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Mono-mestvergisting is nu erg in de 

belangstelling. Om tot een maximale 

verwaarding van het biogas te komen, 

heeft CCS de Bio-Up ontwikkeld. Hiermee 

kan op boerderijschaal 40 Nm3 groen gas 

worden geproduceerd. 

De eerste pilot op het Melkveeproefbedrijf 

de Marke loopt al bijna twee jaar en is de 

eerste installatie op boerderijschaal in 

Nederland. Nu begint de bouw van de eerste 

commerciële installatie. Deze installatie 

wordt gebouwd bijeen melkveebedrijf in 

Overijssel. Dit melkveebedrijf heeft 400 

koeien en de Bio-Up past hier uitstekend bij. 

Met eigen verse mest wordt het grootste 

deel van de biogas geproduceerd. Om de 

productie van de Bio-Up volledig te benutten 

wordt een bescheiden hoeveelheid glycerine 

toegevoegd. Hierdoor stijgt het rendement 

aanzienlijk. 

Het unieke van de installatie is dat deze 

drukloos werkt:robuust en degelijk. Voor het 

regenereren van de wasvloeistof is warmte 

nodig. Deze kan intern worden opgewekt met 

biogas, maar om nog efficiënter te werken 

wordt gekozen voor een houtketel. Omdat 

de betreffende agrariër 25 hectare bos 

heeft, kan hij bovendien zijn eigen hout in de 

houtketel verstoken.  Een ideale oplossing. 

De vergister word door de restwarmte van 

de Bio-Up verwarmd en indien nodig wordt 

dit aangevuld met warmte uit de uit de 

biomassaketel.

 

Voor een boer met 300 koeien (8.000 ton 

mest) verdient de installatie zichzelf binnen 

vijf jaar terug.

De resultaten voor andere schaalgroottes 

zien er voor de verschillende fases van de 

SDE+ als volgt uit:

 

Duidelijk is dat schaalgrootte heel belangrijk 

is. Terwijl de kosten van installatie 

nauwelijks stijgen, nemen de opbrengsten 

progressief toe.  Bij fase 4 is de Bio-Up vanaf 

200 koeien haalbaar, terwijl dit bij fase 3 

vanaf 300 koeien is.

Om de installatie voor melkveehouders met 

minder koeien haalbaar te maken, is het een 

optie om de installatie te delen. Twee of drie 

melkveehouders gebruiken een Bio-Up. ■
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CCS is een energie-

adviesbureau dat initieert 

en adviseert bij projecten 

op energiegebied. 

Kernbegrippen in het 

werkgebied van CCS 

zijn: warmte, WKK en 

biogas. Onze missie is het 

realiseren van rendabele 

energieoplossingen door 

een vernieuwende aanpak. 

CCS is continu bezig met het 

ontwikkelen en verbeteren 

van nieuwe en innovatieve 

toepassingen. CCS biedt 

een complete oplossing en 

voor uw energievraagstuk 

en zorgt eveneens voor 

de implementatie van 

de gekozen oplossing 

gedurende het gehele 

project. Van het aanvragen 

van offertes en subsidies 

tot de bouwbegeleiding of 

directievoering en nazorg. ■

MEEr WETEN?

Neem dan contact op. 

Bel 0570-667 000 
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Het beleid met betrekking tot het 

mestoverschot leidt voor veel veehouders 

tot hoge kosten. Veehouders moeten mest 

exporteren omdat slechts een beperkte 

hoeveelheid stikstof (N) en fosfaat (P2O5) 

uit dierlijke mest mag worden uitgereden op 

het land. Een andere keus is om het op een 

alternatieve manier te verwerken buiten de 

Nederlandse landbouw. CCS ontwikkelt voor 

melkveehouders een oplossing waarmee zij op 

boerderijschaal de mest kunnen verwerken. 

Pilotinstallatie

Op melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo (Gld) 

voert CCS, in samenwerking met ProfiNutrients, 

de eerste tests uit om mest na de vergisting  te 

raffineren. Door dit raffinageproces wordt in 

de vergister de mest verwerkt tot een erkende 

vloeibare kunstmest en struviet. Met deze laatste 

stof kan het fosfaat op een zeer compacte wijze 

geëxporteerd worden. 

duurzame energie

Op deze wijze ontwikkelt CCS voor veehouders 

een totaalconcept: mestvergisting en -raffinage 

op boerderijschaal. Door mest te vergisten 

wordt organische stof  omgezet in biogas. 

Daarbij komen organisch gebonden fosfaten 

en stikstof vrij  in een te verwerken vorm, 

namelijk ammoniumstikstof en orthofosfaat. 

