagere transportkosten (AgentschapNL, n.d.). Er kan immers meer energie per lading
getransporteerd worden in vergelijking met onbewerkte biomassa.
Nadelen torrefactie
De economische haalbaarheid van torrefactie is nog niet volledig onderzocht. Omdat het een nieuwe
techniek is, is het nog de vraag of het rendabel is op grote schaal (Vos, 2013). De maalbaarheid van
het getorreficeerd product blijkt sterk afhankelijk te zijn van de methode van torrefactie,
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samenstelling van de biomassa en overige variabelen binnen het proces zoals temperatuur en
duratie (Kleinschmidt, 2010).
Ongepelleteerd getorreficeerd materiaal heeft als nadeel dat het origineel volume nagenoeg
behouden blijft en het daarom duur is te transporteren. Bovendien kunnen tijdens transport
vluchtige delen vrijkomen waardoor er gevaar ontstaat op zelf-ontbranding. Pelleteren is dus
raadzaam voor lange afstand vervoer. Dit is echter niet economisch rendabel op het moment dat de
bron van de biomassa dicht bij de eindgebruiker staat (Kleinschmidt, 2010).

10.2 Torrefactie technieken
11.2.1 Roterende trommel

Figuur 15: Roterende trommel (AgentschapNL, n.d.)

De biomassa wordt met behulp van deze techniek door een roterende trommel geleid en indirect
verhit door stoom of rookgas. Dankzij de roterende trommel wordt de biomassa goed gemengd en
de warmte verdeling verloopt optimaal. Deze installatie heeft als nadeel dat het niet veel ruimte
biedt voor opschaling en dat door frictie het aandeel aan fijnstof en luchtige delen groter wordt
(Kleinschmidt, 2010; AgentschapNL, n.d.)
10.2.2 Herreshoff oven (MHF)

Figuur 16: Herreshoff oven (http://www.fao.org, december 2013)
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De Herreshoff oven bestaat uit verschillende reactorlagen waarbij de biomassa aan de bovenkant van
de oven wordt aangevoerd. Door middel van mechanische armen wordt de biomassa steeds één
niveau lager geduwd. Op deze manier wordt er een goede menging van de biomassa verkregen en de
verhitting gebeurt gelijkmatig. Deze techniek biedt zich ook nog uitstekend aan voor
schaalvergroting, hiermee kunnen de kosten per ton biomassa significant verminderd worden. Het
nadeel bij een Herreshoff oven is dat er gasverbranding nodig is voor de reactoren waardoor er meer
vocht ontstaat dan bij een andere techniek. Hierdoor is het vrijgekomen gas vochtiger en lager aan
energetische waarde (Kleinschmidt, 2010).

11.2.3 Torbed reactor

Figuur 17: werking van een torbed reactor (www.iere.jp, december 2013)

Met behulp van een torbed reactor wordt biomassa binnen in de reactor door opwaartse en
zijwaartse luchtstromen in een werveling gebracht. De torbed reactor verhit de biomassa direct en
door de beweging in de reactor ontstaat een optimale menging en warmteverdeling. De torbed
reactor kan op hogere temperaturen torreficeren en heeft aanzienlijk minder tijd nodig dan andere
technieken. De hogere temperaturen zorgen daarentegen voor teervorming en verdamping van een
groter aandeel vluchtige bestanddelen waardoor de energiedichtheid van het eindproduct verlaagd
wordt (Kleinschmidt, 2010).
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10.2.4 Schroefreactor

Figuur 18: Schroefreactor (AgentschapNL, n.d.)

Met een schroefreactor wordt de biomassa verdeeld door één of meerdere schroeven . De verhitting
bij een schroefreactor is meestal indirect (AgentschapNL, n.d.; Kleinschmidt, 2010). De reactor kan
zowel verticaal als horizontaal worden geplaatst (Kleinschmidt, 2010). Een schroefreactor is een
goedkope manier om biomassa te torreficeren. Het heeft als nadeel dat er beperkte menging
plaatsvindt in de reactor waardoor de hitteverdeling ook onder de maat blijft, hierdoor kan er
verkoling optreden daar waar de biomassa te heet wordt (Kleinschmidt, 2010).

10.2.5 Belt droger

Figuur 19: Werking van een banddroger (http://www.biogreen-energy.com, december 2013)

De biomassa wordt door een lopende band vervoerd door de droger waar het direct verhit wordt. De
droger bestaat uit twee lopende banden waardoor de biomassa van de ene op de ander valt en
daardoor optimaal gemend wordt. Het grootste nadeel bij deze techniek is dat de droger veel plaats
inneemt en er maar een kleine hoeveelheid biomassa in past (Kleinschmidt, 2010).

10.3 Haalbaarheid
Torrefactie is op dit moment nog in een experimentele fase waardoor het niet mogelijk is aan te
geven in welke mate deze techniek haalbaar. Wel wordt er aangeraden om deze ontwikkelingen op
het oog te houden en proefopstellingen te volgen op zoek naar een haalbare installatie.
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11. Analyse
In dit hoofdstuk wordt er een analyse weergegeven van de in de vorige hoofdstukken verkregen
informatie. Hiermee wordt er een analytisch beeld verkregen van de situatie. Op basis van deze
analyse kunnen adviezen worden gegeven over de toekomstige mogelijkheden voor biomassa
verwerking in Noorden. Alle aspecten komen in dit hoofdstuk opnieuw aan bod. Er zal eerst gekeken
worden naar mogelijke samenwerkingsvormen en vervolgens naar de meest geschikte technieken
voor Noorden. Op basis van de analyse van de biomassa kunnen deze laatste twee aspecten
gecombineerd worden in een advies.

11.1 Analyse samenwerking
Aan de hand van de krachtenveldanalyse worden de ideale samenwerkingen afgeleid. Er wordt
gekeken naar samenwerkingen tussen de betrokken partijen. De betrokken partijen zijn:





Dorpsraad Noorden;
Gemeente Nieuwkoop;
De agrarische sector;
Natuurmonumenten.

