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Samenvatting 
 
In de Nederlandse provincies Overijssel en Gelderland is een telefonische enquête 
gehouden onder beheerders van biogasinstallaties. Twee van hen zijn nader geïnterviewd. In 
dit rapport worden de resultaten van de enquêtes en interviews gepresenteerd. 
 
Naar aanleiding van de enquetes kan het volgende geconcludeerd worden: 

• De respons was redelijk (7 van de gebouwde 9 installaties hebben gegevens 
verstrekt) 

• Gemiddeld opgesteld vermogen ligt op 963 kWe (zonder de Marke 1.079 kWe) 
• Bijna alle ondervraagden zijn positief over de opstelling van de lokale overheid. 
• Alle ondervraagden ergeren zich aan de lange procedures bij het aanvragen van 

vergunningen. 
• Momenteel zijn er nog erg weinig installaties die warmte leveren. 
• Er zijn in Overijssel en Gelderland geen collectieve vergisters. 
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Zusammenfassung 
 
In der Niederländischen Provinzen Overijssel und Gelderland sind Managern von 
biogasanlagen befragt worden über Ihren Erfahrungen mit den Biogasanlagen. In diesem 
Bericht werden die Ergebnisse dieses Untersuchungs beschrieben. 
 
Die folgenden Konklusionen sind gezogen worden: 

1. Die Zahl der Reaktionen war ziemlich gut: 7 von 9 Managern hatten die gesteltte 
fragen beantwortet.  

2. Die durchschnittlich installierte Leistung der Anlagen beträgt 963 kWe, wobei 
Untersuchungsanlage De Marke einbegriffen ist. Der Mittelwert ohne 
Untersuchungsanlage „De Marke“ ist 1079 kWe. 

3. Fast alle Befragten reagierten positiv über die Mentalität der lokalen Autortäten. 
4. Alle Befragten beklagten sich über die benötigte zeit für die Anforderung der 

notwendige Genehmigungen.  
5. In diesem Moment gibt es noch sehr wenige Anlagen, die Wärme liefern können. 
6. Es gibt in Overijssel und Gelderland kein kollektive Biogasanlagen.  
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1 Inleiding 
 

Biogasinstallaties zijn in Nederland in opkomst. De landelijke trend is dat wij naar 
grotere systemen toegaan met een capaciteit van 36.000 ton of meer. Deze 
systemen hebben een betere rentabiliteit dan kleinere systemen. CCS heeft een 
inventarisatie gemaakt van de bestaande vergisters in Overijssel en Gelderland. 
Hierbij is onder andere nagegaan wat voor type installatie het betreft en wat de 
ervaringen daarmee zijn. Vervolgens zijn er interviews gehouden met de eigenaars 
van de installaties van Oude Lenferink en Bieleveld(Heeten).  
 
Allereerst zal een overzicht gegeven worden van het de locatie van de verschillende 
installaties in Overijssel en Gelderland. Vervolgens zullen de resultaten van de 
telefonische enquete in hoofdstuk drie aan bod komen. In het vierde en vijfde 
hoofdstuk komen de interviews met de beheerders van Oude Lenferink en 
Bieleveld(Heeten) aan bod. Tot slot zullen de resultaten geanalyseerd worden en 
conclusies worden getrokken. 
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2 Overzicht bestaande installaties Overijssel/Gelderland 
 
In de provincies Overijssel en Gelderland zijn momenteel negen vergisters operationeel. In 
het onderstaande tabel is aangegeven welke installaties meegewerkt hebben aan de 
enquête. 
 
Installatie Meegewerkt? 
Regeling (Baarlo, Ov) Ja 
Bieleveld (Anerveen, Ov) Ja 
Bieleveld (Heeten, Ov) Nee (nog niet) 
Oude Lenferink (Fleringen, Ov) Ja 
Kraanswijk (Groenlo, Gld) Nee 
De Marke (Hengelo, Gld) Ja 
Dekker (Putten, Gld) Ja 
Groot Zevert (Beltrum, Gld) Ja 
Schaarschehoeve (Bergharen, Gld) Ja 
 
Te zien is dat de installatie Kraanswijk Biogas niet meegewerkt heeft. Tot nu toe heeft ook 
Bieleveld voor de installatie in Heeten nog niet meegewerkt. 
 
De ligging van de vergisters is in het onderstaande figuur aangegeven: 

 
 
Te zien is dat de geografische spreiding van de installaties groot is. Alleen in de achterhoek 
kan in geringe mate gesproken worden van clustering. 
 

 
 

Kraanswijk 
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3 Gegevens per installatie 
 
3.1 De Marke  
 
 

 
Algemeen  
Omschrijving De Marke is een van de proefboerderijen van Wageningen 

University & Research (WUR). De Marke onderzoekt de 
mogelijkheden voor een rendabelere melkveehouderij op 
zandgrond, om de belasting van het milieu tot een minimum te 
beperken wordt gestreefd naar een mineralenkringloop en 
energie-efficiency. De vergistingsinstallatie van de Marke levert 
hieraan een belangrijke bijdrage. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research en Plant 
Research Internationaal en hoofdzakelijk gefinancierd door het 
ministerie van LNV en het landbouwbedrijfsleven (LTO/PZ). 

