
Sheet 1 of 26www.HoSt.nl

Presentatie

Kleinschalige mestvergisting

Bart Brouwer HoSt B.V.
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 Wie is HoSt?

 Aanwezige biomassa in Nederland

 Praktische ervaringen van HoSt met organische reststromen

 Potentie pure mest vergisting in Nederland met Microferm

Agenda 
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De grootste  Nederlandse leverancier van 

Biogas  installaties - en Hout-WKK systemen

Biogas Installaties

Boerderij type Industrieel 

Circulerende wervelbed 

vergassing

Hout gestookte wkk

Samen met Imtech

Co-vergisting van mest 

met 

bio-afval

190 tot 2.000 kWe

Meer dan 30 installaties  

Industriële Installaties 

500 tot 3.000 kWe

Waterschap Veluwe, 

Rendac, BIR

700  tot 5.000 kWe

2.500 tot 15.000 kWt

Kippenmest, 

rioolslib, kaf.

RDF, 

beendermeel 
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Biogas installatie Pronk (Warmenhuizen) oorspronkelijk 340 kWe, nu 720 kWe

HoSt heeft bijna 40% van alle biogas installaties in Nederland gebouwd

In  Nederland  34 biogas installaties 

Maar ook  in Polen, Letland, Engeland, Roemenie , België, Rusland 
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• Hoofdkantoor

• Biogas installatie

• Vergassing installatie

• Hout gestookte installatie

Nederland en 

België
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• Hoofdkantoor

• Partner

• Biogas installatie

• Vergassing installatie

• Hout gestookte 
installatie

Europa
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Natte biomassa stromen (vergisten)

 68 miljoen ton drijf mest (ca.9% ds) = 6.100 k. ton ds/jaar

 restproducten grasland + akkerbouw  1,5  ton per ha/jaar = 3.000 k. ton ds/jaar

 Kippenmest =    600 k. ton ds /jaar

 Afval Levensmiddelen industrie en voedsel resten (VGI) = 2.500 k. ton ds/jaar

 Overig organisch vergistbaar afval = 1.200 k. ton ds/jaar

13. 400 k. ton ds/jaar

Houtachtige biomassa, afval hout  e.d.(verbranden)

 500.000 hectare bos, houtwallen,  parken etc. = 1,500 k. ton ds/jaar

 afvalhout uit sloop e.d = 1.500 k. ton ds/jaar

= 3.000 k. ton ds/jaar

ds= droge stof = potentie circa 500 m3 aardgas/ton ds

80% van de biomassa in Nederland is geschikt voor vergisting, 20% voor verbranding 

60% van de biomassa in Nederland op de boerderij beschikbaar. 

Biomassa in Nederland, het is er,  maar je ziet het niet!

Bron: CBS/Agentschap.nl
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Agrarische Vergisting

Co-vergisting MicroFerm

 >80% gas komt uit restproducten

 Verdubbeling hoeveelheid mest/digestaat

 Toevoeging van reststromen van de 

positieve lijst 

 Beschikbaarheid & prijs co-stromen bepalen 

economisch rendement

 Inname mest van derden ?

 Min. 340 kW tot 2.000 kWe

 Ten dele afzet digestaat aan derden

 Alleen eigen mest

 +  Eventueel klein deel eigen restproducten

 Geen (extra) afvoeren meststof

 Dagverse eigen mest (met hogere 

opbrengst)

 In principe tot 50 kW, op bestaande e-aan-

sluiting

 Afzet van digestaat op eigen land 



Sheet 9 of 26www.HoSt.nl

Ervaring met zeer veel  reststromen vergisten 

Co-vergistinginstallatie, Cremershoeve, Tynaarlo  

1,1 Mwe Beschikbaarheid 98,9%  

Groente en 

Fruit

Natuurgras

Frites Sinaasappelschillen
Uien en 

bloembollen
Groente
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Industriële biogas installatie : Van voedsel afval naar biogas

Special features HoSt:

 Ervaring met een breed 

spectrum aan organisch 

reststromen. 

 Hoge organische belasting 

(hoge gas opbrengst per 

m3 vergister inhoud)

 Heel hoge beschikbaarheid.

 Eigen biogas laboratorium.