De boeren zijn essentieel in de uitvoering van het project vanwege de levering van mest en de ruimte
om een eventueel bouwwerk te plaatsen. Natuurmonumenten en de gemeente zijn geen essentiële
partijen in de uitvoering van het project, zij kunnen echter wel plantaardige biomassa leveren. De
gemeente is ook nodig voor het verstrekken van de vereiste vergunningen en aanpassingen in de
bestemmingsplannen. Ondanks dat de gemeente Nieuwkoop en natuurorganisatie
Natuurmonumenten over veel biomassa beschikken, zijn ze niet essentieel voor de samenwerking
omdat de boeren over andere mogelijkheden beschikken om hun biomassa te verwerken. Hiermee
valt of staat het verwerken van biomassa dus niet zonder deze twee actoren.
Samenwerking tussen alle betrokken partijen zou tot een ideale situatie leiden. Als alle partijen
samenwerken is er een diverse stroom biomassa. Op deze manier ontstaat er een stroom van zowel
mest als houtige biomassa en fijn plantaardig materiaal. Dit biedt meer mogelijkheden voor
verwerking.
Naast de samenwerkingen tussen alle betrokken partijen zijn er nog tal andere samenwerkingen
mogelijk tussen de betrokken partijen, de boeren zijn echter essentieel. De boeren hebben als belang
bij het project de verwerking van de aanwezige biomassa op het bedrijf. Zij kunnen individueel of
zelfstandig dit probleem oplossen. Individueel kan een boer een biovergister nemen op
bedrijfsgrootte en samen kunnen ze de meststroom combineren in een grotere biovergister. Een
samenwerkingsverband tussen alle betrokken partijen biedt het meeste perspectief voor een
duurzame oplossing in de toekomst omdat er dan een gevarieerde stroom aan biomassa ontstaat en
er voldoende volume is om de duurzame technieken te kunnen laten draaien.
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11.2 Analyse technieken
De verwerkingstechnieken die zijn uitgewerkt in hoofdstuk 6 tot en met 10 worden in onderstaande
paragrafen geanalyseerd op haalbaarheid in Noorden.
11.2.1 Vergisting
Gezien de kosten van een grote vergister oplopen tot € 5.000.000 (zie 6.2), en dit alleen rendabel is
op grote schaal, is het niet wenselijk voor Noorden om dit binnen de dorpsgrenzen te realiseren. Een
grote vergister is wellicht in samenwerking met de gemeente Nieuwkoop wel mogelijk. Het is daarbij
belangrijk dat er voldoende biomassa aanwezig is. Helaas is het moeilijk te zeggen wanneer biomassa
precies voldoende aanwezig is, gezien er verschillende maten vergistingsinstallaties bestaan met
ieder hun eigen eisen aan biomassa toestroom. Het is uit de praktijk gebleken dat de grotere
biovergisters rendabeler zijn dan de kleinere biovergisters (zie 4.4 en 6.3.). Een grote biovergister
waar veel biomassa in verwerkt moet worden, zorgt voor veel transport. Gezien dit in Noorden niet
gewenst is, is het niet raadzaam een vergister van dergelijke grootte in Noorden te willen plaatsen.
Naast het transport is de uitgebreide wet- en regelgeving ook een nadelig aspect van biovergisters.
Van de huidige biovergisters in Nederland is slechts 33% rendabel, het zou dus een groot financieel
risico zijn om een opstelling in de gemeente Nieuwkoop te bouwen. Recent onderzoek biedt echter
wel kansen voor rendabele vergisting in de toekomst, vooral in combinatie met andere uitzet
mogelijkheden zoals bijvoorbeeld digestaat als kunstmestvervanger verkopen (zie 6.3).
Een microvergister zou niet geschikt zijn voor Noorden om als dorp aan te schaffen, maar kan wel
door de veehouders aangeschaft worden en Noorden daarin helpen de doelstellingen te behalen.
Een microvergister biedt vele voordelen, met name dat de veehouder niet samen hoeft te werken
met derden of zelf voor extra plantaardige biomassa hoeft te zorgen, aangezien de microvergister op
mest draait. Alle veehouders hebben voldoende mest om een microvergister op hun bedrijf neer te
zetten (zie 6.1.1). Dit zou er voor zorgen dat er minder CO2 uitstoot in Noorden plaatsvindt en er
minder stikstof het gebied in loopt. In de praktijk blijkt de microvergister echter nog niet rendabel,
maar hier wordt nog onderzoek naar uitgevoerd.
11.2.2 Thermische verwerking
Naast vergisting worden de drie overige technieken, vergassing, pyrolyse en torrefactie, ook
geanalyseerd op haalbaarheid in Noorden. De cascaderingspiramide wordt verder per techniek
besproken.
Vergassing
Eerder is verteld dat de voordelen opwegen tegen de nadelen als het gaat om de techniek van
vergassing. Omdat er bij vergassing pure N2 verkregen wordt bij rookgasreiniging en uit de
overgebleven bestanddelen (as) fosfaat uit verkregen kan worden kan deze methode van biomassa
verwerking bij de hoogste stap van de cascaderingspiramide gekoppeld worden. Als er genoeg
biomassa is, zou een vergassingsinstallatie rendabel kunnen zijn. Het is wel zo dat de kleine
installaties niet snel rendabel zijn en afhankelijk zijn van subsidies. Er is nog te weinig onderzoek
gedaan naar deze techniek om uit te kunnen sluiten of dit haalbaar is of niet voor Noorden. Daarom
wordt er aangeraden in het vervolg meer onderzoek naar deze techniek te doen.
Pyrolyse
Pyrolyse blijkt uit onderzoek met voldoende biomassa redelijk haalbaar te zijn en binnen vijf jaar af te
betalen. Daarbij moeten alle stappen mogelijk zijn, zoals het verwijderen van zand wat aan de
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biomassa zit. Hierbij gaat het om een installatie van €1.000.000,-. Voor het dorp Noorden is het dus
een overweging een dergelijke installatie aan te schaffen, alleen moet er dan goed worden gekeken
naar samenwerking en logistiek. Verder is het ook van belang om te weten dat er bij pyrolyse
pyrolyseolie voor twee lagen van de cascaderingspiramide gebruikt kan worden. Zo kan er energie
verkregen worden uit verbranding maar kunnen ook grove chemicaliën onttrokken worden aan de
olie.
Torrefactie
Qua techniek is torrefactie een haalbaar proces. Het product bestaat uit een kwalitatief goede vorm
van brandstof. Dit ontstaat in de vorm van 2-10% vloeibaar materiaal, 2-15% gas en 80–95% vast
materiaal. Helaas is de economische haalbaarheid voor torrefactie nog niet beschikbaar door te
weinig gegevens. Hierdoor kan er dus niet worden uitgesloten of dit haalbaar is voor Noorden. Er is
meer onderzoek nodig in het uitvoeren van torrefactie. Torrefactie staat laag aan de
cascaderingspiramide, door torrefactie kan er voornamelijk energie en brandstoffen worden
verkregen. De overige mogelijkheden zijn zo klein in hoeveelheden dat deze verwaarloosbaar zijn.

