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Voorwoord 
 
Dit project is tot stand gekomen uit een samenwerkingsverband tussen ‘Groene Cirkels’ en Hogeschool Inholland 
te Delft. Vier vierdejaarsstudenten van de HBO-opleiding ‘Dier- en Veehouderij’ zijn opdrachtnemers vanuit het 
thema ‘Green Juniors’ en werken samen met de Groene Cirkels.  

Vol enthousiasme en passie hebben de studenten dit project uitgevoerd. Wij willen graag Jan Kempers, 
Annemieke Smit en Wendy Molendijk bedanken voor de begeleiding tijdens dit onderzoek. Onze dank gaat ook 
uit naar alle veehouders die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Het was fijn dat we welkom waren om 
interviews te mogen afleggen. We willen de experts bedanken voor de inzet en het delen van kennis tijdens de 
expertmeeting. Dit zagen wij als een verrijking van onze kennis.  

Nathalie van den Berg  
Sebastiaan de Coo  
Youri Egas  
Linda van der Jagt 

Februari 2014, Delft 
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Samenvatting 
 
De grootste brouwerij van Europa, HEINEKEN Nederland, wil een duurzaam voorbeeld van wereldklasse vormen 
door voor 2020 klimaatneutraal te zijn. Eén van de mogelijkheden om hieraan te werken is het vergisten van 
mest dat geproduceerd wordt door veehouderijen uit de omgeving van Zoeterwoude. Het biogas dat bij de 
vergisting vrijkomt kan gebruikt worden als energiebron voor de brouwerij. HEINEKEN Nederland geeft aan dat 
een productie van twintig miljoen m3 gewenst is.   
 
Het doel van dit project was de interesse te peilen onder de veehouders en daarmee inzicht te krijgen in de 
mogelijkheden voor Heineken Nederland om met veehouders twintig miljoen m3 biogas te produceren. De 
resultaten staan in dit verslag. 
 
Er is een literatuurstudie uitgevoerd naar biogaswinning en mestwetgeving. Daarnaast is een omgevingsanalyse 
gemaakt van de veehouders uit de omgeving van Zoeterwoude. Als voorbereiding op de interessepeiling en om 
een beeld te krijgen van de belangen van de verschillende partijen is een expertmeeting georganiseerd. Bij deze 
expertmeeting zijn verschillende partijen uitgenodigd om in discussie te gaan. Vervolgens zijn er acht veehouders 
en de gemeente Zoeterwoude geïnterviewd.   
 
Biogas is een gas dat ontstaat door het vergisten van dierlijke mest. Het bevat iets minder energie  dan aardgas. 
Vergisting is een anaëroob proces waarbij door behulp van micro-organismen mest wordt omgezet tot biogas. 
Vergisting bestaat er in twee soorten, namelijk mono- en co-vergisting. Bij monovergisting is uitsluitend mest 
nodig. Bij co-vergisting zijn zowel mest als co-substraten (biomassa) nodig.   
 
Digestaat is naast biogas een eindproduct dat overblijft na de vergisting van mest in biogasinstallaties. De 
samenstelling van digestaat is sterk afhankelijk van de gebruikte grondstoffen en het vergistingsproces. Digestaat 
kan gebruikt worden als bodemverbeteraar. Duitsland en Denemarken zijn ver ontwikkeld op het gebied van 
mestvergisting. De investeringskosten van co- en monovergisters bedragen gemiddeld €400.000,-. De 
gemiddelde terugverdientijd voor deze investering is gemiddeld 15 jaar. Het ministerie van Economische Zaken 
heeft vanaf 2013 de SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) regeling in werking gesteld. Ondernemers 
kunnen de SDE+ subsidie aanvragen bij de bouw van een nieuwe biogasinstallatie. Op 1 januari 2014 gaat de 
nieuwe mestwet in. Deze wet heeft als belangrijkste pijler de verplichte mestverwerking voor bedrijven met een 
mestoverschot. Naast de verplichte mestverwerking worden de gebruiksnormen voor fosfaat en stikstof 
aangescherpt in de nieuwe mestwet.   
 
Uit de interviews blijkt dat veehouders verduurzamen belangrijk vinden en dat iedereen daar een steentje aan 
moet bijdragen. Alle veehouders geven aan dat mestvergisting pas interessant wordt wanneer het resultaat 
financieel aantrekkelijk wordt. Onder de geïnterviewde veehouders ziet 75% geen toekomst voor mestvergisting 
op eigen bedrijf. De meeste veehouders (87,5%) geven aan samenwerkingsmogelijkheden te zien bij 
mestvergisting. Deze veehouders zien samenwerkingsmogelijkheden bij mestvergisting in de vorm van een 
coöperatie. Na invoering van de nieuwe mestwetgeving zijn er bedrijven die een mestoverschot hebben en 
mestvergisting als mogelijke oplossing zagen. Dit is niet het geval aangezien mestvergisting volgens de wet valt 
onder het bewerken van mest terwijl de wetgeving verplicht dat veehouders een deel van het mestoverschot 
moeten verwerken (exportwaardig maken).  
 
Veehouders vinden de investering in een vergistingsinstallatie groot. De twee grootste knelpunten die 
veehouders zien is de toename van verkeersbewegingen in de omgeving van Zoeterwoude en het mogelijke 
opstallen van koeien wanneer mestvergisting op het bedrijf wordt toegepast. Veehouders geven aan te weinig 
kennis te hebben over alle aspecten van mestvergisting en hebben hierdoor geen volledig onderbouwde mening. 
Van de geïnterviewde veehouders waren er weinig geïnteresseerd in mestvergisting in de omgeving van 
Zoeterwoude.  
 
Het wordt aanbevolen om de informatieverstrekking naar veehouders te verbeteren. Daarnaast wordt 
aanbevolen om een vervolgonderzoek uit te voeren naar aanleiding van deze interessepeiling onder veehouders 
en daarbij het onderzoek te verbreden door andere gemeenten en veehouderijtakken te betrekken. Er moet dan 
niet alleen naar mestvergisting gekeken worden maar ook naar andere duurzame energie-opwekkers, zoals 
zonne-energie en windenergie, aangezien veehouders dit als een interessante bron voor duurzame energie 
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zagen. Een andere aanbeveling is om de vervanging van de asbestdaken door daken met zonnepanelen door 
HEINEKEN Nederland te laten saneren, zodat deze elektriciteit gebruikt kan worden door HEINEKEN Nederland. 
Wanneer HEINEKEN Nederland dit project werkelijkheid wil laten worden, moeten er stappen ondernomen 
worden waardoor veehouders deel willen en kunnen nemen aan mestvergisting. Hierbij gaat het vooral om 
informatievoorziening en financiële bijdrage. 
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1. Inleiding 
 
‘Op een duurzame manier, van mest naar bier.’  Zo luidt de titel van het project. Dit project is tot stand gekomen 
uit een samenwerkingsverband tussen ‘Groene Cirkels’ en Hogeschool Inholland te Delft.  
Vier vierdejaarsstudenten van de HBO-opleiding ‘Dier- en Veehouderij’ zijn opdrachtnemers vanuit het thema 
‘Green Juniors’ en gaan het samenwerkingsverband met de Groene Cirkels aan.   
  
De grootste brouwerij van Europa, HEINEKEN Nederland, wil een duurzaam voorbeeld van wereldklasse vormen 
door voor 2020 klimaatneutraal te zijn. Eén van de mogelijkheden om hieraan te werken is het vergisten van 
mest die geproduceerd wordt door veehouders uit de omgeving van Zoeterwoude. Het biogas dat bij de 
vergisting vrijkomt kan gebruikt worden als energiebron voor de brouwerij. HEINEKEN Nederland geeft aan dat 
een productie van twintig miljoen m3 gewenst is.   
 
Het doel van het project was de interesse peilen onder de veehouders en daarmee inzicht krijgen in de 
mogelijkheden voor HEINEKEN Nederland om met veehouders twintig miljoen m3 biogas te produceren.  
  
De hoofdvraag luidt als volgt: Welke (samenwerkings)mogelijkheden zijn er voor HEINEKEN Nederland om met 
veehouders twintig miljoen m3 biogas te produceren?  
Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd:  

1. Hoe verloopt het vergistingsproces van biomassa tot biogas? 
2. Wat voor invloed heeft de nieuwe mestwetgeving op het management van de veehouders? 
3. Welke bijdragen kan de (melk)veehouderij in de omgeving van Zoeterwoude leveren  aan de productie 

van biogas? 
4. Welke samenwerkingsverbanden zijn er mogelijk met andere coöperaties/bedrijven in het project-

gebied? 
 
De doelgroep voor dit verslag is ‘Groene Cirkels’. Dit is een samenwerkingsverband tussen HEINEKEN Nederland, 
Alterra Wageningen UR en de Provincie Zuid-Holland.  
Deze opdracht is verkregen van Groene Cirkels waarbij Annemieke Smit van Alterra Wageningen samen met Jan 
Kempers van HEINEKEN Nederland de leidende opdrachtgevers zijn. Niet alleen HEINEKEN Nederland, maar ook 
Provincie Zuid-Holland heeft belang bij dit onderzoek. Het doel van Groene Cirkels is om van de regio een 
wereldvoorbeeld van groene economie en duurzame gebiedsontwikkeling te maken. De opdrachtnemende 
studenten zijn Nathalie van den Berg, Sebastiaan de Coo, Youri Egas (projectleider) en Linda van der Jagt. 
  
Aanpak 
Er is een literatuurstudie uitgevoerd om kennis op te doen over mestvergisting. Om betrouwbare informatie in 
te winnen zijn recente wetenschappelijke bronnen (80%) gebruikt die maximaal vijf jaar oud zijn. Er is een 
omgevingsanalyse uitgevoerd waarbij de veehouderij in de omgeving van Zoeterwoude in kaart is gebracht. Ook 
heeft er een expertmeeting plaatsgevonden. Het doel van de expertmeeting is het uitwisselen van informatie 
van verschillende partijen (o.a. HEINEKEN Nederland, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Zoeterwoude, Friesland 
Campina en veehouders). Gewapend met kennis uit de literatuurstudie en de expertmeeting zijn interviews 
opgesteld die zijn afgenomen bij de veehouders ten zuiden van Zoeterwoude en de gemeente Zoeterwoude. Het 
doel van de interviews is het peilen van de interesse onder de veehouders omtrent mestvergisting. De interviews 
zijn geanalyseerd en geëvalueerd. Uit deze analyse zijn aanbevelingen opgedaan om de hoofdvraag van het 
project te kunnen beantwoorden.  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 komt de literatuurstudie aan bod. Hierin wordt beschreven hoe mestvergisting in zijn werk gaat 
en welke vormen van mestvergisting er mogelijk zijn. Ook worden economische aspecten omtrent mestvergisting 
besproken en is een omgevingsanalyse van de gemeente Zoeterwoude uitgevoerd. In hoofdstuk 3 komt de 
Materiaal en Methode aan bod. Hierin wordt besproken hoe het onderzoek is uitgevoerd. In hoofdstuk 5 worden 
de resultaten van het onderzoek weergegeven. Dit betreft de resultaten uit de interessepeiling en de 
expertmeeting. In hoofdstuk 5 vindt de discussie plaats omtrent het onderzoek. Hoofdstuk 6 is een conclusie van 
de resultaten en in hoofdstuk 7 zijn aanbevelingen gedaan voor een eventuele vervolgonderzoek. 
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2. Literatuurstudie 
 
In dit hoofdstuk wordt ter voorbereiding op het veldwerk informatie ingewonnen ter vergroting van de kennis 
over mestvergisting. Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende paragrafen 2.1, biogaswinning; 2.2, mestwetgeving 
en in paragraaf 2.3, de omgevingsanalyse. 

2.1 Biogaswinning 

In zowel Europa als de Verenigde Staten is biogaswinning sterk gegroeid. In Nederland is voor het opzetten van 
nieuwe biogasprojecten de locatie, in- en outputmogelijkheden en de huidige wet- en regelgeving leidend. Biogas 
als nieuwe energievoorziening is eerder een aanvulling op wind- en zonne-energie dan een vervanging. Biogas 
heeft een lage omzettingsefficiëntie naar duurzame energie en zal daardoor eerder een oplossing zijn voor het 
verwerken van afval en een aanpassing zijn op de nieuwe mestverwerkingswet dan dat het een grote nieuwe 
energiebron vormt (Rabobank, 2013); (Greeve, 2012). 

Mineralenkringloop en energiestromen   
Mestvergisting is een onderdeel van een grote mineralenkringloop. De mineralenkringloop kent verschillende 
takken en wordt in onderstaande tekst verder toegelicht en in kaart gebracht. Bij het opstellen van de kringloop 
wordt rekening gehouden met factoren die van invloed zijn op de processen waar dit project zich op richt. 
Factoren waar het vergistingsproces geen invloed op heeft worden buiten beschouwing gelaten. De kringloop 
wordt in vier delen opgesplitst, welke in verschillende kleuren zijn weergegeven. Allereerst wordt de 
mineralenkringloop in het algemeen besproken. Vervolgens wordt de mineralenkringloop van ‘Groene Cirkels’ 
in kaart gebracht. 

De kringloop, zie figuur 2.1, begint bij de zon. Onder invloed van zonnestralen zijn plantaardige organismen in 
staat om met behulp van fotosynthese, koolstofdioxide (CO2) en water (H2O) om te zetten in suikers. Suikers zijn 
de bouwstoffen voor plantaardige organismen om biomassa op te bouwen. Door anaërobe vergisting kan er 
biogas (voornamelijk CH4) geproduceerd worden. Het restproduct van mestvergisting wordt ‘digestaat’ 
genoemd. Het digestaat kan gebruikt worden als bodemverbeteraar, zodat plantaardige organismen genoeg 
organische en anorganische stoffen ter beschikking hebben om biomassa op te bouwen. Bij de verbranding van 
biogas komt warmte vrij. Biogas kan dus als brandstof worden gebruikt (Kempers, 2013).   
 

 

Figuur 2.1; Mineralenkringloop vergisting (Kempers, 2013).   
 
Productie van bier & mest   
In figuur 2.2 wordt de kringloop weergeven van gerst (de basisgrondstof van bier) tot aan biogas waarmee 
HEINEKEN energie kan opwekken voor de productie van bier. In het oranje wordt de kringloop binnen de 
HEINEKEN fabriek weergeven. In het lichtgroen wordt de mineralenkringloop van de veehouders weergeven.  
Allereerst verwerkt men gerst tot mout, gerstemout wordt aangeleverd bij de brouwerij. Hier worden diverse 
ingrediënten aan toegevoegd en verwerkt tot bier. Een afval product van bier is bierbostel. HEINEKEN kan het 
verkregen bierbostel leveren aan veehouders (Kempers, 2013).  
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Figuur 2.2; Mineralenkringloop mestvergisting (de Coo, 2013; Groene Cirkels, 2013; Milieudienst West-Holland, 2013). 

 
HEINEKEN kan bierbostel leveren aan veehouders (zie figuur 2.2). Bierbostel is rijk aan eiwitten en mineralen  
en is daarmee uitermate geschikt om als veevoeding te dienen (Fouragehandel, 2013). Het verteringsstelsel van 
het melkvee zet voedingsstoffen om in onder andere energie om alle levensprocessen te kunnen handhaven. 
Mest is het afvalproduct dat bij dit proces vrijkomt.  Mest bestaat uit organische- en anorganische droge stof (zie 
figuur 2.2, lichtblauw). Organische droge stof bestaat voornamelijk uit vetten, suikers en eiwitten. Anorganische 
droge stof bestaan voornamelijk uit mineralen (Milieudienst West-Holland, 2011).     
 
Het door middel van vergisting geproduceerde biogas wordt opgeslagen en getransporteerd naar de HEINEKEN 
fabriek. HEINEKEN gebruikt de biogas (donkergroen) als brandstof voor de bierbrouwerij (Groene Cirkels, 2013).
  
De overige 85% biomassa dat niet omgezet is in biogas wordt digestaat genoemd. Dit digestaat is een goede 
bodemverbeteraar en kan worden gebruikt voor meerdere doeleinden, in § 2.1.2 is dit verder uitgewerkt.  
 
2.1.1 Vergisting  

Wat is biogas nu eigenlijk? Biogas is een gas dat ontstaat uit het vergisten van dierlijke mest dat iets minder 
energie bevat dan aardgas (Rabobank, 2013); (Greeve, 2012). Vergisting is een anaëroob proces waarbij door 
behulp van micro-organismen mest wordt omgezet tot biogas. Biogas bestaat uit 55-60% methaan (CH4), 35-40% 
koolstofdioxide (CO2) en daarnaast nog wat andere stoffen zoals waterstofsulfide (H2S), stikstof (N2) en zuurstof 
(O2). Dit biogas is een natuurvriendelijke energieopwekker en kan, in een Warmte-Kracht Koppeling installatie 
(WKK), worden omgezet tot warmte en elektriciteit (Greeve, 2012).  

