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E kwadraat advies BV; architect 

duurzame keten….

Expertise
• Projectbegeleiding van A tot Z

• Ontwikkelen van duurzame 
concepten

• Energie Efficiency

Branche
• Tuinbouw

• MKB en industrie

• Overheid

• Landbouw

Diensten
• Duurzame energie opwekking

• Co-vergisting, -vergassing

• Duurzame bedrijventerreinen

• Bedrijfskundige begeleiding

• Opzetten strategische 
samenwerking

• Subsidie en vergunning 
aanvragen

• Biobrandstoffen



Inhoud

• Vergisten en gebruik Co-producten

• Bijlage Aa Uitvoeringsregeling (“positieve lijst”)

• Achtergrond Verordening 1774/2002 VWA & AID

• Kosten en gasopbrengst

• Knelpunten en Vervolg





Vergisten

• Mest

• Co- producten

- Positieve lijst

• Mestloos

- Maïs



Vergisten; een lijst van positieven ?

• Niet met mest alleen….

• Producten om toe te voegen

• De Co van Co-producten

• Mest is niet alles….

• Alles is mest !!!



Regels en regels

.     Europees

- Verordening 1774 / 2002

.     Nederlands

- LNV         

- VROM

- EZ



VWA & AID

VWA controleert op :

1. Verwerking producten volgens Europese regelgeving;

2. Erkenning mogelijk.

AID controleert op :

1. Gebruik “positieve lijst” stoffen;

2. Aandeel dierlijke mest;

3. Gehalte aan N en P.



VWA en 1774 / 2002

Europese Verordening 

Dierlijke bijproducten

In Nederland sinds 9 september 2003 



Verwerkingsmogelijkheden

categorieën

Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3

Verbranden Verbranden Diverse mogelijkheden w.o.
Biogasinstallaties.



Vergisten Vergisten catcat. 2 en 3 materiaal. 2 en 3 materiaal
• Categorie 2: Mest

• Categorie 3: Positieve lijst co-vergisting
– uitgepakte vloeibare zuivelproducten en mengsels daarvan

– ijsafval

– uitgepakte voedingsmiddelen 

– delactosed permeate liquid

– Vetkruim

– Enz….  enz……….



EV Dierlijke Bijproducten (I)
Verordening 1774/2002

• Regeling in NL in werking sinds 9 september 2003.

• Gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke 
consumptie bestemde dierlijke bijproducten.

• Regels zijn van toepassing bij het verzamelen, 

opslaan, hanteren, verwerken en gebruiken of 

verwijderen van dierlijke bijproducten die niet voor 
menselijke consumptie bestemd zijn.



Verordening (EG) nr. 1774/2002
• Geen specifieke bepalingen voor covergisting mest met andere 

DBP

• Gebruik van digestaat als meststof toegestaan (extra 

voorwaarden voor gebruik op weiden indien anders dan mest)

Meststoffenwet
• Co-vergisting: mest + max. 50% andersoortig materiaal

• Verhandelen co-vergiste mest alleen toegestaan als meststof, 

indien co-producten op positieve lijst staat

Vergisten van dierlijke bijproducten (2)



Randvoorwaarde: erkenning

Erkenningeisen

• Bedrijfsruimten en uitrusting

• Hygiëne

• Verwerkingsproces

• Microbiologische besmetting digestaat

• Interne controles / procesbeheersing

Vergisten van dierlijke bijproducten (3)



Twee keuzemogelijkheden t.a.v. eisen

Verwerkingsproces

• Pasteurisatie DBP of digestaat (60 min. bij 70ºC*)

• Validatie proces (meting reductie pathogenen, HACCP)

* Voor categorie 3-materiaal bij een deeltjesgrootte van 

max. 12 mm

Tweetal eisen



Exportwaardige mest

Mest

Vergister Navergister DigestaatputBuffer/mixput

Co-producten
Geen cat. 3

Cat 3

Pasteuriseren (60 min 
70 oC)



Vergisten; een lijst van positieven ?

• Niet met mest alleen

• Producten om toe te voegen; positieve lijst

• De Co van Co-producten

• Mest is niet alles

• Alles is mest





Bijlage Aa (Positieve lijst)

• Haver

• Rogge

• Tarwe

• Weidegras

• Kuilgras

• Snijmaïs

• Kuilmaïs/maïssilage

• Corn Cob mix (CCM)

• Voederbieten

• Aardappelen

• (Suiker)bieten

• Bietenstaartjes/puntjes

• Witlofpennen

• Erwten

• lupinen

• Gerst

• Veldbonen

• Koolzaad

• Zonnebloempitten

• Olievlas

• Vezelvlas

• Groente en fruit

• Aardappelstoomschillen

• Kwalidrink

• Protomylasse

• IJsafval

• Beukergist

• Uitgepakte voedingsmiddelen

• Energiemaïs





Producten en merknamen
aardappelen bloembollen gras uit kuil Plantaardige olie Tarwesubstraat
aardappelpersvezel bostel(bier) gras uit natuur plantaardige vetemulsie tulpen
Aardappelstoomschillen chips gras vers protomylasse Uien
aardappelzetmeelslib Cigarant perspulp Hamstramix raapschroot uienschillen
afgekeurd krachtvoer Cigorant haver Restvoer uitjes gefrituurd
Agro Foodmix Citrus Kamstra mix Retourmix veldbonen
amycake Citruspulp Koekmix rogge Vetemulsie
Amyfort Corncopmix (CCM) lactatiebanket ru-mix Vetkruim
Amysteep Droge digistaat Lecitine Sinasappelschillen Vloeibare producten
appelslib ecofrit lupinen snijbloemen-afval voederbieten
bacteriefood energiemais Mais snijgroente-afval waterijzer
banketkorrel erwten maisglutenvoer Soap stock wei-permeaat
beenderbeel flotatieslib Maiskolfschroot (MKS) Sojavet wei-producten
beukerbiogas frites (voorgebakken) maisstroo sperzieboontjes Witlofpennen
beukergist fritessnippers maisweekwater stroo wortelstoomschillen
bietenblad vers gerst mavomeel suikermais Zonnebloemdroes
bietenbladkuil GFT mavostar Supermarktmix zonnebloemkuil
bietenperspulp glucose-biogas melasseslib swill zonnebloemolie
Bietenpunten Glycerine olievlas Tarwe zonnebloempitten
bietenstaartjes glycerine water palmpitschilvers Tarwegistconcentraat zonnebloemzaadschroot
bio-afval Graanresten paprikaresten
bloedmeel gras uit berm plantaardig vet