11.3 Analyse biomassa
De verkregen biomassa in het gebied kan in twee bestanddelen worden uitgesplitst. De grootste
hoeveelheid biomassa die in het gebied verkregen wordt is voornamelijk afkomstig uit de
veehouderijen in de vorm van mest. Vervolgens komt er een aanzienlijke hoeveelheid houtige
biomassa vrij bij actoren zoals de Gemeente Nieuwkoop (tuinafval) en Natuurmonumenten.
11.3.1 Analyse biomassa veehouders
Hieronder is een overzicht gegeven van de totale biomassa die vrijkomt in het gebied. Omdat de
veehouders gegevens hebben aangeleverd in verschillende eenheden en er geen gegevens
beschikbaar zijn over de melkproductie of ureum percentage kunnen deze gegevens niet allemaal bij
elkaar gevoegd worden. Daarom is er voor gekozen om een benadering te maken van de gegevens
van de veehouders. Op basis van het aantal stuks vee kan er benadering van het aantal m3
geproduceerde mest per jaar berekend worden. Er kan uitgegaan worden van 25 m3 mest per koe
inclusief jongvee per jaar, 0,82 m3 mest per schaap per jaar en 8,32 m3 per varken per jaar (Dr-loket,
2009). De berekende hoeveelheden staan weergegeven in de tabellen 12 t/m 14.
Tabel 12: Aantal m3 mest van Arjan Smoorenburg

Soort vee
Melk- en kalfkoeien
Jongvee
Schapen
Varkens
Totaal

Aantal stuks
90
45
25
100
260

m3 per jaar
2250
0
20,5
832
3102,5

Tabel 13: Aantal m3 mest van Harold Liebeton

Soort vee
Melk- en kalfkoeien

Aantal stuks
75

m3 per jaar
1875
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Jongvee jonger dan 1
jaar
Jongvee 1 jaar en
ouder
Overige graasdieren
Totaal

25

0

23

0

25
148

20,5
1895,5

Tabel 14: Aantal m3 mest van Rene Wahle

Soort vee
Rundvee
Varkens
Totaal

m3 per jaar
5000
200
5200

11.3.2 Totale hoeveelheden biomassa
In tabel 15 wordt de totale hoeveelheid biomassa getoond die jaarlijks uit het gebied gehaald wordt.
Er kan geconcludeerd worden dat de grootste hoeveelheid biomassa in het gebied houtige biomassa
is. Ondanks dat er minder mest geproduceerd wordt dan houtige biomassa hecht het project meer
waarde aan het verwerken van het mest gezien daar op dit moment nog geen ideale oplossing voor
is en de houtige biomassa al verwerkt wordt.
Tabel 15: opsomming hoeveelheden biomassa en compositie

Actor

Bestanddeel biomassa

Gemeente Nieuwkoop
Natuurmonumenten
Liebeton

GFT, houtige biomassa
Houtige biomassa
Mest (vast en
drijfmest)
Mest (vast en
drijfmest)
Mest (vast en
drijfmest)

Smoorenburg
Wahle
Totaal

Hoeveelheid in m3 per
jaar
10.957
20.000
1.895,5
3.102,5
5.200
41.155
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12. Discussie
In de discussie worden de resultaten kritisch bekeken en voorzien van commentaar.
De onderzoeksmethode bestond uit een literatuurstudie, interviews met betrokkenen en het houden
van een expertmeeting. Aangezien de beschreven technieken en het onderwerp Biobased Economy
nog in de kinderschoenen staan, is er weinig goede beschikbare literatuur te vinden. Naast het feit
dat de beschreven technieken en het onderwerp Biobased Economy nog in de kinderschoenen staan,
gaan de ontwikkelingen erg snel en zodoende kunnen de gegevens snel verouderd zijn. De interviews
zijn gehouden met de betrokken partijen.
In het projectgebied zijn er meerdere actoren die elk eigen belangen hebben in hetzelfde gebied. Op
kleine schaal wordt landbouw en natuurbeheer bedreven. Deze belangen kunnen met elkaar botsen,
zeker nu er sprake is van een Natura- 2000 gebied. Ook de programmatische aanpak stikstof is een
uitdaging in het gebied.
Veel van de besproken technieken staan nog in de kinderschoenen. Er is dus weinig bekend over de
daadwerkelijk mogelijke toepassingen van de technieken en wat daarvan het rendement is.
Belangrijke economische gegevens missen nog om daadwerkelijk een goede uitspraak te doen. Ook
lopen er nog veel projecten waarvan de uitkomst nog onbekend is. Er kan dus geen goed
onderbouwde conclusie worden gegeven over welke techniek het beste kan worden toegepast
omdat er nog veel onderzoek naar gedaan moet worden. Maar wel worden aanbevelingen gedaan
welke technieken op dit moment het meeste perspectief nemen.
De projectgroep heeft zich bezig gehouden met de geldende wetgeving omtrent dierlijke mest en de
verwerking en vervoer daarvan. Voor het verslag is de oude mestwet gebruikt, in 2014 is de nieuwe
mestwet ingegaan.
Voor het CO2-neutraal maken van Noorden is het ook nodig andere duurzame
energieopwekkingstechnieken te onderzoeken zoals zonne-energie. Dit is in dit onderzoek niet
meegenomen.
In veel gemeenten waar biovergisters worden gezien als rendabel zijn veel projecten afhankelijk van
subsidie en andere bronnen van groene stroom. In dit onderzoek is er alleen gekeken naar de
verwerking van biomassa en niet gekeken naar andere groene energiebronnen. Veel projecten met
biovergisters gaan over de kop als de subsidie wordt stopgezet, 66% is niet economisch
levensvatbaar.

57

13. Conclusie
In deze conclusie wordt er antwoord gegeven op de deelvragen en de hoofdvraag. Hieronder worden
de deelvragen als eerste beantwoord:

 Wat is de kwaliteit en de hoeveelheid van de aanwezige biomassa van de verschillende
stromen in Noorden en de invloed van de seizoenen hierop?
De hoeveelheid biomassa in het dorp Noorden is te herleiden uit een drietal bronnen. De
mest van de veehouders, plantaardige biomassa van Natuurmonumenten en het
gemeentelijk groen wat wordt ingezameld. Door de seizoenen is de plantaardige biomassa
en het gemeentelijk groen in de winter en lente minder dan in de zomer en herfst. Voor de
getallen omtrent de biomassa zie hoofdstuk twee en drie.