De reden waarom biogas en vergisting op dit moment steeds interessanter worden is omdat het een positief 
effect heeft op de reductie van broeikasgas en daarnaast voor de veehouder een mogelijke oplossing biedt voor 
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de aankomende nieuwe mestverwerkingswetgeving. In tabel 2.1 is een overzicht te zien met de opbrengsten van 
biogas per grondstoftype (Rabobank, 2013).  

Tabel 2.1; Productie biogas afgezet tegen het type grondstof (Rabobank, 2013). 

 

Soorten vergisting   
Vergisting bestaat er in twee soorten, namelijk mono- en co-vergisting. Bij monovergisting is uitsluitend mest 
nodig. Bij co-vergisting zijn zowel mest als substraten (biomassa) nodig (Greeve, 2012);(Zwart, 2006). Biomassa 
zijn producten zoals bermgras en riet, maar ook overige organische stoffen als voedselresten.   
 
Beide vergistingsprocessen vinden plaats in een mestvergister. Dit kan een gesloten tank of speciaal ontworpen 
silo zijn (Biewenga, 2005). Voorheen werden voornamelijk co-vergisters gebouwd door grote melkveebedrijven, 
collectieven en bedrijvenclusters. De overheid verstrekt een toeslag voor de productie van duurzame energie 
door middel van mestvergisters (ook wel SDE subsidie genoemd). Dit maakte het vergisten van mest rendabeler 
voor de ondernemers. Op dit moment, vanaf 2013,  zijn juist de monovergisters met gekoppelde WKK-installatie 
in trek, mede omdat de vraag naar substraten voor co-vergisting en dus de prijs toeneemt (Greeve, 2012). Er zijn 
enkele voor- en nadelen te benoemen voor zowel co- als monovergisting. In tabel 2.2 worden de voor- en nadelen 
van co- en monovergisting weergeven. 

Tabel 2.2; Voor- en nadelen van co- en monovergister (Booij, 2006); (Greeve, 2012).  

 Monovergisting Co-vergisting 

Voordelen Er is uitsluitend mest nodig voor dit 
vergistingsproces 

Produceert per kuub mest meer biogas dan 
een monovergister 
 

Er is een stabiel aanbod van mest voor de 
vergister 

Rendabel bij buurtvergisting 

Aanschaf vergister minder duur Sneller stabiele vergistingsomgeving 
  

Nadelen Produceert per kuub mest minder biogas dan 
een co-vergister 

Technisch lastiger qua opbouw van de 
vergister 

Bij kleinere vergistingsinstallaties komt het 
vergistingsproces later op gang 

Co-substraten worden waardevoller 
waardoor de kostprijs toeneemt 
Hogere aanschafprijs 

 
Benodigdheden & opbrengsten   

Voor de vergisting van mest zijn verschillende factoren van belang. Bij het toepassen van co-vergisting is een 
passende installatie nodig en daarbij ook biomassa. Voor het uitvoeren van co-vergisting is samenwerking 
gewenst aangezien de installatie onder andere een grote investering vraagt. Ruimte, biomassa en 
maatschappelijke acceptatie zijn punten die ook meewegen bij buurtvergisting. Zo kan een mestvergister voor 
de omwonende niet mooi in het landschap passen en zorgen voor meer verkeersbeweging in de omgeving 
doordat er co-substraten en digestaat moet worden aan- en afgevoerd. Uit een kuub mest ontstaat zonder 
toevoeging van substraten ongeveer 20 tot 30 kuub gas (Greeve, 2012). Om een inzicht te krijgen in de 
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verschillende schalen van vergisting is in tabel 2.3 een overzicht te zien van drie verschillende schalen met 
bijbehorende factoren.  

Tabel 2.3; Vergelijking van de verschillende typen/schalen van vergisting (Migchels, et al., 2011). 

 

In tabel 2.3 is te zien dat er verschillende mogelijkheden zijn. Hoe de aanbouw van vergistingsinstallatie gaat 
verlopen zal afhangen van de wet- en regelgeving, de economie en de vraag naar biomassa (Rabobank, 2013); 
(Greeve, 2012). Tabel 2.3 betreft informatie over de Provincie Gelderland. Het grootste verschil met de Provincie 
Gelderland en Zuid-Holland is de dichtheid van de bevolking. In de provincie Zuid-Holland is de 
bevolkingsdichtheid en de verstedelijking hoger. De maatschappelijke acceptatie en landschappelijke inpassing 
van mestvergisting kan hierdoor anders uitpakken.  

2.1.2 Digestaat 
Digestaat is naast biogas een eindproduct dat overblijft na de vergisting van mest in biogasinstallaties. De 
samenstelling van digestaat is sterk afhankelijk van de gebruikte grondstoffen en het vergistingsproces. 
Daarnaast is de samenstelling van digestaat zelf  erg variabel. Tijdens het vergistingsproces wordt een gedeelte 
van de organische stof omgezet in koolstofdioxide en methaan. De mate waarin organische stof wordt 
afgebroken hangt volledig af van de samenstelling. Eiwitten, vetten en suikers zijn makkelijk door anaerobe 
micro-organismen af te breken. Houtig materiaal met een hoog gehalte aan lignine en hemicellulosestructuren 
zijn moeilijk afbreekbaar door anaerobe micro-organismen (Hoeksma, 2013). Bij de afbraak van organische stof 
komt organische gebonden stikstof vrij in de vorm van ammoniumstikstof. Ook komt organische gebonden fosfor 
vrij in de vorm van fosfaat (Broeze, 2005); (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V., z.j.). 
 
Voordelen  
Digestaat heeft veel voordelen ten opzichte van normale drijfmest. Zo is de stikstofwerking veel hoger dan van 
niet vergiste mest en is een groter gedeelte van de nutriënten in direct opneembare  vorm beschikbaar voor de 
plant, volgens het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.. In dit onderzoek kwam naar voren dat de 
hoeveelheden mineralen en sporenelementen in de mest niet worden beïnvloed door vergisting. Digestaat bevat 
ook minder ziekteverwekkende bacteriën en schimmels en een groot gedeelte van de onkruidzaden worden 
gedood door het vergistingsproces. Hierbij zijn de procestemperatuur en de verblijftijd in de vergister bepalende 
factoren. Een langere verblijftijd bij een hogere procestemperatuur zorgt er voor dat meer onkruidzaden worden 
gedood. Het digestaat is dunner dan mest en stinkt minder omdat de stank veroorzakende vetzuren zijn 
afgebroken in de vergister. Wel beïnvloeden eventuele co-substraten de samenstelling van het digestaat door 
organische stof, mineralen en water in deze substraten. De grondstoffen voor co-vergisting kunnen zowel armer 
als rijker zijn aan fosfor, kalium, calcium en/of magnesium dan runderdrijfmest. Wanneer een groot aandeel van 
grondstoffen met een hoog gehalte aan één of meer nutriënten gebruikt wordt bij de vergisting, kan het digestaat 
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opleveren met een hoog gehalte aan fosfor of kalium. Door bijvoorbeeld veel koolzaadschroot toe te voegen, 
vertienvoudigd het gehalte aan fosfor in het digestaat in vergelijking met runderdrijfmest en een hoog gehalte 
aan melasse zorgt voor een vijf keer zo hoog gehalte aan kalium als drijfmest. De eigenschappen van co-
substraten kunnen worden gebruikt om de samenstelling van digestaat gericht te sturen, hierdoor kan 
bijvoorbeeld kaliumbemesting (gedeeltelijk) vervangen worden (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V., z.j.). 

Nadelen  
Het risico op vervluchtiging- en uitspoelingsverlies van stikstof is groter dan bij niet vergiste mest. Dit komt door 
het hogere ammoniumgehalte in digestaat. Wanneer veel ammoniak vervluchtigd, is de stikstofwerking van de 
mest lager. Het digestaat moet daarom emissiearm worden toegediend. Bij bouwlandinjectie is het 
ammoniakverlies meestal minder dan 5%, maar bij injectie met een zodenbemester of sleepvoetbemester ligt 
het verlies rond de 20%. Door de afbraak van vluchtige vetzuren is de pH van digestaat hoger dan van niet vergiste 
mest. Dit kan zorgen voor neerslagen van struviet en andere zouten in de vergister (Praktijkonderzoek Plant & 
Omgeving B.V., z.j.); (Greeve, 2012).  
 
Een ander nadeel van digestaat is dat het als mest wordt beschouwd in de mestwetgeving van Nederland 
(Dijksma, 2013). Dit betekent dat digestaat ook afgezet moet worden om het Nederlandse mestoverschot te 
beperken, wat ook extra kosten met zich mee brengt. 

 
Het scheiden van digestaat     
Het digestaat kan gescheiden worden in een dunne en een dikke fractie. Het effluent (de dunne fractie) is rijk 
aan opgeloste nutriënten als minerale stikstof, kalium en ammonium en bevat weinig fosfaat. Het effluent 
bestaat uit circa 5% droge stof.  
 
De dikke fractie bevat veel fosfaat en organische stof en bevat 20 tot 35% droge stof. Beide soorten zijn 
meststoffen waarvan de samenstelling goed kan aansluiten bij de behoeften van specifieke gewassen als 
grasland, snijmaïs en consumptieaardappelen. Daardoor kan een groter deel van de mineralen worden benut in 
vergelijking met het oorspronkelijke digestaat. Andere mogelijkheden voor de dikke en dunne fractie zijn: De 
dikke fractie is een goede meststof voor de akkerbouw, vooral voor kleigronden (te vinden in Zuid-Holland). De 
dunne fractie is geschikt als stikstofmeststof voor grasland, snijmaïs en consumptie aardappelen en heeft een 
hoog gehalte aan direct opneembare stikstof en een laag fosfaatgehalte (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving 
B.V., z.j.; Broeze, 2005). 
 
Composteren van de dikke fractie    
Composteren is een aëroob proces waarbij micro-organismen organisch materiaal afbreken tot koolstofdioxide 
en water. Het is een exotherm proces waarbij de temperatuur in het composterende materiaal kan oplopen tot 

70°C. Hier worden kiemen gedood en vindt er vochtverdamping plaats. Het composteren van de dikke fractie 

digestaat zorgt voor kiemdoding en vochtverdamping (Broeze, 2005). 
 
Het eindproduct van compostering is een rulle, geur arme, humeuze en ziektekiemvrije compost. Tijdens de 
compostering treden emissies op van ammoniak en geur. Ammoniakemissies van 50% van de oorspronkelijke 
aanwezige hoeveelheid stikstof zijn mogelijk. Compostering moet daarom in een gesloten ruimte plaats vinden 
met zuivering van ventilatielucht . Zo worden emissies van ammoniak en geur naar de atmosfeer vermeden 
(Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V., z.j.);(Broeze, 2005). 
 
Verbranden van de dikke fractie    
Door de (gedroogde) vaste fractie te verbranden, wordt er elektrische energie geproduceerd. De restwarmte die 
vrijkomt tijdens de productie van elektrische energie kan gebruikt worden voor het drogen van het 
ingangsmateriaal. Bij grootschalige toepassing is dit een proces met een hoog energetisch rendement. Na 
verbranding blijft er droge as over, met ruim 20% fosfaat. In Nederland is het verboden om as als meststof aan 
te wenden. Daarom dient het buiten de landbouw gebruikt te worden, bijvoorbeeld in de cementindustrie of 
wegenbouw. Rookgasreiniging is noodzakelijk bij de verbranding van digestaat (Praktijkonderzoek Plant & 
Omgeving B.V., z.j.); (Broeze, 2005). 
 
Productie van mineralenconcentraat uit de dunne fractie    
Om mineralenconcentraat te produceren zijn twee bewerkingen nodig. Allereerst moet het organische materiaal 
worden verwijderd uit de vloeibare fractie, zodat er een schone mineralenvloeistof vrij van zwevende deeltjes 
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overblijft. Hiervoor zijn verschillende technieken beschikbaar. In de praktijk maakt men vooral gebruik van 
flotatie. Bij deze techniek spuit men fijne luchtbelletjes in de vloeistof die de organische deeltjes meenemen naar 
de oppervlakte. Het slib dat hierbij vrijkomt wordt gescheiden en afgevoerd.  
 
De tweede bewerking is het concentreren van de vloeistof door middel van omgekeerde osmose. Dit is een vorm 
van membraanfiltratie waarbij onder hoge druk (50-100 bar) water door het membraam wordt geperst en de 
opgeloste mineralen achterblijven. Door dit proces wordt het mineralenconcentraat uiteindelijk 2-3 keer zo 
geconcentreerd. Het resterende permeaat bestaat uit ongeveer 50% van de oorspronkelijke hoeveelheid 
digestaat. Dit bestaat voornamelijk uit water en opgeloste zouten in zeer lage concentraten. Hierdoor kan men 
het permeaat lozen in de riolering.  Het mineralenconcentraat is te beschouwen als een vloeibare stikstof-kalium-
meststof, met circa 8 g/kg stikstof en kalium en bijna geen fosfaat. Stikstof komt hierbij voor in de vorm van 
ammonium. Het mineralenconcentraat kan gebruikt worden in zowel de akkerbouw als op grasland. Het moet 
echter emissiearm worden toegediend (bouwlandinjectie) wegens het hoge ammoniumgehalte en de relatief 
hoge pH van 7,5-8 (Hoeksma et al., 2011) (Velthof, 2011).   
  
De teelt van eendenkroos met de dunne fractie    
Door de dunne fractie te gebruiken in de teelt van eendenkroos, kan digestaat bijdragen aan de productie van 
een eiwitrijk product dat kan dienen als vis- en veevoer ter vervanging van sojaschroot. Eendenkroos drijft aan 
de wateroppervlakte en zijn makkelijk te oogsten. Eendenkroos kan digestaat gebruiken als koolstof-, stikstof- 
en fosfaatbron. Hierbij is mogelijk verdunning van de dunne fractie nodig. De productiesnelheid onder 
Nederlandse omstandigheden bedraagt circa 15-20 ton droge stof per ha per jaar (Derksen en Zwart, 2010).  
 
Teelt van algen met de dunne fractie    
Door de dunne fractie te gebruiken in de teelt van algen draagt digestaat bij aan het produceren van een product 
dat kan dienen als biobrandstof en als vis- en veevoer. De dunne fractie van digestaat moet wel eerst een 
behandeling ondergaan wil het gebruikt kunnen worden in de teelt van algen. Algen zijn een suspensie in het 
water en hebben veel licht nodig. De onbehandelde dunne fractie bevat vaste zwevende deeltjes die eerst 
verwijderd dienen te worden, voordat het als meststof kan worden toegediend (Hoeksma, 2013).  

 
Dunne fractie indampen 

Na het scheiden van drijfmest in dunne fractie en dikke fractie is het mogelijk om de dunne fractie in te dampen 
met mechanische damprecompressie. Hierbij ontstaat ammoniak en waterdamp. Deze kunnen gewassen 
worden met zwavelzuur en worden gecondenseerd. Door dit proces ontstaat uit de dunne fractie een stikstof-
concentraat, een hoeveelheid water en een kaliumrijke restfractie. In Nederland wordt deze techniek niet 
toegepast vanwege de relatief hoge (energie)kosten. In Duitsland wordt echter een project uitgevoerd waarbij 
de afkomstige warmte van een WKK-installatie wordt gebruikt. Voordelen van het indampen van de dunne fractie 
zijn de productie van een stikstofconcentraat en een restfractie dat rijk is aan kalium. Nadelen van het indampen 
van de dunne fractie zijn de hoge energiekosten. Bovendien is het volgens de wet niet mogelijk om de restfractie 
in te zetten als kunstmestvervanger (Agentschap NL, 2010).   

Denemarken 
Denemarken is het toonaangevende land in Europa betreffende windenergie en biogas technologie. In de jaren 
zeventig werden boerderijschaal vergisters voor het eerst geïntroduceerd als gevolg van de oliecrisis. Deze 
boerderijschaal vergisters waren echter technisch en economisch niet rendabel. In 1984 werd voor het eerst de 
centrale vergister in bedrijf genomen. Deze vergister produceert warmte dat aan het stadsverwarmingsnet kan 
worden geleverd en elektriciteit dat aan het elektriciteitsnet wordt geleverd. De biogasproductie is in de loop 
der jaren geoptimaliseerd doordat een overheidsprogramma voorzag in de ontwikkeling en kennisoverdracht 
over centrale vergisting (Ecofys, 2003).  

