VERKEnnInG VAn HET PERSPEcTIEf VAn SUSTEÏnE

vergistingsinstallatie

biogas

st

me

aardgasnet

De kringloop
van duurzaam
eiwit
sus

fabriek voor
duurzaam eiwit

teïn

e

DUURZAAM EIWIT UIT BIoGAS

colofon
Opdrachtgever: Courage, InnovatieNetwerk
Deze studie werd op initiatief van InnovatieNetwerk en
Stichting Courage uitgevoerd door:
Easthouse Business Solutions BV - Dr.ir. Nico Oosterhuis
We-Do Interim Management & Consultancy - Ing. Harry Hooijer
Ondersteuning werd hierbij geleverd door:
Wageningen Universiteit
Academic Master Cluster
Projectleiders: Carel de Vries (Courage) en
Henk Huizing (InnovatieNetwerk)

Dit is een uitgave van stichting Courage, aanjager voor
innovaties in de melkveehouderij.
U kunt dit rapport bestellen via www.courage2025.nl
Courage is een initiatief van LTO en NZO en heeft een
alliantie met InnovatieNetwerk

December 2007

Susteïne uit biogas, een haalbaarheidsstudie
December 2007

Voorwoord
Voor u ligt een rapport dat twee vraagstukken verbindt die ogenschijnlijk niets met elkaar
gemeen hebben. De eerste is de productie van duurzaam eiwit voor veevoer en de tweede is
het vinden van nieuwe rendabele toepassingen voor biogas.
Wat de eerste betreft: eiwit is een belangrijke component van veevoer. Sojaschroot is een belangrijke eiwitbron, maar niet onomstreden. Het is relatief duur, een belangrijke bron van de
fosfaat- en stikstofoverschotten en oorzaak van ontbossing, afname van biodiversiteit, erosie
en verdrijving en uitbuiting van kleine boeren in Zuid Amerika. Het gebruik van soja is daarom een doorn in het oog van veel maatschappelijke organisaties. Zij houden de zuivel- en
vleesindustrie als ‘regisseur van een belangrijke eiwitketen’ mede verantwoordelijk. De Nederlandse melkveehouderij heeft dus genoeg redenen op zoek te gaan naar verantwoorde
nieuwe eiwitbronnen. Hoe kunnen we de eiwitkringloop op lokaal niveau zo goed mogelijk
sluiten?
Innovatienetwerk en Courage onderzochten een onverwachte mogelijkheid.
In deze studie staat de vraag centraal of we met biogas niet kunnen wat een Noors bedrijf kan
met aardgas: het via een bioreactor omzetten in microbieel eiwit ofwel; ‘single cell proteïn’.
Het antwoord dat we in dit rapport geven luidt: ja dat moet technisch kunnen. Wij doopten dit
product ‘Susteïne’, het is immers sustainable proteïn. Het product lijkt uitstekend geschikt als
hoogwaardige eiwitcomponent voor diervoeders. Het grootste technische probleem is echter
de logistiek. Voor het voeden van een Susteïnefabriek is een mestvergister nodig die ca. 50
keer groter is dan de huidige installaties. Dat is dus geen duurzame optie. Uitkomst zou aanvoer van biogas via het aardgasnet kunnen bieden. We kunnen dan decentraal biogas opwekken en centraal benutten. In een eerder rapport (september 2007) hebben Courage en Innovatienetwerk voor deze mogelijkheid al een lans gebroken.
Zou het logistieke probleem opgelost zijn, dan rest nog één grote hindernis: de forse investeringen en het momenteel onzekere economische perspectief vanwege de sterk in beweging
zijnde energie- en eiwitprijzen. Zijn er marktpartijen te interesseren om met Courage en Innovatienetwerk de mogelijkheden nader te verkennen? Wij zetten graag die volgende stap.
Duurzaam eiwit uit biogas is een aantrekkelijk perspectief.
Siem Jan Schenk, voorzitter Courage
Dr. Ger Vos, directeur InnovatieNetwerk
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Samenvatting
Uit een eerder uitgevoerde analyse is geconcludeerd dat de productie van microbieel eiwit
(SCP, Susteïne®) op basis van biogas een interessante optie zou kunnen zijn om enerzijds het
mineralenoverschot in de veehouderijsector te verminderen en anderzijds om een sustainable
eiwitbron voor diervoeder te produceren.
In deze studie is de haalbaarheid van een dergelijke productie en een dergelijk product nader
onderzocht. Geconcludeerd kan worden dat, mits voldaan aan de HACCP-eisen die de diervoedersector stelt, het product Susteïne® (aangenomen dat dit gelijkwaardig is aan het door
Norferm geproduceerde eiwit), een aantrekkelijke positie kan veroveren. Weliswaar moet het
product eerst worden toegelaten, hetgeen een aanvullend onderzoekstraject vraagt. Binnen de
Europese markt behoeft een afzet van 10.000 ton/jaar geen probleem te vormen. De meest
hoogwaardige toepassing is in biggenvoeders.
Technisch is productie van Susteïne® op basis van biogas in principe mogelijk. Voorwaarde is
wel dat het methaan uit biogas zodanig wordt gezuiverd dat het voldoet als grondstof voor
eiwitproductie. Hiervoor zijn technologieën beschikbaar. De kwaliteitseisen aan de grondstof
zouden moeten worden vastgelegd; hier is uiteraard nader onderzoek voor nodig.
Een belangrijk knelpunt voor de financieel-economische haalbaarheid is de schaalgrootte van
de biogasinstallatie. Voor productie van 10.000 t eiwit/jaar is globaal 30-35 miljoen m3 biogas
nodig, oftewel 2 miljoen ton mest. Dit leidt tot een ongewenst aantal transportbewegingen,
ook mede gezien het feit dat een vergelijkbare hoeveelheid digestaat (rest van de biogasproductie) moet worden afgevoerd.
Een unieke kans in Nederland is het gebruik van het aardgasnet voor het ‘transport’ van het
(bio)gas. Hierdoor zou de mestvergisting lokaal kunnen gebeuren, terwijl de eiwitproductie
centraal kan plaatsvinden. Deze oplossing is echter vooralsnog niet toegelaten. Een aanbeveling is om deze optie nader te onderzoeken.
Een tweede knelpunt in de financieel-economische haalbaarheid vormt de afzet van digestaat.
Dit is een algemeen probleem bij de mestvergisting. In omringende landen wordt gewerkt aan
het drogen van digestaat, en toepassing als brandstof. De vrijkomende mineralenstroom kan
worden ingezet als kunstmestvervanging. Ook dit zal onderhevig zijn aan wet- en regelgeving
(Minas), hetgeen de invoering bemoeilijkt. Als alternatief kan worden gedacht aan het isoleren van de mineralen uit digestaat en het zover zuiveren van deze stroom dat lozing mogelijk
wordt. De kosten van een dergelijk proces zullen aanzienlijk zijn, maar de mineralen kunnen
tegelijkertijd een toegevoegde waarde opleveren.
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat eerder opgeworpen vragen over de technische
haalbaarheid, de afzet van een eiwitproduct dat uit mest wordt geproduceerd, positief zijn
beantwoord. Een volgende stap moet zijn het verder in kaart brengen van de economische
knelpunten en de regelgevingsaspecten, en het vinden van passende oplossingen hiervoor.
Geconcludeerd kan worden dat de productie van eiwit uit biogas een positieve bijdrage kan
leveren aan het verminderen van het mineralenoverschot in de veehouderij, maar dat er zeker