Door verwerking kan vervolgens 60-80% van 

het ammoniumstikstof en 70-90% van het 

orthofosfaat uit het digestaat, de vergiste mest, 

verwijderd worden. Deze nutriënten worden 

verder verwerkt tot, onder andere, kunstmest. 

 

Het biogas wordt ingezet voor de productie van 

duurzame elektriciteit en warmte die deels ook 

voor de verwerking gebruikt wordt. 

Kunstmest en organische stof

Het digestaat wordt gescheiden in een dikke 

fractie en een dunne fractie. Uit de dunne fractie 

slaat door toevoeging van magnesiumchloride 

fosfaat meer in de vorm van struviet en wordt 

deze aldus verwijderd uit het digestaat. Het 

stikstof wordt in een tweede stap als gasvormig 

ammoniak gescheiden en met zwavelzuur in een 

gaswasser gebonden als ammoniumsulfaat. 

Omdat fosfaat en stikstof voor een aanzienlijk 

deel uit het digestaat zijn verwijderd, kunnen 

zowel de dikke fractie, rijk aan organische stof, als 

de overgebleven dunne fractie, rijk aan kali, op 

het eigen land worden afgezet. Struviet, waarin 

fosfaat tot 200 keer compacter is opgeslagen kan 

als meststof, en ammoniumsulfaat als erkende 

kunstmest, in binnen- en buiten verkocht worden.

Door de pilot die nu draait op melkveeproefbedrijf 

de Marke, wordt door CCS aangetoond dat 

de technologie werkt. Daarmee kunnen de 

economische perspectieven voor grondgebonden 

veehouders in de nabije toekomst verder worden 

verbeterd. Wij verwachten deze technologie 

op korte termijn op boerderijschaal tegen een 

rendabele prijs te kunnen aanbieden. ■

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen 

kunt u zich inschrijven voor de agrarische 

nieuwsbrief op onze website www.cocos.nl 

MESTVErWErKiNG OP BOErdErijSCHaal
WiNNiNG VaN NUTriëNTEN UiT MEST



NiEUWE MEdEWErKEr

BarT VErHaGEN

“Ik ben Bart Verhagen en 

maak sinds begin dit jaar 

deel uit van het team van 

CCS. Mijn belangrijkste taak 

is het versnellen van de uitrol 

van de MKB Energy CheckUp.

Aan het begin van mijn 

carrière heb ik gewerkt bij 

het toenmalige Ministerie 

van VROM. Daar werkte 

ik als energiedeskundige 

aan een traject waarmee 

de zorgplicht voor energie 

werd opgenomen in 

milieuwetgeving. Nu, 

vijfentwintig jaar later, 

wil ik er voor zorgen dat 

bedrijven de verplichte 

energiemaatregelen nemen. 

Het uitgangspunt daarbij is 

dat de terugverdientijd vijf 

jaar of korter zal zijn. 

Ik ben een energieadviseur 

met veel ervaring in 

opdrachten voor gemeenten 

en provincies. Die ervaring 

zet ik nu in voor CCS. Ik 

hoop daarmee de kwaliteit 

van het CCS team te kunnen 

versterken.“ ■

VErdErE UiTrOl MKB ENErGY 
CHECKUP! 
                       
de MKB Energy CheckUp is klaar voor de 

verdere uitrol. Binnenkort starten er regionale 

pilots in Gelderland en Overijssel.

MKB Energy CheckUp is de on-line tool die 

ondernemers in het midden- en kleinbedrijf helpt 

om zelf aan de slag te gaan met energiebesparing. 

In Apeldoorn wordt samen met onze partner 

VNO-NCW Midden de gemeente en de 

omgevingsdienst een eerste pilot uitgevoerd. 

Alhoewel de resultaten nog niet beschikbaar 

zijn, levert de pilot al  wel waardevolle lessen op. 

Vooral op het gebied van het benaderen van MKB 

ondernemers. 

Inmiddels is de MKB Energy CheckUp verder 

verbeterd. Er is goed gekeken naar de 

gebruikersvriendelijkheid van de tool. De erkende 

maatregelen zijn voor alle sectoren up-to-date. En 

we hebben een pool van junior-adviseurs die klaar 

staat om ondernemers bij te staan.

Maar de belangrijkste verbetering is dat er grote 

stappen zijn gezet in het financieringssarrangement.

Met het MKB Energieabonnement kunnen 

ondernemers vanaf de eerste dag profiteren 

van de voordelen van de investering in 

energiebesparing. En dit zonder dat ze daarvoor 

extra hoeven te investeren!