Er wordt een streng energiebeleid uitgevoerd in Denemarken. Dit beleid wordt gekarakteriseerd door de 
betrekking van diverse actoren: energiebedrijven, industrie, gemeenten, onderzoeksinstituten en consumenten. 
In het laatste decennium heeft Denemarken uitgebreide herstructureringen ondergaan. Deze herstructureringen 
resulteerden in meer flexibele en robuuste toevoersystemen van energie en het toenemende  gebruik van 
brandstoffen uit eigen land. Sinds 1992 zijn de CO2 emissies gedaald met ongeveer 12%, terwijl het 
energieverbruik stabiel is gebleven en het bruto binnenlands product is gestegen met 30% (Roskilde University 
RUC, 2004). 
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Denemarken heeft een bottom-up strategie die het mogelijk maakt voor individuele organisaties en sectoren om 
een belangrijke rol spelen in de besluitvorming en het beleid in Denemarken. Vandaar dat individuele 
organisaties en sectoren die geïnteresseerd zijn in biogasproductie een belangrijke rol speelden in de 
ondersteuning van deze technologie. Biogasinstallaties werden opgericht in Denemarken voor milieu, energie en 
agrarische redenen. Boeren hebben grote invloed op het beleid en de besluitvorming in Denemarken. Ze zijn 
onderdeel van politieke partijen en gouvernementele organisaties. De inkomsten uit de agrarische sector heeft 
een belangrijke bijdrage aan de economie in het land. De boeren waren echter niet geïnteresseerd in biogas voor 
de economische winst. Biogasinstallaties waren interessant voor de boeren, omdat het een manier was om 
milieuproblemen in de agrarische sector tegen te gaan, zoals de toenemende hoeveelheid mest , de kwaliteit 
van meststoffen en vervuiling van het grondwater. De milieuregels voorgedragen door de Deense regering 
(bijvoorbeeld de opslag van de mest gedurende zes maanden vóór gebruik, om vervuiling naar het grondwater 
te minimaliseren) waren de reden achter de grote belangstelling van de boeren in deze technologie. Daarom 
speelden boeren een belangrijke rol bij het vaststellen en het verhogen van de implementatie van deze 
technologie (Roskilde University RUC, 2004). 

Er is een vereniging in Denemarken met betrekking over biogas-technologie: ‘Brancheforeningen for Biogas’. 
Deze vereniging vertegenwoordigt alle actoren die geïnteresseerd zijn in biogastechnologie. Het doel van de 
vereniging is het bevorderen en stimuleren van de toepassing van vergisting. Ook is het de bedoeling om de 
uitvoering van deze techniek in en buiten Denemarken te verhogen (Roskilde University RUC, 2004). Vergisting 
op boerderijschaal in Denemarken is vooral mogelijk door de hoge investeringssubsidies. Centrale vergisting 
krijgt een vergoeding in Denemarken, omdat er warmte aan het warmtenet wordt geleverd (Tijmensen, et al., 
2003).  

Er zijn in Denemarken tot op het heden 20 centrale vergisters en 60 boerderijschaal vergisters. De boerderijschaal 
vergisters produceren jaarlijks ruim 360 duizend m3 . De installaties in Denemarken gebruiken ongeveer 75% 
mest en 25% co-substraten. Deze co-substraten zijn meestal afkomstig van de voedselverwerkende industrie. 
Soms wordt ook slib van rioolwater zuiveringsinstallaties gebruikt. De mest wordt getransporteerd van de 
veehouders naar de centrale vergistingsinstallatie met transportwagens. De levering van co-substraten wordt 
door de leveranciers zelf verzorgd. Het digestaat wordt met mesttransportwagens vervoerd naar akkers waar 
het digestaat gebruikt gaat worden. Het digestaat wordt opgeslagen in silo’s die eigendom zijn van de installatie 
of de landbouwers (Ecofys, 2003; Tijmensen, et al., 2003). 

Duitsland  
Duitsland heeft de leidende positie in Europa met ongeveer 3700 boerderijvergistingsinstallaties in gebruik.  Door 
onder andere de kernramp in Fukushima, Japan, heeft de Duitse overheid de rol van kernenergie in Duitsland 
herzien. Dit besluit resulteerde in de recente besluiten om voor eind 2020 kernenergie uit te faseren uit het 
energiebeleid en het gebruik van duurzame energiebronnen te verhogen (Mayer Brown, 2011).  

Duitsland is samen met Denemarken ver ontwikkeld op het gebied van anaërobe vergisting. In 1992 waren er al 
meer dan 100 operationele installaties en aan het einde van 2002 waren er 1900 operationele installaties. De 
vergistingsinstallaties in Duitsland vallen voornamelijk onder boerderijschaal vergisters. Van deze 
boerderijschaal vergisters past 40% co-vergisting toe. In Duitsland wordt het grootste gedeelte van de vergiste 
mest op het eigen land afgezet (Ecofys, 2003).  

In Duitsland zijn duurzame energiebronnen ontwikkeld door verschillende factoren en gebeurtenissen. De 
energie- en milieucrises die een verandering teweegbracht in de mentaliteit van de samenleving, behoorden tot 
de belangrijkste processen die de ontwikkeling van duurzame energie in Duitsland beïnvloedde. Ook het 
innovatieproces was, en is, nauw verbonden met internationaal klimaatbeschermingsonderzoek en –beleid. Het 
klimaatbeschermingsproces en de institutionalisering op internationaal en EU-niveau zijn in wisselwerking met 
het nationale bewustzijn van het probleem en de bijbehorende processen. Na de wijziging van de Duitse regering 
in 1998, is de bescherming van het klimaat en het beleid voor duurzame energie, geïnstitutionaliseerd door het 
Federaal Ministerie van Milieu (Bruns, et al, 2011). 
 
Specificaties op EU-niveau voor de liberalisering van de elektriciteitsmarkt heeft uiteindelijk geleid tot 
openstelling van de energiesector, nationale hervormingen in de energiesector en duurzame energie in de 
elektriciteitssector. Daarnaast is de feed-in wet voor duurzame energiebronnen vergezeld door een groot aantal 
verdere juridische aanpassingen (Bruns, et al, 2011). 
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In Nederland zijn de regels omtrent zware metalen in co-substraten complexer en strenger dan in Duitsland en 
Denemarken. In Denemarken en Duitsland is er bij onder andere landbouwers die het digestaat toepassen 
voldoende draagvlak voor het vergisten van mest. Vooral in Denemarken wordt hier veel aandacht aan besteed, 
onder andere door dierenartsen en milieubewegingen erbij te betrekken (Ecofys, 2003).  
 
In Duitsland zijn de goede resultaten met het toepassen van vergisters op boerderijniveau vooral te danken aan 
de groene wetgeving. De Hernieuwbare-Energie-Wet (Erneuerbare Energien-Gesetz, EEG) die in 2000 van kracht 
werd, wil de productie van duurzame energie verhogen en stelt dat alle bedrijven die duurzame energie 
produceren, deze duurzame energie op hun net moeten afgeven. Bij deze wet wordt de elektriciteitsprijs 
vastgelegd op een niveau dat de productiekosten dekt. Per KWh is de prijs voor biogas vastgelegd op 0,10 euro. 
De prijzen voor biomassa zijn vastgelegd voor 20 jaar (als de installatie in gebruik werd genomen voor 2002) 
(Mayer Brown, 2011). 
 
Duitsland streeft naar het gebruik van duurzame energiebronnen te verhogen met tenminste 35% in 2020, 
tenminste 50% in 2030, tenminste 65% in 2040 en tenminste 80% in 2050. Met dit plan wordt de 
broeikasgasemissie van Duitsland verlaagt met 95% in 2050 ten opzichte van 1990.  
Om deze doelstellingen te bereiken, heeft de Bundestag de EEG uit 2009 herzien. In 2012 is de herziende EEG 
ingegaan. De EEG 2012 omvat een breed scala van duurzame waterkracht, onder andere golfenergie en 
getijdenenergie, maar ook windenergie, zonne-energie en geothermische energie. De wet behandelt ook energie 
uit biomassa, waaronder biogas, biomethaan, gas uit zuiveringsslib en stedelijke en industrieel afval. Daarnaast 
heeft de EEG gegarandeerd dat 100% van de opgewekte duurzame energie van deze bronnen zal worden 
teruggegeven aan het net tegen een gegarandeerde minimumprijs. Bovendien worden er feed-in tarieven 
toegepast. Dit is een mechanisme om investeringen in duurzame energie te versnellen door een vergoeding te 
verstrekken boven het verkooptarief van elektriciteit. Het mechanisme biedt langlopende contracten aan 
producenten van duurzame energie, op basis van de kosten van de productie van elke technologie (Mayer Brown, 
2011). 

2.1.3 Vergistingsinstallatie  

Bij het vergisten van dierlijke mest op een veehouderij wordt vaak gebruik gemaakt van continu, geroerde 
vergisters. Dit zijn grote, ronde bakken met een inhoud van gewoonlijk enkele duizenden kubieke meters. Hier 
worden dagelijks de te vergisten materialen ingebracht en wordt het uit vergiste materiaal uitgenomen. De 
meeste vergistingstanks hebben een hoogte-diameterverhouding van 1:1. Mest- en covergistingsinstallaties op 
agrarische bedrijven worden meestal lager en breder gebouwd, zodat ze beter in het landschap passen. Een 
mestvergister is karakteristiek 6 à 7 meter hoog en heeft een diameter van 18-26 meter. Ze zijn qua uiterlijk en 
afmetingen vergelijkbaar met mestsilo’s. Het biogas wordt opgevangen onder een kunststof zeil bovenin de 
vergister. De vergistingstemperatuur is ongeveer 35°C (mesofiel) of 55°C (thermofiel). In Nederland wordt vaak 
gebruikt gemaakt van mesofiele vergisting, omdat thermofiele vergisting als instabiel wordt beschouwd en de 
warmte van thermofiele vergisting niet goed teruggewonnen kan worden (Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, 2013). 

De belangrijkste onderdelen van een vergistingsinstallatie zijn: 

- Mestafvoer en vooropslag; 
- Mestvergister en biogasopvang; 
- Overdrukbeveiliging; 
- Ontzwaveling; 
- Navergister (optioneel); 
- Naopslag.  

Mestafvoer en vooropslag    
Ruwe mest kan voorafgaand aan de vergisting worden opgeslagen. Bij mestvergisting op boerderijschaal wordt 
de mest echter meestal direct vanuit de stal naar de vergister gepompt. Bij de nieuwbouw van stallen kan hier 
dus rekening mee gehouden worden. De stal kan zo worden gebouwd dat de mest dagelijks of een aantal keren 
per dag met een transportsysteem uit de stal naar een put gaat. Vanuit de put kan de mest naar de vergister 
worden gepompt. Een mestkelder of andere vorm van mestopslag is dus niet nodig. Langdurige opslag leidt 
immers tot gedeeltelijke biologische afbraak. Dit leidt tot emissies van broeikasgassen en gaat ten koste van de 
biogasopbrengst in de vergistingstank (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013). 
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Wanneer mestvergisting toegepast wordt bij een bestaande stal, zijn aanpassingen vaak noodzakelijk om te 
zorgen dat zowel de dunne als dikke fractie van de mest uit de stal kan worden afgevoerd. Aanpassingen aan de 
mestopslag is hierbij het belangrijkst. De mestopslag wordt overbodig, omdat de mest zo snel mogelijk naar de 
vergister vervoerd moet worden. Oude mest is niet goed te vergisten en het beste is dus om de mest rechtstreeks 
naar de vergister te vervoeren (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013). 

Mestvergister en biogasopvang  
Een vergister is een geïsoleerde, gasdichte, verwarmde en geroerde tank, waar biogas uit de biomassa kan 
worden gewonnen. Aanvoer van mest en afvoer van digestaat verloopt gelijktijdig en in gelijke hoeveelheden. 
De tank wordt verwarmd om de mest op een optimale temperatuur te houden. Ook wordt de mest continu 
geroerd. Het biogas wordt opgeslagen in een gasopslag bovenin de vergister of in een aparte  gasopslag. Een 
navergister kan de laatste resten biogas uit de mest vrijmaken. Het gas uit de mestvergister kan via de 
navergistingstank na ontzwaveling naar de warmtekrachtinstallatie worden gebracht of naar een opwerkunit 
voor groen gas worden gevoerd. Ook kan het bijvoorbeeld toegepast worden als brandstof voor voertuigen 
(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013). 
Figuur 2.3 laat een volledig geroerde mestvergister zien. De vergister bestaat uit de volgende componenten:  

1. De vergistingstank: bestaat meestal uit een betonnen of metalen silo. De tank is goed geïsoleerd om 
geen warmte te verliezen. Deze silo’s dienen gasdicht afgedekt te zijn. Dit kan door middel van een vast 
dak of een folie gerealiseerd worden.  

2. Het mengsysteem: het roerwerk in de silo zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de temperatuur in 
de vergister, een goede vermenging van de mest en voorkomt schuimvorming en drijf- en bezinklagen.  

3. Het verwarmingssysteem: dient om de mest op de optimale temperatuur te houden voor het 
vergistingsproces. Het verwarmingssysteem bestaat uit een warmtewisselaar, warmwaterleidingen, 
circulatiepomp en een warmtebron. 

4. De mestpompen: worden gebruikt om ruwe mest in de vergister te pompen en om digestaat uit de 
vergister te pompen. De afvoerbuis wordt bij de bodem van de vergister geplaatst om zoveel mogelijk 
bezinkende mestdeeltjes te verwijderen.  

5. De gasbehandeling: biogas bevat naast methaan ook waterdamp en het giftige waterstofsulfide. Bij 
afkoeling condenseert de waterdamp en wordt het in vloeibare vorm afgevoerd. Het corrosieve en 
giftige waterstofsulfide kan verwijderd worden uit de biogas door behandeling met actief-koolfiltratie 
(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013).   

 

Figuur 2.3; De vergistingstank (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013). 

Overdrukbeveil iging   
Overdruk kan optreden wanneer de gasopslag volledig is gevuld en het biogas niet afgevoerd kan worden. Dit 
kan gebeuren als bijvoorbeeld de gasmotor van de warmtekrachtinstallatie uitvalt en de productie van biogas 
nog een tijd doorgaat, omdat het biologisch vergistingsproces niet abrupt gestopt kan worden. Daarom is 
overdrukbeveiliging nodig. Overdrukbeveiliging kan toegepast worden in de vorm van een overdrukventiel, 
eventueel in combinatie met een fakkel. De overdrukbeveiliging wordt bij overdruk automatisch in werking 
gesteld en gaat automatisch uit als een acceptabel drukniveau is bereikt (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
2013). 
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Navergister (optioneel)    
Vergiste mest uit de vergistingstank kan optioneel in een navergister worden behandeld. Net als de mestvergister 
heeft de navergister een roerwerk en verwarming en heeft het een gasopslag. In de navergister krijgt het 
digestaat de tijd om te stabiliseren. Dit betekent dat de micro-organismen niet meer actief zijn in het digestaat. 
De navergister bestaat uit dezelfde componenten als de vergistingsinstallatie in figuur 2.3. Hoe langer de 
verblijftijd van de mest in de vergistingstank, hoe verder het digestaat al verteerd uit de vergister komt en hoe 
sneller het digestaat stabiel wordt. Bij een kortere verblijftijd in de vergister is dus meer tijd nodig in de 
navergister om het digestaat te stabiliseren (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013). 
 
Na-opslag  
In de meeste gevallen is na-opslag van de vergiste mest nodig, bijvoorbeeld wanneer de mest niet op het land 
uitgereden mag worden. De na-opslag van vergiste mest kan in een silo, kelder, mestbassin of mestzak 
plaatsvinden. Zodra de vergiste mest stabiel is, mag het opgeslagen worden onder dezelfde voorwaarden als 
dierlijke mest.  Wanneer digestaat wordt omgewerkt naar kunstmest, is een minder grote of zelfs geen na-opslag 
nodig. Wel komt er dan bijvoorbeeld een droger bij die het digestaat om kan werken tot kunstmestvervanger. 
De grootte van deze droger hangt af van de soort droger. Een wervelbeddroger beslaat maar enkele vierkante 
meters, terwijl een banddroger al snel 25 meter is. Vanwege geuremissies moet de droger binnen opgesteld 
worden (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013). 
 
Warmtekrachtinstallatie   
Om biogas om te zetten in warmte en elektriciteit is een warmtekrachtinstallatie nodig. Deze bestaat uit een 
gasmotor om het biogas te verbranden en een generator voor de opwekking van elektriciteit. De omgezette 
elektriciteit kan gebruikt worden op het eigen bedrijf en/of worden terug geleverd aan het openbare net. De 
warmte kan worden gebruikt om de vergistingsinstallatie op te warmen, maar ook voor het verwarmen van de 
bedrijfswoning, het verder verwerken van digestaat of worden aangeboden aan bijvoorbeeld een 
glastuinbouwbedrijf (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013). 
 
2.1.4 Economische aspecten mestvergisting  
In november 2011 verscheen er een rapport van de Rabobank geschreven door Hans van den Boom 
(Sectormanager Duurzame Energie) over het rendement van mestvergisting. Er zijn 30 mestvergisters 
geanalyseerd aan de hand van de definitieve jaarcijfers van 2010. De mestvergisters bestonden voornamelijk uit 
co-vergisters. Tevens verscheen er een rapport van het Ministerie van Economische Zaken (geschreven door F. 
Velghe & I. Wierinck) afgelopen oktober 2013 in het kader van de Innovatieagenda Energie Nieuw Gas. Hierbij 
zijn 18 co-vergisters in Nederland geanalyseerd. Door de gegevens van zowel de Rabobank als van het Ministerie 
van Economische Zaken wordt een beeld geschetst van de inkomsten en uitgaven omtrent mestvergisting.  
  