Wat zijn de verhoudingen tussen de betrokken partijen?
De dorpsraad Noorden heeft een goede relatie met de andere actoren. De gemeente heeft
een goede relatie met de andere actoren. De agrarische sector heeft een niet
vanzelfsprekende relatie met Natuurmonumenten. Natuurmonumenten heeft een niet
vanzelfsprekende relatie met de agrarische sector.



Wat is de bijdrage van de verschillende betrokken partijen en de producten die zij kunnen
leveren?
De bijdrage van de verschillende betrokken partijen en de producten die zij kunnen leveren is
vooral te zien als de combinatie ervan wordt bekeken. Elke partij heeft zijn eigen soort
biomassa. Natuurmonumenten beschikt over riet, de agrariërs over mest en de gemeente
over GFT-afval. Dit is allemaal materiaal wat bruikbaar is voor elke manier van biomassaverwerking.



Welke meerwaarde heeft het combineren van de stromen biomassa?
Het combineren van de verschillende stromen biomassa geeft meerdere mogelijkheden van
verwerking. Met een gevarieerd aanbod van biomassa staan er meer mogelijkheden open
om de biomassa te verwerken. Er is een keuze uit meer technieken en eindproducten.



Wat zijn de mogelijke samenwerkingsvormen van partijen die bij kunnen dragen aan een
Biobased Economy en aan een duurzame verwerking van biomassa tot energie en andere
tussen- en eindproducten?
De boeren zijn essentieel in de uitvoering van het project vanwege de levering van mest en
de ruimte om een eventueel bouwwerk te plaatsen. Natuurmonumenten en de gemeente
zijn geen essentiële partijen in de uitvoering van het project, zij kunnen echter wel
plantaardige biomassa leveren. De gemeente is ook nodig voor het verstrekken van de
vereiste vergunningen en aanpassingen in de bestemmingsplannen. Een samenwerking
tussen alle betrokken partijen zal tot een ideale situatie leiden. Als alle partijen
samenwerken is er een diverse stroom van biomassa. Naast de samenwerkingen tussen alle
betrokken partijen zijn er nog tal van andere samenwerkingen mogelijk tussen de betrokken
partijen, de boeren zijn echter essentieel. Samenwerking tussen alle betrokken partijen biedt
het meeste perspectief.
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Wat zijn de technische mogelijkheden om biomassa om te zetten in en andere producten?
De technische mogelijkheden om biomassa te verwerken zijn vergassen, vergisten,
torrefactie en pyrolyse waarbij er verschil is in de voorbewerking, bewerking , eindproducten
en ontwikkelingen.



Wat zijn de tussen- en eindproducten bij de verwerking van biomassa?
De bovengenoemde technieken hebben ieder hun eigen tussen- en eindproducten.
Vergisting: Het eindproduct bij vergisting is een biogas wat niet meer corrosief is door de
verwijdering van zwavelwaterstof en ammoniak. Verder bestaat dit biogas vooral uit
methaan, kooldioxide en lage concentraties waterstof. De tussenproducten zijn dan ook
zwavelwaterstof en ammoniak.
Vergassing: Het eindproduct bij vergassing is biogas, bestaande uit methaan en teer. Teer zal
uiteindelijk nog verwijderd worden voordat het wordt gebruikt als groene brandstof. Een
tussenproduct is zwaveldioxide. Ook dit kan worden verwijderd.
Pyrolyse: De tussenproducten bij pyrolyse bestaan uit gas en restmateriaal (koolstof).
Bij afkoeling van dit gas ontstaat een vloeistof wat ‘’pyrolyseolie’’ wordt genoemd. Dit kan als
alternatieve vloeibare grondstoffen gebruikt worden. Dit is dan ook het eindproduct.
Pyrolyse olie staat hoger op de cascaderingspiramide, uit pyrolyse olie kunnen ruwe
chemicaliën worden gehaald. Pyrolyseolie staat hoger is de cascaderingspiramide dan
energie omdat er ruwe chemicaliën uit kunnen worden gewonnen.
Torrefactie: Het eindproduct bij torrefactie bestaat uit vaste brandstof in de vorm van
pellets.



Wat zijn de mogelijkheden om energiegewassen te telen, op land en/of in water gericht op
het bijdragen aan een Biobased Economy?
Suikerbieten, riet en Engels raaigras hebben het meeste potentieel om te verbouwen in de
gemeente. Er kleven echter veel nadelen aan het telen van energiegewassen. De aanschaf
van de benodigde materialen is duur en er is een probleem met het wegwerken van het
digestaat. Het telen van energiegewassen leid ook tot het extra nutriënten in de grond
waardoor de bodem en water voedselrijker wordt. Een ander probleem is nu dat de boeren
geen tot weinig winst maken met het telen van energiegewassen, de winst gaat naar de
bedrijven die de energie opwekken. In de gemeente wegen de nadelen niet op tegen de
voordelen. De natuurgebieden in het gebied zijn Natura- 2000 gebieden en dus ongeschikt
voor het telen van energiegewassen. De boeren in het gebied kunnen de gewassen telen
maar zullen er geen winst mee maken. Het opwekken van energie via een vergister is alleen
mogelijk door gebruik te maken van de reststromen.



Wat is de meest duurzame oplossing die technisch mogelijk is?
Op deze deelvraag is nog geen antwoord te geven. Veel van de besproken technieken staan
nog in de kinderschoenen. Er is dus weinig bekend over de daadwerkelijk mogelijke
toepassingen van de technieken en wat daarvan het rendement is. Belangrijke economische
gegevens missen nog om daadwerkelijk een goede uitspraak te doen. Ook lopen er nog veel
projecten waarvan de uitkomst nog onbekend is. De technieken pyrolyse of torrefactie in
combinatie met een microvergister bieden op dit moment het meeste perspectief. Dit staat
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niet los van het volgen van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de verwerking van
biomassa.



Wat is de meest duurzame oplossing die juridisch mogelijk is?
Op deze deelvraag is nog geen antwoord te geven. Voor het verslag is de oude mestwet
gebruikt, in 2014 is de nieuwe mestwet ingegaan. De wetgeving omtrent co- vergisting is wel
bekend, het is echter niet bekend hoe de nieuwe mestwet hierop inwerkt.



