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‘Vergisters lijken op auto’s uit 1935’
Efficiëntie van installaties kan fors omhoog door biomassa te bewerken

Met het bewerken van bio-

massa is de efficiëntie van

vergistingsinstallaties fors te

verhogen. ‘Met hetzelfde aan

tal vergisters kunnen we over

twintig jaar de dubbele hoe

veelheid energie produceren’,

zegt Christof Wetter van de

hogeschool voor toegepaste

wetenschap in Münster.

etter houdt zich bezig met
onderzoek naar optimalisatie
van vergisters. Tijdens de work

shop Efficiencyverbeteringen van vergis
tingsinstallaties, vorige week woensdag
nabij Steinfurt in Duitsland, vergeleek
hij de huidige vergisters met een auto uit
1935. ‘We zijn bij vergistingsinstallaties
nog ver weg van de vernieuwingen die de
automobielindustrie de laatste vijftig tot
zeventig jaar heeft doorgemaakt.’

Een Ford 239 auto met acht cilinders
en een inhoud van 4 liter was in 1935
goed voor 95 pk. Een nieuwe Ford Focus
haalt nu 125 pk uit een driecilindermo
tor met een inhoud van slechts 1 liter. De
motor gaat door verbeterde techniek veel
efficiënter om met brandstof. Tegelijk
hebben auto’s voorzieningen als ABS,
airco en cruise control.

Wetter: ‘Over vijf of tien jaar staan
er meerdere installaties bij vergisters
om de biomassa te bewerken. Ik denk
namelijk dat we de komende jaren flinke
vorderingen maken met chemische en!
of en enzymatische voorbehandelingen
van organische stoffen. Hierin zit veel
potentie. Bewerkingen zorgen voor meer
afbraak van organische stof, meer bio-
gas en minder digestaat.’

Verhogen van de efficiency van het
vergistingsproces is in Nederland erg
actueel. Uit cijfers van de Rabobank
blijkt dat van de circa 180 vergisters in
Nederland slechts één op de drie met
winst draait. Het Groen Gas project kijkt
vooral naar de ‘knoppen’ waar onderne
mers aan kunnen draaien, zoals optima
liseren van het vergistingsproces, alter
natieve reststromen en voorbehandelen.

‘Als het gaat om vergistingsinstalla
ties zijn er verschillen tussen Duitsland
en Nederland. Bij het grensoverschrij
dende Groen Gas project kijken we naar
een lijst met gezamenlijke aandachts
punten. Het project wil oplossingen voor
de knelpunten aandragen’, zegt project-

leider Bart Bagerman, werkzaam bij de
provincie Groningen.

De hogeschool in Münster is sinds
1999 bezig met onderzoek naar het ver
beteren van het rendement van vergis
ters. De school is een van de 65 betrokken
partijen bij het grensoverschrijdende
Interreg Groen Gas programma. ‘Het is
moeilijk communiceren met 65 part
ners. Het project kwam daardoor in april
2012 moeilijk op gang’, zegt Bagerman.
In totaal zijn er achttien projecten die
innovatieve oplossingen moeten aan
dragen.

BOTSREACTOR
De hogeschool in Münster kijkt

onder andere naar het effect van de
botsreactor op verschillende substra
ten. Door materiaal in een installatie
meervoudig te laten botsen zijn vezelige
producten als bermgras en stro beter
geschikt te maken voor vergisting. Het
gaat om een installatie van ongeveer 1
kubieke meter en een benodigd vermo
gen van 5,5 kilowatt.

De botsreactor is getest met producten
als graskuil, granen, suikerbieten en stro
(zie tabel). Een botsreactor is geschikt
voor verschillende substraten en verhoogt
de methaanproductie met gemiddeld 18
procent. ‘Haver en zonnebloem bereiken
de hoogste biogasopbrengst’, zegt Wetter,
die de reactor nog wil optimaliseren en de
voorbehandeling wil combineren met de
inzet van enzymen.

De mechanische en enzymatische
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voorbewerkingen zijn volgens Alfred van
den Berg van het Duitse bedrijf Röring in
Vreden te vergelijken met het herkauwen
door de koe. Herkauwen zorgt voor ver
kleinen van het ruwvoer, terwijl de enzy
men in het speeksel de verdere afbraak
bevorderen. ‘Bij de optimalisatie van de
circa 7.500 vergisters in Duitsland moe
ten we kijken naar wat de koe doet.’

ENERGIEBEHOEFTE
Bij het verkleinen van materiaal

voor de vergister zijn verschillende tech
nieken mogelijk: mechanisch (snijden!
botsen), thermisch (stoon/heet water),
chemisch (zuur/loog) en elektrisch
(hoogspanning/impulsen). De investe
ringskosten en de energiebehoefte ver
schillen nogal. Mechanisch, al of niet in
combinatie met enzymen, lijkt volgens
Van den Berg het meest kansrijk.

Röring heeft onder andere de Plur
ryMaxx ontwikkeld. Een installatie met
drie messen op een as die is te integreren
in een drukleiding. De bewerking zorgt
voor een smeuïge en egale massa, waar
in de structuur van de basisgrondstoffen
niet meer herkenbaar is. Dat komt de
gasproductie ten goede. Het onderzoek
richt zich vooral op het toerental en de
lengte van de messen.