Investeringskosten  
De kosten voor de bouw van een mestvergistingsinstallatie is van veel variabelen afhankelijk. Zo speelt het 
volume van de vergister een grote rol. Afhankelijk van de typen co-substraten die een ondernemer wil vergisten 
is er keuze uit verschillende typen mestvergisters. Zo kan er een mestvergister gebouwd worden die uit 
laagwaardig, energiearme co-substraten biogas kan produceren, maar ook zijn er ook vergisters die uit relatief 
weinig biomassa van hoogwaardige energierijke co-substraten evenveel biogas produceren. De grootste 
vergister in Nederland is de vergister in ’t Haantje, Drenthe. De totale investering voor de vergister die 15.000 
woningen van elektriciteit kan voorzien, bedroeg  €8 tot €12 miljoen. Een kleinere mestvergister die 3000 
woningen van elektriciteit kan voorzien bedraagt rond de €1 en €4 miljoen. Een klein type co-vergister die voor 
ongeveer 150 woningen elektriciteit kan opwekken, bedraagt rond de €300.000 (Fibronot, z.j.).  
 
De investeringskosten van een monovergister bedragen gemiddeld €400.000,-. De terugverdientijd voor deze 
investering is gemiddeld 15 jaar. Als de investeringskosten van de mestvergister gehalveerd kunnen worden door 
goedkopere mestvergisters te bouwen, dan is het netto-resultaat €7.500,- en de terugverdientijd tussen de 7 en 
8 jaar en het rendement 8,5%, als dus een berekening van Jan Schellekens  tijdens een bijeenkomst over 
monovergisting (Schellekens, 2012).   
Fabrikanten werken aan een zogenoemde ‘mestvergister 2.0’, aldus Bas Peters tijdens de bijeenkomst over 
monovergisting.. Deze mestvergisters zouden voordeliger zijn en minder onderhoud vragen. Er is echter nog geen 
informatie beschikbaar over ‘Mestvergisters 2.0’ voor buitenstaanders. Hoeveel voordeliger deze mestvergisters 
zijn is nog onbekend.  
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Door de kosten en opbrengsten van het biogas uit te drukken per opgewekte kWh worden de verschillen tussen 
de mestvergisters berekend. Uit onderzoek van de Rabobank blijkt dat de investeringskosten inclusief opslag van 
co-producten en rollend materieel gemiddeld €3 miljoen per MWe opgesteld vermogen is. Tevens is de 
operationele aansturing van de installatie voor de ondernemer nieuw. De omvang en het type mestvergister 
heeft invloed op de investeringskosten.  In de praktijk blijkt dat er €300.000,- per MWe nodig is om deze fase te 
overbruggen. (den Boom, 2011).   

SDE+ regeling  
Het ministerie van Economische Zaken heeft vanaf 2013 de SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) 
regeling in werking gesteld. Ondernemers kunnen gebruik maken van deze subsidie voor (co)- mestvergisting, 
alles vergisting, thermische conversie, afval-en rioolwaterzuivering, en warmte uit bestaande afvalverbranding 
en bestaande vergisters. Vergisters die eerder gesubsidieerd zijn vanuit het voormalig MEP kunnen de 
levensduur van de subsidie verlengen mits de installatie minimaal 8,5 jaar oud is.   
 
Om groengas gesubsidieerd te kunnen krijgen, moet het worden opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit, warmte 
en elektriciteit als eindproducten. Alleen nieuw gebouwde vergisters komen in aanmerking voor de SDE+ 
subsidie. De gasmotor, ketel of opwaardeerinstallaties mogen echter wel al bestaand zijn om in aanmerking te 
komen voor de SDE+ subsidie.  
 
Kosten en inkomsten   
Uit onderzoek van het Ministerie van Economische zaken waarbij 18 mestvergisters zijn geanalyseerd, blijkt dat 
de totale opbrengst per geproduceerd kWh weinig verschilde tussen de verschillende mestvergisters. Uit dit 
onderzoek blijkt dat de opbrengsten van de installaties gemiddeld €16,20 per kWh bedroegen.  
 
In de onderzoeken komt duidelijk naar voren dat vooral de omvang van de kosten sterk uiteenlopen terwijl de 
opbrengsten per kWh relatief gelijk zijn. In figuur 2.4 worden de kostenposten en opbrengsten per installatie 
weergeven. In dit onderzoek is geen specifieke informatie over de onderzochte typen en soort installaties naar 
voren gekomen. Dit is echter ook niet relevant voor deze literatuurstudie, want veehouders kunnen verschillende 
soorten installaties bouwen, afhankelijk van de bedrijfsomvang en de typen co-substraten die beschikbaar zijn. 
De tabel indiceert dat de kosten per installatie kunnen variëren. Over het algemeen zijn de grootste kostenposten 
substraatkosten en personeelskosten. De onderhoudskosten van de installaties bedroegen gemiddeld 12%, maar 
varieerde van 3% tot 28%. De variatie wordt veroorzaakt door de hoeveelheid onvoorziene storingen van de 
mestvergisters die plaats hebben gevonden gedurende het jaar.  
 

 
Figuur 2.4; Schematische weergaven kosten en opbrengsten per vergistingsinstallatie (Velghe & Wierinck, 2013).  
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De gemiddelde opbrengsten van mestvergisting bestaat voor 62% uit subsidie, 33% uit verkoop van elektriciteit, 
2% uit verkoop van warmte en 3% uit overige inkomsten. Dit wordt weergegeven in figuur 2.5. Er waren 
installaties die 1% van de opbrengsten haalden uit digestaatafzet en 5-10% uit de verkoop van warmte. De 
opbrengsten kunnen dus per bedrijf verschillen. Dit wordt tevens weergeven in figuur 2.4 (Velghe & Wierinck, 
2013).  
  

 
Figuur 2.5; Gemiddelde opbrengsten en kosten per categorie (Velghe & Wierinck, 2013).  

 
Uit het onderzoek blijkt dat 11 van de 18 installaties te kampen hadden met financieel verlies. Het gemiddelde 
verlies bedroeg in 2013 €250.000,-  en de winst van de installaties die wél winst behaalden bedroeg gemiddeld 
€170.000,- (Velghe & Wierinck, 2013). Een vergister die onder de SDE+-regeling valt ontvangt gemiddeld 3 
eurocent per kWh meer voor zijn stroom dan een MEP-vergister (den Boom, 2011).   
 
Er zijn veel factoren die de kosten en opbrengsten beïnvloeden. Indien het management van de 
mestvergistingsinstallatie goed verloopt is het mogelijk om een financieel rendabele vergistingsinstallatie op te 
zetten. Mestvergisting brengt op economisch gebied risico’s met zich mee die zowel gunstig als ongunstig kunnen 
uitpakken. Vergistingsinstallaties die vallen onder de SDE+-regeling hebben een voordeel ten opzichte van 
vergisters die onder de MEP of OV-MEP regeling vallen. 

2.2 Mestwetgeving 
Op 1 januari 2014 gaat de nieuwe mestwet in. Deze wet heeft als belangrijkste pijler de verplichte 
mestverwerking voor bedrijven met een mestoverschot. Mestverwerking betekent volgens de definitie van 
staatssecretaris Dijksma in de voorgestelde Wijziging van de meststoffenwet ‘één of meer behandelingen die 
ervoor zorgen dat mest of mestproducten exportwaardig worden’ (Dijksma, 2013).  
 
Naast de verplichte mestverwerking worden de gebruiksnormen voor fosfaat en stikstof aangescherpt in de 
nieuwe mestwet.  Mestverwerking heeft als eindproduct een  verhandelbaar nitraatproduct  dat geëxporteerd  
kan worden en draagt hierdoor bij aan het wegwerken van het nitraatoverschot. Vergisting heeft als eindproduct 
uitsluitend energie en verandert niets aan het nitraatoverschot. Het mestbeleid is in het geheel gericht op het 
behalen van milieudoelen (Bond Leefbaar Milieu, 2007).    

Gebruiksnormen   
Op het gebied van de gebruiksnormen worden er in de nieuwe mestwet meerdere maatregelen genomen. De 
fosfaatnormen worden aangescherpt. Deze aanscherping zorgt voor een extra fosfaatoverschot van negen 
miljoen kilogram. Het verdwijnen van de huidige correctiefactor van 5 procent op de berekende mestproductie 
is één van de oorzaken voor de kleinere gebruiksruimte voor fosfaat en stikstof. Op zand en lössgrond wordt de 
stikstofgebruiksnorm extra verlaagd met twintig procent voor uitspoelingsgevoelige gewassen, zoals snijmaïs 
(Boerderij, 2013; Dijksma, 2013; Esselink, 2013).  
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De stikstofgebruiksruimte mag worden gevuld met een vastgestelde hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest en 
mag worden aangevuld met kunstmest. De regering wil beter gebruik gaan maken van stikstof uit dierlijke mest. 
Dit kan in de toekomst bijvoorbeeld een vorm zijn van dierlijke stikstof uit verwerkte mest. Deze vervanging mag 
geen nadelige gevolgen hebben op het milieu (Dijksma, 2013).  

Verplichte mestverwerking    
De belangrijkste pijler van de nieuwe mestwet is de verplichte mestverwerking. De verplichte mestverwerking 
voorkomt dat de nationale mestproductie de plaatsingsruimte binnen Nederland niet meer overstijgt. De 
verplichte mestverwerking moet zorgen voor een lagere druk op de mestmarkt. De markt bepaalt zelf welke 
mestsoorten verwerkt gaan worden, dit is afhankelijk van vraag en aanbod van de verschillende mestsoorten. 
Biologische veebedrijven hoeven geen mest te verwerken (Dijksma, 2013). 

Mestverwerking moet een bijdrage gaan leveren aan een betere export. Be- en verwerkte mest is beter 
transporteerbaar. De regering wil graag kringlopen sluiten. De betere export kan bijdrage aan het sluiten van 
kringlopen op West-Europees niveau (Dijksma, 2013).  

Alle bedrijven die een mestoverschot hebben, moeten een deel van het overschot verwerken. Verwerken houdt 
in dat het mest transporteerbaar moet worden gemaakt. Een manier van transporteerbaar maken is het 
verdrogen van het mest. Bedrijven met een kleine verwerkingsplicht krijgen een vrijstelling. De drempel voor 
deze vrijstelling is 100 kg te verwerken fosfaat. De verplichte mestverwerking leidt alleen op bedrijven die een 
mestoverschot hebben tot meer regeldruk (Dijksma, 2013).  

Het mestverwerkingspercentage wordt regionaal bepaald. De verwerkingspercentages voor 2014 zijn voor regio 
Zuid dertig procent, voor regio Oost vijftien procent en voor de overige regio’s vijf procent. In 2015 lopen deze 
percentages nog verder op, zie tabel 2.4. De verwerkingspercentages worden jaarlijks vastgesteld, waarbij 
rekening wordt gehouden met actuele gegevens. Deze percentages worden vastgesteld op een niveau van een 
ministeriële regeling (Dijksma, 2013; Werf, 2013).   

Tabel 2.4; De mestverwerkingspercentages voor de komende jaren (Werf, 2013). 

 

Veehouders kunnen onderling met behulp van een overeenkomst de mestverwerkingsplicht (deels) aan elkaar 
overdragen of overnemen. De mestverwerkingsplicht geldt per kalenderjaar. Ook is in de nieuwe mestwet een 
mogelijkheid opgenomen voor een driepartijenovereenkomst. Hierbij horen de veehouder, de bewerker of de 
intermediair en verwerker. Er is geen eis dat deze overeenkomst voor een bepaald tijdstip moet zijn gesloten. 
De overeenkomst kan daardoor gedurende het kalenderjaar worden gesloten (Dijksma, 2013).  

Mestverwerking door veehouder    
In de nieuwe mestwet is het niet mogelijk dat de veehouder zelf zijn mest verwerkt. Een veehouder kan niet ook 
een intermediaire of verwerkende onderneming zijn. Mestvergisting valt onder mestbewerking en dus niet onder 
mestverwerking met de mestwetgeving die op 1 januari 2014 in werking wordt gesteld. Het vergisten van mest 
draagt dus niet bij aan de verwerkingsplicht. Een veehouder heeft wel de mogelijkheid om een aparte 
onderneming te starten waar de mestverwerking onder kan vallen. Omdat er dan sprake is van twee 
ondernemingen moeten er twee mestboekhoudingen worden bijgehouden (Dijksma, 2013). 
 

2.3 Omgevingsanalyse Zoeterwoude  
Er is een omgevingsanalyse uitgevoerd om een beeld te krijgen welke veehouders er in de omgeving actief zijn 
en wat voor type bedrijven dit zijn. Ook is er onderzocht wat de plaatsingsruimte voor mineralen zijn en de 
aanwezigheid en aan- en afvoer van mest.  
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Demografie  
De gemeente Zoeterwoude bestaat uit Zoeterwoude-Dorp, Zoeterwoude-Rijndijk, Gelderswoude, Weipoort, 
Westeinde en Zuidbuurt. De gemeente Zoeterwoude heeft 8.171 inwoners.  24 % van de inwoners is jonger dan 
20 jaar, 59 % van de inwoners is 20 tot 65 jaar en 18 % van de inwoners is 65 jaar of ouder (CBS, 2013).  

Grond gebruik   
De totale oppervlakte van de gemeente Zoeterwoude is 2.191 hectare. Circa 38 hectare is in gebruik voor 
akkerbouwgewassen. Circa 12 hectare wordt gebruikt voor de tuinbouw. Het grootste deel, namelijk 1.532 
hectare, wordt gebruikt als grasland en voor voedergewassen. De oppervlakte van de landbouwgrond is te zien 
in tabel 2.5 (CBS, 2013).   

Tabel 2.5; Aantal en oppervlakte landbouwbedrijven in de gemeente Zoeterwoude (CBS, 2013) 

 

Aan de grens van Zoeterwoude naar Zoetermeer (in het zuiden, zie afbeelding 4) bevindt zich de Zoetermeerse 
Meerpolder. Dit is een drooggemaakte polder en ligt 4,9 meter beneden NAP. Het veen in deze polder is 
weggehaald voor turf. In deze polder wordt voornamelijk akkerbouw toegepast. In het noorden van het gebied 
(richting de Rijn) bevindt zich meer klei in de grond. Hierdoor is het ontvenen gestopt. Langs de Rijn ligt de grond 
1,5 meter beneden NAP. Er ligt een zogenoemde ‘steilrand’ in het gebied. Dit is een scheiding tussen het gedeelte 
dat wel en het gedeelte dat niet ontveend is (Orleans, 2013).   

Omvang veehouderij   
Het aantal melk- en kalfkoeien (ouder dan twee jaar) in de gemeente is 2.173. Verder bevinden zich in de 
gemeente 386 varkens en 60 leghennen.  

De veehouders in de omgeving zijn in te delen in de volgende categorieën: 
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- Grootschalig (voor Zoeterwoude) met ongeveer 150 stuks melkvee. Deze veehouders bevinden zich 
voornamelijk op klei-op-veen gebieden. Deze hebben ruilverkaveling toegepast.  

- Middelgroot met 80-100 stuks melkvee. Deze veehouders bevinden zich  in het middelste gedeelte van 
de Weipoort, Westeinde, Gelderswoude.  

- Verbreders die onder onder andere zelf kaas en yoghurt maken of andere nevenactiviteiten op het 
bedrijf hebben (Orleans, 2013). 

In de gemeente wordt 73 miljoen kilogram dunne mest door rundvee geproduceerd. Verder wordt er nog één 
miljoen kilogram vaste mest door rundvee geproduceerd en vier miljoen mest door overige diersoorten. De 
mestproductie is de laatste tien jaar licht gestegen.   
 
De totale stikstofuitscheiding is 430.000 kilogram. Hiervan gaat 30.000 verloren aan gasvormige stikstofverliezen. 
Dit komt door vervluchtiging van ammoniak (NH3) en overige gasvormige stikstofverbindingen (N2, NO, N2) in 
de stal en tijdens mestopslag buiten de stal (CBS, 2013).  

Mineralen  
In de gemeente is een plaatsingsruimte voor 400.000 kilogram stikstof. Deze ruimte wordt voor 100 % benut. 
Voor fosfaat is er een plaatsingsruimte van 150.000 kilogram. Het fosfaatgebruik op landbouwbedrijven in de 
gemeente Zoeterwoude is 130.000 kilogram. De benuttingsgraad van fosfaat is 89 %. In de gemeente kan nog 
20.000 kg fosfaat extra worden afgezet (CBS, 2013). 

Aan- en afvoer mest   
De landbouwbedrijven in de gemeente Zoeterwoude voeren jaarlijks vijf miljoen kilogram mest aan. Drie miljoen 
kilogram is afkomstig van rundvee en twee miljoen kilogram is afkomstig van varkens. Per jaar wordt er ook vijf 
miljoen kilogram mest afgevoerd, dit is alleen mest afkomstig van rundvee.  De gegevens over de productie van 
dierlijke mest en mineralen zijn terug te vinden in tabel 2.6 (CBS, 2013). 