Wat is de meest duurzame oplossing die economisch mogelijk is?
Op deze deelvraag is nog geen antwoord te geven. Omdat de technieken nog in de
kinderschoenen staan is er nog weinig bekend over het economisch rendement.



Wat is het beste verdienmodel bij de verwerking van de biomassa?
Op deze deelvraag is nog geen antwoord te geven. Er is nog te weinig bekend om een
verdienmodel op te stellen.

De hoofdvraag van het project is:
Hoe kunnen de betrokken partijen in Noorden samen bijdragen aan en profiteren van een Biobased
Economy?
De betrokken partijen kunnen samen bijdragen en profiteren van een Biobased Economy door op
individueel en gezamenlijk niveau de biomassa te verwerken aan de hand van pyrolyse of torrefactie
in combinatie met microvergisting. Hiermee moet rekening gehouden worden met toekomstige
ontwikkelingen op het gebied van biomassaverwerking en kansen aangrijpen van mogelijke
proefopstellingen.

13.1 Aanbevelingen
Dit projectgroep kan de volgende aanbevelingen doen aan de Dorpsraad Noorden en Gemeente
Nieuwkoop.
Allereerst is het aan te raden verdere ontwikkelingen in het vakgebied af te wachten gezien er
momenteel veel vooruitgang geboekt wordt met de ontwikkeling van deze en nieuwe technieken.
Bovendien moeten nog veel technieken van biomassa in de praktijk getest worden en is het
verstandig om af te wachten welke resultaten hiermee geboekt worden.
Op korte termijn kan het dankzij mogelijke subsidies voor de veehouders een oplossing zijn om een
microvergister op bedrijfsgrootte te installeren. Hiermee kan wellicht de hoeveelheid uit te rijden
mest gereduceerd worden en afvoerkosten beperken. Bovendien kan er geld verdiend worden met
de verkoop van digestaat.
Voor de gemeente en natuurorganisatie wordt aangeraden om de ontwikkelingen op het gebied van
pyrolyse en torrefactie te volgen en te kijken naar mogelijke proefopstellingen. Wellicht kan Noorden
als voorbeeldfunctie dienen voor experimentatie met pyrolyse. Aangeraden wordt informatie op te
vragen bij de bedrijven die dergelijke installaties kunnen plaatsen.
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Om te realiseren dat Noorden CO2-neutraal wordt, is het ook aan te raden te zoeken naar
combinaties met andere technieken voor het opwekken van duurzame energie, zoals bijvoorbeeld
zonne-energie.
Een samenwerkingsverband tussen alle betrokken partijen biedt het meeste perspectief voor een
duurzame oplossing in de toekomst omdat er dan een gevarieerde stroom aan biomassa ontstaat en
er voldoende volume is om de duurzame technieken te kunnen laten draaien.
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Bijlage 1: Bodemgegevens
In het projectgebied zijn meerdere grondboringen uitgevoerd. Hieruit zijn de volgende
bodemgegevens gekomen.

Figuur 20: locaties grondboringen (bodemdata, 2013)

Tabel 16: Bodemgegevens grondboringen Figuur x (bodemdata, 2013)

Boorpunt X

1
2
3
4
5

114700
117214
119754
118000
115700

Y

463945
465255
464006
462015
462600

Maaiveldhoogte
m (NAP, ahn2001)
-5.60
-3.62
-1.64
-2.09
-1.31

GHG
cm-mv
10
15
25
29
5

GLG
cm-mv
60
73
80
51
10

Gebruik

grasland
grasland
grasland
grasland
riet
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Tabel 17: Bodemgegevens per boorpunt (bodemdata, 2013)
Boorpunt
1

Bovengrens

Ondergrens

Laag:

cm-mv

cm-mv

hor.code

geo info

veen- soort

org.
stof

lutum

leem

%

%

%

39 m

88 m

kalk

1

0

20

1Ap

Marien

Veraard veen

27
m

2

20

40

2Cw

Moerig

Veraard veen

55

3

40

60

3Cg

Marien

4

60

75

3Cri1

Marien

8

48

5

75

100

3Cri2

Marien

2m

51 m

6

100

120

3Cri3

Marien

7

52

Boorpunt
2

Bovengrens

Ondergrens

hor.code

org.
stof

lutum

leem

cm-mv

cm-mv

%

%

%

1

0

30

1Apg

Moerig

Veraard veen

50

kalkloos

2

30

80

1Cg

Moerig

Zeggeveen

75

kalkloos

3

80

150

1Cr

Moerig

Zeggeveen

50

kalkloos

Boorpunt
3

Bovengrens

Ondergrens

hor.code

cm-mv

cm-mv

1

0

20

1Aa1

Antropogeen

2

20

38

1Aa2

3

38

50

4

50

5
Boorpunt
4

laag nr

geo info

96 m

kalkloos

bijna
gerijpt

kalkloos

half
gerijpt

kalkloos

half
gerijpt

kalkloos

bijna
ongerijpt

kalk

rijping

lutum

leem

%

%

%

Veraard veen

30

26

Antropogeen

Veraard veen

25

36

2Cw

Moerig

Veraard veen

40

36

75

3Cu

Moerig

Broekveen

60

75

150

4Cr

Moerig

Broekveen
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Bovengrens

Ondergrens

hor.code

cm-mv

cm-mv

1

0

20

1Apg

Moerig

Veraard veen

35

kalkloos

2

20

45

1Cg1

Moerig

Overig veen

50

kalkloos

3

45

70

1Cg2

Moerig

Broekveen

70

kalkloos

4

70

150

1Cr

Moerig

Broekveen

85

kalkloos

Boorpunt
5

Bovengrens

Ondergrens

hor.code

cm-mv

cm-mv

laag nr

laag nr

geo info

geo info

veen- soort

98 m

org.
stof

laag nr

geo info

veen- soort

veen- soort

gerijpt
bijna
gerijpt

47 m

veen- soort

kalkloos

rijping

org.
stof

lutum

leem

%

%

%

org.
stof

lutum

leem

%

%

%

kalk

rijping

kalk

rijping

kalk

rijping

68

1

0

50

1Cr1

Moerig

Zeggeveen

72.6
m

2

50

137

1Cr2

Moerig

Veenmosveen

1.9
m
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Bijlage 2: Verslag Expertmeeting
Inleiding
Voor u vindt u het verslag van de expertmeeting over biomassa en verwerking hiervan, gehouden
door studenten van Hogeschool Inholland Delft. Deze expertmeeting is gehouden naar aanleiding
van het Green Juniors project ‘Noorden, een CO2 neutraal dorp’. De opdracht is aangedragen vanuit
de Dorpsraad Noorden, ook wel Dorpsraad De Koet genaamd, door Jan Tersteeg. Vanuit Hogeschool
Inholland wordt de projectgroep begeleid door Karin van Beckhoven, ook werkzaam bij De Groene
Hart Academie.
Dorpsraad Noorden wil onderzoeken of ze met de aanwezige en mogelijk te telen biomassa een CO2
neutraal dorp kunnen worden. Hierdoor willen ze een bijdrage leveren aan de verbetering van het
klimaat. Ook wordt gekeken of het produceren van nieuwe producten kan leiden tot een
verdienmodel. De verbinding tussen de verschillende actoren is een belangrijk aspect van het
project. De betrokken partijen zijn de gemeente Nieuwkoop, bewoners, de agrarische sector en de
natuurorganisaties.

Informatie uit de presentatie
De belangrijkste informatie uit de presentatie is de inventarisatie van de biomassa en de technieken
om de biomassa te verwerken. In tabel 1 is de inventarisatie van biomassa in voor de gemeente
Nieuwkoop weergegeven.
Sector

Categorie

Houtige gewassen

Snoeihout
GFT

Akkerbouw

532
3211

Grof tuinafval

856

Afvalhout

134

Loof van aardappelen

696

Loof van groenten
Stro
loof van suikerbieten
Overig
Tuinbouw

Ton natte stof per jaar(2011)

Open grond
Glastuinbouw

3
729
5106
5
1200
565

Bloembollen
Groenbeheer

Natuurbeheer

Bermbeheer

2533

Maaibeheer

875

Snoeihout

750

Natuurgras

6956

Totaal
Dierlijke mest

Runderen
Varkens
Pluimvee

24151
170690
16749
142
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Overig

8725

Totaal

196306

Totaal groen en mest

220457

BijTabel
de verwerking
vangemeente
biomassaNieuwkoop
is het belangrijk
om rekening
te houden 2011)
met de
1. Biomassa
(Milieudienst
West-Holland,
cascaderingspiramide (figuur 1). Het product wat geproduceerd wordt tijdens de verwerking van de
biomassa kan beter bovenin de piramide zitten dan onderin omdat het dan van hogere waarde is.

Figuur 1. Cascaderingspiramide
Voor de verwerking van biomassa zijn verschillende technieken. Ter voorbewerking kunnen de
volgende handelingen het oppervlakte van de biomassa vergroten of het vervoer te
vergemakkelijken:




Pellets en brikets (geperst hout, maaisel of riet);
Verchippen of shredderen (het snijden of scheuren van biomassa);
Drogen.

Voor bewerking zijn de volgende technieken gangbaar:




Verbranden;
Composteren;
Bioraffinage;
o Vergisting;
o Torrefactie;
o Pyrolyse;
o Vergassing.

33 % van de vergsiter draait in Nederland winst. De gemiddelde aanschafkosten voor een grote
vergister liggen rond de 5 miljoen euro. De kosten per ton mest zijn gemiddeld
€ 31,-. De opbrengsten moeten hier nog vanaf getrokken worden.
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Torrefactie en vergassing zijn nog niet bewezen technieken. Hier zijn dus nog geen cijfers van
bekend. Voor pyrolyse zijn wel getallen bekend. De aanschafkosten voor een installatie zijn
€1.250.000,-. De kosten per jaar € 961.000 en de opbrengsten zijn gemiddeld € 1.800.000 per jaar.
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Notulen van de stellingen
Stelling 1
“Biovergisters zijn niet rendabel”.
Discussieleider: Sammy Koch
Notulist: Nick Stam
Aanwezig: Stefan Soede, Harold Liebeton, Jan Tersteeg