Adres Roessinkweg 2 
7255 PC  Hengelo (GLD) 

Contactpersoon Stef Groot Nibbelink 
In bedrijf sinds 2003 
Techniek  
Type vergister Mesofiele, continu geroerde vergister t.b.v. onderzoek 
WKK vermogen 37 kWe (5.694 draaiuren) 
Vergister inhoud 1.440 m3 
Jaarlijkse input 3.000 ton rundveemest, 100 ton overige droge biomassa 
Levert per jaar 156.000 kWh Elektriciteit, op termijn groen gas 
Financieel  
Investeringsbedrag €156.000 
Onderhoudskosten €30.000 (schatting) 
Benutte subsidies MEP 
Jaarlijks resultaat n.v.t. 
Totstandkoming  

Initiatief Het initiatief is ontstaan vanuit het onderzoek naar gesloten 
kringlopen van de WUR. 

Medewerking overheid De gemeente heeft zich positief opgesteld maar vroeg (wegens 
onbekendheid met vergisting) veel aanvullende informatie en 
onderzoeken waardoor de aanvraag van vergunningen erg lang 
geduurd heeft. De Provincie heeft geen rol gehad bij dit project. 

Tegenslagen De vergister zelf, is een omgebouwde oude mestsilo. Het is 
lastig gebleken om deze goed te isoleren. Verder zijn er na de 
ingebruikname allerlei technische mankementen opgetreden bij 
zowel de vergister als de WKK (vb: kleppen WKK zijn vast 
geslagen en de ringleiding van de vergisterverwarming is 
stukgegaan). 

Bouw & Advies Thecogas heeft de installatie (deels) gebouwd, advies is 
ingewonnen van Thecogas, Holst en CCS. 
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3.2 Pork Watt 

 
Algemeen  
Omschrijving Gebroeders Oude Lenferink B.V. is sinds 1999 actief als erkend 

intermediair en transportbedrijf en sterk in de distributie van 
meststoffen en volumineuze producten zoals snijmais, kuilgras 
en bermgras. In 2004 is het bedrijf uitgebreid met een 
vergistingsinstallatie genaamd Pork Watt. De installatie levert 
ook warmte aan derden en hygieniseert digestaat. 

Adres Oldenzaalseweg 134 
7666 LH  Fleringen 

Contactpersoon GJM Oude Lenferink 
In bedrijf sinds 2004 
Techniek  
Type vergister Mesofiele continu geroerde vergister. 
WKK vermogen 700 kWe (8.000 draaiuren) 
Vergister inhoud 2.000 m3 
Jaarlijkse input 8.000 ton mest; 8.000 ton co-substraat 
Levert per jaar Elektriciteit: 4.400.000 kWh 

Warmte: 100.000 m3 aardgas equivalenten  
Financieel  
Investeringsbedrag €1.400.000 
Onderhoudskosten €40.000 
Benutte subsidies Investeringssubsidie Senter Novem 
Jaarlijks resultaat Negatief of kiet 
Totstandkoming  
Initiatief Dhr GJM Oude Lenferink zag als mesttransporteur in de zomer 

altijd gas opborrelen uit de mest. 
Medewerking overheid Zowel de gemeente als de provincie hebben zich positief 

opgesteld. Het aanvragen van een vergroting van het bouwblok 
heeft wel erg veel tijd gekost. 

Tegenslagen Er is veel leergeld betaald ten gevolge van missers van de 
eerste leverancier. 

Bouw & Advies In eerste instantie heeft Weltec de installatie geleverd, later 
PlanET. Advies is ingewonnen van CCS. 
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3.3 Groot Zevert 

 
Algemeen  
Omschrijving Groot Zevert is een loonwerkersbedrijf, ontstaan in 1958. Het 

bedrijf is op vele gebieden actief; van professioneel loon- en 
grondverzetwerk tot en met het transport en de verwerking van 
o.a. grond/puin en anderen producten. In 2005 is hier een 
vergistingsinstallatie aan toegevoegd. Alles gebeurt in eigen 
beheer; van de inkoop van mest tot de verkoop van elektriciteit. 

Adres Ringweg 28 
7156 SH  Beltrum 

Contactpersoon Arjan Prinsen 
In bedrijf sinds 2005 
Techniek  
Type vergister Mesofiele, continu geroerde vergisters 
WKK vermogen 805 kWe (8.000 draaiuren) 
Vergister inhoud 4.840 m3 
Jaarlijkse input Maximaal 36.000 ton/jaar, 92% mest, 8% co-substraat 
Levert per jaar Maximaal 3.300.000 kWh 
Financieel  
Investeringsbedrag €2.000.000 
Onderhoudskosten - 
Benutte subsidies R.O.B. 
Jaarlijks resultaat => Terugverdientijd is 8 jaar. 
Totstandkoming  
Initiatief Groot Zevert heeft het initiatief genomen. 
Medewerking overheid De gemeente en provincie hebben zich positief opgesteld 
Tegenslagen Het verkrijgen van de vergunningen neemt veel tijd in beslag. 