Tabel 2.6; Dierlijke mest en mineralen in de gemeente Zoeterwoude (CBS, 2013). 
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Plattegrond bedrijven   
In afbeelding 2.6 staat een greep van de potentiële bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan mestvergisting. 
De rode ballonnen geven de melkveebedrijven aan die het dichtstbij HEINEKEN Nederland gevestigd zijn. Onder 
deze melkveebedrijven zitten grootschalige bedrijven en bedrijven die aan het groeien zijn. De gele ballonnen 
geven de melkveebedrijven weer waar kaas gemaakt wordt. Eén bedrijf is een gemengd bedrijf waar zowel 
melkvee als legkippen worden gehouden, dit bedrijf is weergegeven met een oranje ballon. De bedrijven die 
paarden houden zijn weergegeven met blauwe ballonnen. Het project richt zich op de melkveebedrijven (zowel 
grootschalig, middelgroot en verbreed), omdat de meeste studies omtrent mestvergisting gericht zijn op de 
melkveehouders. De projectgroep verwacht dat melkveehouders meer kennis hebben van mestvergisting dan 
paardenhouders. Door het project alleen te richten op melkveehouders wordt efficiënt kennis verzameld.   

 

Figuur 2.6; Potentiële bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan mestvergisting (Google, 2013). 
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3. Materiaal en Methoden  
 
Dit hoofdstuk geeft een omschrijving van de methode die gebruikt is om informatie te verzamelen en om de 
interessepeiling uit te voeren. Het hoofdstuk is opgesplitst in literatuurstudie, expertmeeting en 
omgevingsanalyse en interviews. Bij de expertmeeting is de discussie aangegaan met verschillende partijen die 
betrokken zijn bij mestvergisting. Bij de interessepeiling zijn acht veehouders in het zuiden van de gemeente 
Zoeterwoude en omgeving gevraagd naar hun mening rondom mestvergisting.   

3.1 Literatuurstudie 
Bij de literatuurstudie is het van belang dat er brede kennis van mestvergisting wordt verkregen. De kennis moet 
te vertalen zijn naar de praktijk, omdat er mondelinge interviews zijn afgenomen bij veehouders die wellicht niet 
deze kennis van mestvergisting hebben.  
 
Bij het uitvoeren van de literatuurstudie zijn betrouwbare bronnen gebruikt. Met betrouwbare bronnen worden 
bronnen bedoelt waarvan de auteur te achterhalen is en geschreven zijn door erkende instanties. Deze bronnen 
zijn tevens wetenschappelijk. Bronnen die ouder zijn dan vijf jaar zijn zoveel mogelijk vermeden. Met de 
literatuurstudie zijn de volgende deelvragen behandelt: 

- Hoe verloopt het vergistingsproces van biomassa tot biogas? 
- Wat voor invloed heeft de nieuwe mestwetgeving op het management van de veehouders? 

In de literatuurstudie komen de onderwerpen naar voren die een rol spelen bij de interessepeiling bij 
veehouders. Dit zijn mestvergisting, digestaat, vergistingsinstallaties, economische aspecten , mestwetgeving en 
een omgevingsanalyse (deze wordt verder toegelicht in paragraaf 3.3 omgevingsanalyse). Deze onderwerpen 
sluiten aan bij de aanleiding van het onderzoek.   

3.2 Expertmeeting  
Als voorbereiding op de interessepeiling en om een beeld te krijgen van de belangen van de verschillende partijen 
is een expertmeeting georganiseerd. Deze vond plaats op 13 november in de vergaderzaal van HEINEKEN 
Nederland in Zoeterwoude. Bij deze expertmeeting werden verschillende partijen uitgenodigd om in discussie te 
gaan. Er is overlegt met de opdrachtgevers welke partijen een rol kunnen spelen bij mestvergisting in de 
omgeving van Zoeterwoude. De uitgenodigde partijen zijn: 

- Provincie Zuid-Holland; 
- Gemeente Zoeterwoude; 
- Wageningen UR Livestock Research; 
- Ekodorp; 
- FrieslandCampina. 

Overige aanwezige partijen zijn: 

- HEINEKEN Nederland; 
- Alterra-Wageningen UR; 
- Hogeschool Inholland. 

Er is gekozen voor een expertmeeting met deze partijen, omdat elke partij andere belangen heeft. Door met 
deze partijen in discussie te gaan werd getracht verschillende visies van verschillende partijen tegenover 
mestvergisting in kaart te brengen.  

Tijdens de expertmeeting zijn via een inleiding een aantal stellingen voorgelegd aan de aanwezige partijen. Over 
deze stellingen volgt de discussie.  
 
Door het uitvoeren van de literatuurstudie zijn een aantal problemen omtrent mestvergisting aan het licht 
gekomen. Dit zijn voornamelijk kansen en bedreigingen voor mestvergisting. De stellingen zijn prikkelend 
gemaakt om een discussie teweeg te brengen.   
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De stellingen die tijdens de expertmeeting aan bod komen waren: 

- Mestvergisting zet de koeien op stal; 
- Individuele mestvergisting is gedoemd te mislukken; 
- Co-vergisting vergroot het mestoverschot; 
- Verandering in wetgeving maakt mestvergisting aantrekkelijk; 
- De veehouderij is de meest belovende sector voor biogasproductie. 

De stellingen zijn opgesteld aan de hand van een brainstorm over het onderwerp biogas en mestvergisting. De 
uitkomsten van de discussie zijn meegenomen naar de interessepeiling en zijn ook meegenomen in de resultaten 
en de analyse van de resultaten van de interessepeiling. 

3.3 Omgevingsanalyse 
Om een beeld te krijgen van de veehouders in gemeente Zoeterwoude is een omgevingsanalyse uitgevoerd. Door 
een interview af te leggen met Ton Orleans (bedrijfscontactfunctionaris en regiocoördinator van de gemeente 
Zoeterwoude) is informatie verkregen over interessante bedrijven om te interviewen. Dit zijn bedrijven die 
openstaan voor interviews en waar een kritische blik van verwacht werd over het onderwerp mestvergisting. 
Ook is er informatie verkregen over het te onderzoeken gebied en welke rol de gemeente kan vervullen bij 
mestvergisting en over eerdere projecten waarbij de gemeente Zoeterwoude bij betrokken was. 

3.4 Interviews  
De interesse onder de acht veehouders is gepeild door middel van interviews. In samenwerking met Gemeente 
Zoeterwoude zijn de veehouders in het gebied ingedeeld in drie categorieën. Deze drie categorieën zijn: 

- Grootschalig (voor Zoeterwoude) met ongeveer 150 stuks melkvee. Deze veehouders bevinden zich 
voornamelijk op klei-op-veen gebieden. Deze hebben ruilverkaveling toegepast.  

- Middelgroot met 80-100 stuks melkvee. Deze veehouders bevinden zich  in het middelste gedeelte van 
de Weipoort, Westeinde, Gelderswoude.  

- Verbreders die onder onder andere zelf kaas en yoghurt maken of andere nevenactiviteiten op het 
bedrijf hebben (Orleans, 2013). 

Samen met de Gemeente Zoeterwoude is een lijst opgesteld met potentiële veehouders uit elke categorie om te 
interviewen. Bij het selecteren van de veehouders is rekening gehouden met de openheid van de veehouders. 
Dit houdt in dat de veehouders mede zijn uitgekozen voor hun bereidheid tot meewerken aan dit project. In 
figuur 3.1 staan de categorie en de locatie van de veehouders die zijn geïnterviewd.   
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Alle veehouders zijn persoonlijk telefonisch benaderd om te vragen of zij mee willen werken met de 
interessepeiling. Indien de veehouders mee wilden werken, zijn maximaal drie studenten bij de veehouder langs 
gegaan om een interview af te nemen.   
 
Er zijn in totaal acht veehouders geïnterviewd, waarvan drie uit de grootschalige categorie, drie van de 
middelgrote categorie en twee uit de verbrede categorie. In bijlage I wordt de vragenlijst van de interviews 
weergeven.  

In totaal zijn er veertien veehouders benaderd voor de interessepeiling. Hiervan wilden acht veehouders 
meewerken aan de interessepeiling. Twee veehouders hadden onvoldoende tijd en vier veehouders hadden 
geen interesse. De veehouders die wel mee wilden werken aan de interessepeiling gaven aan dit vooral te willen 
doen, omdat zij studenten een kans willen geven.  

Het interview is ingedeeld in een aantal hoofdonderwerpen. Deze hoofdonderwerpen vormen het rode draad 
tijdens de interviews. Deze onderwerpen zijn: 

- Algemene bedrijfsinformatie 
- Toekomstperspectief 
- Kringlopen 
- Mestwetgeving 
- (Mest)vergisting 

Het doel van de interviews was om vooral de mening van de veehouders boven water te krijgen. Het was daarom 
belangrijk te zorgen dat de veehouders zoveel mogelijk aan het woord zijn. Het gehele interview is te vinden in 
bijlage I.  
 
Het interview bestaat zowel uit open vragen als uit gesloten vragen. De reden hiervoor is dat veehouders beter 
hun mening kunnen uiten bij open vragen. De gesloten vragen zijn vooral gebruikt om algemene 
bedrijfsinformatie te krijgen, zodat er een reëler beeld van het bedrijf kon worden geschetst.   
 

Figuur 3.1; De veehouders die geïnterviewd zijn per categorie. De veehouder zijn weergegeven op de kaart waar ook 

de begrenzing van Wijk en Wouden (het Groene Cirkels studiegebied) staat aangegeven. 
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De interviews zijn door minimaal twee studenten en maximaal drie studenten afgenomen. Eén student nam de 
leiding in het interview en één student notuleerde tijdens het interview. Indien een derde student aanwezig is 
vulde hij / zij de andere twee studenten aan waar nodig. Van elk interview werden notulen uitgewerkt die later 
gebruikt werden om de resultaten te analyseren en te verwerken.  
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4. Resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden alle resultaten verkregen uit de interviews en de expertmeeting weergegeven. 

4.1 Algemene bedrijfsgegevens 
In totaal zijn er veertien veehouders benaderd voor de interessepeiling. Hiervan wilden acht veehouders 
meewerken aan de interessepeiling. De hoofdreden om niet mee te werken is geen tijd en geen interesse, zie 
figuur 4.1. De veehouders die wel mee wilden werken aan de interessepeiling gaven aan dit vooral te willen doen, 
omdat zij studenten een kans willen geven en op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen. 

 
Figuur 4.1; Reden van veehouders om niet mee te werken 

In figuur 4.2 is een overzicht te zien van het aantal melkkoeien per geïnterviewd bedrijf. Het gemiddelde aantal 
melkkoeien van alle bedrijven samen genomen is 76. Er is slechts één bedrijf wat uitschiet boven de rest, dit 
bedrijf heeft 150 melkkoeien. Er zijn vier bedrijven met circa 70-75 melkkoeien en drie bedrijven met rondom de 
50 melkkoeien.  

 

Figuur 4.2; Het aantal koeien per geïnterviewde veehouder. 

Figuur 4.3 laat zien dat zes van de acht bedrijven rondom de 40 tot 50 hectare land in gebruik heeft. Twee 
bedrijven hebben een grotere hoeveelheid hectare in gebruik, namelijk 90 en 75 hectare. De helft van de 
bedrijven melkt met een melkrobot en de andere helft melkt nog in een melkput. 
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Figuur 4.3; Het aantal hectare per geïnterviewde veehouder. 

4.2 Toekomst 
Slechts twee van de geïnterviewde veehouders hebben aangegeven dat een opvolger klaar staat om het bedrijf 
over te nemen. De helft van de veehouders geeft aan geen opvolger te hebben voor het bedrijf. Voor twee 
bedrijven was de veehouder jong en was niet met zekerheid te zeggen of er in de toekomst een opvolger is die 
het bedrijf overneemt.  

Twee veehouders gaven aan dat verbreding noodzakelijk is om als melkveehouderij te kunnen overleven in de 
omgeving van Zoeterwoude. Uitbreiding van het bedrijf is in de meeste gevallen niet mogelijk door beperkte 
beschikbare ruimte. Drie veehouders geven aan geen plannen te hebben voor de toekomst en één bedrijf gaat 
in de toekomst stoppen als niemand het bedrijf overneemt.  

Kansen in de toekomst   

De veehouders zien gelukkig ook kansen voor hun bedrijf en voor de toekomst. Zo is er momenteel veel vraag 
naar melk en is de melkprijs goed. Ze geven wel aan dat de prijzen van diervoeders steeds hoger worden en de 
melkprijs altijd schommelt en snel kan veranderen. 

Bedreigingen in de toekomst   
Veel veehouders geven aan bedreigingen te zien in de toekomst. Bedreigingen als het huidige antibioticagebruik 
met de bijbehorende gevolgen hiervan voor de gezondheid van vee en de volksgezondheid, de mestwetgeving, 
verstedelijking, strengere milieu eisen en het stijging van de voerkosten hebben volgens veehouders een 
negatieve invloed op de bedrijfsvoering en daarmee op de toekomstperspectieven van het bedrijf. Andere 
bedreigingen zijn specifieker op individuele bedrijven gericht die voornamelijk bij de middenmoot behoren. Een 
bedreiging voor twee van de geïnterviewde bedrijven is de kleinschaligheid van het bedrijf en het voortbestaan 
van het bedrijf. Voor twee veehouder is de stijging van de grondprijs door verstedelijking ook een bedreiging. Zij 
vinden dat de uitbreiding van de veehouderij hierdoor wordt verhinderd.  

4.3 Kringlopen/verduurzaming 
Verduurzaming is een belangrijk onderwerp sinds een aantal jaar. Steeds meer handelingen en veranderingen 
staan in het teken van duurzaamheid en groen produceren. Tijdens de interviews is gepeild of de veehouders 
zich met verduurzaming en/of het sluiten van kringlopen bezighouden, wat zij weten over verduurzaming en of 
zij openstaan voor verduurzaming op het eigen bedrijf. 

In figuur 4.4 is een overzicht te zien van de interesse en toepassing van verduurzamingsmaatregelen op het 
bedrijf. Hier is te zien dat 50% van de veehouders zich op het moment al bezighoudt met verduurzaming. De 
verduurzaming waar de veehouders zich voornamelijk mee bezig hielden betrof het sluiten van mineralen 
kringlopen (2), BEX (1), Koe Kompas (1) en zonnepanelen. Eén veehouder heeft een vergistingsinstallatie op het 
bedrijf. Deze veehouder is biologisch en gebruikt daardoor geen kunstmest maar het ‘biologische’ digestaat wat 
overblijft aan het eind van het vergistingsproces.  
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Figuur 4.4; Overzicht van interesse en toepassing van verduurzamingsmaatregelen op het bedrijf. 

Alternatieve energiebronnen  
Vijf veehouders zeggen meer interesse te hebben voor zonnepanelen, drie hiervan zijn aan het overwegen om 
zonnepanelen aan te schaffen. Deze veehouders hebben namelijk nu nog asbestdaken op de stal liggen welke in 
2024 wettelijk verboden zijn (Rijksoverheid, 2014). Op dit moment kunnen veehouders een subsidie toegewezen 
krijgen wanneer zij besluiten hun oude asbestdak te vervangen door zonnepanelen (Rijksoverheid, 2014). De 
veehouders zijn van mening dat zonnepanelen een makkelijker management en lagere investeringskosten 
hebben dan mestvergisting. Zij vinden het aantrekkelijk dat met zonnepanelen kleinschalig begonnen kan 
worden. Het voordeel dat één van de veehouders ziet in mestvergisting ten opzichte van zonne-energie is dat er 
continu stroom is. Met zonne-energie is er sprake van piekmomenten. Eén veehouder ziet een kans voor 
HEINEKEN Nederland om het asbest te saneren en zonnepanelen te plaatsen. HEINENEKEN Nederland kan dan 
profiteren van de stroom. Twee veehouders geven aan naast zonne-energie ook interesse te hebben in 
windenergie. 

Duurzaam boeren   
Eén veehouder houdt zich bezig met de kringloopwijzer en vindt voornamelijk het bodemleven en duurzaam om 
gaan met de grond het belangrijkste. Zo vindt hij dat: Alle grond in productie moet zijn en dat goede 
landbouwgrond niet moet worden gebruikt voor ‘natuur’. 

Eén veehouder gaf aan dat het bedrijf zich niet bezig houdt met verduurzaming en ook geen interesse heeft zich 
hierin te verdiepen. De overige vier veehouders hebben een positieve kijk op verduurzaming. Drie veehouders 
die nog niet duurzaam bezig zijn hebben zeker interesse om zich hier te verdiepen. Zijn vinden dat verduurzamen 
van de veehouderij belangrijk is voor het behouden van de kwaliteit van het milieu. Daarnaast zien zij 
verduurzaming als de toekomst en vinden zij dat je wel mee moet gaan omdat je anders achter blijft in 
ontwikkeling. Ontwikkelingen gaan namelijk erg snel en daarnaast vraagt de consument om bedrijven die 
bijblijven en meegaan met nieuwe ontwikkelingen.  