Jan geeft een inleidend verhaal over de stelling. De mest wordt nu verwerkt op eigen land. Het
verwerken van mest is ook een oplossing, gas is daarvan de opbrengst. Met een vergister zou het
bijvoorbeeld mogelijk zijn een neutrale wijk te maken. P.A.S. is van belang in het verhaal. Wat zijn de
opties?
Liebeton: Door het opruimen van de kassen is er een verminderde stikstofuitstoot.
Op het bedrijf wordt 11.000 kilogram dierlijke mest geproduceerd, er mag 14.000 kilogram worden
uitgereden. Het bedrijf heeft in totaal 60 hectare grond. Door het tekort aan mest mag de grond
worden bemest met een alternatieve bron tot 250 kilogram stikstof per hectare. Met veranderde
wetgeving is het onzeker hoe zich dit in de toekomst zal ontwikkelen.
Liebeton denkt dat in de toekomst sprake zal zijn van een fluctuerende veestand met een variabel
aantal koeien. Risico voor een vergister is dat de stroom mest niet constant en zeker is. Er moet
groen materiaal in een vergister voor het overleven van de bacteriën, maïs is echter maatschappelijk
niet verantwoordelijk. Riet is te duur voor natuurmonumenten. Een vergister bied geen oplossing,
ook niet op lange termijn. De zon is een goede optie ten aanzien van een vergister, deze schijnt altijd
en is gratis.
31 euro per ton mest afvoeren naar een vergister is duur, bij de huidige afvoer krijgt het bedrijf 7
euro toe per kuub. Op dit moment is er geen sprake van een overschot aan dierlijke mest op het
bedrijf.
Liebeton: Heineken krijgt geen vergunning voor de vergister.
Stefan: Ik denk dat de stelling klopt. Het systeem is niet rendabel. Technische en bedrijfskundige
risico’s, geen zeker rendement. Probleem met verwerking digestaat, dit wordt gezien als mest. De
fosfaat en stikstof blijft erin. Ander probleem is dat aardgas te goedkoop is.
Er wordt binnenkort belasting geheven op de winst van de vergister en andere opbrengsten van
groene stroom. Inkomen gehalveerd.
Ik ben wel bereid mee te denken aan goedkoper plaatje om biomassa af te voeren. Maar ik vind dit
geen oplossing.
Conclusie: stelling klopt.
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Stelling 2
‘’De beste manier om het dorp Noorden CO2 neutraal te maken is door gebruik te maken van een
biovergister”.
Discussieleider: Marta Huertas Garcia
Notulist: Erwin Beukenholdt
Aanwezig: René Wahle, Wilfred de Bruijn, Ben Tersteeg, Karin van Beckhoven
Marta:Wij denken zelf dat de stelling niet juist is. Het is niet zeker of een biovergister zich staande
houdt. Het woord ‘’beste’’’is discutabel.
B.Tersteeg :Er zijn twijfels. Het gaat tegen het gevoel in vanwege de 1/3 winst. Het ligt dus aan de
bedrijfsvoering. Olifantsgras is wel een optie, het groeit tot ongeveer 2 meter hoog en is voldoende
aanwezig. Het moet dan alleen niet voor agrarisch gebruik zijn.
De Bruijn: In principe moet er verder worden gekeken dan het dorp Noorden. Dit zou eventueel
winstgevender zijn. Want hoe meer aanbod, hoe rendabeler.
B. Tersteeg: Struviet kunstmeststof, dit is gewild bij tuincentra en wordt geproduceerd uit digestaat.
Dit kan winstgevend zijn.
De Bruijn: Riet wat voor dakbedekking wordt gebruikt is winstgevend maar dat wordt steeds minder
gebruikt. Ook daar is restafval wat vergist zou kunnen worden.
De Bruijn: Er moet ook rekening worden gehouden met het aanzicht van iets dergelijks als een
vergister. Er staan biovergisters in Alphen.
De Bruijn: Belangrijk is de samenwerking met meer dan alleen Noorden. Meer partijen, dus meer
biomassa. Elk dorp afzonderlijk kan dan eigen doelstellingen maken, maar haken wel aan, aan de
basis die gelegd wordt.
Wahle: Ik heb begrepen dat een vergister of heel klein, of heel groot op regionaal niveau pas
rendabel is.
De Bruijn: In België zijn ze ver op bedrijfsniveau. Op bedrijfsniveau een vergister installeren lijkt
interessanter omdat bedrijven niet afhankelijk willen zijn van een groter geheel. Hier kan ook nog
even goed naar gekeken worden. Het mag niet te succesvol worden omdat het niet te veel geld mag
kosten, subsidie en dergelijke. Als gemeente kan je dan in regionaal verband dit proberen te
doorbreken.
De Bruijn, Wahle en B. Tersteeg: De biomassa wordt nu al goed verwerkt, maar het moet dus een
heel goed plan zijn om dit rendabel te laten zijn. Hoe duurzaam is composteren? Vergisting schijnt
goedkoper te zijn dan composteren. Gemeente composteert groenafval. Politiek, maatschappelijk en
financieel moet het aantrekkelijk zijn. Bedrijf is namelijk gericht op winst.
De Bruijn: Mogelijk kan er ook iets gedaan worden met wilgen. Misschien dat er in combinatie met
de Intratuin in Nieuwkoop iets met wilgentenen gedaan kan worden (streekproduct). Kan de warmte
van een biovergister gebruikt worden voor de verwarming van bijvoorbeeld huizen?
De Bruijn: In deze discussie mist het waterschap! Wat wordt er gedaan met het product van
baggeren? Bagger wordt wel eens gebruikt bij de aanleg van wegen.
De Bruijn: Als er alternatieven hoger in de piramide zitten is dat beter. Altijd kijken of er iets is wat
hoger in de piramide valt.
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B. Tersteeg: Het moet duidelijk zijn dat het geen voedsel is wat gebruikt wordt als biomassa. Dit is
namelijk maatschappelijk niet verantwoord. Het digestaat heeft een verkoopwaarde.
De Bruijn: Houd rekening met het landschap en het beeld ervan. Een biovergister is groot. Misschien
bij de Amstel?
Stelling 3
“De kans ligt bij de verwerking van mest”.
Discussieleider: Nick Stam
Notulist: Marta Huertas Garcia
Aanwezig: Ben Tersteeg, René Wahle, Jan Tersteeg.
Wahle: Alles wat geproduceerd wordt kan verwerkt worden want het is niet afgevoerd. Het lijkt alsof
het alleen gaat om de mest die je over hebt dat je die kan verwerken. Verwerkt of onverwerkt maakt
geen barst uit. Op papier heb je wat een beest uitscheidt en dezelfde hoeveelheid mineralen in en uit
de vergister, de bestedingsruimte op het land blijft hetzelfde. Afvoer met verwerking is misschien
zelfs duurder dan zonder verwerking. Mocht vergister winstgevend zijn dan kan het voor Harold
Liebeton ook gunstig zijn.
Ben: Digestaat is beter opneembaar voor de planten dus heb je minder nodig. Mest kan dan
afgevoerd worden naar gemeentelijk/regionaal vergistingsniveau. Het kan ook verkocht worden aan
kwekers in kleigrond, omdat het beter opgenomen wordt door planten.
Marta: Wegen de baten van mestverwerking op tegen de kosten?
Jan: Uiteindelijke gaat het om het mineralen sommetje bij de bedrijfsvoering. Wat voegt
mestverwerking toe aan de bedrijfsvoering?
Als de russen de kraan dichtdraaien hebben we vergisters nodig (gasprijs omhoog).
Mineralen blijven dus hetzelfde maar de vorm van hoe het gebonden is maakt het effectiever.
Wahle: 10 euro per kuub koeienmest afvoer, 250 kg stikstof per ha uitrijden. 13-14 euro per kuub
varkensmest afvoer, dit mag je minder uitrijden dan koeienmest want varkensmest is
geconcentreerder(dit moet nog wel opgezocht worden).
Kippenmest wordt al direct in de verbranding van energiecentralen gebruikt. Dit levert geld op.
Combineren mest en biomassa
Wahle: Samenwerkingsverband heeft meer toekomst bij mest verwerking. Compost kan geld
opbrengen, prijsstelling afspreken. Nieuwe wet is dat 20% van de mest naar een
mestverwerkingsfaciliteit moet.
Jan: Gemeenten betaalt €60 per ton voor de verwerking van groen afval (sorteren, verwerken, etc.).
40% gft afval wordt niet als gft aangeboden in de gemeente
Ben: Mest kan gedroogd worden en in korrelvorm naar het buitenland geëxporteerd worden. Door
middel van drogen en torrefactie. Digestaat mag alleen lokaal worden gebruikt of anders (bruikbare
vorm, gedroogd). Wat kan er nog meer met mest?
Wahle: er kan olie van gemaakt worden of andere brandstof zoals biodiesel.
Ben: telen van eendenkroos vanuit koeienurine (veevoeder), experimenten vanuit Brabant voor het
kweken van eendenkroos of zoetwaterwieren. Kan misschien rechtstreeks gebruikt worden (zonder
tussenverwerking). Eendenkroos heeft mest nodig dus is het misschien ook nog een rendabele optie?
(kijken naar vervoer).
Het verwerken van biomassa moet of heel groot of heel klein (individueel).
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330 ha Noords gebied, 100 ha glastuinbouw Noordse buurt
René Wahle: 35 ha + 18 ha
Harold Liebeton: 60 ha
Arjan Smoorenburg: Soortgelijk 50-60 ha
Joop Veen: 50 ha
Stelling 4
“De sleutel van samenwerking ligt bij de natuurorganisaties en de agrarische sector”.
Discussieleider: Erwin Beukenholdt
Notulist: Sammy Koch
Aanwezig: Wilfred de Bruijn, Stefan Soede, Harold Liebeton, Karin van Beckhoven