Afbeelding: Rendac/  

Ecoson

2500 kWe

(Son, Nederland)

Afbeelding: BIR 

700 kWe

(Lichtenvoorde, 

Nederland)

Afbeelding: Waterschap 

1400 kWe

Veluwe (Apeldoorn, 

Nederland)
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CO vergisting  80% van het gas uit  co producten

Biogas installatie  Proefboerderij  WUR Sterksel

Hoge beschikbaarheid > 95% van 8760 

uur bij klanten met analyse service 

contract. Zonder ca. 90 %. 
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Co- vergisten laat 90 % van de mest onbenut:

Maximaal 10 miljoen ton reststromen (20% ds) + 10 miljoen ton mest (= ca. 15% van de mest)

Praktisch: max. ca. 5-7% van de mest  omdat:    

- ook de reststromen naar 100% organische reststromen vergisting

- deel niet in co-vergisting mag (niet op positieve lijst) 

Meeste (rundvee) boeren zijn in eerste plaats Boer 
Willen geen handel/grote bewegingen op erf in reststromen en geen mest afvoeren
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De landbouw is een van de allerbelangrijkste Nederlandse sectoren

18% van onze export

25% van NL. handelsoverschot
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12% van Broeikas gas komt uit (drijf)mest (methaan)

Probleem Of Kans ?
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 80%  =    Rundvee mest

 85%  =>  Mest op eigen land benut 

Tekort aan Stikstof uit dierlijke mest !!

 kunstmest gebruikt.

Mest probleem?

85% van de mest is geen probleem maar juist zeer nuttig

Mest een probleem of een zege 
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verblijftijd mest in mestput [dagen]

Potentiële biogasproductie in relatie tot verblijftijd van mest in mestput

maximale biogasopbrengst minimale biogasopbrengst Bron: WUR

Vrije vetzuren (15 kg/m3) worden zeer snel omgezet



Sheet 17 of 26www.HoSt.nl

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

T
o

ta
a
l 
b

e
d

ri
jv

e
n

A
a
n

ta
l 

b
e
d

ri
jv

e
n

 m
e
t 

X
 k

o
e
ie

n

Jaartal

Frequentiespreiding melkveebedrijven 1 tot 10

20 tot 30
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100 en meer

totaal bedrijven
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Op weg naar een Duurzame landbouw

Dag verse mest vergisten op de boerderij: 

 1.8 miljard m3 aardgas besparen 

=  4,5 % Nederlands gas verbruik 

 De boerderij produceert 5 maal zoveel energie als de boerderij verbruikt

 Voorkomen van methaan emissie uit opslagen; 

 reductie broeikas gas in Nederland  met 12% 

 = 60% van de Nederlandse doelstelling 

 Minimale ammoniak en methaan emissie = emissiearme stallen 

 Geen extra transport 

 geen aanvoer van co-stromen

 geen afvoer van digestaat

 Betere mest minder uitspoeling van mineralen  minder kunstmest!
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Alleen mest vergisten is goed voor de Nederlandse economie 

 Goed voor de landbouw export (imago, kosten) 

15.000 boeren kunnen kosten reduceren

 energie leverende boer 

 reductie kunstmest gebruik

 zeer sterke reductie emissies 

 Geld voor groene stroom blijft in Nederland

 geen import van biomassa

 minder import van fossiele energie 

 Nederlandse leveranciers sterk in biogas 

 Nederlandse technologie leveranciers  sterke thuis markt = Sterke export positie

 Meest kosten effectieve emissie reductie en duurzame oplossing 

 Pure mest geeft 2.2 kg CO2 emissie reductie per kWe

 C0-vergistinggeeft 1 kg CO2 emissie reductie per kWe

Wind geeft 0,55 kg CO2 emissie reductie per kWe
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Microferm bij Kleizen 

Langeveen, Overijssel 
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Microferm bij Proefboerderij WUR

Sterksel, Brabant 
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Economie Microferm
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Vervolg Economie Microferm
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IMPRESSIE BOUW

MESTVERGISTINGSINSTALLATIES

- Diverse Installaties -

Huldiging

MTS VAN OOSTEN

Hantumhuizen
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Vragen?

Voor meer info:

WWW.HOST.NL