Uiteindelijk komt het wel of niet mee willen werken aan verduurzaming bij de veehouders grotendeels neer op 
de economische haalbaarheid. Alle verduurzaming vraagt om een redelijke investering en dit kan voor sommige 
veehouders de drempel zijn om het nog even uit te stellen of er helemaal van af te zien.  
 

4.4 Mestwetgeving   
In 2014 is de nieuwe mestwetgeving van kracht gegaan. Er is onderzocht of de veehouders op de hoogte zijn van 
de nieuwe mestwetgeving en welke effecten de nieuwe mestwetgeving heeft op de bedrijfsvoering. Vier 
bedrijven geven aan geen mestoverschot te hebben en precies uit te komen met hun gebruiksnormen.  

Twee bedrijven hebben een mesttekort en voeren mest aan van andere bedrijven. Twee andere bedrijven 
hebben een mestoverschot, deze mest wordt afgevoerd naar andere bedrijven. Zowel kunstmest als dierlijke 
mest wordt bij zeven bedrijven gebruikt als meststof, terwijl bij één bedrijf alleen dierlijke mest wordt gebruikt.  

Toepassing van verduurzamingsmaatregelen 
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Alle veehouders geven aan op de hoogte te zijn van de nieuwe mestwetgeving. Meerdere veehouders geven aan 
dat het nog onduidelijk is welke gevolgen de nieuwe mestwetgeving heeft voor het bedrijf. Eén veehouder zegt 
dat de hoeveelheid grond dat een bedrijf bezit een rol gaat spelen in de toekomst. Alle veehouders zijn van 
mening dat de nieuwe mestwetgeving tot gevolg heeft dat men sneller een mestoverschot heeft en daardoor 
mest moet verwerken. Alle veehouders zijn van mening dat dit extra kosten met zich mee gaat brengen. De 
veehouders zijn niet precies op de hoogte over hoe mest verwerkt kan worden en weten daarom nog niet hoe 
zij dit aan gaan pakken.  
 
De verbrede- en middel grote bedrijven hebben momenteel geen mestoverschot maar onder de nieuwe 
mestwetgeving zijn zij bang dit wel te krijgen. Deze veehouders geven aan mest te moeten afvoeren om aan de 
nieuwe mestwetgeving te voldoen. 
 

4.5 Beweiding  
De vier veehouders zonder melkrobot geven aan dat de koe in de weide hoort. Zij gaven aan te genieten van het 
moment dat de koeien weer de weide in konden. Volgens één veehouder is het goedkoper om het vee te 
beweiden in plaats van opstallen (met name door energie gebruik). Veehouders die een melkrobot in gebruik 
hebben gaven aan minder moeite te hebben met het opstallen.  
 
Bij de expertmeeting kwam naar voren dat het beweiden of opstallen een groot dilemma is. Volgens de experts 
is mestvergisting duurzaam en kan er, doordat de koeien het gehele jaar op stal staan, minder emissie plaats 
vinden. Anderzijds denken de experts dat koeien in de weide een ‘recreatief nevengebruik’ is en kan de 
maatschappij de koe in de weide zien als een typisch Nederlands kenmerk. Dit zou volgens de experts verloren 
kunnen gaan als de veehouders overgaan op mestvergisting. Volgens de experts moet er dus gekeken worden 
wat het zwaarst weegt. Een expert merkte op dat de koeien maar eigenlijk 10% van hun leven buiten zijn en dus 
de bezorgdheid over het opstallen zou als overdreven kunnen worden beschouwd. De experts stelden vast dat 
goede voorlichting een must is om duidelijk te maken aan de maatschappij waarom de koeien op stal staan. De 
experts denken dat er mogelijkheden voor andere ‘decoratieve elementen’ die binnen de bedrijfsvoering van de 
veehouders passen onderzocht moeten worden om een bijdrage te kunnen leveren aan het landschap. 
 

4.6 Mestvergisting  
Vergisting is waar de interessepeiling om draait. Bij de veehouders is gepeild in hoeverre zij bekend zijn met 
mestvergisting en wat hun mening is over mestvergisting. Vervolgens is de belangrijkste vraag gesteld: zien zij 
een toekomst in mestvergisting op het eigen bedrijf. 
 
In figuur 4.5 is te zien dat zes veehouders bekend zijn met of iets weten over mestvergisting. Deze kennis liep 
uiteen van: weten hoe een vergister eruit ziet en wat er in gaat tot diepere kennis over het gehele proces en 
daarbij de producten die ontstaan. Het verschil tussen mono- en co-vergisting was niet altijd duidelijk onder de 
veehouders. Vijf veehouders hadden nog nooit van monovergisting gehoord. Dit waren zowel veehouders die 
aangaven bekend te zijn met vergisting als veehouders die niet bekend waren met vergisting. Onder de 
veehouders die aangaven bekend te zijn met mestvergisting, waren er dus drie die alleen gehoord hadden over 
het type co-vergisting. In de expertmeeting kwam naar voren dat er een groot verschil is tussen mono- en co-
vergisting. Mono-vergisting is beter voor op een boerenbedrijf, co-vergisting is effectiever bij vergisting op een 
centraal punt. Co-vergisting is echter wel afhankelijk van de energie-, mest- en co-productenmarkt. Eén 
veehouder zei dat hij eigenlijk, zoals een aantal andere veehouders, te weinig diepgaande kennis heeft om een 
concrete mening te vormen over mestvergisting. 
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Figuur 4.5; Aantal boeren die wel of niet bekend zijn met mest- en monovergisting 

Eén van de veehouders heeft zelf een goed draaiende co-vergister op het eigen bedrijf staan. Hij is tevreden over 
de vergister, alleen vertelt hij wel dat het veel arbeid vergt om de machine op een goed niveau te laten werken. 
Er is veel controle nodig om de juiste verhouding te behouden en om ervoor te zorgen dat bij een foutmelding 
ingegrepen kan worden. Twee veehouders zijn ongeveer dertig jaar geleden bezig geweest met zich te verdiepen 
in een vergister. Destijds was de kennis gering en waren dit de eerste typen vergisters waar nog veel verbetering 
bij mogelijk was. Dit heeft ervoor gezorgd dat deze veehouders geen vergister hebben aangeschaft en op dit 
moment ook geen interesse hebben een vergister aan te schaffen.   

Beweegredenen/mogelijkheden  
Beweegredenen zijn beperkt aangezien het grootste deel van de veehouders, zes in totaal, geen toekomst ziet 
in mestvergisting op eigen bedrijf,  zie figuur 4.6. De beweegreden en/of mogelijkheden die genoemd worden 
door de veehouders is de verlaging van de CO2 uitstoot en het opwekken van energie (biogas). Uit de 
expertmeeting kwam naar voren dat de beweegredenen voor vergisting groter kunnen zijn dan alleen het 
opwekken van duurzame energie. Volgens de experts kan er  vanuit de veehouder gedacht worden aan duurzame 
energie, mineralenverwaarding en de vermindering van broeikasgasemissies. Ook zag één veehouder vergisting 
als een optie voor het mestverwerking probleem wat de aankomende verandering in wetgeving met zich mee 
brengt. Deze veehouder wist niet dat mestvergisting hier niet onder valt. Als er geregeld kan worden dat de mest 
op een verantwoorde manier afgevoerd wordt en de veehouders het digestaat terug kunnen krijgen, is 
mestvergisting te overwegen voor de veehouders. 
 
Het verduurzamen wordt steeds belangrijker en daar moet iedereen een steentje aan bijdragen, vinden twee 
veehouders van een verbreed en middelgroot bedrijf. Alle veehouders geven wel aan dat mestvergisting pas 
interessant wordt wanneer het resultaat financieel aantrekkelijk wordt. Uit de expertmeeting kwam naar voren 
dat er vanuit de overheid gestimuleerd kan worden door het verstrekken van een eenmalige starters investering 
(of meerdere malen). De experts zijn van mening dat de doorbraak hiervoor alleen komt als het op termijn lonend 
is en duidelijk is met wie er samengewerkt wordt. Ook denken zij dat door de Europese wetgeving de focus meer 
ligt op duurzame energie en niet op broeikasgasemissies of mineralenverwaarding. 

In de expertmeeting kwam naar voren dat het ook belangrijk is om te weten hoe groot de boerenbedrijven in de 
toekomst worden. Bij een groot bedrijf is vergisting eerder mogelijk en wordt de aanschaf van een vergister 
sneller terugverdiend.  

In figuur 4.6 is te zien dat 75% van de veehouders niet binnenkort over zal gaan naar mestvergisting op eigen 
bedrijf. Zij zien naast enkele voordelen te veel knelpunten om over te gaan tot mestvergisten.  
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Figuur 4.6; Overzicht van het zien van mogelijkheid tot vergisting op het bedrijf 

Voordelen  
Zes veehouders zien geen toekomst op het eigen bedrijf voor mestvergisting en wisten daarom niet veel 
voordelen te benoemen. De helft van de veehouders zagen helemaal geen voordelen in mestvergisting. Twee 
veehouders, waarvan één al een vergister heeft, waren positief over mestvergisting. Twee veehouders gaven aan 
dat de lage CO2 uitstoot een heel positief punt is maar dat hier eigenlijk niet veel aandacht aan wordt besteed 
vanuit de overheid. De verduurzaming van de veehouderij vindt ruim driekwart van de veehouders belangrijk en 
daarnaast is het een positief punt om zelfvoorzienend te zijn als het gaat energieverbruik.  

Knelpunten  
Veehouders zagen in tegenstelling tot de voordelen erg veel nadelen. Als het gaat om grootschaligheid van 
mestvergisting dan zien de veehouders problemen op het gebied van transport in Zoeterwoude. 
Grootschaligheid vraagt om grote hoeveelheden beweging in het gebied in verband met vrachtwagens die 
spullen af en aan moeten voeren voor de vergisters. Dit vinden de veehouders niet goed voor het gebied en 
daarnaast kan een deel van het gebied dit niet aan in verband met de smalle wegen en lanen. Die hoeveelheid 
beweging moet je niet willen in deze omgeving, vinden vier veehouders. 

Twee veehouders zeggen dat op dit moment het verkrijgen van een vergunning lastig is. Dit komt mede door de 
te verwachtte toename van verkeersbewegingen. Ook het plaatsen van de vergister zelf, aangezien deze machine 
een grote ruimte in beslag neemt, draagt bij aan het moeizaam verkrijgen van een vergunning.  
 
Naast deze nadelen vinden veehouders de grote investering in een vergister het grootste nadeel. Ongeveer zes 
veehouders gaven aan gelezen te hebben dat acht van de tien vergisters onder water staan en zij daarom geen 
grote investering willen doen in iets dat niet rendabel is. In een tijd als deze (economische crisis) zijn de 
veehouders voorzichtig als het gaat om investeringen. Eén veehouder was ook van mening dat het een grote 
aanpassing is om een vergister aan te schaffen. Niet alleen de investering is groot maar ook de hoeveelheid 
energie, tijd en geld die een vergister vergt. In de expertmeeting kwam naar voren dat de systemen die nodig 
zijn voor monovergisting in Nederland nu nog te duur zijn (in België worden de vergistingsinstallaties voor de 
helft van de Nederlandse prijs aangeschaft), waardoor er minder animo is voor het toepassen van vergisting op 

het boerenbedrijf.  

Bij alle veehouders, behalve het bedrijf wat al een vergister heeft, moet naast de investering in de vergister ook 
geïnvesteerd worden in aanpassingen die nodig zijn op het bedrijf om de vergister in te passen, zie figuur 4.7. 
Twee veehouders zien de bouw van een nieuwe stal bijna als voorwaarde voor het in kunnen passen van een 
vergister op het bedrijf, net zoals met een melkrobot wordt gedaan. Twee andere veehouders zien helemaal 
geen mogelijk voor een vergister aangezien hun bedrijf te klein is of omdat de toekomst met betrekking tot een 
opvolger onbekend is. Naast alle investeringen zien de veehouders de voerprijzen stijgen door de steeds grotere 
vraag naar co-substraten. Zij zijn op de hoogte van de grote hoeveelheden maïs die geproduceerd worden, die 
vervolgens in Duitsland de vergisters in gaan. Alle veehouders zijn van mening dat dit niet de bedoeling is. Zij 
vinden dat alleen afvalproducten mogen worden gebruikt voor de co-vergisters. 
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Figuur 4.7; Overzicht of aanpassingen op het bedrijf nodig zijn om te vergisten 

Als laatste knelpunt wordt het gevolg voor de mestkwaliteit benoemd door twee veehouders. Eén veehouder 
geeft aan dat een struikelblok rondom mestvergisting is, dat vergisting de koolstof/stikstof verhouding negatief 
beïnvloed. Dit is schadelijk voor het bodemleven en kan op de lange termijn gevolgen hebben voor het 
producerend vermogen van het land, zeker voor kringloopboeren.  

Mening  
De veehouders zijn over het algemeen van mening dat mestvergisting een vak apart is en dat de boer eigenlijk 
bij zijn koeien moet blijven. Ook vinden zij dat koeien in de weide horen en dat goed ‘voer’ niet als co-substraat 
voor de vergister mag worden gebruikt.  

Eén veehouder ziet meer toekomst in nieuwe technieken waarbij vrij methaan wordt opgevangen en daarnaast 
ook zonnepanelen. Dit is een techniek waar men zich in België al veel mee bezig houdt. Zonne-energie wordt 
door meer dan de helft van veehouders gezien als een makkelijkere stap dan mestvergisting. 

Alle veehouders zijn van mening dat er meer bekend moet worden over vergisting en de rentabiliteit hiervan 
voordat het interessant wordt. Daarnaast vinden de veehouders dat er meer informatie verstrekking plaats moet 
vinden om veehouders bij te informeren over mestvergisting.  

4.7 Samenwerkingsmogelijkheden 
Zeven bedrijven geven aan samenwerkingsmogelijkheden te zien bij mestvergisting, zie figuur 4.8. Eén 
grootschalig bedrijf ziet weinig samenwerkingsmogelijkheden. Deze veehouder vindt dat je bij samenwerkingen 
veel verplichtingen moet aangaan en dan ben je de vrijheid kwijt. Hij zou daarom sneller kiezen voor een 
mestvergister op het bedrijf zelf. 

 
Figuur 4.8; Zien de veehouders mogelijkheden voor samenwerking? 
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De veehouders die samenwerkingsmogelijkheden zien bij mestvergisting zien vooral toekomst in een coöperatie. 
De coöperatie heeft daarbij een sturende rol en kan ongeregeldheden voorkomen. Eén van de veehouders geeft 
aan dat samenwerking tussen grote groepen vaak lastig verloopt. Met een coöperatie wordt de 
verantwoordelijkheid gedeeld en wordt er rekening gehouden met de belangen van elkaar. Daarnaast moet de 
coöperatie de kosten en de opbrengsten verdelen. Organisaties die volgens de veehouders hierbij betrokken 
kunnen worden, zijn FrieslandCampina en LTO. Eén veehouder zag in een coöperatie het voordeel dat er 
misschien een mogelijkheid is dat de verwerkingsplicht afgeschaft wordt.  

Alle bedrijven willen allereerst het gas of de elektriciteit zelf gebruiken. Het overschot willen ze leveren aan 
derden. Of de veehouders gas direct willen gebruiken of het gas willen omzetten in elektriciteit weten ze vaak 
niet. Hiervoor hebben ze zich te weinig verdiept in biogasproductie. 

Veel samenwerkingsverbanden onder veehouders in de gemeente Zoeterwoude zijn er niet. De samenwerkingen 
die nu aanwezig zijn onder de veehouders bestaan uit het delen van machines en het helpen met 
landwerkzaamheden. Deze samenwerking vindt plaatst onder de veehouders binnen de gemeente Zoeterwoude. 
Ook zien veehouders het leveren van de melk aan FrieslandCampina als samenwerking. 

Eén veehouder geeft  aan dat een samenwerking alleen maar lukt als iedereen in actie komt en zijn eigen rol gaat 
spelen. Een project met mestvergisting kan een heel mooi project worden. Het wordt dan een soort olievlek: je 
geeft een voorbeeld waar mensen bij willen horen en aan mee willen doen. Alleen moet de eerste stap wel ooit 
gezet worden. 

4.8 Digestaat  
Uit analyse van de interviews blijkt dat zes van de veehouders niet op de hoogte zijn van de werking van digestaat, 
zie figuur 4.9. 

 

Figuur 4.9; Kennis over digestaat  

Eén van de veehouders bemest zijn land met digestaat uit de eigen mestvergister en behaalt daar goede 
resultaten mee. Na uitleg over de werking van digestaat werden bijna alle veehouders enthousiast. Deze 
veehouders zien in dat digestaat een goede bodemverbeteraar kan zijn. Eén van de veehouders is sceptisch over 
het gebruik van digestaat in plaats van drijfmest. Volgens deze veehouder heeft het vergistingsproces een 
negatief effect op de koolstof/stikstof verhouding. Volgens deze veehouder zou op lange termijn het bodemleven 
in gevaar komen, want het bodemleven heeft koolstof nodig om te kunnen voortbestaan.  