Gasopbrengst Co-product





Kosten en gasopbrengst

SDE 2010 :  16,5 voor Eltr. plus 2,8 voor Warmte

• Voorbeeld                 Opbrengst in € Kost…

(bij 16,5 ct)19,3

• Rundveedrijfmest                       8,25 (9,65)         ……

• Vleeskuikenmest (vast)            71,5 (76,7)          ……

• Vleesvarkensdrijfmest                8,5  (10)             ……



Kosten en gasopbrengst

• Voorbeeld Opbrengst in € Kost…

16,5 ct (19,3)

• Aardappelstoomschillen 30    (35)        15 – 20

• Bietenpunten                                  30    (35)        5 - 15  

• Voederbieten                                  23    (27)        5 - 10  

• Tarwe                                              182   (213)  …….

• Graskuil                                            46    (54)  15 - 25

• Maiskuil 59    (69)         30 - 40  



Kosten en gasopbrengst

• Voorbeeld Opbrengst in € Kost…

(bij 16,5 ct)

plantaardig vet                  165                     40 – 60

glycerine                              235                   120



Kosten en gasopbrengst 

• Totaal voerkosten :

variëren van 0,04 tot 0,09  € per kWh

Voorbeeld:

Mais:                                                               per kWh

180 m³ x 2 =  360 kWh =  bij     35  € =      9,7 ct

bij     32  € =      8,8 ct

Glycerine:

700 m³ x 2 = 1400 kWh =  bij   123 € =      8,8 ct

Exclusief het verschil in digestaat afvoer….!!!





- Co”-vergisting             =  mest en reststromen / gewassen

- “Industriele” vergisting = geen toevoeging van mest omdat 

het relatief weinig biogas oplevert. 

Streven : Zo hoog mogelijke gasopbrengst

Echter : Kans op verschillende problemen

• limitatie door N dosis 

• limitatie door gebrek groeifactoren

• schuim

• toxische reststoffen, verzuring reactor.

Voeding van vergisters





• sulfaat, sulfiet, eiwitten, chemische industrie (vetverwerking!)

• omzetting sulfaat naar zwavelwaterstof kost methaan!

• zeer toxisch voor mens

• corrosief

• voorkomen: controleer voeding, vooral uit vetindustrie komt 

vaak sulfaat (inzet van zwavelzuur!!!). 

• bestrijding: dosis ijzerslib (grondwaterzuivering), of FeCl3  (geen 

ijzersulfaat natuurlijk !!!!). 

• nabehandeling gas: Biogasreiniging chemisch/biologisch).

Zwavel !!!





Optredende problemen

• Vergister extreme schuimvorming 

• Te warm (bv. > 40 º C) in de zomer

• Te lage temperatuur

• Overbelasting reactor

• Verstopping leidingen

• Accumulatie zwaar materiaal (zand etc.)

• Te hoge zwavelbelasting

• Toxische reststromen

• Levering verkeerd materiaal

• Te hoge ammoniak concentraat

• Problemen met menging in de buffers (flotatie door 

verzuring)



Digestaat

• Helft mest geeft 2 x zoveel mest 

• Positieve lijst is kort

• Positieve lijst wordt strikt gehanteerd

• Positieve lijst is positief bedoeld voor 

milieubelasting

• Positieve lijst kan langer

• Positieve lijst is geen zwarte lijst, maar ook 

geen witte lijst…….



Positieve lijst = Bijlage Aa

Sinds 18 juli 2009 heet Positieve Lijst  :

“Bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling van de 

Meststoffenwet”



Positief en 

Kleuren van de lijsten

• We spraken van een Positieve Lijst, 

en géén:

• Witte    Lijst    :  Houtafval en Biomassa

• Zwarte Lijst    :  

Bescherming Persoonsgegevens 

• Groene Lijst    : Afvalstoffen

• Gele     Lijst     : 

Biomassa bevattende afvalstromen 



Uitbreiding Bijlage Aa

• Aan melden bij: Dienst  Regelingen

• Gegevens opsturen 

• Besproken in commissie

• Positief oordeel: publicatie in Staatscourant;

2 x per jaar;  - per 1 juli

- per 1 januari





Uitbreiding Bijlage Aa

• Initiatief bij belanghebbende; is vaak 

leverancier

• Zit in trage molen

• Overleg BBO met Ministeries en LTO en aantal 

belangenorganisaties op korte termijn



Evaluatie Functioneren Bijlage Aa

• Recent: 

Evaluatie van functioneren met deze bijlage Aa

Mogelijke alternatieven:

- Controle Input               Bijlage Aa

- Controle Output

- Controle Troughput Bijlage Aa…deels..



Producten 

• Aanmeldingen via Dienst Regelingen

• Uitgangspunt ;

- Ned. Géén afvoer put van EU

- Digestaat moet een veilige meststof zijn

- Regeling voor plaatsing op lijst moet soepeler 

en vlotter 

- Er blijft een grote verantwoordelijkheid bij de 

vergister