een aantal belangrijke hordes moeten worden genomen voordat een dergelijk project voldoende economisch perspectief biedt.
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Introductie
InnovatieNetwerk en de Stichting Courage hebben Easthouse Business Solutions gevraagd
om, in samenwerking met We-do Interim Management en Consultancy, een voorstudie uit te
voeren naar de productie van Susteïne® (single cell protein), met als grondstof voor productie
biogas geproduceerd uit (dierlijke) mest en mogelijk andere vergistbare grondstoffen (covergisting).
In deze voorstudie is een aantal punten aan de orde gekomen, die wij hier kort willen samenvatten:
a) Het opstellen van een productstroomschema, zodat de afhankelijkheid van stromen en
producten duidelijk zichtbaar wordt en de herkomst van de verschillende grondstoffen
duidelijk wordt.
Het stroomschema en de globale massabalans zijn opgesteld. Het proces bestaat uit een viertal stappen: sanitatie van de grondstof(fen), biogasproductie, gasreiniging (productie van
voldoende zuiver methaan) en tot slot eiwitproductie. Op jaarbasis uitgaande dat van de totale hoeveelheid dierlijke mest zo’n 400.000 t aan Susteïne® geproduceerd zou kunnen worden.
De kanttekening die hierbij gemaakt wordt, is dat vanuit het oogpunt van veiligheid en productacceptatie, het beter zou zijn geen rundveemest voor biogas t.b.v. eiwitproductie te gebruiken, maar hooguit voor interne energieopwekking. Dit zal de economie van het proces
verbeteren, de acceptatie vergemakkelijken en de veiligheid beter borgen. Daardoor ligt de
maximale jaarlijkse productiehoeveelheid in Nederland op (slechts) 100.000 t. Door covergisting toe te passen (gebruik van andere reststromen voor biogasproductie) kan de productiecapaciteit ongeveer worden verdubbeld.
b) Een risico-inschatting van mogelijke contaminatie van het eindproduct door gebruik van
dierlijke mest als grondstof voor de productie van biogas.
Geconcludeerd kan worden dat de risico’s bij het gebruik van dierlijke mest, zeker wanneer
alleen varkens- en pluimveemest wordt gebruikt als grondstof voor gasproductie, zeer goed
ingeperkt kunnen worden. Biogasproductie is een uitgewerkte technologie; dit geldt inmiddels
ook voor de gasreiniging en sanitisatie van de grondstof.
c) De relatie van procesvoering tot de wet- en regelgeving van de diervoeder- en voedselproductie.
De productie van eiwit als grondstof voor diervoeders dient plaats te vinden in lijn met geldende wet- en regelgeving (General Food Law, wetgeving voedselveiligheid, raamwet productie diervoeders en Regeling Bijzondere Stikstofhoudende Producten). Dat in dit geval een
‘nieuwe’ grondstof wordt gebruikt, verandert hier niets aan.
d) Het aangeven van mogelijkheden om eventuele blokkades vanuit wet- en regelgeving te
kunnen opheffen.
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Het is in het kader van de diervoederwetgeving van belang dat de grondstof biogas als veilig
wordt gekarakteriseerd middels een goede HACCP-analyse en een adequaat monitoringprogramma op mogelijke ongewenste stoffen. Het eindproduct Susteïne® is, mits geproduceerd
conform het registratiedossier van dit product (Norferm-product), een bestaand en geregistreerd product. Aan de grondstof (methaan gezuiverd uit biogas) zullen dezelfde eisen worden gesteld als aan methaan gezuiverd uit aardgas. Er dienen op dit moment dan ook geen
stappen gezet te worden om mogelijke blokkades op te heffen. Een eerste toetsing in de markt
heeft dit bevestigd.
e) De dynamiek van de eiwitmarkt in de diervoeder zal in zijn algemeenheid worden belicht.
De primaire gedachte die is geopperd, is om Susteïne® als sojavervanger in te zetten. Uit de
eerste analyse die is gedaan, blijkt dat beter op vervanging van bijvoorbeeld vismelen en/of
andere specialty-eiwitten gekoerst kan worden. De waarde van SCP zou op basis van de voorliggende specificaties (proces en productkwaliteit zoals door Norferm werd geproduceerd) in
de richting van € 650 tot € 700 per ton moeten liggen. De economische haalbaarheid van een
verdere productie moet verder in detail worden uitgewerkt.
Op basis van deze eerste inventarisatie is geconcludeerd dat de productie van eiwit op biogas
zowel technisch als qua productacceptatie mogelijk kan zijn en tevens dat er zowel technisch
als qua vermarkting (mogelijke productacceptatie, regelgeving) geen grote belemmeringen
hoeven te zijn.
InnovatieNetwerk en Stichting Courage hebben vervolgens aan Easthouse Business Consultants en We-do Interim Management en Consultancy de opdracht gegeven een nadere technische, economische en markthaalbaarheidsstudie uit te voeren.
In deze haalbaarheidsstudie komen de volgende punten aan de orde:
1) Bepaling van de technisch-economische haalbaarheid:
a. Opzet van een kostprijsmodel
b. Doorrekening van de financiële parameters
c. Vaststelling van de technische haalbaarheid
2) Vaststelling van de logistieke consequenties voor aanvoer van grondstoffen
a. Opstellen van aanvoerscenario’s afhankelijk van de economische schaalgrootte
b. Doorrekening van de kosten
3) Marktanalyse
a. Nutritionele aspecten
b. Prijs, prijselasticiteit
c. Imago
Bij de uitvoering van deze haalbaarheidsstudie zijn zes studenten van de Wageningen Universiteit betrokken geweest in het kader van het ‘Academic Master Cluster’ zoals dat voor de
MSc-studie moet worden uitgevoerd. Het project (periode 1 – 2006, projectnummer 210)
heette “Single cell protein production from biogas in The Netherlands”.
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De begeleiding van deze studenten (twee Nederlandse en vier buitenlandse studenten) heeft
tamelijk veel tijd gekost. De inzet van een aantal personen uit deze groep was (te) beperkt en
het niveau viel tegen dan wel de studies sloten slecht aan bij het onderwerp.
Als gevolg was dat met name het technisch-economische deel van hun rapportage ondermaats
was. De marktanalyse en interviews hebben daarentegen veel informatie opgeleverd.
Onze rapportage staat los van die van de AMC-rapportage. Delen van de input die deze studenten leverden, zijn door ons verwerkt.
We sluiten deze rapportage af met conclusies en aanbevelingen.
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Hoofdstuk 1. Kostprijs
1.1. Kostprijsmodel
Voor de opstelling van het kostprijsmodel is gebruik gemaakt van de basiskostprijsberekening
voor de productie van single cell protein (Susteïne®) zoals deze in 2005 in opdracht van InnovatieNetwerk is gemaakt. De procesvoering is uitgebreid met de productie van biogas en de
gasreiniging volgens onderstaand processchema.
Figuur 1: Processchema geïntegreerde productie van Susteïne uit mest
Dierlijke mest

