STERK WERK
Biogas direct naar afnemer

ondernemen met

mensen

Groot Zevert Vergisting BV, Beltrum
Op jaarbasis elf miljoen kubieke meter biogas maken en daarvan acht miljoen kubieke meter leveren via een één-op-één-gasleiding aan de fabriek van FrieslandCampina in Borculo. Met de officiële opening van deze leiding zette Groot Zevert Vergisting
een flinke stap voorwaarts om de puzzel rond te krijgen. De volgende stap is de opstart van de Groene Mineralen Centrale.
Uiteraard blije gezichten tijdens de officiële opening op
9 juni van de speciale één-op-één-gasleiding tussen Groot
Zevert Vergisting (GZV) in Beltrum en de FrieslandCampina-fabriek in Borculo. Met een spreekwoordelijke druk op
de knop bevestigen Joris Groot Zevert, directeur van GZV,
en Roelof Joosten, CEO van FrieslandCampina (foto), de samenwerking. Joosten geeft aan dat deze samenwerking het
de zuivelfabrikant mogelijk maakt om een jaarlijkse CO2reductie van 8000 ton te realiseren. De topman stipt in zijn
toespraak aan dat het bedrijf breed inzet op verduurzaming
en dit een goed voorbeeld is van een win-winsituatie. GZV
kan zo het gas zonder het te hoeven opwaarderen naar aardgaskwaliteit één op één afzetten en FrieslandCampina heeft
tegen een redelijke, aardgasgerelateerde prijs energie. “Van
ons mag de biogasproductie van GZV groeien”, zegt Joosten.
“We kunnen het goed gebruiken.”

22

GRONDIG 6 2017

Continuïteit
Zoals wel vaker ontstaan de mooiste ideeën op een namiddag ergens in een kantine of kroeg. Zo borrelde in een café
het idee van de rechtstreekse pijplijn op tijdens een gesprek
tussen medewerkers van Groot Zevert en FrieslandCampina.
Het grote voordeel van dit initiatief is dat beide partijen 24/7
biogas kunnen produceren en afnemen. Bij levering aan het
aardgasnet en levering van stroom via warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) spelen pieken en dalen (zomer, overdag) wel
een rol. Bovendien hoeft het biogas niet te worden opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit. “De continue afzet door
het hele jaar is voor ons heel belangrijk, omdat het opvangen
van pieken en dalen voor ons lastig is”, aldus Joris.
Dit idee werd uitgewerkt, voorgelegd aan de directies en
na groen licht uitgewerkt. Er waren toen echter nog vele
hobbels te nemen. Uiteindelijk werd het plan door beide

Groot Zevert Vergisting
Groot Zevert Vergisting BV is een onderdeel van Groot Zevert Loon- en Grondverzetbedrijf - Transport in Beltrum. GZV
is apart gevestigd op het terrein van de voormalige stortplaats in Beltrum. Beide bedrijven worden geleid door Joris
Groot Zevert (rechts) en partner Frederike, die de dagelijkse
leiding hebben overgenomen van Joris’ ouders Jan en Silva
Groot Zevert, de oprichters van GZV. Arjan Prinsen en Roel
Beunk hebben samen de operationele leiding over GZV. De
huidige locatie van GZV is al in 2004 gestart met vier vergisters (samen circa 5000 kubieke meter). Het biogas werd toen
direct geleverd aan een warmtekrachtkoppeling (WKK). GZV
heeft nu nog één WKK in gebruik voor voornamelijk de eigen
energiebehoefte. Het bedrijf heeft nu een jaarcapaciteit van
circa 90.000 kuub mest. De vergassingsinstallatie produceert
circa elf miljoen kubieke meter biogas, waarvan drie miljoen
kuub voor eigen gebruik (WKK). Het bedrijf exporteert een
groot deel van de af te zetten mest naar het buitenland.
Groot Zevert Loon-grondverzet bedrijf heeft voor GZV tien
transporteenheden draaien. Het bedrijf is erkend verwerker
en gecertificeerd voor GMP+ en VCA*.
Meer informatie: www.groot-zevert.nl.

partijen na negen jaar ontwikkelen uitgevoerd. “Al met al
is het een enorme investering, maar door de duur van het
contract de moeite waard”, vertelt Joris. Het ging namelijk
wel om een flinke uitbreiding van vier silo’s met een gezamenlijke inhoud van circa 9500 kubieke meter, opwaardering
van de vier bestaande vergisters en alles wat er verder bij
komt kijken, zoals de opslag en verwerking van coproducten, reinigen en ontzwavelen en dergelijke. Daar voegt hij
nog aan dat het ondanks alle medewerking en inspanningen
in 2015 nog spannend was of de uitbreiding kon doorgaan.
“Hoewel we er vast in geloofden, is het tot het laatst spannend geweest voor een go of no go”, licht hij toe. Dat ‘Borculo’ uiteindelijk volledig groen licht gaf voor het afnemen
van al het geproduceerde biogas speelde hierin een grote
rol. “Het gaat om een langjarige verbintenis van twaalf jaar.
Dan moet de relatie honderd procent zijn.”

