
Bert Huisman uit Dalfsen weet uit pluimveemest elektriciteit, kunstmest en veevoer te maken

n 2oo4 was Bert Huisman op zoek
naar een goedkopere manier om
van zijn kippenmest af te komen.
'Ik moest in die tijd tussen de 3o
en 40 euro per ton betalen om de

mest af te voeren', vertelt hij.
Het bracht hem op het idee om

een biovergister op het erf van zijn
pluimveehouderij in Dalfsen te
plaatsen. In juni zo16 is de biover-
gister eindelifk geopend. Deze heeft
een capaciteit van ongeveer 52.ooo
ton biomassa per jaar en gaat jaar-
lijks u,5 miljoen kilowattuur elek-
triciteit leveren.

De vrijkomende warmte uit de
warmtekrachtinstallatie (WKK)
wordt gebruikt om het digestaat te
hygiëniseren en te drogen. Daar-
naast gaat een gedeelte van de
warmte naar de stikstofstripper, die
stikstofuit de fractie haalt.

Omdat Huisman pluimveehou-
der is, was het volgens René Cor-
nelissen van Cornelissen Consuì-
ting Services een logische stap om
te kiiken naar pluimveemest als
grondstof. Cornelissen begeleidde
als adviseur de installatie van de
vergister.

LOGISCHE STAP
'Kijk naar het rekensommetie,

dan is het een logische stap. Een ton
mais kost 40 euro, een ton pluim-
veemest niets. Ook is de biogasop-
brengst uit pluimveemest bijna tien
keer hoger dan de opbrengst uit
runder- of varkensmest. Dat is een
helder verhaal en van daaruit zijn
weverder gaan denken.'

Maar als het zo'n goed idee is,
waarom doen dan niet alle pluim-
veehouders het al? 'De belangrijkste
reden dat er zelden meer dan 10 pro-

cent pluimveemest wordt gebruikt,
is dat het de vergister verzuurt', ant-
woordt Cornelissen.

'Om die reden hebben wii in de
vergister een stikstofstripper toe-
gepast', vervolgt de adviserrr. 'Die
haalt ongeveer 8o procent van de
ammoniumstikstof uit het digestaat
met het ByoFlex-systeem. Dat maakt
dit project echt bijzonder. Van de
stikstof wordt bovendien weer
kunstmest gemaakt.'

Het digestaat wordt na de hygi-
enisatie gescheiden in dikke en
dunne fractie. De dikke fractie
wordt verder gedroogd en geëxpor-
teerd naar Duitsland en Polen. Als
de dikke fractie goed wordt droog-
gemaakt, is deze ook geschikt als
tuinmest of kunnen er pellets van
worden gemaakt.

'Met deze installatie is
uit digestaat veevoer
te produceren'

De dunne fractie van het dige-
staat gebruikt Huisman voor de pro-
ductie van algen in een vijver op zijn
terrein. Cornelissen vertelt dat de
algen aan de kippen kunnen wor-
den gevoerd, waardoor de kringloop
zich sluit. 'Huisman produceert met
de algen een eiwitrijk product, dat
hij aan zijn kippen kan voeren. Met
deze installatie is het dus mogelijk
om uit digestaat veevoer te produ-
ceren. Korter kan de kringloop niet.'

Zover is het echter nog niet,
vertelt Huisman. 'De algenvijver is
nog niet operationeel. Wat doe je
bijvoorbeeld als ie de dunne fractie

hebt toegevoegd aan de vijvers en
je een gedeelte van het water wilt
afuoeren?'

Op dat soort wagen zoekt de
pluimveehouder nog antwoorden.
Ook Cornelissen benadrukt dat de
algenvijver nog in een proeffase zit.
'Hoe de algen aan alle eisen voor
veevoer kunnen voldoen, wordt nu
nog uitgezocht. Het gaat erom dat
we erin zijn geslaagd om uit pluim-
veemest elektriciteit, kunstmest en
veevoer te maken.'

