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Nieuwsbrief
Den Eelder gaat voor totaalconcept

Op de AGENDA
De volgende zaken krijgen de komende jd aandacht in het prak jknetwerk:

• Mogelijkheden van een absorp ekoeler onderzoeken

• Verkennend onderzoek rondom
warmtetransport met zouten
door studenten van CAH Vilentum
in Dronten.

• In kaart brengen van direct en
indirect energieverbruik op melkveebedrijf.

• Aanvragen project voor vervolg,
waarbij bemes ngsdemo’s op
gras en maïs een belangrijk onderdeel vormen.

• Verder testen en ontwikkelen van
rekentool om rentabiliteit van
microvergister op bedrijfsniveau
in kaart te brengen.

• Drie minisymposia over microvergis ng in Dronten, Heerenveen en
Hengelo (Gld). Exacte data en

Op zaterdag 29 juni is iedereen van harte welkom
tussen 10.00 – 17.00 op het
melk– en zuivelbedrijf Den
Eelder in Well.

verhaal dat uit te leggen is aan
de consument”, merkt Ernst
van der Schans op. Hij is ook
één van de deelnemers van dit
prak jknetwerk.

De aanleiding voor deze
open dag is de plaatsing van
de Microferm mestvergisngsinstalla e. Een traject
van 12 jaar is hieraan vooraf
gegaan. De ﬁlosoﬁe van de
familie van der Schans is
duidelijk: Zij gaan voor een
totaalconcept. Naast de
produc e van melk, zuivel,
en zonne energie willen zij
met de aanschaf van een
microvergister ook groene
energie produceren uit
koeienmest. “Dit past perfect binnen onze bedrijfsﬁlosoﬁe, namelijk het produceren van een eerlijk en
duurzaam product. Met een

Keuze maken
De keuze voor een vergister
was niet eenvoudig. “Veel systemen zi-en nog in tes.ase en
er leven nog veel vragen rondom het vergisten van mest’’,
meent van der Schans. Ze zoeken op dit moment samen naar
de juiste afstemming. Nu gaat

de hel0 van de op hun bedrijf
geproduceerde mest in de
vergister. Het streven is een
gemiddelde produc e van 65
kWh te draaien.
Investering
In totaal hee0 de vergister,
navergister en mestopslag
ruim 7 ton gekost. Met een
investeringssubsidie en SDE is
het allemaal net rond te rekenen. Van der Schans hee0 als
voordeel, dat hij een deel van
de warmte kan benu-en in de
zuiveltak. “Wij zijn al jd in het
concept blijven geloven’’,
merkt hij tot slot op.
De Microferm op het erf van
Den Eelder
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De vraag of behoe&e aan
warmte en de plaats waar
warmte ontstaat is vaak niet
gelijk. Het mobiel opslaan van
warmte en vervolgens transporteren zou een oplossing
kunnen zijn. CAH Vilentum
gaat deze mogelijkheid onderzoeken.
Restwarmte ontstaat bij een
WKK, waarin biogas wordt
omgezet in elektriciteit. In
deze omze8ng vindt er een
warmteverlies plaats van 40%.
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De vraag is dan hoe kunnen we
dit verlies omze-en in bruikbare energie. Een oplossing is het
transporteren van de warmte
via zouten of zeoliten. Op laboratoriumschaal is gebleken dat
dit principe goed werkt.

Het proces
Zeolieten zijn natuurlijke gesteenten, die lijken op gebakken klei. Zij kunnen water
opnemen. Het verwijderen
van de watermoleculen kost
warmte. Dit drooggestookte

zout of zeoliet kan bewaard
worden en getransporteerd
naar een andere loca e. Wanneer het droge zout of zeoliet
weer in contact komt met water, zal de warmte die eerst
nodig was om het kristalwater
af te splitsen, weer vrijkomen in
de vorm van warme lucht. Dit
systeem is zeer geschikt voor
incidente warmte gebruikers.
Meer weten: CAH zoekt naar
prak jkvoorbeelden. Of stuur
een mail naar:
j. mmers@cahvilentum.nl

Dit netwerk wordt mogelijk gemaakt door:

Rekentool voor microvergister
Twee studenten van het Van Hall Ins tuut in Leeuwarden hebben onder begeleiding van DLV een rekentool voor het netwerk ontwikkeld. Deze rekenmodule is in staat de rentabiliteit
van zeven type microvergisters door te rekenen.