gas
biogas

Co - vergisting

CH4
Gas reiniging

Eiwit productie
(fermentatie)

Eiwit productie
(sproeidroging)

eiwit

biogas

Organische stromen

Stroom
opwekking

O2

O 2 productie

1.2. Covergisting
1.2.1.Grondstof
In de in maart 2006 door ons uitgevoerde inventarisatie is aangegeven dat het rendement van
de vergisting van alleen dierlijke mest (te) beperkt is. Als uitgangspunt is dan ook gekozen
voor covergisting, waarbij 25% van de grondstof (op drogestofbasis) uit covergistbaar materiaal bestaat.
Onderstaande tabel geeft de gasopbrengst weer voor verschillende grondstoffen:

©
Easthouse Business Solutions
We-do Interim management & Consultancy

9

Susteïne uit biogas, een haalbaarheidsstudie
December 2007
Tabel 1: Gasopbrengst van vergistbare grondstoffen1
Gasopbrengst
CH4-gehalte (%)
(m³/t Substraat)
Koemest
25
55
Aardappelafval 35
54
Gras
103
55
Maïs (kuil)
171
54
Voedselafval 220
60
Raapkoeken 552
43-50
Frituurvet
600
70
Bakkerijafval 657
70
Substraat

In tabel 2 ziet u de Ecofys-gegevens, die voor mest een wat lagere opbrengst geven (19 m3/t)
dan de gegevens van Härdtlein, en voor maïs (ingekuild) een wat hogere opbrengst (220 m3/t).
Tabel 2: Effect van cofermentaten op de biogasproductie

Voor de berekening zijn de Ecofys-gegevens gebruikt. Er zal zeker ook een seizoensvariatie
zijn (met name voor de hernieuwbare grondstoffen) alsmede een variatie in de samenstelling
van de mest. Dit betekent dat momenteel slechts een globaal beeld (±10% nauwkeurig) kan
worden verkregen van de gasopbrengst.
De additionele grondstofkosten hebben een belangrijke invloed op de kosten van biogasopwekking. Ook de beschikbaarheid van grondstoffen is hierbij van belang. De covergisting
vraagt om grote hoeveelheden grondstof: voor 10.000 t/j eiwit is zo’n 25.000 ton maïs benodigd. De beschikbaarheid en prijzen van deze stromen staan in hoofdstuk 4. Voor de haal1

Härdtlein, Marlies: „Aktuelle Informationen und Daten zum Thema Biogas Hrsg.: Biomasse Info-Zentrum am
IER Universität Stuttgart:, Stuttgart, 2004.
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baarheidsberekeningen is als voorbeeld suikerbietenloof gebruikt voor een prijs van 5 €/ton
vers gewicht (globaal 20% ds, met een organisch ds gehalte van 70% en een specifieke gasopbrengst van 690 m3/ton ods).
In de gevoeligheidsanalyse is de invloed van de kostprijs van het covergistingsmateriaal verder uitgewerkt.

