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MEPPERS HEBBEN HET ZWAAR 
De vergisters die rond moeten komen van een MEP 
vergoeding voor elektriciteit, hebben het zeer zwaar. 
Een aantal heeft het loodje er al bij neer gelegd. Op 
dinsdag 27 november lieten een aantal volhouders 
duidelijk hun zorgen blijken op een bijeenkomst van 
Ekwadraat over vergisting in Ommen. Klaas Kooistra 
van dit bureau zit al lang in het vak en heeft 
bijgehouden hoe de kosten zich over de jaren 
ontwikkeld hebben. Voor een boer die destijds niet 
meer dan 90.000 euro betaalde aan covergistings–
materiaal, moest nu ruim 2 ton betalen. En elk jaar 
moest hij bijna van menu veranderen, als gevolg van 
de steeds wijzigende beschikbaarheid van biomassa. 
De vraag is of het alternatief van groene 
transportbrandstoffen, de vergisters nog kunnen 
redden. Marcel Borger van Orangegas hield 
weliswaar een prachtig betoog over de nieuwe 
tankstations die ze overal aan het bouwen zijn, maar 
was voorzichtig als het ging om de afname van gas 
van kleine vergisters. Den Haag zou weliswaar 
alternatieven in de SDE+ bieden voor de MEPPERS, 
maar Ekwadraat was er niet gerust op: “de geboden 
reddingssloepen zijn niet heel waterdicht”.  
 

BIJEENKOMST OP HAVEZATHE EVERLO DOET 
APPEL OP LANDGOEDEIGENAREN 
Wouter Rozendaal van het bureau Aequator kent 
vele tientallen landgoedeigenaren in Noord Oost 
Twente bij naam en toenaam. Hij heeft ze allemaal 
gebeld om te vragen of ze geïnteresseerd zijn om 
samen te werken in gezamenlijk onderhoud. Dit zou 
grote voordelen bieden voor het landschap en voor 
het beschikbaar krijgen van biomassa. Louis Welhuis 
van het gelijknamige landschapsbureau was destijds 
met het idee gekomen. Een groot aantal partijen, 
van landschapspartijen, groenaannemers tot hout-
keteleigenaren was aanwezig op de eindpresentatie 
van het project Duurzame Energiewinning uit 
Nationaal Landschap NO Twente in Havezathe het 
Everlo op 13 november 2012. Een geanimeerde 
bijeenkomst. Iedereen vond dat landeigenaren meer 

samen moesten werken en lange termijn biomassa 
contracten moesten aangaan. En de landeigenaren 
zelf? “Ja, ja,” zo had Wouter Rozendaal en zijn team 
vaak in goed Twents moeten horen tijdens de 
gevoerde gesprekken. Je moet blijkbaar van goeden 
huize komen om de eigenaren te verleiden. Wellicht 
een rol voor de brancheorganisaties van de 
eigenaren? Eibert Jongsma, adviseur van Stichting 
Groen Blauwe Diensten, en in dienst van Landschap 
Overijssel, geeft het ook niet zo snel op. Zou hij dan 
met een voorstel komen dat zelfs voor de meest 
eigenzinnige eigenaar niet te versmaden valt. 
 

HOST WINT JAN TERLOUW INNOVATIEPRIJS 
Host heeft tijdens het kiEMT congres op 28 
november de Jan Terlouw innovatieprijs gewonnen. 
HoSt won  de prijs voor haar technische installatie 
waarmee op kleine schaal groen gas uit biogas kan 
worden geproduceerd. Deze opwerkingsinstallatie 
heeft een zeer hoog efficiënte scheiding van meer 
dan 99%. Voornamelijk de eenvoudige opzet en de 
kleinschalige toepasbaarheid werden door de 
vakjury geroemd. De prijs  - een geldbedrag van 
10.000 euro en 8 adviesdagen - zal worden gebruikt 
om de technologie nog verder te ontwikkelen. Lees 
het hele artikel op de website van het cluster: 
http://bit.ly/U4nai5. Het kiEMT congres werd goed 
bezocht met zeer geanimeerde discussies over het 
innovatiebeleid. Regionale kennisnetwerken zijn van 
groot belang, dat kwam sterk naar voren (maar mooi 
als Den Haag er geld voor over heeft). 
 

REPORTER ZET MESTVERGISTING IN KWAAD 
DAGLICHT 
In de uitzending van Reporter van 16 november 
werden grote zorgen geuit over afvalstromen die in 
mestvergisters zouden worden gebruikt. Er zouden 
grote gevaren zijn voor milieu en volksgezondheid. 
De sector heeft inmiddels scherp gereageerd op de 
uitzending. Ook BEON heeft gereageerd met een 
reactie op de website en een brief aan de KRO. Zie 
hiervoor: http://bit.ly/SqzdbP. De uitzending 
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terugkijken kan op uitzending gemist: 
http://bit.ly/ZMbCXe. 