Tijdens de bouw waren vooral onvoldoende kennis, onderzoek 
en bekendheid met de gebruikte materialen een probleem. Na de 
ingebruikname zijn daardoor problemen geweest met de 
constructie en materiaalkeuze. Deze zijn verholpen door kapotte 
delen te vervangen. 

Bouw & Advies De installatie is gebouwd door PlanET en Thecogas. 
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3.4 Bieleveld 

(Anerveen) 

 
Algemeen  
Omschrijving Bieleveld Bio-energie BV realiseert en exploiteert biomassa-

vergistinginstallaties voor de opwekking van groene stroom. 
Momenteel heeft Bieleveld zes vergistingsinstallaties in 
portefeuille. 

Adres Slagenweg 5 
7788 AB  Anerveen 

Contactpersoon Henk Nijman 
In bedrijf sinds 2006 
Techniek  
Type vergister Mesofiele continu geroerde vergister 
WKK vermogen 2 x 1.064 kWe (8.600 draaiuren) 
Vergister inhoud - 
Jaarlijkse input 25.000 ton mest 
Levert per jaar 16.000.000 kWh 
Financieel  
Investeringsbedrag - 
Onderhoudskosten - 
Benutte subsidies - 
Jaarlijks resultaat - 
Totstandkoming  
Initiatief Bieleveld Bio-energie BV heeft het initiatief genomen doordat het 

de ruimte had en het geloof in de productie van duurzame 
energie. 

Medewerking overheid De gemeente en provincie hebben zich positief opgesteld. 
Tegenslagen In de aanloopfase zijn er verschillende problemen geweest m.b.t. 

de aanvraag van bouw- en milieuvergunning. Dit is opgelost door 
goed te communiceren met partijen en met name de gemeente. 
Tijdens de opstartfase zijn er wat kinderziektes aan de orde 
geweest die snel opgelost konden worden. 

Bouw & Advies De vergisters zijn zelf ontwikkeld en gebouwd. Er zijn diverse 
leveranciers betrokken geweest.  
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3.5 Kraanswijk 

Biogas 
Niet meegewerkt aan telefonische enquete; de gepresenteerde 

informatie is gevonden op:  
http://home.planet.nl/~bomer052/biogas.htm 

Algemeen  
Omschrijving Boerderij 'Kraanswijk' van de familie Bomers is in de loop der 

jaren uitgegroeid tot een multifunctioneel agrarisch bedrijf, met 
daarbij de volgende takken: 

- Biologische melkveehouderij 
- Recreatie 
- Natuurbeheer 
- Kerstdennen teelt en verkoop 
- Biogasinstallatie 

Adres Klaverdijk 3 
7142 HP  Groenlo 

Contactpersoon Chris Bomers 
In bedrijf sinds 2006 
Techniek  
Type vergister  
WKK vermogen 1 x 191 kWe + 1 x 347 kWe 
Vergister inhoud 1.880 m3 
Jaarlijkse input  
Levert per jaar Elektriciteit, op termijn groen gas. 
Financieel  
Investeringsbedrag  
Onderhoudskosten  
Benutte subsidies  
Jaarlijks resultaat  
Totstandkoming  
Initiatief  
Medewerking overheid  
Tegenslagen  
Bouw & Advies Gebouwd door HoSt Oosterhof Holman 
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3.6 Dekker 

 
Algemeen  
Omschrijving Deze vergistingsinstallatie is gerealiseerd bij het 

loonwerkersbedrijf van Dekker. Dit heeft als voordelen dat er 
minder transportkosten zijn en dat er veel technische mensen 
beschikbaar zijn. 

Adres Beulekampersteeg 4 
3881 LK  Putten 

Contactpersoon Dhr Dekker 
In bedrijf sinds 1e fase 2006, 2e fase 2008 
Techniek  
Type vergister Mesofiele Hoofdvergister, Thermofiele Navergister. 
WKK vermogen 3 x 346 kWe (7.500 draaiuren) 
Vergister inhoud 2 x 2000 m3 
Jaarlijkse input 5.000 ton mais, 1.500 ton glycerine, 250 ton bietenstaartjes, 

12.200 ton rundveemest, 800 ton kippenmest en 3.000 ton 
ongeboren mest. 

Levert per jaar 6.200.000 kWh en ongeveer 35.000 aeq aan warmte. 
Financieel  
Investeringsbedrag €1.800.000 
Onderhoudskosten - 
Benutte subsidies MEP(2006) en overgangsMEP (2008) 
Jaarlijks resultaat 1e jaar verlies, 2e jaar €100.000, 3e jaar €200-€250.000 incl. 

afschrijving. 
Totstandkoming  
Initiatief Het initiatief is genomen door dhr Dekker die in de productie van 

groene energie een mooie verbreding van zijn bedrijf zag. 
Medewerking overheid De gemeente heeft zich zeer positief opgesteld. De provincie 

heeft geen rol gespeeld. 
Tegenslagen De aanvraag van de MEP was erg lastig. Hierbij hebben Intocon 

en de jurist geholpen. Tijdens de bouw geen problemen. In de 
aanloopfase zijn er problemen geweest met het menu. Nu is dat 
opgelost m.b.v. biologen. 