1.2.2. Technologie
De anaërobe vergisting van mest en andere organische stromen leidt tot de productie van biogas en zogenoemd digestaat. Digestaat bevat niet-vergistbare bestanddelen zoals cellulosevezels, mineralen, NH4-N, P, e.d. Het biogas bestaat voor ongeveer 60% uit methaan. Voor de
productie van eiwit is alleen de methaanfractie van belang, de andere componenten (CO2,
H2S, vluchtige zuren) zullen moeten worden verwijderd (zie gasreiniging).
De hoeveelheid geproduceerd biogas is (relatief) beperkt. Uitgaande van 100% voeding in de
biogasinstallatie wordt, op gewichtsbasis, slechts 2-4% biogas geproduceerd en 96-98 % digestaat. Dit betekent dat de volumereductie van mest, door biogasproductie, slechts zeer beperkt is. Toepassing van digestaat vindt plaats in de landbouw als meststof (deze is hoogwaardiger dan dierlijke mest).
Figuur 3: Massabalans covergistingsproces2

Een zeer gedetailleerde beschrijving van covergistingsprocessen in Europa kan worden gevonden in “Agrobiogas_SDU_deliverable3” (een publicatie van de South Denmark University, www.sdu.dk).
Een eenvoudigere beschrijving is te vinden op www.ecoflandres.be.
Uit het SDU-overzicht blijkt dat als toepassing van biogas momenteel alleen gedacht wordt
aan:
- Biogasreiniging en levering aan het gasnet;
- Biogasreiniging en toepassing als transportbrandstof;
- Alternatieve toepassingen in bijvoorbeeld brandstofcellen.

2

Bron: Agrobiogas_SDU_deliverable5; South Denmark University.
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1.3. Kostenraming biogasproductie
Toepassing van biogas voor eiwitproductie is nieuw, hetgeen inhoudt dat voor het maken van
een degelijke financiële analyse tamelijk veel aannames moeten worden gedaan.
Kennis van biogasinstallaties en de bouw ervan is in Nederland slechts beperkt beschikbaar.
Met uitzondering van het jaar 1992 (7 installaties), zijn er de afgelopen jaren slechts 2 installaties per jaar gebouwd (informatie SDU). Dit is vooral te wijten aan een inconsistent overheidsbeleid (denk aan de plotselinge afschaffing van de MEP-premie). Installatiebouw in Nederland wordt met name door Duitse leveranciers gedaan. Vooralsnog is geen direct contact
gelegd met installatiebouwers.
Vooral in landen als Duitsland, Oostenrijk en Denemarken wordt geïnvesteerd in biogasinstallaties. Zo is er in Oostenrijk veel informatie voorhanden, zie bijvoorbeeld www.biogasnetzeinspeisung.at. Voor berekening en kostenschatting van biogasproductie is mede gebruik
gemaakt van deze (publieke) informatie. Bij het opzetten van een gedetailleerdere analyse dan
wel projectvoorbereiding moet dan ook kennis vanuit Duitsland, Oostenrijk en/of Denemarken worden gebruikt.

1.4. Gasreiniging
Zoals aangegeven bestaat biogas uit methaan, CO2, H2S en enige andere componenten. De
vereiste samenstelling van methaan voor de productie van eiwit is niet bekend, althans niet
uitgaande van biogas als grondstof.
Natural gas (aardgas) bevat naast CH4 tevens componenten als ethaan, propaan en hogere
koolwaterstoffen. Het is bekend dat componenten die een C-C-binding bevatten, toxische nevenproducten kunnen opleveren tijdens de methaanfermentatie. Dit is de reden dat bij de
SCP-productie door bijvoorbeeld Norferm deze componenten voor de fermentatie werden
verwijderd.
Tabel 3 geeft een overzicht van de samenstelling van biogas in vergelijking met aardgas.
Tabel 3: De samenstelling van biogas in vergelijking met aardgas:
Components
Methane
Carbon dioxide
Water vapour
Nitrogen
Hydrogen sulphide
Ammonia
Oxygen
Helium
Propane
Higher hydrocarbons
Ethane
Other traces
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Biogas
(%)
60
30
5
2
<<1
<1
2
<1

Raw
(%)
90
<1
<1
<1
<1
<1
5
2
2
<1

natural gas
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Vooralsnog wordt aangenomen dat voor eiwitproductie een vergelijkbare kwaliteit wordt gevraagd als voor energieproductie uit biogas. Bovendien zal een deel van het opgewekte gas
tevens voor energieproductie worden toegepast.
De procesvoering voor gasreiniging is als volgt:
Figuur 4: Gasreiniging

Bron: http://www.biogas-netzeinspeisung.at/technische-planung/aufbereitung/index.html
In landwirtschaftlichen Biogasanlagen können sonstige Gasbegleitstoffe wie
•
•
•
•

Ammoniak
Aromatische Verbindungen wie Benzol; Toluol, Ethylbenzol, Xylol, Cumol
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Halogene wie Chlor, Fluor, Mercaptane auftreten.