Op dit moment starten we met ondernemers 

uit Apeldoorn. Elke ondernemer die de scan 

invult en stappen wil zetten kan het MKB 

Energieabonnement aanvragen. Inschakelen van 

een installateur betekent dat de prestaties van 

op zijn advies geïmplementeerde maatregelen 

worden gegarandeerd. De kosten voor de 

maatregelen worden voorgefinancierd door MKB 

Energieabonnement. De ondernemer betaalt 

gedurende de contractperiode de investering in 

termijnen en profiteert vanaf de eerste dag van 

lagere energiekosten.

Energiebesparing: gemakkelijker kunnen we het 

niet maken! ■ 

GHaNa: BiEr BrOUWEN 
MET BiOGaS
                       
in Kumasi, Ghana, ligt de vuilstortplaats Oti. 

Uit de stortplaats borrelt van nature methaan-

gas op, door de afbraak van de organische 

fractie van het afval. dit zogenaamde stortgas 

kan worden opvangen en gebruikt voor de 

productie van elektriciteit en warmte voor de 

Ghanese fabriek van de bierbrouwer Guinness. 

CCS deed een haalbaarheidsstudie naar deze 

manier van duurzame energieopwekking. 

afval van 1.500.000 huishoudens

De vuilstortplaats Oti verwerkt al het afval van 

de op een na grootste stad van Ghana, Kumasi, 

met een inwoneraantal van anderhalf miljoen 

inwoners. Dit is meer dan het inwonersaantal van 

de hele provincie Utrecht. Zowel industrieel als 

huishoudafval wordt op de stortplaats gedumpt. 

Het afvangen van gas op stortplaatsen is niet 

nieuw. Het unieke van dit project is dat in 

West-Afrika deze techniek nog nergens wordt 

toegepast. De gassen verdwijnen in de lucht en 

leveren een grote milieubelasting op. 

WKK-installatie

In dit project worden alle emissies (CO2 en 

methaan) uit het stortgas afgevangen en omgezet 

in biogas. Het biogas gaat via een vierenhalve 

kilometer lange gasleiding naar het fabrieksterrein 

van Guinness. Daar kan het biogas naar 

behoefte worden gebruikt. In een zogenaamde 

Warmtekracht installatie (WKK) wordt het biogas 

omgezet in warmte en elektriciteit.

Het voordeel is tweeledig: CO2 en methaan-

emissies van de stortplaats worden gereduceerd 

en Guinness wekt duurzame energie op. Daardoor 

hoeft Guiness minder gebruik te maken van 

fossiele brandstoffen.

instabiel elektriciteitsnet

De fabriek kan volledig zelfvoorzienend zijn in 

elektriciteit. Dit heeft een groot voordeel omdat 

het huidige elektriciteitsnet 20 tot 30% van de 

tijd uitvalt. Door dit systeem hoeven de dure 

dieselgeneratoren nauwelijks meer te worden 

gebruikt.

CCS heeft een haalbaarheidsstudie gedaan naar 

deze biogas- installatie. Deze studie leidt tot het 

advies om op deze stortplaats het omzetten van 

biogas in warmte en elektriciteit op te starten. De 

studie is bekostigd vanuit het DHK-programma 

(demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies 

en kennisverwerving) van de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland (RVO). Met dit 

programma ondersteunt de overheid initiatieven 

in ontwikkelingslanden. In de volgende fase wordt 

de studie verder uitgewerkt. Ook het vinden van 

financieringsmiddelen, maakt daar deel van uit. ■

NiEUWE MEdEWErKEr 

rUUrd VaN SCHaiK

Op 1 oktober ben ik in 

dienst gekomen bij CCS in 

de functie van als senior 

consultant. Ik ga me vooral 

bezighouden met het 

projecten op de gebieden 

van biomassa, vergisting 

en het opwerken van biogas 

naar groen gas. In de eerste 

plaats op de Nederlandse 

markt, maar ook in het 

buitenland. CCS is al enige 

tijd actief in Frankrijk 

en Ghana en wil haar 

activiteiten daar uitbreiden. 

Vooral Afrika biedt 

perspectieven, omdat daar 

veel biomassa aanwezig is 

en de stroomvoorziening er 

onbetrouwbaar en duur is. 

Mijn passie ligt bij 

duurzaamheid en duurzame 

energie. Een groot voordeel 

van CCS is dat het een 

breed georiënteerde 

organisatie is; kleine 

projecten, grote projecten, 

landbouw, MKB, vergisten, 

stortgas. Die afwisseling is 

precies wat ik zoekt. Nieuwe 

kansen en uitdagingen 

opzoeken en uitbouwen. ■
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