Bouw & Advies De installatie is gebouwd door Thecogas. Advies is ingewonnen 
van Intocon, een jurist en bouwers HoSt, Thecogas, Biogas Nord 
en 2G. 
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3.7 Regeling  
Algemeen  
Omschrijving - 
Adres Uiterdijkenweg 61 

8372 VL  Baarlo 
Contactpersoon Ben Regeling 
In bedrijf sinds 2007 
Techniek  
Type vergister Mesofiele continu geroerde vergister 
WKK vermogen 835 kWe (8.322 draaiuren) 
Vergister inhoud 2 x 1.440 m3 
Jaarlijkse input 7.300 ton rundveemest 

2.500 ton varkensmest en vaste mest 
9.100 ton droog product 

Levert per jaar 6.500.000 kWh en warmte voor eigen gebruik 
Financieel  
Investeringsbedrag €2.000.000 (groenfinanciering) 
Onderhoudskosten - 
Benutte subsidies MEP 
Jaarlijks resultaat Eerste twee jaar negatief, derde jaar positief. 
Totstandkoming  
Initiatief Er was een wens om het bedrijf te verbreden. Een eerder 

opgestart windmolen project verliep moeizaam. Vergisting was 
een manier om de ambities waar te maken. 

Medewerking overheid De gemeente heeft zich moeizaam opgesteld, de provincie 
positief. 

Tegenslagen De aanvraag van de bouwvergunning bij de gemeente heeft veel 
tijd en moeite gekost. Het grootste probleem was de vraag of de 
biogasinstallatie een hoofd- of nevenactiviteit was. De bouw 
verliep zonder problemen. Bij de opstart waren er problemen met 
het menu. Het bleek lastig om in Nederland een goede bioloog te 
vinden. Uiteindelijk zijn de problemen opgelost met behulp van 
een Duitse bioloog en draait de installatie naar behoren. 

Bouw & Advies PlanET heeft geadviseerd en de installatie gebouwd 
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3.8 Bieleveld 

(Heeten) 

 
Algemeen  
Omschrijving Deze installatie is origineel geinitieerd door een vijftigtal 

varkensboeren die de afzetkosten van varkensmest wilden 
reduceren. Het bijzondere van de installatie is dat deze het 
digestaat verwerkt tot verhandelbare producten waaronder een 
vloeibare kunstmestvervanger. Inmiddels is 80% van de 
aandelen overgenomen door Bieleveld Bio-energie BV. De 
bedrijfsvoering van de installatie zal dus ook veranderen. De 
onderstaande gegevens zijn gebaseerd op ervaringen uit het 
verleden. 

Adres Weseperweg 45a 
8111 PJ  Heeten 

Contactpersoon Henk Nijman 
In bedrijf sinds 2007 
Techniek  
Type vergister Mesofiele continu geroerde vergisters 
WKK vermogen 1.965 kWe 
Vergister inhoud 2 x 600 m3 voorvergisters; 5 x 1.800 m3 navergisters 
Jaarlijkse input 43.500 m3 varkensmest 

5.000 m3 rundveemest 
7.000 m3 pluimveemest 
22.500 ton snijmais 

Levert per jaar 9.700.000 kWh (2008) 
Financieel  
Investeringsbedrag €6.000.000 
Onderhoudskosten - 
Benutte subsidies - 
Jaarlijks resultaat - 
Totstandkoming  
Initiatief 50 varkenshouders hebben het initiatief genomen uit onvrede 

over de afzetkosten van mest. 
Medewerking overheid Zowel de gemeente als provincie hebben zich bereidwillig 

opgesteld. 
Tegenslagen Tijdens de bouw van de installatie zijn er diverse opstart 

problemen naar voren gekomen. Om deze problemen op te 
lossen zijn een extra projectmanager en externe adviseurs 
ingeschakeld. Na ingebruikname zijn problemen geweest met 
geur en onvoldoende gasproductie. Deze zijn opgelost door het 
menu aan te passen. 

Bouw & Advies De installatie is gebouwd door Certified Energy (biogasinstallatie) 
en VP (digestaatverwerking). Advies is ingewonnen van de 
bouwers, Spexgoor, Bureau Blauw, Biogas Plus en CCS. 
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3.9 Schaarschehoeve 

 
Algemeen  
Omschrijving De vergister is gerealiseerd op een bestaand agrarisch bedrijf. 

Als belangrijkste kracht ziet de beheerder de korte lijnen 
waardoor er snel gereageerd kan worden. 