Erwin: Zelf zijn wij het niet eens met deze stelling. Wij zijn benieuwd hoe jullie daar tegenover staan.
Stefan denk dat de sleutel ligt bij de politiek.
Erwin: Maar hoe zit dit op het gebied van deze twee partijen?
Stefan: De sleutel ligt, dat je opzoek gaat naar elkaars belangen en dat je de taart zo groot mogelijk
maakt en niet van elkaar op wil eten.
Wilfred vraagt hoe wij de sleutel zien?
Erwin: Er moet goed gekeken worden naar de beide partijen en dat verloopt nu nog niet helemaal
goed.
Liebeton: Ik ben het hier niet mee eens, dat het niet helemaal loopt. Wij doen wel aan agrarisch
natuurbeheer, alleen dat match soms niet helemaal met de natuurorganisaties.
Stefan denk dat het ook een utopie is, omdat de belangen te verschillend zijn.
Wilfred denk dat er wel steeds meer gezocht wordt naar overlap tussen de partijen.
Stefan: In de praktijk wordt al heel veel samengewerkt. Natuurmonumenten werk samen met
rietsnijders en boeren, leveranciers en ondernemers. Waar de quick wins liggen wordt al
samengewerkt.
Wilfred vraagt of de stromen langs elkaar heen lopen op het gebied van CO2 neutraal maken?
Soede: Ik mis het waterschap in deze discussie. Die zouden dit soort discussies zeer interessant
vinden.
Liebeton: Een deel van Noorden valt ook onder Waternet.
Wilfred: De kaderrichtlijn en de doelen van het waterschap sluiten in grote mate aan bij de
natuurdoelen, dus veel samenwerking tussen Hoogheemraadschap van Rijnmond en
Natuurmonumenten.
Wilfred: Ik snap wel wat Liebeton bedoeld, doelen vanuit de overheid botsen soms met doelen
vanuit de gemeente. Het brengt soms ook samen, zoals het voorbeeld van weidevogels/moeras/
landbouwgrond.
Liebeton: Wat je nu ook steeds meer ziet is het probleem rondom het Ganzenakkoord. Ganzen
verstoten ook de weidevogels, niet alleen de ganzen hoor maar ook vossen, kraaien, etc.
Natuurorganisaties en agrariërs hebben te verschillende belangen, met name op financieel gebied.
Niet altijd, maar vaak wel.
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Karin: waar liggen dan wel kansen, is dit op bedrijfsniveau of veel breder?
Stefan: De markt gaat in beweging komen, gezien die verandering gaat er denk ik geen
samenwerkingsmogelijkheid komen op het gebied van CO2 reductie.
Liebeton: Dit ligt denk ik bij Brussel.
Stefan: Ze willen af van staatssubsidies. Daartegenover staat dat we op bijzondere natuur zitten. Er
moeten dus wel banden gelegd gaan worden voor de hoeveelheid mest n.a.v. de verandering in de
mestwet.
Wilfred: Geld kan ook geïnvesteerd worden in duurzaamheid en onderzoek hiernaar.
Liebeton: Vroeger hebben wij jonge boeren ons de nek uitgestoken om melkquotum te kunnen
kopen. Ik snap ook niet dat de Rabobank zich zomaar over z’n nek laat gaan, want er gaat een grote
financiële zekerheid weg. Ik denk ook dat er geen MDV (Maatlat Duurzame Veehouderij) stallen
meer gebouwd gaan worden. Nu wordt daar subsidie voor gegeven.
Wilfred: Ligt dan dus eigenlijk de sleutel bij de overheid?
Liebeton: Ja bij de wet- en regelgeving.
Wilfred: De een kan iets leveren wat de ander niet heeft, en andersom. Gebeuren er nu dingen die
makkelijk aan elkaar te koppelen zijn?
Erwin: De natuurorganisaties composteren, want dit is naar hun idee het meest rendabel.
Stefan: De compost zou wel drukken op de mestboekhouding, dus dat zou niet voordelig zijn om als
boer af te nemen.
Stefan: Nieuwkoop is een badkuip, hoe krijg je daar die stoffen uit? Dit kan via gas, energie, melk is
ook een vorm. Hoe kun je producten, stikstof of fosfaten uit het gebied krijgen? Hoe krijgen we dit bij
de Intratuin..
Karin: Dus zorgen dat de gasstroom verminderd, P.A.S.
Liebeton: De P.A.S. gaat misschien 1 januari van kracht.
Stefan: We zoeken het te groot, en moeten meer naar kleine dingen kijken. En op de
duurzaamheidsladder dingen omhoog krijgen.
Karin: Kijk of op bedrijfsniveau of groter.
Wilfred: Je probeert lokaal wel eens te kijken wat mogelijk is maar je loopt vaak tegen landelijke weten regelgeving aan. Eén van de conclusies is wel dat het dus bij de wet- en regelgeving bekeken moet
worden. Keuzes worden van hoger uit aangelegd, niet bekeken vanuit de praktijk.
Liebeton: Natuurorganisaties moet land beheren, kan aan boer vragen of hij land kan bewerken. Dit
dan wel onder de regels van natuurmonumenten, dus uitgesteld maaien, weidevogelbeheer, wel
mollen vangen. Somige vlakken zouden niet weggegooid moeten worden. Het is erg dubbel.
Stefan: Product van een boer is hoger op de cascaderingsladder dan product van een loonwerker.
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