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Varkensstal

Mest wordt opgeslagen

in een mestzak

Ondergrondse

mestafvoer

De mest gaat naar een

scheidingsinstallatie

De dunne fractie wordt

nog eens  gescheiden

De overgebleven dunne

fractie gaat naar een

waterzuivering (MBR)

Lozing op het riool

Dikke fractie gaat

door naar

de vergister Bij het vergisten onstaat

gas door de werking van

bacteriën

Aan de mest worden

voedsel restanten

toegevoegd

Het onstane gas wordt gebruikt

om stroom op te wekken

Droge resten (digistaat)

worden gebruikt als mest

op het land
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HET GROENE PANEL

Koeien in de wei horen bij het Nederlandse
landschap. Maar is het niet veel efficiënter
en duurzamer om de koeien op stal te houden?
Je kunt de mest dan opvangen en de lucht uit
de stal zuiveren.

K oeien zijn eigenlijk
behoorlijke milieu-
vervuilers. Ze laten

boeren en scheten van lach-
gas en methaan. Methaan is
een broeikasgas dat de aar-
de 21 keer sneller opwarmt
dan CO2. Lachgas is zelfs
310 keer sterker. Eén koe in
Nederland stoot daarmee
per jaar net zoveel broeikas-
gas uit als een gemiddeld
hui shouden.
Koeien poepen en plassen
natuurlijk ook. En als je
koeienpoep mengt met
koeienpis ontstaat er am-
moniak. Een bijtend gas dat
niet alleen ongezond is,
maar ook schadelijk voor de
n at u u r.
Een goed idee wellicht om
koeien het hele jaar op te
sluiten in een stal en alle
schadelijke luchtjes op te
vangen en te zuiveren?
Nou nee! Een koe in de wei
is beter voor het milieu dan
een koe in de stal. Die
m i l i e uwinst zit ’m vooral in
de aanzienlijke verminde-
ring van de ammoniakuit-
stoot. Want in de wei poept
en plast een koe op verschil-
lende plekken. Daardoor
ontstaat er geen ammoniak.
Bij maximale weidegang
kan de reductie oplopen tot
30 procent.

Daarnaast lopen runderen
van nature graag buiten. Ze
hebben het snel benauwd in
een dichte stal. Koeien die
regelmatig weiden, gebrui-
ken minder antibiotica en
leven gemiddeld ruim een
half jaar langer dan soortge-
noten die hun hele leven
binnen moeten blijven.
Ook kan een koe zelf veel
efficiënter het gras van het
land halen en dat land weer
bemesten dan de boer dat
kan met trekker en gras-
maaier. Een koe gebruikt
namelijk geen liters diesel.
Tot slot is een koeienvlaai
een schitterende biotoop
voor wormen, kevers, in-
secten en kruidenrijk gras.
Heerlijk voer voor weide-
vogels en andere dieren.
Een koe hoort – in alle op-
zichten dus – in de wei.

De koe hoort in de wei

Sijas Akkerman,
hoofd voedsel van
Natuur & Milieu

Z oals met veel milieu-
vraagstukken is er
geen zwart-witant-

woord mogelijk. Koeien in
de wei leiden tot minder
ammoniakuitstoot dan op
stal, dus tot minder zure re-
gen. Ammoniak ontstaat als
mest en urine bij elkaar ko-
men. Dit gebeurt alleen in
de stal. Terugdringing door
luchtwassers helpt ten dele,
maar kost weer energie.
Daarentegen veroorzaakt
weidegang meer nitraatver-
ontreiniging doordat koei-
en hun urine geconcen-
treerd lozen.
Wat betreft broeikasgassen
vormen vooral methaan en
lachgas een probleem; deze
gassen hebben een nog ster-
ker broeikaseffect dan CO2.
Methaan komt vooral vrij
door de werking van bacte-
riën in de koeienpens, ter-
wijl lachgas ontstaat na het
uitrijden van mest. Hoe de
vergelijking tussen weide-
gang en stal uitpakt op het
broeikaseffect is een optel-
som van vele factoren, zoals
het soort grond en de
grondwaterst and.
Maar ook bepalend is het
energiegebruik. Dat is in het
voordeel van weidegang,
want de koe haalt zelf het
gras en brengt zelf de mest
en dat spaart brandstof.
Daar staat tegenover dat

van drijfmest uit de stal bio-
gas gemaakt kan worden.
Naast milieueffecten spelen
ook andere zaken, zoals het
beeld van de koe in het
landschap en gezondheid.
Op stal heeft de koe vaak
klauwgebreken door bacte-
rie-infecties, die buiten
vaak snel verdwijnen.
Kortom, het is een vergelij-
king tussen appels en pe-
ren. Weidegang scoort be-
ter dan de stal op ammoni-
akuitstoot en gezondheid,
slechter op nitraatveront-
reiniging en het broeikasef-
fect verschilt per locatie.
Uiteindelijk is het allerbe-
langrijkste vraagstuk de
hoeveelheid koeien. Zolang
we technisch slechts in be-
perkte mate de milieueffec-
ten kunnen verminderen,
blijft het aantal koeien het
grootste milieuvraagstuk.

