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Greendal Vergisting Dalfsen 

 

De Greendal Vergistingsinstallatie is onlangs feestelijk in gebruik genomen. De installatie is een initiatief 
van de familie Huisman en heeft een capaciteit van 1,54 MWe. Daarmee produceert ze 11,5 miljoen kWh 
groene stroom per jaar. Hiervoor wordt 52.000 ton biomassa per jaar vergist. 

De warmte wordt gebruikt om het digestaat te pasteuriseren en te drogen en voor de verwarming van de 
vergister en algenvijver. De vergister bestaat uit één hydrolysetank, twee hoofdvergisters en een 
navergister. De inhoud van iedere vergister is 4.000 m³. 

Het project is uniek in Nederland vanwege de hoge input flexibiliteit en de mogelijkheid om veel 
kippenmest in te zetten. Dit is mogelijk gemaakt door de plaatsing van een stikstofstripper. Verder is de 
installatie uitgerust met een scheidingsinstallatie, een banddroger en pasteurisatietank voor de verwerking 
van het digestaat. Een proefinstallatie is onder leiding van 
Algaelink gebouwd om de dunne fractie te gebruiken voor de 
productie van algen.  

CCS heeft Huisman geholpen bij het ontwerp en de financiering, 
Biogas Plus heeft de vergister gebouwd en Byosis heeft de 
stikstofstripper geleverd en Gascon de motoren. Het project is 
gefinancierd door o.a. RVO, ABN-AMRO bank, 
mestinvesteringsfonds en Provincie Overijssel. 

 

 

Houtketel bij Wijhe en landschapsonderhoud BiomasSalland 

 

De houtketel bij Wijhe is een initiatief van Cogas Duurzaam. Met de ketel wordt een 
appartementencomplex verwarmd en het openluchtzwembad van Wijhe. Het project is in februari 2013 
officieel in gebruik genomen. De capaciteit is later nog een keer bijgesteld om energievraag en aanbod 
goed op elkaar af te stemmen. 

Het hout is afkomstig van BiomasSalland. Dit is een coöperatie 
van landeigenaren en houtgebruikers onder leiding van Gerard 
Willemsen. Tijdens de excursie zal een bezoek worden gebracht 
aan het biomassa-erf en een korte omloop bos (KOB) in Wesepe. 
Het bedrijf Borgman Beheer is vaste adviseur van BiomaSalland 
en heeft geholpen bij het tot stand komen van de coöperatie en 
de aanleg van het KOB. 

Beide initiatieven zijn mogelijk gemaakt met steun van de 
provincie Overijssel. 

 

 

 