Nach Messungen des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz an ausgewählten
Biogasanlagen liegen diese Begleitstoffe überwiegend unter der jeweiligen
Nachweisgrenze. Bei diesen Messungen lag die Konzentration bei Ammoniak
vorwiegend unter 0,1 mg/m³, bei den aromatischen Verbindungen lagen die Wert
unterhalb der Nachweisgrenze von 1 mg/m³, bei den PAK lagen die Werte unterhalb
der Nachweisgrenze von 0,01 mm/m³ und bei den Halogenen unterhalb der
Nachweisgrenze von 0,1 mg/m³.
Bei „Deponiegas“ können aufgrund des abgelagerten Materials eine Vielzahl von
Spuren- und Geruchsstoffen (Gasbegleitstoffe) vorkommen. Eine pauschale
toxikologische Bewertung ist aufgrund der jeweiligen Besonderheiten einer Deponie
nur sehr schwer möglich. Deponie- und Klärgase dürfen aus derzeitiger Sicht nicht in
das Gasnetz eingespeist werden.
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1.5. Biologische besmetting
Een van de kernvragen van de inventarisatiestudie was hoe groot het risico was op biologische besmetting van de eiwitproductie vanuit de biogasproductie. De gebruikte dierlijke mest
bevat een risico voor de aanwezigheid van ziektekiemen. In deze inventarisatie is hier reeds
uitgebreid op ingegaan en is geconcludeerd dat de mogelijke risico’s kunnen worden ingeperkt door scheiding van deelprocessen. Kans op overleving van ziektekiemen in de gasstroom is nagenoeg uitgesloten. Tevens wordt het gas gefilterd voordat dit als grondstof in de
eiwitproductie wordt toegepast. Voor de kostenraming is dan ook geen rekening gehouden
met additionele kosten voor biologische gasreiniging anders dan om de gewenste gaskwaliteit
te verkrijgen.

1.6. Sanitatie
In een uitgebreide studie van Ecofys naar de haalbaarheid van een covergistingsinstallatie in
de Wieringermeer3, wordt uitgebreid ingegaan op de risico’s van de verspreiding van ziektekiemen. Geconcludeerd wordt dat (mesofiele en thermofiele) vergisting van mest leidt tot een
snelle reductie van dierpathogenen. Sporevormende micro-organismen overleven alle vormen
van vergisting. Dit betekent dat de gasstroom mogelijk sporen van micro-organismen kan
bevatten. Door filtering van het gas is het mogelijk om deze sporen te verwijderen. Het van
tevoren behandelen (enige uren op 70 oC) van de meststroom vermindert het risico van ziektekiemen aanzienlijk.
Ook de digestaatstroom zal moeten worden gesaniteerd. Weliswaar bevat deze stroom minder
(schadelijke) micro-organismen dan de oorspronkelijke meststroom, toch is het terugbrengen
op het land van deze digestaatstroom aan regels gebonden.

1.7. Investeringsanalyse biogasproductie
De bouw van biogasinstallaties beperkt zich tot een schaalgrootte van zo’n 3-6 x 106 m3/jr (tot
750 m3/hr). De grootste installatie die momenteel wordt geprojecteerd, heeft een capaciteit
van 16 x 106 m3/jr (Maabjerg BioEnergie, Denemarken). Aan de hand van investeringscijfers
van Deense biogasinstallaties over de laatste twintig jaar4, is een projectie gemaakt van het
effect van de schaalgrootte op de investering (zie figuur 5).

3

“Haalbaarheid van covergisting van oogstresten in de mestvergister in de Wieringermeer”, Tijmensen et al.,
november 2002, Ecofys.
4
Bron: SDU, http://websrv5.sdu.dk/bio/pdf/centra.pdf.
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Figuur 5: Investering in een biogasinstallatie als functie van de schaalgrootte
investm ent biogasinstallations > 3.000.000 Nm 3/y
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Uit deze grafiek blijkt dat er (min of meer) een lineair verband bestaat tussen de capaciteit en
de schaalgrootte, hetgeen ook wel verklaarbaar is, aangezien de installatiegrootte van één unit
beperkt is tot zo’n 3.000.000-5.000.000 m3/jaar. Daarboven worden installaties volledig lineair opgeschaald.
Wel dient te worden opgemerkt dat de hoeveelheid gas die moet worden geproduceerd zeer
aanzienlijk is. De volgende tabel geeft inzicht in de te produceren hoeveelheden biogas als
functie van de eiwitproductieschaal. Hieruit blijkt dat een eiwitproductiecapaciteit van
(slechts) 5000 ton/jaar al een schaalgrootte heeft van een van ’s werelds grootste biogasinstallaties.
Tabel 4: De hoeveelheid biogas als functie van de eiwitproductiecapaciteit
eiwit
(ton/jaar) product
5000
10000
15000
20000

gasgebruik (x 10^6 m3/jr)
warmte
electriciteit totaal
12
4
0,9
16,9
24
8
1,7
33,7
36
12
2,6
50,6
48
16
3,5
67,5

Samengevat zijn de volgende aannames in het kostenmodel gedaan voor de productie van
biogas:
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-

-

De productie van biogas, schaalgrootte en technologie is analoog aan bestaande installaties voor biogasproductie;
Gasreiniging: hiervoor zijn geen additionele kosten opgenomen, anders dan een verrekening in de investering van de biogasinstallatie. Aangenomen is dat alleen CO2 en
H2S moeten worden verwijderd (zie hoofdstuk over gasreiniging). Tevens is aangenomen dat de vereiste kwaliteit van het gereinigde gas voor energieopwekking gelijk
is aan die voor eiwitproductie;
Er zijn geen additionele kosten meegenomen voor de eventuele verwijdering van ziektekiemen in de gasstroom;
De operationele en onderhoudskosten van de biogasproductie zijn geschat op 5% van
de investering in deze installatie;
Digestaat wordt als zodanig (±8% ds) afgezet als hoogwaardigere meststroom.