Groene mineralen
Daar komt nog bij dat de familie Groot Zevert het vergisten als een belangrijk onderdeel ziet in een totaalplan. Het
produceren van biogas is en blijft de belangrijkste drager in
het businessmodel. Naast continuïteit in de productie en afzet van biogas moet vooral ook de afzet van digestaat het
jaar rond goed beheersbaar zijn. Er wordt elke dag circa 330
ton mest aangevoerd, waarvan er circa 300 ton vrijkomt in
de vorm van digestaat. De aanvoer uit eigen streek (in een
straal van circa vijftien kilometer) is geen knelpunt. De afzet
wordt wel steeds lastiger. De straal waarin de mest wordt afgezet naar voornamelijk Duitsland is al gegroeid naar circa
200 kilometer. “Grote pieken en dalen geven problemen,
omdat de bufferopslag capaciteit vraagt”, zegt Joris. GZV
voorziet dat de afzetstraal zal groeien, omdat het ook in het
buitenland ‘dichterbij’ voller begint te raken. “Je moet nieuwe

Kenniscentrum Groene Mineralen Centrale
Om met partners tot oplossingen te komen, is op het
terrein van GZV het kenniscentrum Groene Mineralen
Centrale gevestigd, waarin samen met partners, zoals
Wageningen UR, onderzoek wordt uitgevoerd naar
mogelijkheden om naast biogas meer waardevolle
producten uit het digestaat te halen. Een belangrijke
optie is het winnen van fosfaat uit de dikke fractie. Hierbij komt puur calciumfosfaat vrij. Volgens de ontwikkelaars van Wageningen UR kan tot circa tachtig procent
van het fosfaat uit de mest worden gehaald. Daarnaast
zijn er proeven waarbij GZV pure kunstmeststof (ammoniumsulfaat) wint uit de dunne fractie.
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Een belangrijke
toevoeging vormen
de coproducten,
zoals vloeibare
reststromen uit de
voedingsmiddelenindustrie en vaste
organische stof,
zoals restanten uit
de koffie-industrie.

Het al lopende project van het kweken en drogen van eendenkroos voor veevoer is opgeschaald. Bij de ‘plant’ liggen nu grote
vijvers voor het opkweken en winnen van eendenkroos.

De één-op-éénbiogasleiding
waar het om
gaat, is al vol in
bedrijf. De aanleg
en het beheer zijn
ondergebracht bij
een gespecialiseerd
bedrijf

Groot Zevert is al druk doende de mest te verrijken. Het bedrijf
heeft deze zelfrijder draaien, waar vloeibare mest op maat kan
worden bijgemengd.

regelgeving en ontwikkelingen voor zijn”, zegt operationeel
manager Roel Beunk. “Over de grens zien we het ook vollopen door strengere mestwetgeving en uitbreiding van de
mestproductie.”
Om dit te ondervangen, gaat GZV de Groene Mineralen Centrale realiseren. Daarin wordt het digestaat in eerste instantie gescheiden in drie hoofdcomponenten: schoon water
(geschikt voor directe lozing), dikke fractie met een hoog
fosfaatgehalte en dunne fractie met een laag fosfaatgehalte
(en hoge kali- en stikstofgehalten). “Daarmee halveren we
ongeveer het transportvolume”, vertelt Beunk. “Dat is heel
belangrijk om de afvoer beter rond te kunnen zetten en pieken beter te kunnen opvangen. Het geeft bovendien de mogelijkheden de dikke fractie en de dunne fractie gericht af te
zetten.”
GZV heeft de plannen voor deze Groene Mineralen Centrale
rond en wil deze in de loop van volgend jaar al realiseren op
het terrein van GZV.

Vervolgstappen
GZV ziet kansen om op langere termijn in de Groene Mineralen Centrale de dikke en dunne fractie nog verder te
verwerken. Het winnen van fosfor uit mest kan daarin belangrijk worden. “Dat geeft ons de mogelijkheid het fosfaatoverschot in de regio aanzienlijk te verkleinen”, aldus Joris.
GZV verwacht op termijn een groeiende markt voor fosfaat,
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omdat de fosfaatmijnen in Afrika uitgeput beginnen te raken. Het vrijmaken van pure ammoniumsulfaatkunstmest
geeft ook een extra mogelijkheid om meststoffen gerichter
af te zetten. “Allemaal puzzelstukken om de afzet van meststoffen rendabeler te krijgen en vooral ook minder water te
transporteren. Ook daarmee realiseren we een forse CO2reductie.”
GZV geeft aan dat er nog meer ideeën borrelen om het totale plaatje van deze ‘plant’ beter rond te zetten. Het bedrijf
ziet bijvoorbeeld mogelijkheden om met zonnepanelen en
elektrolyse van water de biogasinstallatie een extra impuls te
geven. In dit kader is het lopende proefproject, het kweken
en indrogen van eendenkroos om dat te verwerken tot veevoer, ook opgeschaald.
De opening van de nieuwe gasleiding is een markante mijlpaal voor GZV en de felicitaties tijdens de opening en daarna
op de goed bezochte open dag waren op hun plaats voor de
volharding en het vele werk dat er is verzet. GZV heeft zijn
einddoel blijkbaar nog niet bereikt. “Nieuwe ideeën en innovaties blijven nodig om deze bedrijfstak te laten renderen, te
beginnen met het realiseren van de Groene Mineralen Centrale. Daarna zien we wel verder hoe de markt zich beweegt
en hoe we daar het best op kunnen anticiperen”, aldus Joris.
Het blijft borrelen in Beltrum.
TEKST & FOTO’S: Gert Vreemann