Adres Schaarsestraat 6 
6617 KD  Bergharen 

Contactpersoon Pieter Theunissen 
In bedrijf sinds 2008 
Techniek  
Type vergister Mesofiele continu geroerde vergister 
WKK vermogen 625 KWe (vorig jaar 7.500 draaiuren, dit jaar 8.300) 
Vergister inhoud 3.500 m3 
Jaarlijkse input 6.500 ton koeienmest 

3.500 ton varkensmest 
1.200 ton kippenmest 
7.000 ton mais 
2.000 ton lactose permeaat 

Levert per jaar 5.000.000 kWh 
Financieel  
Investeringsbedrag €2.300.000 
Onderhoudskosten €33.000 voor de WKK; €25.000 voor het overige 
Benutte subsidies Overgangs MEP 
Jaarlijks resultaat Ongeveer €250.000 
Totstandkoming  
Initiatief Het initiatief is genomen door dhr Theunissen die het als een 

mooie uitbreiding van het eigen bedrijf zag. 
Medewerking overheid De gemeente (Wijchen) heeft zich zeer positief opgesteld, de 

provincie speelde geen rol. 
Tegenslagen De veranderingen die de overheid doorvoerde op het gebied van 

de subsidiering van duurzame energie zorgde voor grote 
problemen in de aanloopfase. Dit tezamen met de crisis zorgde 
voor problemen bij de financiering. De bouw verliep voorspoedig. 
De opstartfase leverde ook weinig problemen op. Het leerproces 
duurde 4-5 maanden, maar na 5 weken werd al vollast gedraaid. 
Helaas moest de productie terug geschroefd worden ten gevolge 
van subsidieregels. 

Bouw & Advies Er is geen adviseur ingeschakeld. De installatie is gebouwd door 
Envitec. 
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4 Nadere beschouwing Bieleveld (Heeten) 
 
 
Initiatief 
De oorspronkelijke vergister in Heeten was een initiatief van 50 varkenshouders (coöperatie 
Biogreen). Het initiatief was geboren uit onvrede over de hoge afzetkosten van mest. Door 
de mest te vergisten en vervolgens te verwerken tot droge korrels, een vloeibare 
kunstmestvervanger en loosbaar water, zou de mest omgezet worden in beter verhandelbare 
producten. Zowel de gemeente Raalte als de provincie Overijssel hebben zich bereidwillig 
opgesteld. De benodigde investering bedroeg €6.000.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het oorspronkelijke ontwerp 
De ontworpen installatie bestaat uit propstroom voorvergisters (2 x 600 m3) en continu 
geroerde hoofdvergisters (5 x 1.800 m3) en was ontworpen om jaarlijks 55.500 m3 mest met 
22.500 ton maïs te vergisten. Het biogas wordt gevoed aan twee WKK’s met een 
gezamenlijk vermogen van 2 MW. In 2008 werd daarmee 9.700.000 kWh aan elektriciteit 
opgewekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bijzondere van deze installatie is dat niet alleen het biogas gebruikt wordt, ook het 
digestaat wordt verwerkt tot verhandelbare producten. Hiertoe wordt het digestaat eerst 
mechanisch gescheiden met een decanter in een dikke en een dunne fractie. De dikke 
fractie wordt ingedroogd met een droogband met warmte van de WKK. De dunne fractie 
wordt verder verwerkt met ultrafiltratie en omgekeerde osmose tot vloeibare 
kunstmestvervanger en loosbaar water. 
 
De installatie was gebouwd door Certified Energy BV waarbij de digestaat verwerking voor 
rekening van het Zwitserse bedrijf VP Kasag kwam. 
 

De hoofdvergisters 

De voorvergisters (propstroom) 
De WKK’s 

Flowsheet van het 
controlesysteem 
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De bouw 
Tijdens de bouw van de installatie zijn er diverse opstart problemen naar voren gekomen. 
Om deze problemen op te lossen zijn een extra projectmanager en externe adviseurs 
(Biogas Plus en CCS) ingeschakeld.  
Een van de grotere problemen bestond uit de integratie van de biogasinstallatie met de 
digestaatverwerking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In gebruikname 
In november 2007 werd de installatie in gebruik genomen aan de Wesepeweg 45a in 
Heeten. Hierop kwamen klachten binnen van bewoners over geuroverlast. Ook de 
biogasproductie was onvoldoende. Een extern adviseur heeft middels het aanpassen van het 
vergistermenu de geuremissie teruggedrongen en de biogasproductie verbeterd.  
 
Overname 
In Oktober 2009 heeft Bieleveld Bio-energie BV voor €600.000 een belang van 80% in de 
vergister genomen. 
 
Toekomst 
Het proces zal in de toekomst aangepast worden. Het plan is om in de toekomst 100.000 ton 
vloeibare mest eerst te scheiden in een dunne en een dikke fractie. De dunne fractie zal met 
behulp van ultrafiltratie en omgekeerde osmose verwerkt worden tot loosbaar water en 
groene vloeibare kunstmest. De dikke fractie zal samen met co-producten vergist worden.  
 
Het plan is om in de toekomst warmte te gaan leveren aan een woonwijk in Deventer. Een 
van de twee WKK’s kan dan bij de woonwijk geplaatst worden en met een door Essent 
aangelegde leiding vanuit Heeten van biogas gevoed worden. 
 