Alle veehouders vinden het idee om digestaat als vervanger voor kunstmest te gebruiken aantrekkelijk. Digestaat 
moet dan wel eerst door de Regering wettelijk onder kunstmestvervanger geschaard worden, willen veehouders 
het gaan gebruiken. Eén veehouder vindt dat er de juiste kennis nodig is om een rekensom te maken om de 
kosten en opbrengsten van digestaat en kunstmest te kunnen vergelijken. Hierover zou deze veehouder 
geïnformeerd willen worden. Alle veehouders geven aan dat het kunstmestgebruik omlaag moet in de 
veehouderij.   
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Tijdens de expertmeeting kwam naar voren dat als de normen dalen door de verandering van de wetgeving, de 
nood om meststoffen te verbeteren groter wordt. Volgens de experts kan digestaat dan dienen als vervanger 
voor dierlijke mest en kunstmest. De experts zijn van mening dat digestaat dan onder de noemer van 
kunstmestvervanger geplaatst moet worden om het gebruik van digestaat aantrekkelijker te maken voor de 
veehouders.   

De experts geven aan dat er ook gedacht moet worden aan de verwerking van digestaat. Zij denken dat het 
mogelijk is om digestaat af te voeren naar gebieden die een te kort hebben aan meststoffen. Volgens de experts 
is co-vergisting een goede methode om de samenstelling van digestaat gericht te sturen en daardoor hogere 
landopbrengsten te behalen. De experts vinden dat er bij de Nederlandse veehouders te weinig bekend is over 
de werking van digestaat terwijl in het buitenland wel veel gewerkt wordt met vergisting en het verwerken van 
digestaat. 

4.9 Informatievoorziening 
De veehouders vinden dat er over het algemeen weinig informatievoorziening is rondom onderwerpen als 
mestvergisting en verduurzaming. Zij geven aan dat voorlichtingen bijvoorbeeld via FrieslandCampina kunnen 
plaats vinden.  

Eén van de veehouders gaf aan dat hij graag zou willen dat er iemand langs komt om alles voor mestvergisting 
uit te rekenen per bedrijf. Net zoals dat nu mogelijk is met zonne-energie. 

4.10 Meest belovende sector 
Vergisting in meerdere sectoren is mogelijk, en ook gewenst. ‘Niet op één koe wedden!’ was de zin die leidend 
was tijdens de expertmeeting. Tijdens de expertmeeting werd aangegeven dat de veehouderij op dit moment 
een gemiste kans is wanneer deze niet betrokken wordt bij de productie van biogas. Deze sector heeft namelijk 
potentie om grote hoeveelheden biogas te produceren. 
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5. Discussie  
 
In dit hoofdstuk worden punten met betrekking tot de literatuurstudie, de interessepeiling en de resultaten van 
de expertmeeting bediscussieert. In de interessepeiling is gebleken dat de meeste boeren geen interesse hebben 
om een vergister te plaatsen, dat heeft verschillende oorzaken.    
 
Financiële aspecten   

Wat opvallend is uit de resultaten van het rapport van het Ministerie van Economische Zaken over de kosten en 
opbrengsten van mestvergisters in Nederland is dat de kosten tussen de verschillende installaties sterk 
verschillen, met name de kostenverdeling. Ongeveer 6% van de totale kosten werd besteed aan 
personeelskosten (dit varieert van 2 tot 11%). Ongeveer 31% van de totale kosten bestond uit kapitaal kosten 
(dit varieert van 11 tot maximaal 57%). Dit is opvallend veel en  kan worden verklaard doordat de installatie 
binnen 10 jaar moet worden afgeschreven. Dit is de looptijd van de verkregen subsidies bij aanvang van de bouw. 
Ook variëren de kapitaal kosten door de mate waarin de kapitaal kosten worden gefinancierd uit eigen vermogen 
of uit leningen. Bij dit laatste is vooral de rentevoet op de lening van belang (Velghe & Wierinck, 2013). 
Veehouders die op dit moment kapitaal lenen om een mestvergister te bouwen kunnen te maken hebben met 
een andere rentevoet op de lening waardoor de kapitaal kosten anders kunnen uit pakken.   
 
Uit zowel het rapport van het Ministerie van Economische zaken en het rapport van Velghe en Wierinck is niet 
duidelijk geworden welk type mestvergister (co- of monovergister) financieel rendabeler is. Ook komt niet naar 
voren op welke schaal de onderzochte vergisters produceren en de omvang van de bedrijven waar de 
mestvergisters werkzaam zijn. Er kan dus niet worden vastgesteld welk soort mestvergister financieel het 
aantrekkelijkst is voor wat soort bedrijf.  

Volgens het rapport van Velghe & Wierinck bedroeg de gemiddelde kosten van co-substraten 31% van de totale 
kosten, terwijl den Boom van de Rabobank heeft geconcludeerd dat ondernemers gemiddeld 50% van de totale 
kosten konden toerekenen aan de inkoop van co-substraten. Er blijkt een grote variatie te zijn tussen de kosten 
van co-substraten voor verschillende installaties. Uit onderzoek van Velghe & Wierinck blijkt dat één installatie 
zelfs 80% van de totale kosten kon rekenen aan co-substraten terwijl er ook een installaties waren die deze 
kosten konden reduceren tot onder de 10% (Velghe & Wierinck, 2013). De afzet van digestaat is ook een 
kostenpost waarbinnen zeer veel variatie was. Een oorzaak hiervoor kan zijn dat sommige veehouders meer 
digestaat kunnen aanwenden op het eigen land dan andere veehouders. Deze kosten waren gemiddeld 18% 
maar varieerden van 0% tot wel 56% (Velghe & Wierinck, 2013). 

Uit het onderzoek waarbij de financiën van 18 co-vergisters in kaart werden gebracht bleek dat 11 van de 18 
vergisters te kampen had met financieel verlies (Velghe & Wierinck, 2013). Opvallend is dat slechts één van deze 
installaties een SDE-subsidie ontving terwijl de andere 10 installaties MEP of OV-MEP subsidies ontvingen. Het 
type subsidie waaronder de mestvergister valt kan invloed hebben op de financiële rendabiliteit. Het gemiddelde 
verlies bedroeg €250.000,- op jaarbasis in 2013 en de winst van de  zeven installaties die wel winst behaalden 
bedroeg gemiddeld €170.000,- gedurende het jaar 2013. Uit deze gegevens kan men concluderen dat de recent 
gebouwde installaties die onder de SDE-subsidie vallen beter gesubsidieerd zijn dan installaties die onder de MEP 
of OV-MEP subsidies vallen (Velghe & Wierinck, 2013). Naast deze gegevens gaven de veehouders aan zelf ook 
in vakbladen gelezen te hebben dat acht van de tien vergisters onder water staan. Deze verschillen in informatie 
kunnen er mede de oorzaak van zijn dat de boeren moeite hebben om zich goed te informeren over vergisting. 
De kosten en baten blijken zeer afhankelijk van de soort installatie en soort bedrijfsvoering te zijn.  
 
Toekomst  
Bij slechts twee van de acht veehouderijen staat een opvolger klaar om het bedrijf over te nemen. Dit is een 
bedreiging voor de (duurzame) ontwikkelingen in de veehouderijsector in de omgeving van Zoeterwoude. Omdat 
veel veehouders aangeven in de toekomst niet verder te ontwikkelen, is de kans dat deze bedrijven ooit 
mestvergisting toe gaan passen klein. Veel veehouderijen hebben weinig mogelijkheid om het bedrijf uit te 
breiden onder andere door de hoge grondprijzen. Hierdoor wordt het vinden van veehouderijen in de omgeving 
van Zoeterwoude die mee willen werken aan de missie van HEINEKEN Nederland moeilijk.  

Verduurzaming  
De positieve kijk van veehouders op verduurzaming kan positief zijn voor mestvergisting. Het milieu is een punt 
dat daarbij belangrijk is. Indien aangetoond is dat mestvergisting duurzaam is en goed is voor het milieu, kan dit 
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zorgen voor groei in de interesse in mestvergisting. Het is voor veehouders nog onduidelijk in hoeverre 
mestvergisting duurzaam is. Zij waren niet op de hoogte dat de vergister een reductie van broeikasgasemissies  
 
Zonnepanelen versus vergisting   
Uit het interview is gebleken dat veehouders als duurzame optie en elektriciteitsopwekking eerder voor 
zonnepanelen kiezen dan voor een vergistingsinstallatie. De veehouders vinden dat het aanschaffen van 
zonnepanelen financieel niet rendabel is.  De regeling die momenteel beschikbaar is, om bij het vervangen van 
asbest te beginnen met zonnepanelen, is ook nog niet financieel aantrekkelijk genoeg.  

Mestwetgeving  
Wanneer de nieuwe mestwetgeving de aanscherping van de stikstof en fosfaat normen invoert, denkt een aantal 
bedrijven met een mestoverschot te maken te krijgen. Door onbekendheid van de nieuwe normen is het nog niet 
bekend of ze te maken krijgen met een mestoverschot en hoe groot dit overschot wordt. Het is daarom nog niet 

met zekerheid te zeggen of deze veehouders  de drempelwaarde van 100 kilo fosfaat overschrijden.  
 
Onder de veehouders is het onduidelijk wat in de nieuwe mestwetgeving wordt verstaan onder mestverwerking. 
Veehouders zien kansen voor mestvergisting als mestverwerking. Mestvergisting wordt in de wetgeving gezien 
als mestbewerking en niet als mestverwerking. Hierdoor vinden veehouders mestvergisting minder interessant.  

Tijdens het uitvoeren van het onderzoek werd de conceptversie van de nieuwe mestwetgeving meerdere keren 
aangepast. Hierdoor was het onduidelijk voor de projectgroep en de veehouders wat de definitieve 
mestwetgeving inhoudt en werd het onmogelijk om veehouders tijdens de interviews diepgaande informatie te 
geven over de nieuwe mestwetgeving.  

Weidegang versus vergisting   
Voor een optimale benutting van de mestvergister is het aantrekkelijk koeien op te stallen om zo veel mogelijk 
mest op te vangen. Omdat veel veehouders weidegang belangrijk vinden in de bedrijfsvoering, kan het zijn dat 
veehouders niet van plan zijn koeien ooit op te stallen. Voor sommige veehouders is het typisch Nederlandse 
kenmerk ‘koeien in de weide’ belangrijker dan het opstallen van koeien bij het toepassen van mestvergisting. De 
vraag is of de veehouder eerst nadenkt over  vergisting en dan over weidegang, of eerst over weidegang en dan 
over vergisting. Imago kan ook een grote rol spelen bij het wel of niet opstallen van de koeien. Wanneer een 
veehouderij besluit alle koeien op te stallen, kan dit zorgen voor een slechter imago in de maatschappij. 
 
Samenwerkingsmogelijkheden  
Als samenwerkingsmogelijkheid bij vergisting is een coöperatie van de veehouders het meest aantrekkelijk. Het 
is voor de veehouders belangrijk dat geluisterd wordt naar de belangen van alle partijen. De vragen die hierbij 
spelen zijn onder andere hoe deze coöperatie er uit moet komen te zien, wie deze coöperatie moet opstarten 
en hoe het bestuur moet worden georganiseerd. Heeft de mogelijkheid om collectie te vergisten wel of niet 
effect op ene eventuele beslissing om over te gaan op vergisting? 

Gebruik biogas   
De veehouders geven aan dat zij biogas willen omzetten in elektriciteit en dit zelf willen gebruiken op het bedrijf. 
Om dit te doen hebben de veehouders een Warmte-Kracht-Koppelingsinstallatie nodig. Als de veehouders deze 
aanschaffen, zullen de veehouders de WKK waarschijnlijk vol willen benutten. Dit is een probleem voor HEINEKEN 
Nederland, omdat zij alleen biogas willen gebruiken in de brouwerij.   
 
Digestaat  
Bij onbekendheid over digestaat is tijdens het interview uitleg gegeven over de werking er van (o.a. meer 
mineralen stikstof). Na uitleg van de interviewers werden de veehouders positief over digestaat. Een veehouder 
gaf aan dat het vergistingsproces de koolstof-stikstofverhouding verandert waardoor het digestaat slechte 
invloed heeft op het bodemleven. De vraag is of het vervangen van dierlijke mest door digestaat op lange termijn 
schadelijk kan zijn voor het bodemleven. Als de koolstof/stikstofverhouding negatief beïnvloed wordt, is 
digestaat alleen interessant als kunstmestvervanger en niet als vervanger voor dierlijke mest. 

Verkeersbewegingen  
Uit het interview is gebleken dat veel veehouders bezorgd zijn over de verkeersbewegingen die (mest)vergisting 
veroorzaakt. Dit is ook een groot knelpunt voor het toepassen van vergisting op veehouderijen. Alleen bij co-
vergisting en bij vergisting op grote schaal is sprake van een toename van verkeersbewegingen. Bij 
monovergisting op bedrijfsschaal hoeft geen sprake te zijn van een toename van verkeersbewegingen. Doordat 
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voor mestvergisting de mest zo vers mogelijk moet zijn is het noodzakelijk de mest meerdere keren per dag naar 
de vergister te transporteren. Indien dit met vrachtwagens gebeurt, vinden er dagelijks veel transporten met 
vrachtwagens plaats. Indien de mest via een (ondergrondse) leiding getransporteerd wordt, is het probleem van 
de verkeersbewegingen opgelost. 

Beeldvorming 

Veel veehouders hebben een negatief beeld van mestvergisting. De veehouders dragen argumenten aan die het 
nadeel van mestvergisting onderstrepen. Mogelijk doen de veehouders dit als verdediging tegen nieuwe 
ontwikkelingen. Geen of een verkeerde informatievoorziening kan ook de oorzaak zijn van een negatief beeld 
van mestvergisting. De berichten in de media waarbij aangegeven wordt dat het grootste deel van de 
mestvergisters onder water staan draagt ook niet positief  aan de kijk van veehouders op mestvergisting.  

Informatieverstrekking  
Tijdens de interviews met de veehouders werd het duidelijk dat veel veehouders niet op de hoogte waren van 
de mogelijkheden die mestvergisting kan bieden. Meerdere veehouders wisten niet concreet te antwoorden op 
vragen over digestaat, de nieuwe mestwetgeving en algemene vragen over (mest)vergisting. Ook wisten veel 
veehouders niet dat biogas omgezet kan worden naar elektriciteit en warmte.  Het ontbreken van deze 
informatievoorziening naar veehouders toe kan bijdragen aan de terughoudende houding en huidige meningen 
die veehouders hebben met betrekking tot vergisting.   
 
Management  
Omdat een vergistingsinstallatie veel onderhoud en supervisie vergt, zien de veehouders zelf het toepassen van 
vergisting op eigen bedrijf niet snel gebeuren. De veehouders denken bij duurzame toepassingen op het bedrijf 
eerder aan zonnepanelen en niet aan co- of monovergisters. Veehouders vinden dat mono of co-vergisting een 
vak apart is en niet in de veehouderij past. Daarnaast geven de veehouders aan dat grote aanpassingen aan het 
bedrijf nodig zijn als zij met mestvergisting willen beginnen. Doordat de mest zo vers mogelijk moet zijn voor 
mestvergisting, kan de ruimte onder roosters niet meer gebruikt worden als mestopslag. Investeringen in 
aanpassingen van mestopslag of in nieuwe mestopslag zijn daarom noodzakelijk.  
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6. Conclusie 
 

Het wordt voor HEINEKEN Nederland lastig om met melkveehouders in de gemeente Zoeterwoude twintig 
miljoen m3 biogas te produceren. Hieronder staat vermeld waarom.  

 Slechts twee van de acht geïnterviewde melkveebedrijven heeft een opvolger. Dit staat de (innovatieve) 
ontwikkeling van de melkveebedrijven zonder opvolger in de weg. Het vinden van melkveebedrijven in 
de gemeente Zoeterwoude die mee willen werken aan de missie van HEINEKEN Nederland is moeilijk; 
 

 Eén veehouder in  de gemeente Zoeterwoude is geïnteresseerd in mestvergisten, maar alleen bij 
nieuwbouw; 
 

 Melkveehouders in de gemeente Zoeterwoude vinden de investering in een vergistingsinstallatie groot; 
 

 Melkveehouders in de gemeente Zoeterwoude vinden het aantrekkelijker om te investeren in een 
vergistingsinstallatie bij de nieuwbouw van een stal; 
 

 De twee grootste knelpunten die melkveehouders in de gemeente Zoeterwoude zien is de toename van 
verkeersbewegingen in de omgeving van Zoeterwoude en het mogelijke opstallen van koeien wanneer 
mestvergisting op het bedrijf wordt toegepast;  
 

 Veehouders in Zoeterwoude geven aan te weinig kennis te hebben over alle aspecten van 
mestvergisting en hebben hierdoor geen volledig onderbouwde mening;  
 

 Bij mestvergisting zouden de meeste melkveehouders het biogas om willen zetten in elektriciteit. Het 
overschot willen zij leveren aan derden. Zelfs als een veehouder gaat vergisten is het daarom lastig om 
aan biogas te komen. 