Het Ministerie van
Economische Zaken is
eindverantwoordelijk voor
POP2 in Nederland

Europees Landbouwfonds voor Plattlandsontwikkeling:
“Europa investeert in
zijn platteland”.

Netwerk: Microvergisters in de praktijk
Contactgegevens:
Giske van Es, procesbegeleider netwerk
Mobiel: 06-5156156
E-mail: g.van.es@dlv.nl
Albert Jan Bos, werkgroep Bemes ng
Mobiel: 06 - 22 99 32 50
E-mail: a.j.bos@dlv.nl
Freerk Oudman, werkgroep Economie
Mobiel: 06 - 51 58 71 32
Email: f.oudman@dlv.nl
Voor meer informa e:

Tool in de test
De tool is nog niet digitaal beschikbaar, maar geïnteresseerden kunnen wel met een adviseur uit het netwerk deze tool
invullen. Het systeem zit in een tes.ase. Het model gee0 een
indica e, wat het plaatsen van een vergister op een melkveebedrijf kost, of beter gezegd oplevert. De tool berekent de
noodzakelijke opbrengstprijs van gas en elektriciteit voor de
betreﬀende bedrijfssitua e. Het is mogelijk bijzondere omstandigheden hierin te verwerken, zoals opbrengsten van digestaat, warmte, groencer ﬁcaten of subsidies.
Tien bedrijven doorgerekend
De uitkomsten op de en doorgerekende bedrijven zijn erg
wisselend. Dit hee0 o.a. te maken met de hoogte van het investeringsbedrag, type vergister, gas– en elektriciteitsopbrengst, mogelijkheid tot levering van gas en elektriciteit op
het net. En de benu8ng van de vrijgekomen warmte op het
bedrijf of elders. Tien bedrijven zijn doorgerekend door de
studenten. Alleen de goedkope en simpele systeem draaien
bedrijfseconomisch nul of een plusje. ‘’Op dit moment komen
we volgens het rekenmodel gemiddeld 15 cent per kWh tekort. En zouden we 64 cent voor een kuub geproduceerd biogas moeten ontvangen”, concluderen de studenten.

www.microvergisters.nl

Bemestingproeven vragen om vervolg
De beschikbaarheid van digestaat uit de verschillende
vergisters voor de bemes0ngsproeven blij& een knelpunt. Dit is de reden waarom
zowel de eerste als de tweede snede op de proefpercelen
in Dronten en Noord Sleen
met gangbare drijfmest in
plaats van digestaat zijn bemest. Er is dan ook besloten
de proeven stop te ze2en
voor dit jaar.
Prak0jkproef
De opzet van de proef zag er
als volgt uit:

• Bemes ng met mineralenconcentraten uit de
Agrimodem, of een 0veld.
• Bemes ng met digestaat
uit de Microferm.

• Bemes ng met digestaat
uit het systeem van
Fermtech.
• Gangbare bemes ng.

Er zijn nog heel veel prak jkvragen rondom bemes ng:

“Het mooiste zou zijn als we
deze proef volgend jaar opnieuw kunnen uitze-en en
een aantal jaren kunnen herhalen. Hopelijk is er dan voldoende digestaat en mineralenconcentraten voor handen.
Het is belangrijk dat we voor
de eerste snede bemesten
met deze meststoﬀen. Dan is
de nawerking van het product
veel beter vast te stellen’’, legt
Albert Jan Bos uit. Hij is specialist bemes ng bij DLV.
Vervolg wenselijk
Het netwerk is van plan om
een vervolg aan te vragen.
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• Wat zijn de bemes ngswaarden van zowel digestaat als mineralenconcentraten?
• Hoe kun je de producten in
de prak jk het beste gebruiken op je bedrijf?
• Wat is het eﬀect van digestaat op de bodemkwaliteit?

Volgens de nieuwe mestwetgeving per 1 januari 2013 mogen concentraten uit mestverwerking niet aangewend worden als kunstmest. Hier ligt
nog een mooie uitdaging van
het netwerk. ‘’Het zou goed
zijn als ondernemers straks
kunstmest op hun eigen bedrijf kunnen produceren’’,
merkt Bos op.