Geen zwart-witantwoord

Jacquelline Cramer,
directeur Utrecht Sustainabi-
lity Institute en hoogleraar
duurzaam innoveren

Door onze redacteur
Renée Postma

D
e jonge Amsterdamse on-
dernemers van Vandebron
denken in termen van „ex -
ponentiële groei”, „optima-
le transparantie” en „sl i m -
me applicaties”.

Harold van Gennip, varkenshouder in
het Vredepeel, denkt vooral in termen van
nuchtere bedrijfsvoering. Hoe kan hij be-
ter verdienen met de stroom die hij op-
wekt met een mestvergistingsinstallatie
op zijn bedrijf, op de grens van Brabant en
L i m b u r g?

Het lijkt een onwaarschijnlijke combina-
tie: intensieve varkenshouderij en de on-
stuimige, grootsteedse wereld van begin-
nende bedrijfjes. Maar volgens Remco Wil-
cke, een van de ondernemers van Vande-
bron, past de combinatie precies in hun
streven om „slimme dingen te bedenken”.

In dit geval om de consument aan eerlij-
ke en goedkope groene energie te helpen.
„De manier waarop de grote energiebe-
drijven groene stroom verkopen is super-
o n d o o rz i c h t i g ”, zegt Wilcke. „Vaak gaat
het om grijze stroom uit gas- of kolencen-
trales. Door groene certificaten bij te ko-
pen in bijvoorbeeld Noorwegen, kan die
stroom toch als groen worden verkocht.
Wij bieden een platform waarop je als con-
sument rechtstreeks groene stroom kunt
kopen van de producent, zodat je zeker
weet dat het groen is.” Me de o n de r n e m e r
Aart van Veller vult aan: „Wij verbinden de
virtuele wereld met de echte wereld. Via
onze website kun je een groen energiecon-
tract afsluiten met een specifieke produ-
cent. Je kunt zelf kiezen met welke produ-

Airbnb voor
groene stroom
Reportage Duurzame energie Wil je energie uit wind, mest,
zon of water? De consument kan rechtstreeks de bron
kiezen, via internet. Varkenshouder Harold van Gennip
is leverancier geworden van stroom uit mest.

Heeft u ook een vraag? Mail naar g ro e n @ n rc . n l
of twitter @ G ro e n N RC

cent je zaken wilt doen. En welke soort
groene energie je wilt: uit wind, mestver-
gisting, zon of water. Allemaal uit de direc-
te omgeving”.

Vandebron kun je nog het best vergelij-
ken met Airbnb, zeggen de twee Amster-
dammers. In plaats van zonnige kamers in
verre steden, biedt Vandebron een over-
zicht van groene stroomproducenten. Net
als Airbnb staat Vandebron garant voor
het contract. En net als Airbnb kost het de
consument minder geld, omdat de tussen-

handel, lees het energiebedrijf dat er ook
aan wil verdienen, er tussenuit is.

Zeventig euro per dag extra

De jonge varkenshouder Harold van Gen-
nip in Vredepeel is één van de producenten
die met Vandebron in zee is gegaan. In zijn
omgeving is iedereen varkenshouder: zijn
vader, zijn vier zussen. Ze hebben verschil-
lende bedrijven in Nederland.

Een deel van zijn familie doet ook mee
met Vandebron. Eind april komt de eerste

afrekening binnen. Het wordt spannend.
Van Gennip hoopt dat hij ongeveer een eu-
rocent meer kan „b e u re n” op een kilo-
wattuur (kWh). Dat lijkt weinig, maar zou
hem al gauw zo’n 70 euro per dag extra
kunnen opleveren.

Of dat lukt hangt vooral af van de vraag
of hij klanten weet aan te trekken die spe-
ciaal bij hem willen kopen, en niet bij een
van de andere aanbieders op Vande-
bron.nl. Het is dus zaak om je goed te pre-
senteren. Daardoor wordt het een soort

beauty contest voor groene stroom uit ver-
schillende bronnen, van verschillende
p ro d u c e n te n .

Op het erf van Van Gennip staan twee
grote, bakstenen stallen met in totaal dui-
zenden varkens die gezamenlijk jaarlijks
15.000 kubieke meter mest produceren.
Hij heeft in 2007 ruim 1,5 miljoen euro
geïnvesteerd in een installatie die mest
kan omzetten in stroom. Dat leek op dat
moment een goed idee. Niet alleen om de
enorme hoeveelheden mest af te voeren.
Maar vooral ook omdat de stroomprijs
toen 7 cent per kWh bedroeg en Van Gen-
nip ook nog tien jaar lang 9,7 cent subsidie
kreeg per kWh. Zelf stroom opwekken
leek lucratief.