 

VELUWSE ENERGIEBRON KAN EINDELIJK GAAN 
BOUWEN 
De gemeenteraad van Barneveld heeft unaniem 
ingestemd met het aangepaste plan voor de bouw 
van de vergister in Voorthuizen. De VEB heeft 
hiervoor jarenlang strijd geleverd. Het plan kon 
aanvankelijk rekenen op enorme weerstand in de 
buurt. De initiatiefnemers hebben getoond goed te 
kunnen luisteren naar alle argumenten uit de buurt 
en in de Raad, en wisten hun plan voor de 
buurtvergister hierop goed aan te passen. Het 
uiteindelijke ontwerp – net een grote varkensstal 
van de buitenkant - is dan ook prachtig en past 
uitstekend in de omgeving. De VEB gaat niet alleen 
mest vergisten, maar ook opwerken tot 
hoogwaardige meststof.  
 

THEO TIJSSE KLASEN WINNAAR QUIZ BIO-
ENERGIEDAG OOST-NEDERLAND 
De Bio-energiedag Oost-Nederland bleek ook in 
2012 weer een succes te zijn. Op 1 november waren 
ongeveer 150 deelnemers aanwezig in het 
provinciehuis te Zwolle om zich te laten informeren 
over bio-energie in Oost-Nederland. Naast 
presentaties over energie uit het landschap en de 
biobased economy waren er presentaties over de 
ontwikkelingen in Nederland en Duitsland en bij 
productiebedrijven. Ook dit jaar werd tijdens een 
flitsende quiz weer gezocht naar de bio-energie 
expert van Oost-Nederland. Winnaar werd Theo 
Tijsse Klasen van de Stadsregio Arnhem & Nijmegen! 
De presentaties van de bio-energiedag zijn te vinden 
op de website van het cluster: http://bit.ly/WVz0Sy. 
Ook kunt u op onze website een foto-impressie van 
de dag bekijken: http://bit.ly/WVzvMk.  
 

AANDACHT VOOR BEON IN DE ONDERNEMER 
Aandacht voor het Bio-energiecluster Oost-
Nederland in De Ondernemer van 17 november. In 
deze maandelijkse bijlage van de TC Tubantia volop 
aandacht voor het cluster en haar activiteiten op het 
gebied van pyrolyse-olie, groen gas productie en 
houtverbrandingsinstallaties. In het artikel worden 
ook het grote bio-energie- en exportpotentieel 
benadrukt. Een kwart van de huishoudens in 
Overijssel kan voorzien worden van duurzame 
warmte met lokale biomassa. Export van producten 
en diensten kan stijgen naar 50 miljoen euro voor 
bedrijven in de regio! Het gehele artikel kunt u lezen 

op de website van het cluster: http://bit.ly/112o7i1. 
Met een mooie foto van de clustercoördinator. 
                                                                                              

DENKTANK VERGISTING PRESENTEERT 
ACTIEPLAN                                                  
Op 19 december worden de resultaten verwacht van 
het actieplan dat de BEON denktank nu aan het 
opstellen is. De bijeenkomst die bestemd is voor alle 
BEON leden, wordt gehouden bij Cogas. De denktank 
bestaat uit experts van CCS, BTG, HoSt, Projecten 
LTO Noord en Stimuland.  
 

UNIEKE COMBI VAN HOUTKETEL EN 
WARMTEPOMP IN ZWOLLE 
Op 13 december organiseert de projectgroep 
Biomassa & WKK een excursie naar het 
energiepositieve gebouw van Bonfix in Zwolle. Hier 
staat een unieke combinatie van houtketel met 
condensor en adsorptiewarmtepomp. Dankzij deze 
warmtepomp haalt men een grote hoeveelheid 
warmte uit de rookgascondensor van de houtketel. 
In de zomer levert de warmtepomp koude en wordt 
dan aangedreven door warmte uit een 
zonnecollector.  
 

LANDGOEDHOTEL STAPT OVER OP HOUT 
Op landgoed De Holtweijde in Lattrop wordt 
overgestapt op hout. In het vervolg zal het hotel 
deze duurzame brandstof gebruiken voor warmte. 
Op donderdag 13 december zal de feestelijke 
opening worden verricht door gedeputeerde Ineke 
Bakker. Het is een project van Begreen die al eerder 
houtsnipperprojecten heeft gerealiseerd in Zwolle.  
 

BIO-ENERGIECLUSTER OP TWITTER 
Het Bio-energiecluster Oost-Nederland is sinds kort 
ook te vinden op Twitter. Hier vindt u altijd de meest 
actuele updates rondom bio-energie in Oost-
Nederland. Volg ons op @beoncluster of surf naar 
https://twitter.com/beoncluster.  
 

AGENDA 
 13 december – Seminar ‘Niet meer praten maar 

DOEN!’ – Lattrop 

 13 december – Excursie Bonfix – Zwolle 

 14 december – Symposium ‘Innovatieve 
technieken voor biogas en groen gas’ – Utrecht 

 19 december – Lunchbijeenkomst BEON 

vergistingsgroep – Almelo (alleen voor BEON 

leden) 
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