 
 
 
 
 

De omgekeerde osmose installatie 

De laad en loshal 

Decanter Ultrafiltratie 
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5 Nadere beschouwing Pork Watt 
 
 
5.1 Initiatief 
Pork Watt is de biomassavergistingsinstallatie van Gerard Oude Lenferink. Hij heeft samen 
met zijn broer een varkensfokbedrijf en het mesttransportbedrijf Geb. Oude Lenferink. De 
reden dat Gerard Oude Lenferink gestart is met biogas heeft te maken met het feit dat hij bij 
het mesttransport de methaan zag ontsnappen, terwijl hij zelf het gas moest inkopen voor 
zijn bedrijf. Samen met het energie-adviesbureau CCS B.V en het boekhoudkantoor H. 
Kroezen heeft hij deze installatie ontwikkeld. 
 
5.2 Het oorspronkelijke ontwerp 
Het hart van de biogasinstallatie bestaat uit de vergister van 1.550 m3. Deze is opgebouwd 
uit betonnen prefab elementen, die ter plekke aan elkaar gehecht zijn. Er is een vooropslag 
van 600 m3. De vergister wordt op 37ºC gehouden door vier roestvaststalen 
verwarmingsbuizen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vergister heeft twee roerwerken, zoals op de foto is te zien. Het biogas dat ontstaat wordt 
bovenin opgevangen. De installatie heeft een dubbel membraam, zodat de bolling op de 
vergister altijd hetzelfde is. De ontzwaveling gebeurt door het inblazen van een klein beetje 
lucht. Hiermee worden zwavelminnende bacteriën aangezet om zwavelwaterstof om te 
zetten in pure zwavel. De rest van de zwavel wordt in de aanvullende gasreiniging 
verwijderd.  
 
Het biogas wordt afgekoeld in de gaskoeler. Door deze afkoeling condenseert de waterdamp 
en ontstaat er een droog gas. Dit gas wordt verbrand in de gasmotor waar de elektriciteit 
wordt opgewekt. De vrijkomende warmte wordt voor een deel gebruikt om de vergister op 
temperatuur te houden. De rest van de warmte wordt ingezet om de stallen op temperatuur 
te houden of weggekoeld naar de omgeving als er geen warmtevraag is. Om een continue 
warmtevoorziening voor de stallen te garanderen is er een warmtebuffer. De installatie had 
oorspronkelijk een gasmoter van 170 kWe, inmiddels is dit uitgebreid naar ongeveer 700 
kWe   
 
De installatie was gebouwd door Milieusystemen Tiel met ondersteuning op technologisch 
gebied door het Duitse bedrijf Weltec. Later is de installatie herbouwd  
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5.3 Het aanlooptraject 
Het aanvragen van de vergunningen voor de installatie heeft veel tijd gevraagd. Vertraging 
ontstond met name toen bleek dat voor de uitbreiding van het bouwblok ook een wijziging 
van het bestemmingsplan nodig was. (het eerste verzoek hiertoe werd in november 2001 
ingediend) De gemeente heeft zich na de vergroting van het bouwblok coöperatief opgesteld. 
 
Daarnaast heeft de MKZ crisis het bedrijf van Oude Lenferink hard geraakt wat de nodige 
vertraging opleverde. 
 
5.4 De bouw 
De vergistingsinstallatie van Oude Lenferink is gebouwd in 2004 en was daarmee een van 
de eerste vergistingsinstallaties in Nederland. In eerste instantie was gekeken naar container 
vergisters. Door de gewenste schaalgrootte werd deze optie echter financieel onaantrekkelijk 
en is gekozen voor een silovergister. Ook voorzag het originele plan in een mest droog 
installatie. Deze is niet gerealiseerd door het ontbreken van financiële steun hiervoor.  
Tijdens de bouw zijn er nog kleine problemen opgetreden rond de levering van onderdelen. 
Aan het eind van het bouwtraject is nog vertraging ontstaan doordat onder andere een 
verkeerde gasinlaat voor de gasmotor was geleverd. Dit probleem is verholpen door de 
leverancier maar heeft wel voor enkele maanden vertraging gezorgd. 
 
5.5 In gebruikname 
In Juni 2004 kon de oorspronkelijke installatie in gebruik genomen worden. De 
elektriciteitsproductie liep hierbij in de eerste maanden nog achter bij de verwachtingen. Eind 
september draaide de installatie op 65% 
 
5.6 Uitbreiding van de installatie tot 700 kWe 
In een later stadium is de installatie uitgebreid door Schücking Energieprojecten uit 
Enschede. Het vergistervolume werd vergroot naar 2.000 m3; het geleverde elektrische 
vermogen kwam daarmee op 700 kWe te liggen. 
 
5.7 Uitbreiding van de installatie met mestverwerking 
Het oorspronkelijke idee omvatte ook de verwerking van het digestaat. Doordat hier geen 
financiële steun voor gevonden werd, is deze verwerking destijds niet gerealiseerd. In 2009 
is echter een subsidie verkregen (na aanvraag door Kroezen administratie & 
belastingadviseurs) van de Dienst Regelingen ten behoeve van een thermo-druk hydrolyse 
installatie. Deze installatie verwerkt het digestaat en heeft goedkeurig gekregen van de 
Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). De installatie is ontwikkeld door dhr Molendijk van 
Mosch Thermische Installaties BV in samenspraak met Schüking Energieprojecten BV. 
Dankzij deze installatie met goedkeuring van het VWA is het mogelijk om een breder scala 
aan co-producten toe te voeren aan de vergister. 
 