Huisman vermoedt dat het moei-
zame proces om de vergister opera-
tioneel te krijgen en de lange tijd die
eroverheen is gegaan de redenen
zijn voor andere pluimveehouders
om er niet aan te beginnen. 'Het is
moeilijk om dingen voor elkaar te
krijgen, om de juiste vergunnin-
gen te regelen en het vervolgens te
financieren.'

TROTS
De pluimveehouder is er trots

op dat het hem wel is gelukt, maar
hii maakt zich nog altijd zorgen. 'De
komende tien jaar moeten uitwijzen
of het project ook in de exploitatie-
fase een succes is.'

Cornelissen prijst zijn doorzet-
tingwermogen. 'Wij hebben Bert
Huisman vijf laar geleden leren ken-

nen tijdens een lezing over biogas.
Hij vertelde over zijn project en hoe
het was gestrand.'

De pluimveehouder was toen
al begonnen met de bouw van een
biovergister op zijn erf en wilde
graag doorzetten, ondanks dat ener-
giemaatschappii Essent die de WKK
zou financieren, de samenwerking
had opgezegd.

VERDIET{MODEt
Cornelissen: 'Ook het verdien-

model voor de vergister werd steeds
gecompliceerder, omdat de beoogde
grondstoffen duurder werden en de
prijs van elektdciteit omlaagging.
We zijn toen samen met Huisman
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gaan kiiken hoe we toch een ren-
dabel verdienmodel konden maken
voor de biovergister.'

In de Greendalvergister wordt
zoveel mogelijk pluimveemest
gebruikt, maar loo.procent is niet
mogelijk, legt de adviseur uit. 'We
denken zelf dat we het aandeel
kippenmest in de vergister kunnen
maximaliseren naar 5o procent.
Maar daarnaast zal er altijd varkens-
en rundermest nodig zijn.'

Huisman hoopt in de toekomst
goed te kunnen leven van de biover-
gister, maar zover is het nog niet. 'Ik
ben nog steeds in de eerste plaats
pluimveehouder en leef grotendeels
van de kippen', besluit hij.

Pluimveemest maakt vergister rendabel
,
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ln biovergisters wordt zelden meer dan 10 procent

pluimveemest gebruikt. Bert Huisman u¡t Dalfsen waagde

zich er toch aan met z¡¡n n¡euwe bedrijf GreendalVergisting.

Door een innovatieve stikstofstripper voedt hij de verg¡ster

met een derde pluimveemest. Zo wordt zijn businesscase

steeds rendabeler, omdat hij niet betaalt voor de mestafvoer.

Bert Huismon bij zìjn biovergister op het erf van zijn pluìmveehouderìj ìn Dalfsen.

van het pro¡ect
De ünatuiering rtat het project voor de
b¡ürsl'i$try rnet æn siKofttþper om
pluim,rceTdæt b verwerken, was niet
ffivut{{; t¡cfelt pluimveehouder Bert
lft¡isfrwr,r& ìIÞfben.'Dd korfit doøtat
veel ardere boeren met biovergisters
het moeil¡lk fìebben door veranderende
rege&virq tliteintlelijk is het gelukt
tloorfhtkzetf ook wat kon invesþren en

',ve 
srtside ¡eöben ontvangen.'

Die $h*t& laæg Huisn.nn van de Rlþ-
dienst vær 0ndememend Nederland

was last¡g rond b krijgen
{RVO) uit eteTeruter Groen Gas. Daamaast
heeft provincie Overijssel het project
ondersteund en kreeg hij een lening van
het Mestinvesteringsfonds.
Gaat het project in de praktijk ook geld
opleveren? Adviseur René Comelissen:
'Het is rendabel" De extra investering
voor de stila|bfsüipper is iets onder ee{r
mil¡oefl euro, rnaar dat b gemakkelijk
terug te verdienen doordatje niet hoeft te
@hl worde belangiiksb grorubtof:
pluimveemest'

De stikstoþtripper haalt ammoniumstikstof uit het digestaot. De dikke ftactie wordt geëxporteerd naqr Duìtsland en Polen. De algenvijver in opbouw. Foto's: Po¡nt to Point Communicatie