Het vervangen van een deel van de
energiemaïs door bieten biedt kansen
om meer vezelige cosubstraten in de ver-
gister te gebruiken. Van den Berg denkt
onder andere aan stro en bermgras. ‘In
Duitsland is 30 miljoen ton stro beschik
baar om te vergisten. Als we alle vezelige
producten benutten, is er ruimte voor
100.000 extra vergistingsinstallaties.’

THERMISCHE BEHANDELING
Ook hij HoSt in Enschede werken ze

aan optimalisatie van vergistingsinstal
laties. Met een combinatie van thermi
sche en!of biologische (enzymen) voor
bewerkingen probeert het bedrijf stro,
gras, slib en gft-afval makkelijker te ver
gisten producten te maken. ‘Chemische
behandeling is lastig omdat je relatief
veel chemicaliën nodig hebt’, zegt Man-
ken van der Giessen van HoSt.

Uit de eerste onderzoeksresultaten
blijkt dat thermische bewerking van
mest, dat wil zeggen 30 minuten bij 160
graden Celsius, een behoorlijke stijging
geeft van de biogasproductie. ‘Verbete
ringen van 30 tot 50 procent zijn moge
lijk, maar we moeten ook kijken wat
rendabel is’, zegt Van der Giessen. De
resultaten van thermische behandeling
van slib en stro vallen nog tegen. ‘Het
resultaat is niet consistent en de oorzaak
daarvan nog niet geheel helder.’

Naast bewerken van biomassa is
mengen een belangrijk item. Hoe is
mengen te optimaliseren met als doel
meer gas uit minder biomassa? Bij HoSt
weten ze inmiddels dat viscositeit een
belangrijk aspect is. De viscositeit is
vooral affiankelijk van de voorbehande
lingen en het drogestofgehalte. ‘We heb
ben modellen getoetst en zijn nu op het
punt om partijen substraat in de prak
tijk te beoordelen’, zegt Van der Giessen.

BIETEN ALS BREI
DSD in Dokkum werkt aan het Beta

process, een techniek waarbij de hydro
lysefase van het vergistingsproces sterk
is in te korten. Hierdoor verloopt het

In de EU vond tussen 2000 en 2010 een
vijfvoudige stijging plaats van de biogas
capaciteit. Globaldata meldt dat de EU
op dit moment naar schatting 60 procent
van het mondiale biogas produceert, ter
wijl de productie in de Verenigde Staten
een derde van de Europese markt be
draagt.
Binnen de Eil is Duitsland de grootste pro
ducent van biogas met een aandeel van
61 procent in de totale energieopbrengst
uit biogas. Het gaat vooral om biogas door
middel van vergisting van mest en maïs.
Agrarisch biogas is goed voor 52 procent
van de totale EU-productie. In Groot-Brit
tannië, Italië en Frankrilk vindt de produc
tie van biogas vooral plaats uit stortafval
en afvalwater.
De technologie van het vergisten van or
ganische reststromen heeft, ondersteund
door subsidies, in Duitsland een enorme

totale vergistingsproces sneller en effici
enter. Bij een vergistingsinstallatie zorgt
het onder andere voor 10 tot 15 procent
meer gas, besparing op biomassa en
minder digestaat. Bij bio-ethanol zou de
productie tot 12 procent hoger zijn.

Het Betaprocess verwerkt gemalen
bieten tot een verpompbare brei. ‘Uit een
proef met 60 procent maïs, 20 procent
bieten en 20 procent drijfmest realiseer
den we 18 procent meer biogas’, weet
Cees van Loon van DSD. De techniek is
volgens hem gereed voor toepassing in
de praktijk. De terugverdientijd van de
investering zou een jaar of vier zijn.

Het perspectief van het Betaprocess
is breder dan alleen vergisters, denkt Van
Loon. Hij ziet mogelijkheden om met
deze techniek eerst hoogwaardige stof
fen uit biomassa te halen. Bijvoorbeeld
grondstoffen voor de chemische indus
trie of voedselindustrie. Het restproduct
is te gebruiken in vergistingsinstallaties.
Een andere mogelijkheid is het voorbe
werken van suikerbieten, waardoor de
transporthoeveelheid naar de fabriek is
te beperken.

HAN REINDSEN

ontwikkeling doorgemaakt. De groei van
agrarisch biogas heeft bij onze oosterbu
ren tussen 2000 en 2012 een honderd
voudige groei doorgemaakt. Bijna een
derde van de maïsoogst in Duitsland gaat
in een van de circa 7.500 vergisters.
In Nederland gaat het om rond de 180
vergisters. Doordat de prijzen van agra
rische grondstoffen sinds 2000 ongeveer
zijn verdubbeld, zijn de kosten van bio
gaswinning sterk opgedreven. Een daling
van de kostprijs zit er volgens de Rabo
bank de komende jaren niet in. Dat komt
omdat steeds meer partijen aan dezelfde
biomassa trekken.
Er is in Nederland een grote ongelijk
heid tussen de inkomsten voor MEP- en
SDE-vergisters. Vergisters die onder de
SDE-regeling vallen krijgen een extra
vergoeding voor de benutting van de rest-
warmte.
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Het Groen Gas project kijkt vooral naar