5.8 Ervaringen en toekomst 
Oude Lenferink heeft gemengde gevoelens over zijn biogasinstallatie. Hij staat met hard en 
ziel achter het project, maar heeft veel hobbels moeten overwinnen. Een van de belangrijke 
hobbels is het gebrek aan steun vanuit de overheid. Zo is de vergoeding voor de opgewekte 
stroom onvoldoende en is deze in Duitsland veel hoger. Als de heer Oude Lenferink het 
project weer opnieuw zou moeten doen, zou hij het project in Duitsland realiseren. Oude 
Lenferink roep de Provincie dan ook op om te zorgen voor een goed investeringsklimaat voor 
biogasinstallaties en ondersteuning te geven (zowel qua lobby naar Den Haag als met 
financiële middelen) wanneer de Rijksoverheid het weer laat afweten. Oude Lenferink 
verwijst naar Duitsland, waar een veel consistenter en daardoor beter investeringsklimaat is 
voor biogasinstallaties. 
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6 Analyse 
 
In hoofdstuk 4 zijn de resultaten uit de telefonische enquêtes onder Overijsselse en Gelderse 
vergistingsinstallaties weergegeven. In dit hoofdstuk zullen de installaties kort op enkele 
onderwerpen vergeleken worden. 
 
6.1 Elektriciteitsproductie 
Opvallend is dat (wanneer de opgegeven data op het gebied van elektriciteitsproductie, 
draaiuren en geïnstalleerd vermogen van de WKK klopt) de WKK’s bij geen enkele installatie 
op 100% vermogen draait. Dit is bepaald door het aantal opgegeven draaiuren te 
vermenigvuldigen met het geïnstalleerd vermogen. Hiermee wordt de elektriciteitsproductie 
bepaald bij 100% WKK vermogen. Door de opgegeven elektriciteitsproductie hierop te delen 
wordt de bezettingsgraad van de WKK verkregen. Niet voor alle installaties is dit te bepalen 
door ontbrekende data. In de onderstaande tabel zijn de berekende waarden te vinden. 
 
Installatie Berekende bezettingsgraad WKK 
Regeling – Baarlo 94% 
Bieleveld – Anerveen 87% 
Bieleveld - Heeten - 
Oude Lenferink – Fleringen 79% 
Kraanswijk - Groenlo - 
Marke – Hengelo 74% 
Dekker – Putten 80% 
Groot Zevert - Beltrum - 
Schaarschehoeve – Bergharen 96% 
 
6.2 Installatie 
Wanneer we de geïnstalleerde vermogens op een rij zetten dan ontstaat het volgende beeld: 
 
Installatie Grootte In bedrijfname 
Regeling (Baarlo, Ov) 835 kWe 2007 
Bieleveld (Anerveen, Ov) 2.128 kWe 2006 
Bieleveld (Heeten, Ov) 1.965 kWe 2007 
Oude Lenferink (Fleringen, Ov) 700 kWe 2004 
Kraanswijk (Groenlo, Gld) 538 kWe 2006 
De Marke (Hengelo, Gld) 37 kWe 2003 
Dekker (Putten, Gld) 1.038 kWe 2006, 2008 
Groot Zevert (Beltrum, Gld) 805 kWe 2005 
Schaarschehoeve (Bergharen, Gld) 625 kWe 2008 
 
De Marke valt hierbij op door het kleine geïnstalleerde vermogen wat te verklaren is doordat 
het een onderzoeksvergister betreft en dus geen winst hoeft te maken. Het gemiddeld 
geïnstalleerde vermogen is 963 kWe (zonder de Marke 1.079 kWe). Er lijkt geen directe link 
te bestaan tussen het jaar van inbedrijfname en het geïnstalleerd vermogen. Hierbij moet wel 
opgemerkt worden dat de installaties Dekker en Oude Lenferink het vermelde vermogen pas 
in een later stadium bereikt hebben. Aanvankelijk was een lager vermogen geïnstalleerd. 
 
Het vergister volume is ook een interessante parameter. 
Installatie Vergister 

volume 
Verg. 

Vol./MWe 
 

Regeling (Baarlo, Ov) 2.880 m3 0,44 m3/MWhe 
Bieleveld (Anerveen, Ov) - - 
Bieleveld (Heeten, Ov) 10.200 m3 1,05 m3/MWhe 
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Oude Lenferink (Fleringen, Ov) 2.000 m3 0,45 m3/MWhe 
Kraanswijk (Groenlo, Gld) 1.880 m3 0,42 m3/MWhe 
De Marke (Hengelo, Gld) 1.440 m3 9,23 m3/MWhe 
Dekker (Putten, Gld) 4.000 m3 0,65 m3/MWhe 
Groot Zevert (Beltrum, Gld) 4.840 m3 - 
Schaarschehoeve (Bergharen, Gld) 3.500 m3 0,70 m3/MWhe 
 
In het overstaande overzicht springt de Marke er duidelijk uit als onderzoeksvergister. 
Gemiddeld genomen staat er 1,85 m3/MWhe opgesteld (zonder de Marke: 0,62 m3/MWhe) 
 
6.3 Warmte 
Alleen Oude Lenferink (100.000 m3 aeq), Dekker (35.000 m3 aeq) en Schaarschehoeve 
(2.000 m3 aeq) geven aan warmte te leveren. Op zich is dit vanuit financieel oogpunt niet 
vreemd aangezien de SDE de levering van warmte pas sinds 2009 extra beloont. De 
installatie in Heeten gebruikt wel warmte om de dikke fractie van het digestaat in te drogen. 
 