Hieronder staan beweegredenen voor de veehouders om te starten met mestvergisting of verduurzaming. 
Wanneer deze punten mogelijk gemaakt worden en/of gestimuleerd worden, is het eventueel mogelijk om 
veehouders te stimuleren om te beginnen met mestvergisting.  

 Mestvergisting is alleen interessant voor veehouders wanneer hiermee een goed financieel resultaat te 
behalen is;  
 

 Melkveehouders in de gemeente Zoeterwoude zien als samenwerkingsmogelijkheid voor 
mestvergisting het meest in een coöperatie. Organisaties die hierbij betrokken kunnen worden, zijn 
onder andere FrieslandCampina en LTO; 
 

 Duurzaamheid, weidegang en imago beïnvloeden de keuze voor wel of niet vergisten. Uit de interviews 
is gebleken dat innovatieve ontwikkelingen en automatisering in de veehouderij (door bijvoorbeeld de 
melkrobot) voor een verandering in de kijk op weidegang schijnt te zorgen;   
 

 De werking van digestaat op lange termijn is nog te onbekend. Melkveehouders in de gemeente 
Zoeterwoude zien een kans als digestaat gezien wordt als kunstmestvervanger; 
 

 Beweegredenen voor melkveehouders in de gemeente Zoeterwoude om te starten met mestvergisting 
zijn zelfvoorzienend worden in het energieverbruik en reductie van CO2-emissie. 

Overige conclusies zijn:  
 

 Vergisting is een anaëroob proces waarbij door behulp van micro-organismen mest (en eventueel 
biomassa) wordt omgezet tot biogas. Biogas bestaat uit 55-60% methaan (CH4), 35-40% koolstofdioxide 
(CO2) en daarnaast ook nog uit waterstofsulfide (H2S), stikstof (N2) en zuurstof (O2); 
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 Op 1 januari 2014 gaat de nieuwe mestwet in. Deze wet heeft als belangrijkste pijler de verplichte 
mestverwerking voor bedrijven met een mestoverschot. Op dit moment zijn de gevolgen bij de 
melkveehouders in de gemeente Zoeterwoude nog onbekend. Ook is het onduidelijk voor de 
veehouders wat het verschil tussen mestbewerking en mestverwerking is en waar mestvergisting onder 
valt;  
 

 Melkveehouders in de gemeente Zoeterwoude zien als grootste bedreigingen voor de toekomst de 
nieuwe mestwetgeving, antibioticagebruik en verstedelijking;  

Een alternatief voor HEINEKEN Nederland om veehouders te betrekken bij de verduurzaming voor 2020 zou 
zonne-energie kunnen zijn. Melkveehouders in de gemeente Zoeterwoude vinden het aantrekkelijk om te 
investeren in duurzaamheid, voornamelijk zonnepanelen worden hierbij overwogen. Zij vinden zonnepanelen 
makkelijker in het ouderhoud dan een vergistingsinstallatie. Financieel zijn zonnepanelen echter nog niet 
aantrekkelijk genoeg.  
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7. Aanbevelingen 
 
Als HEINEKEN Nederland de veehouders in de omgeving van Zoeterwoude wil betrekken bij hun doel om in 2020 
klimaatneutraal te produceren, moet de informatieverstrekking voor veehouders verbeteren. Momenteel is er 
weinig tot geen informatieverstrekking aan veehouders over (mest)vergisting, mestwetgeving, digestaat en 
algemene verduurzaming van veehouderijen. Verscheidene veehouders werden na verdere informatie over 
bijvoorbeeld digestaat geïnteresseerd in de werking hiervan. Als deze veehouders al geïnteresseerd worden 
tijdens een kort interview, kunnen deze veehouders bij betere informatieverstrekking wellicht enthousiast 
worden voor het toepassen van mestvergisting.  
 
Omdat de interesse in mestvergisting onder melkveehouders in de gemeente Zoeterwoude laag is, kan ook 
gekeken worden naar andere duurzame energie-opwekkers. Hierbij kan gedacht worden aan andere vormen van 
mestverwerking, zonne-energie en windenergie. Bij andere duurzame energie-opwekkers wordt meestal 
elektriciteit geproduceerd in plaats van biogas. HEINEKEN Nederland kan misschien beter de focus leggen op 
duurzame energie in de vorm van elektriciteit. Eén veehouder gaf als aanbeveling aan HEINEKEN Nederland om 
asbestdaken bij melkveebedrijven te saneren en vervolgens zonnepanelen te plaatsen. De energie die hierbij 
opgewekt wordt kan door HEINEKEN Nederland gebruikt worden.  
 
Daarnaast wordt aanbevolen om een vervolgonderzoek uit te voeren naar aanleiding van deze interessepeiling 
onder veehouders en daarbij het onderzoek te verbreden door een interessepeiling uit te voeren in andere 
gemeenten rondom HEINEKEN Nederland. Bij een vervolgonderzoek kunnen ook andere bedrijven dan 
melkveebedrijven worden meegenomen, zoals maneges.  
 
Vanuit de overheid moet mestvergisting gestimuleerd worden door het verstrekken van een eenmalige 
starterinvestering (of meerdere malen). De doorbraak voor mestvergisting komt alleen als het op termijn lonend 
is en duidelijk is met wie er samengewerkt wordt. Ook de Europese wetgeving moet de focus meer leggen op 
broeikasgasemissies en mineralenverwaarding in plaats van alleen duurzame energie. 
 
Het is voor veehouders aantrekkelijke om te starten met mestvergisting als digestaat komt te vallen onder 
kunstmestvervanger volgens de mestwetgeving. Dit zorgt ervoor dat het geproduceerde digestaat het 
mestoverschot terugdringt. 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat “de koe in de wei” een belangrijk imago heeft en van recreatief belang is bij 
de consument. Daarom dient onderzocht te worden naar mogelijk nieuwe decoratieve elementen. Deze kunnen 
een vervanging zijn voor koeien in de weide wanneer opstallen meer toegepast gaat worden. Verder kan gekeken 
worden in hoeverre duurzaamheid belangrijker kan worden voor de maatschappij dan weidegang.  
 
Wanneer HEINEKEN Nederland dit project werkelijkheid wil laten worden, moeten er stappen ondernomen 
worden waardoor veehouders deel willen en kunnen nemen aan mestvergisting. Hierbij gaat het vooral om 
informatievoorziening en financiële bijdrage.  

 

 

 
  



 46 

Referenties 
 

- Agentschap NL, 2010. Naar een betere toepassing van digestaat. Ministerie van Economische Zaken.  
- Biewenga, G. en H.J. van Dooren, 2002. Mestvergisting op boerderijschaal. PraktijkKompas Rundvee.  
- Biewenga, G., Dooren, H. v., Wagenberg, V. v., Wagenberg, M. v., Stouthart, F., & Kool, A. (2005). 

Mestvergisting is haalbaar. AGRABETON, 16-17. 
- Bond Leefbaar Milieu. (2007). Actiehandboek mestverwerking. Handleiding bij de beoordeling van een 

milieuaanvraag, 6.  
- Booij, A. (2006). Groene energie uit koeienmest . Veeteelt, 60. 
- Boom, den, Hans, 2011. Benchmark (co-) vergisting boekjaar 2010: Rendement door markt in 

verdrukking! Rabobank Food & Agri Thema update:vergisting. 
- Broeze, J., P. Hoeksma, H. Willers en W. Corré, 2005. De waarde van digestaat van co-vergisting ten 

opzichte van dierlijke mest. Agrotechnology & Food Innovations B.V. Wageningen.  
- Bruns, E., D. Ohlhorst, B. Wenzel en J. Köppel, 2011. Renewable Energies in Germany’s Electricity 

Market.   
- Dijksma, S., 2013. Wijziging van de Meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht). Nota naar 

aanleiding van het nader verslag 
- Derksen, H., Zwart, L. Haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van eendenkroos als een nieuw 

zetmeelgewas. Stichting Sustenable Forum.  
- Esselink, W., 2013. Fosfaatoverschot 9 miljoen kilo groter; Lagere stikstofnorm voor akkerbouw op 

zand. Boerderij no. 51, 8-11 
- Ecofys, 2003. Internationale Verkenning Mestvergisting. Utrecht. 
- Hoeksma, P, F.E. de Buisonjé, P.A.I. Ehlert en J.H. Horrevorts (2011)Mineralenconcentraten uit dierlijke 

mest. Monitoring in het kader van de pilotmineralenconcentraten. Livestock Research Wageningen 
UR, Rapport 481, Lelystad. 

- Hoeksma, P., 2013. Verwerking van digestaat uit co-vergisting. ACRRES - Wageningen Universiteit en 
Researchcentrum. Wageningen. 

- Migchels, G., Kuikman, P., Aarts, H., Dooren, H. v., Ehlert, P., Luttik, J., Zwart, K. (2011). Kansen en 
bedreigingen voor mestvergisting en groengasproductie in de Gelderse landbouw, De eerste 
verkenning. Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 

- Milieu dienst West-Holland, 2013. Benutten biomassa in Holland Rijnland. DHV B.V.  
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013. Handreiking monovergisting van dierlijke mest. 

Kenniscentrum Infomil. 
- Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. – Wageningen Universiteit en Researchcentrum, z.j. 

Digestaat, voor u en het milieu het beste resultaat. Lelystad. 
- Rabobank. (2013). Toekomst Biogas: Van laagwaardige input naar hoogwaardige output. Nederland: 

Rabobank Food & Agri. 
- Roskilde University RUC, 2004. The Development of Biogas Technology in Denmark: Achievements & 

Obstacles. Department of Environment, Technology and Social Studies, Denmark 
- Schellekens, J,  2012. Mestvergisting is niet rendabel. De Boerderij.  
- Velghe, F. Wierinck, I, 2013. Evaluatie van de vergisters in Nederland. Innovatieagenda Energie Nieuw 

gas, ministerie van Economische Zaken. 
- Velthof, G.L., 2011. Synthese van het onderzoek in het kader van de Pilot Mineralenconcentraten. 

Alterra Wageningen UR.  
- Greeve, J, 2012. Vergisting, Mestvergisting: een ontwikkeling met toekomstperspectief. Wageningen 

UR. 
- Zwart, K., Oudendag, D., Ehlert, P., & Kuikman, P. (2006). Duurzaamheid co-vergisting van dierlijke 

mest. Wageningen: Alterra. 

Internetbronnen 

- Boerderij, 2013. Mestruimte kleiner door afschaffen correctiefactoren. URL: 
http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2013/10/Mestruimte-kleiner-door-afschaffen-
correctiefactoren-1382753W/, geraadpleegd op 13 oktober 2013 

- Carels, J., 2008. Hoe ziet een biogasinstallatie eruit? URL: 
http://www.jcarels.be/index_biogasinstallatie.htm geraadpleegd op 20 oktober2013. 



 47 

- CBS, 2013. Landbouw. URL: 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/search/?RC=GM0638&Q=landbouw&SPT=True&SPD=True&SPV=True&
SVD=False&RUN=False&LA=NL&USESEARCHPARAMETERS=True, geraadpleegd op 20 november 2013 

- Fibronot, z.j. Wat kost een mestvergister? URL: http://fibronot.nl/page_id177-mestvergister/#m, 
geraadpleegd op 20 oktober 2013. 

- Fouragehandel, 2013. Bierbostel. URL: http://www.fouragehandelbus.nl/vochtrijke-
krachtvoeders/nieuws/bierbostel/, geraadpleegd op 13 oktober 2013. 

- Groene cirkels, 2013.  Video schema. URL:http://www.groenecirkels.nl/nl/groenecirkels/Nieuws-
1/Video-schema.htm , geraadpleegd op 13 oktober 2013. 

- Mayer Brown, 2011. The German Renewable Energy Act of 2012. URL: 
http://www.mayerbrown.com/publications/The-German-Renewable-Energy-Act-of-2012-12-08-2011/ 
Geraadpleegd op 21 december 2013. 

- Rijksoverheid, 2014, Asbestbeleid, Geraadpleegd op 07-01-2014, 
URL: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/asbestbeleid  

- Snoo, E. de, 2012. Mestvergisting is niet rendabel. URL: 
http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2012/6/Mestvergisting-is-niet-rendabel-1027323W/, 
geraadpleegd op 20 oktober 2013. 

- Werf, M. van der, 2013. De nieuwe mestwet; het aangepaste wetsvoorstel eenvoudig uitgelegd. URL: 
http://www.keydollar.nl/nieuwe-mestwet/, geraadpleegd op 13 oktober 2013 

Deskundigenlijst  

- Dorp, van J., Biologisch melkveehouder met co-vergister, Ekodorp, 13-11-2013. 
- Dubbeld, D., Senior beleidsmedewerker Energie, Afdeling Mobiliteit en Milieu | bureau Geluid, 

Luchtvaart en Energie, Provincie Zuid-Holland, 13-11-2013. 
- Kempers, J., Manager Sustainable Development, HEINEKEN Nederland, mededeling projectvergadering 

8-10-2013 
- Oome, K., Senior Projectleider, Afdeling Projecten en Programma’s, Directie Ruimte en Mobiliteit, 

Provincie Zuid-Holland, 13-11-2013. 
- Orleans, T., Bedrijfscontactfunctionaris en regiocoördinator, Gemeente Zoeterwoude, gesprek op 

gemeentehuis op 28-11-2013. 
- Smit, A., Alterra – Wageningen UR, 09-2013 tot 01-2014. 
- Straatsma, J., Manager Duurzame Melkveehouderij, FrieslandCampina, 13-11-2013. 
- Verdoes, N., Sr. Onderzoeker Mestbe- en verwerking, Wageningen UR Livestock Research, Afdeling 

Milieu, 13-11-2013. 

 

  



 48 

Bijlagen 

Bijlage I: Interview  
Doel: 
Inzicht krijgen in de meningen van veehouders ten opzichte van vergisting. 

Inhoud interview: 

- Toelichting interview 
- Algemene bedrijfsinformatie 
- Toekomstperspectief 
- Kringlopen 
- Mestwetgeving 
- (Mest)vergisting 

Interviewvragen: 

Toelichting interview  

- Wie wij zijn? 
- Waarvoor doen we dit?   

Algemene bedrijfsinformatie 

1. Hoeveel koeien heeft u? 
a. < 50 
b. 50 – 100 
c. 100 – 150 
d. > 150 

2. Hoeveel hectare land heeft u? 
a. < 25 ha 
b. 25 – 50 ha 
c. 50 – 75 ha 
d. > 75 ha 

3. Welk type stal heeft u? 
a. Potstal 
b. Ligboxenstal 
c. Compoststal 
d. Groepshuisvesting 

4. Welk management hanteert u? 
a. Opstallen 
b. Weidegang 

5. Hoe melkt u? 
a. Carrousel 
b. Melkrobots 
c. Visgraat 

6. Heeft u een mestoverschot of tekort? 
a. Overschot 
b. Tekort 
c. Nee 

7. Hoe bemest u uw land? 
a. Dierlijke mest 
b. Kunstmest 
c. Beiden 
d. Overig 
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Toekomst 

8. Wat zijn uw plannen voor de toekomst? 
a. Stoppen 
b. Stilstaan 
c. Groeien  

9. Welke kansen en bedreigingen ziet u in de toekomst met betrekking tot het nieuwe mestbeleid?  

Kringlopen 

10. Bent u al bekend met de aanwezige kringlopen op uw bedrijf, zo ja met welke? 
11. Welke rol spelen de kringlopen binnen uw bedrijfsvoering? 
12. Hoe kijkt u aan tegen het verduurzamen van de veehouderij? (CO2-neutraal, enz..) 
13. Houd u zich bezig of wil u zich bezig gaan houden met verduurzaming? 

a. Ja 
b. Nee, wel interesse 
c. Nee, geen interesse 

Mestwetgeving/vergisting 

14. Bent u bekend met de aanpassingen van de mestwetgeving? 
15. Wat zijn de effecten van de nieuwe mestwetgeving op uw bedrijf? 
16. Bent u bekend met mestvergisting? Zo ja, wat weet u al? 

a. Ja 
b. Nee 

17. Ziet u mogelijkheden voor mestvergisting op uw bedrijf?  
a. Ja 
b. Nee 

18. Wat zouden voor u beweegredenen zijn om te starten met mestvergisting? 
19. Welke voordelen ziet u in mestvergisting? 
20. Welke knelpunten ziet u in mestvergisting? 
21. Zijn er aanpassingen op uw bedrijf nodig om te starten met mestvergisting? 

a. Ja 
b. Nee 

22. Ziet u samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van mestvergisting? (Centraal, ..) 
a. Ja : soorten 
b. Nee 

23. Welke samenwerkingsverbanden zijn er al? 
24. Voor welk doeleinden zou u het geproduceerde biogas gebruiken? 

a. Afzetten 
b. Eigen gebruik  
c. Beiden 

25. Bent u bekend met digestaat? 
a. Ja 
b. Nee 

26. Welke meerwaarde zou digestaat op uw bedrijf kunnen hebben? 

 