Maar de omstandigheden veranderden.
Er brak een economische crisis uit waar-
door de vraag naar stroom verminderde.
Bovendien werd de markt overstroomd
door goedkope, duurzame elektriciteit uit
D u i t sl a n d .

Op het erf laat de jonge varkenshouder
zien hoe de mest vanuit de stallen volauto-
matisch, ondergronds wordt afgevoerd
naar een zogenoemde mestzak. Van daar-
uit wordt de substantie in een grote sor-
teermachine gescheiden in ‘dikke fractie’
en ‘dunne fractie’.

Vergi stingsinst allatie

De dikke fractie gaat vervolgens, aange-
vuld met vermalen over-de-datum-pro-
ducten van supermarkten, direct de ver-
gister in. De dunne fractie wordt nog een
keer gescheiden, om er nog eens zoveel
mogelijk substantie uit te halen. Dat levert
nog meer dikke fractie op die ook de ver-
gister ingaat, een grote ronde tank met
een bol tentdak erboven. Bacteriën in de

tank zorgen ervoor dat het gas ontstaat.
De mestmassa wordt met grote mixers
langzaam rondgedraaid op een tempera-
tuur van 39 graden om de bacteriën opti-
maal hun werk te laten doen. Het gas dat
uit de massa opstijgt wordt naar een gene-
rator geleid die de stroom opwekt.

Met deze omvangrijke en kostbare instal-
latie produceert de varkensboer elke dag 12
megawatt elektriciteit. Daarvan gaat 5 me-
gawatt naar het eigen bedrijf. De rest wordt
aan het net geleverd. De verbinding met
het hoogspanningsnet staat vlakbij de ge-
n e rato r.

Ook de restproducten worden verkocht.
De massa die overblijft na de vergisting, in
vaktermen digistaat genoemd, is erg in
trek bij Franse wijnboeren die dit als mest
gebruiken. Een ander deel wordt verkocht
aan Duitse boeren. Het vocht dat na de
scheiding van de mest overblijft wordt
eerst gefilterd en dan geloosd op het riool.
Er zit dan alleen nog een beetje kalium
(zout) in.

Oorspronkelijk had Van Gennip zijn in-
vestering in een jaar of vijf willen afschrij-
ven. Maar met de huidige stroomprijs van
nog geen 4 cent per kilowatt-uur valt er
weinig af te schrijven. Het gaat nu zeker
twee keer zolang duren voor de varkens-
boer uit de kosten is.

Dat is ook de voornaamste reden dat
Van Gennip wel oren had naar het voorstel
van Vandebron. Wat bespaard wordt door
de tussenhandel te schrappen, laten de As-
terdamse ondernemers ten goede komen
aan de producent én de consument. De
eerste verdient meer, de tweede betaalt
minder. Van Gennip hoopt via Vandebron
per jaar enkele tienduizenden euro’s meer
te verdienen met zijn mestvergisting.

STROOM LEVEREN VIA VANDEBRON.NL

Duurzame herkomst gegarandeerd

Een huishouden kan
per jaar 100 tot 140
euro besparen door
energie rechtstreeks
van de producent te
b e t re k ke n . De onder-
nemers van Vande-
bron.nl hebben dat be-
rekend. Op de site van
Vandebron bieden ver-
schillende producen-
ten groene stroom aan,
tegen verschillende
p r i j ze n .

Vandebron garan-
deert de afnemers
dat er altijd voldoen-
de energie beschik-
baar is. Als een van de
bronnen te weinig pro-
duceert –b i j vo o r b e e l d

doordat het langere
tijd niet waait –w o rd e n
andere bronnen toege-
voegd. In alle gevallen
garandeert het bedrijf
de duurzame herkomst
van de stroom.
De winst voor de pro-
ducenten is dat ze,
naast een basisbe-
drag, ook verdienen
met het afgeven van
groencertificaten aan
specifieke klanten.

Vandebron is dit
voorjaar gelanceerd
en heeft de steun van
onder andere het
Dutch Greentech
Fund. Daarin zitten de
Rabobank, het Wereld

Natuur Fonds, de TU
Delft, Wageningen UR
en het Triodos Groen-
fonds. De onderne-
ming heeft een startka-
pitaal van 1,9 miljoen
euro. De eerste feitelij-
ke contracten tussen
consument en produ-
cent zijn deze maand
afgesloten.

Ruim 1.200 klanten
hebben zich gemeld
in een voorinschrij-
ving.Va n d e b ro n
streeft ernaar om tegen
het eind van dit jaar
ruim 30.000 afnemers
van groene stroom te
hebben.

Verkoop van
groene energie
door grote
bedrijven is
o n d o o rz i c ht i g
Remco Wilcke,
ondernemer

De mest wordt
in een
sor teermachine
gescheiden in
‘dikke fractie’
en ‘dunne
frac tie’

M e s t ve r g i s t i n g op het erf van varkenshouder Harold van Gennip.
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De mestvergisting
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