6.4 Investering 
In de onderstaande tabel is de investering per geïnstalleerde kW weergegeven: 
 
Installatie Grootte Investering/kWhe 
Regeling (Baarlo, Ov) 835 kWe €0,31 
Bieleveld (Anerveen, Ov) 2.128 kWe - 
Bieleveld (Heeten, Ov) 1.965 kWe €0,62 
Oude Lenferink (Fleringen, Ov) 700 kWe €0,32 
Kraanswijk (Groenlo, Gld) 538 kWe - 
De Marke (Hengelo, Gld) 37 kWe €1,00 
Dekker (Putten, Gld) 1.038 kWe €0,29 
Groot Zevert (Beltrum, Gld) 805 kWe - 
Schaarschehoeve (Bergharen, Gld) 625 kWe €0,46 
 
Het is lastig om uit het bovenstaande overzicht conclusies te trekken. Uitschieters naar 
boven zijn Heeten (die een mestverwerkingsinstallatie in de investering meegenomen heeft), 
de Marke (onderzoeksinstallatie) en Schaarschehoeve. Regeling, Loonbedrijf Dekker en 
Oude Lenferink zijn de uitschieters aan de onderkant. Afgaande op de bovenstaande data, 
kost een biogasinstallatie gemiddeld €0,50/kWhe (zonder de Marke €0,40/kWhe) 
 
6.5 Input 
Voor wat betreft de input is de vrijgegeven data beperkt. In de onderstaande tabel is 
weergegeven wat de totale jaarlijkse input is en welk deel daarvan uit co-substraten bestaat.  
 
Installatie Totale input % Co-substraat 
Regeling (Baarlo, Ov) 19.000 ton 47% 
Bieleveld (Anerveen, Ov) - - 
Bieleveld (Heeten, Ov) 78.000 ton 29% 
Oude Lenferink (Fleringen, Ov) - 50% 
Kraanswijk (Groenlo, Gld) - - 
De Marke (Hengelo, Gld) 3.100 ton 3% 
Dekker (Putten, Gld) 22.700 ton 30% 
Groot Zevert (Beltrum, Gld) - 8% 
Schaarschehoeve (Bergharen, Gld) 20.200 ton 45% 
 
Opvallend hierbij is dat er drie commerciële installaties zijn waarbij het gehalte co-substraten 
ruim onder de 50% ligt. De installatie in Heeten gebruikt hierbij een aanzienlijk deel 
pluimveemest (10%); de installatie van loonbedrijf Dekker gebruikt een hoeveelheid 
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pluimveemest (4%) en een aanzienlijke hoeveelheid ongeboren mest (13%). Van de 
installatie van Groot Zevert is de samenstelling van de biomassa input niet bekend. 
 
6.6 Overheid 
Het is opvallend dat bijna alle ondervraagden (6/7) positief zijn over de opstelling van de 
overheid (alleen Regeling kwalificeerde de opstelling van de gemeente als “moeizaam”). Wel 
wordt er geklaagd over de lange procedures waar het gaat om het aanvragen van 
vergunningen en uitbreidingen van het bouwblok (5/7). 
 
6.7 Eigendom 
Opvallend is ook dat er momenteel eigenlijk geen installaties meer in bezit van coöperaties 
zijn. De vergister in Heeten was dat tot voor kort nog wel, maar Bieleveld is sinds enige tijd 
grootaandeelhouder (80%). Een van de respondenten noemde het ook een groot voordeel 
dat het eigendom slechts bij een persoon ligt: de communicatielijnen zijn kort en er kan snel 
gereageerd worden op veranderingen in de markt. 
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Conclusie 
 
Naar aanleiding van de analyse van de resultaten kan het volgende geconcludeerd worden: 

- De spreiding tussen de installaties groot is. Dit wordt met name veroorzaakt doordat 
er twee relatief grote installaties in Overijssel en Gelderland staan (Anerveen en 
Heeten) en een onderzoeksvergister (Hengelo, GLD). 

- Ondanks de klachten over de langdurige vergunningen procedures vinden 
beheerders/eigenaars toch dat de lokale en provinciale overheden zich positief 
opstellen. 

- Sinds enige tijd kan gesteld worden dat er geen coöperatieve vergisters meer zijn in 
Gelderland en Overijssel. 

- Het leveren van warmte is nog geen gemeengoed bij bestaande installaties. 
 
 