1.8. Zuurstofproductie
Of eigen productie van zuurstof lonend is, is afhankelijk van de schaalgrootte. Bij grote zuurstofbehoeftes (>160 m3/hr) lijkt het zinvol in eigen zuurstofproductie te (laten) investeren
(informatie Praxair, leverancier van onder meer de vapour pressure swing absorbtion). De
zuurstofbehoefte bij productie van 10.000 t/j Susteïne® bedraagt 2785 Nm3/hr. Volgens opgave van Praxair bedragen de kosten van zuurstofopwekking ongeveer 0,13 €/Nm3, bij hoeveelheden >100 Nm3/hr. Voor (eigen) grotere productiehoeveelheden zijn geen nauwkeurige
schattingen verkregen van het benodigde energiegebruik dan wel de kosten voor zuurstofopwekking. Het is daarom ook nog niet mogelijk om een nauwkeuriger beeld te geven van de
eventuele elektriciteitsbehoefte die gekoppeld is aan zuurstofproductie. Dit zou een additioneel gasverbruik kunnen betekenen, en dus meer aan te voeren grondstof.
In de kostprijsberekening is rekening gehouden met een integrale kostprijs van 0,20 €/Nm3
zuurstof, hetgeen in lijn is met eerdere analyses. In de investeringen is (nog) geen rekening
gehouden met eventuele investeringen in eigen zuurstofopwekking. Gelet op de bijdrage van
zuurstofkosten op de totale kostprijs van SCP-productie, is dit zeker iets wat nadere aandacht
behoeft. De gevoeligheid van de zuurstofkosten op de financiële haalbaarheid is wel meegenomen.

1.9. Eiwitproductie en -droging
Het kostenmodel voor de productie van eiwit en de (sproei)droging hiervan is gebaseerd op
data van Uniprotein (Odense, Denemarken) en Norferm (Noorwegen). Inmiddels is de Norferm-installatie stilgelegd vanwege de aardgasprijzen, die de afgelopen jaren sterk zijn gestegen.
De technologie voor eiwitproductie is beschikbaar:
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Development of the Norferm technology:
-----------Fulde navn:
Stilling:
Firma:

Lars Jørgensen
Managing director
DB Lab A/S

Adresse (arbejde):
Stenhuggervej 22
P.O. Box 829
DK-5230 Odense M

Eerdere haalbaarheidsberekeningen aangaande Susteïne®-productie hebben laten zien dat bij
commerciële gasprijzen, de minimale economische schaalgrootte op minimaal 40.000 t/j ligt.
De invloed van de combinatie met biogasproductie op de economische schaalgrootte wordt
met behulp van het integrale kostenmodel opnieuw bepaald.
Figuur 6: Effect van de schaalgrootte op de rentabiliteit van de eiwitproductie5
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De productiekosten van eiwit bestaan uit de volgende componenten:
- Methaan als grondstof voor eiwit;
- Energiekosten;
- Kosten zuurstof;
- Kosten overige grondstoffen (zoals water en zouten);
- Personeelskosten, onderhoud en overige vaste kosten (% van de investering).
5

bron: Productie van Susteïne® ten behoeve van off-shore visteelt, InnovatieNetwerk, 2005
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Uitgaande van een commerciële gasprijs van 0,26€/Nm3 en een productiecapaciteit van
10.000 ton/jaar, is de kostenverdeling als volgt:
Figuur 7: Kostenverdeling van de eiwitproductie bij een commerciële gasprijs
kostenverdeling
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Hieruit blijkt dat de methaankosten voor eiwit, de energiekosten en de kosten voor zuurstof
zo’n 70% van de totale kostprijs (1,20 €/kg) bedragen.
In geval van eigen opwekking van biogas als grondstof voor eiwitproductie en energieopwekking, wordt de verdeling uiteraard geheel anders:
Figuur 8: Kostenverdeling (eiwitproductie) bij eigen opwekking van biogas (kostprijs 0,026
€/Nm3)
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In dat geval is met name de zuurstofprijs van belang voor de (integrale) kostprijs voor de productie van eiwit.

©
Easthouse Business Solutions
We-do Interim management & Consultancy

18

Susteïne uit biogas, een haalbaarheidsstudie
December 2007

1.10. Energieverbruik
Integratie van processen kan leiden tot kostenreductie. Het integrale kostprijsmodel is gebaseerd op eigen opwekking van energie, zowel warmte als elektriciteit, exclusief de eigen productie van zuurstof. Met name warmte is een belangrijke kostenpost in de eiwitproductie,
voor sterilisatie en sproeidrogen. Daarnaast gebruikt de installatie elektriciteit voor met name
de fermentatie (1,4 KWh/kg product).
In hoeveelheden methaan uitgedrukt, is de specifieke verdeling van gasverbruik berekend (zie
figuur 9).
Hieruit blijkt dat het eigen energieverbruik zo’n 30% bedraagt van de totale hoeveelheid te
produceren gas. Biogas bevat ongeveer 60% methaan.
Figuur 9: Specifiek methaanverbruik voor de integrale productie van Susteïne®.
Specifiek methaanverbruik
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Hoofdstuk 2. Financiële haalbaarheid
2.1. Introductie
Het kostprijsmodel zoals wij dat bespraken in hoofdstuk 1 heeft als basis gediend voor de
berekening van de financiële haalbaarheid.
Als basisscenario zijn de volgende uitgangspunten gekozen:
Schaalgrootte:
Zuurstofprijs:
Investering eiwitproductie:
Investering biogasinstallatie: 34
Kosten aanvoer mest:
Kosten afvoer digestaat:
Opbrengst eiwit:

10.000 t/j
0,20 €/m3
6
M€
M€
0,-€/t as is (zie hoofdstuk 4.2)
0,-€/t as is (zie hoofdstuk 4.4)
800 €/t as is (zie hoofdstuk 5.3)

Deze uitgangspunten leiden tot de volgende rentabiliteitsresultaten:
Cash flow projections
Year
% of capacity sold
Volume sold (mT)
Selling price € per kg
Turnover
Royalty process
Net turnover
Variable other costs
Variable gas costs
Fixed costs (3% rise/yr)
Depreciation (10%/y)
EbT

0

1
50%
5.435
0,80

0

2.174
-43
2.130
-3.073
-619
-1.664
-3.971
-7.197

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.870
0,80

10.870
0,80

10.870
0,80

10.870
0,80

10.870
0,80

10.870
0,80

10.870
0,80

10.870
0,80

10.870
0,80

8.696
-174
8.522
-6.146
-1.239
-1.714
-3.971
-4.548

8.696
-174
8.522
-6.146
-1.239
-1.765
-3.971
-4.600

8.696
-174
8.522
-6.146
-1.239
-1.818
-3.971
-4.653

8.696
-174
8.522
-6.146
-1.239
-1.873
-3.971
-4.707

8.696
-174
8.522
-6.146
-1.239
-1.929
-3.971
-4.763

8.696
-174
8.522
-6.146
-1.239
-1.987
-3.971
-4.821

8.696
-174
8.522
-6.146
-1.239
-2.046
-3.971
-4.881

8.696
-174
8.522
-6.146
-1.239
-2.108
-3.971
-4.942

8.696
-174
8.522
-6.146
-1.239
-2.171
-3.971
-5.005

Conclusie is dat het basisscenario niet rendabel is. De EbT (earnings before taxes) ligt op
-4,5 M€ in het tweede jaar. Door toenemende kosten (aanname 3%/jaar) neemt de EbT verder
af naar verloop van tijd.
De belangrijkste factoren die van invloed zijn op de rentabiliteit, zijn verder doorgerekend op
hun invloed:
-

Invloed kosten zuurstof:
Afzetkosten digestaat:
Opbrengstprijs eiwit
Investeringshoogte
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2.2. Invloed zuurstofkosten
De integrale productie van energie is een mogelijk belangrijke factor voor kostenbesparing.
Een van de belangrijkste kostenfactoren is de zuurstofproductie, in het basisscenario goed
voor 50-60 % van de kosten. Uit eerste contacten met Praxair mag worden geconcludeerd dat
op deze kosten kan worden bespaard, vooral wanneer de benodigde elektriciteit ook uit biogas
kan worden geproduceerd. Dit betekent overigens wel een toename van de investeringen. Het
laatste is niet doorgerekend aangezien de specifieke energiekosten niet bekend zijn. De zuurstofkosten zijn 25% goedkoper gemaakt (0,15 €/m3) en gehalveerd (0,10 €/m3).
Kostenreductie met 25% leidt tot een EbT van -3,3 M€ (kostenbesparing: 1,2 M€/jaar), 50%
kostenreductie geeft een EbT van -2,1 M€ (kostenbesparing: 2,4 M€/jaar).
Kortom, ondanks de forse besparingen die mogelijk kunnen worden gerealiseerd door eigen
zuurstofproductie, heeft dit een onvoldoende effect op het financiële rendement.

2.3. Afzetkosten digestaat
De afzet van digestaat vormt de belangrijkste kostenpost. In het basisscenario is als uitgangspunt gekozen dat de mest voor 0 wordt aangeleverd en digestaat tegen 0 kan worden afgezet.
De gedachte hierachter is dat momenteel door akkerbouwers een premie wordt ontvangen
voor de afvoer van de mest bij de veehouder; de veehouder betaalt voor afzet van de mest t/m
de akker. De transportkosten voor mest zijn op 15 €/ton geschat (zie hoofdstuk 4), zodat de
nettoprijs voor mest op nul kan worden gesteld. Hetzelfde geldt voor transport van digestaat.
De consequentie hiervan is dat de kosten bij de veehouder in totaal 30 €/ton bedragen.
Deze balans wordt overigens wel beïnvloed door factoren als tijd en de ‘handel’ in mest.
Daarnaast wordt het aanbod aan digestaat steeds groter, hetgeen in een verdere, negatieve
prijsdruk resulteert.
De invloed van de mineralen aanwezig in de digestaatstroom op de zogenoemde mineralenboekhouding (MINAS) is verder niet in beschouwing genomen. Bij de eventuele afzetcapaciteit van digestaat moet hiermee wel rekening worden gehouden6.
De impact van de afzetkosten van digestaat is als volgt:

6 “Haalbaarheid van covergisting van oogstresten in de mestvergister in de Wieringermeer”, Tijmensen et al.,
november 2002, Ecofys.
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Figuur 10: Invloed van digestaatkosten op de financiële haalbaarheid
invloed digestaatkosten op EbT
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Hieruit blijkt dat de overall balans minimaal 5 €/ton (as is) moet opleveren (dus de kosten bij
de veehouder zijn dan meer dan 35 €/ton) om eiwitproductie uit biogas financieel mogelijk te
maken. De verwachting is dat dit zeer lastig is en wordt beïnvloed door externe, niet aan de
eiwitproductie gekoppelde factoren.
Een alternatieve route zou mogelijk de droge afzet van digestaat kunnen zijn. Deze route
wordt voorgesteld voor de installatie van Maabjerg in Denemarken.
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In dat geval wordt de droge fractie verbrand in een separate verwarmingsinstallatie. De retourwarmte kan worden gebruikt voor gecombineerde digestaat- en eiwitdroging. Uiteindelijk
blijft er een droge mineralenstroom over die concurrerend kan zijn met kunstmest.
Deze optie laat zich lastig doorrekenen. Globaal kan worden gesteld dat vergiste mest (digestaat) zo’n 3 kg/ton Nmineraal bevat, daarnaast nog andere minerale componenten zoals K+,
fosfaat en dergelijke. De waarde van de asstroom zou kunnen oplopen tot meer dan 10 M€ bij
een kunstmestwaarde van 100 €/t (kunstmest kost zo’n 100-200 €/t).
Dit betekent dat deze optie de financiële haalbaarheid aanzienlijk kan verbeteren. Enerzijds
wordt bespaard op afzetkosten van digestaat, anderzijds levert de minerale stroom een aanzienlijke opbrengst. Daartegenover staan de kosten voor droging, opslag en dergelijke, en de
meerinvesteringen in een coheatingplant. Dit zou verder moeten worden uitgewerkt.

2.4. Opbrengstprijs eiwit
Een gedetailleerde inventarisatie van de opbrengst van eiwit is te vinden in hoofdstuk 5. Hieruit kan worden geconcludeerd dat een eiwitopbrengst van 800 €/t momenteel het meest realistisch is. Het effect van een prijsvariatie van ±20% is doorgerekend. Een prijsverhoging met
20% (960 €/t) leidt tot een EbT = -2,8 M€, een prijsverlaging met 20% (640 €/t) betekent een
EbT = -6,3 M€. Kortom: de prijs van eiwit is een belangrijke parameter. Deze prijs laat zich
alleen beïnvloeden door additioneel toepassingsgericht onderzoek. De afzet van eiwit in humane toepassingen, hetgeen tot een hogere opbrengst kan leiden, lijkt minder waarschijnlijk.
Ook Norferm heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar nieuwe toepassingsmogelijkheden voor
SCP, maar toepassing heeft zich tot nu toe beperkt tot diervoedersapplicaties (en toepassingen
voor hydrolysaten en petfood).

2.5. Invloed investeringshoogte
De totale investeringen voor de productie van 10.000 t eiwit bedragen zo’n 40 M€. Hiervan is
33 M€ gerekend voor investering in een biogasinstallatie. De schaalgrootte voor productie van
biogas is uitzonderlijk groot in vergelijking met reeds bestaande (biogas)installaties. Schaalverkleining zou een optie zijn, maar daarmee wordt de productie van eiwit economisch minder aantrekkelijk. Vooral de personeelskosten (minimaal 3 personen/shift voor bediening,
oftewel 15 x 40.000€ = 600.000€, zullen dan in belangrijke mate doortellen. Gelet op de
complexiteit van het proces en de benodigde veiligheidseisen (CH4, O2), is een minimale bezetting van 3 procesoperators een vereiste.
Alternatief zou zijn een decentrale productie van biogas. Dit bespaart in belangrijke mate
transportkosten. Hierdoor kan de methaanproductie goedkoper worden. Indien de transportkosten voor mest worden verlaagd naar 5 €/ton, levert dit, bij een digestaatopbrengst gelijk
aan nul, een belangrijke kostenbesparing op. In dat geval wordt de EbT = 3,8 M€/jaar.
De decentrale productie van biogas heeft geen noemenswaardige invloed op de investeringshoogte voor biogas. Immers, bij installaties met een capaciteit groter dan 3000-5000 Nm3/jaar
wordt de installatie lineair opgeschaald.

©
Easthouse Business Solutions
We-do Interim management & Consultancy

23

Susteïne uit biogas, een haalbaarheidsstudie
December 2007
Personeelskosten voor biogasproductie zijn (nagenoeg) verwaarloosbaar.
Wat heeft decentrale biogasproductie voor consequenties? De volgende vragen zullen moeten
worden beantwoord:
- Is er transport mogelijk via het bestaande aardgasnet?
- Wat zijn de kosten om methaan vloeibaar te maken (koude compressie) en is dit eenvoudig technisch haalbaar?
- Wat zijn de kosten van vloeibaar gastransport?
Uit een snelle evaluatie kan worden geconcludeerd dat de kosten van productie van vloeibaar
methaan (nog) te hoog zijn.
Het gebruikmaken van het bestaande, in Nederland unieke aardgasnet biedt wellicht wel een
perspectief (zie ook hoofdstuk 4.5). Een eerste contact met Gasunie leidt tot de conclusie dat
vanuit oogpunt van veiligheid en leverbetrouwbaarheid, Gasunie niet bereid is tot het landelijk ‘opnemen’ van biogas. Lokale distributeurs van aardgas (energiedistributiebedrijven) nemen wel biogas op. Zo heeft Essent ervaring met het opnemen van stortgas. Momenteel vindt
er wel een discussie plaats, waarbij ook Gasunie is betrokken, op het vlak van welke (technische en politieke) maatregelen moeten worden genomen om opname van biogas mogelijk te
maken. Zonder meer wordt erkend dat Nederland een unieke positie heeft.

2.6. Milieuvoordelen
In diverse studies wordt de productie van biogas als mogelijkheid gezien voor het terugdringen van CO2-emissies, zie bijvoorbeeld de analyse van het Maabjerg-project. Per m3 biogas
wordt zo’n 0,3 m3 CO2 geproduceerd. Deze CO2-productie kan mogelijk worden ingezet in de
glastuinbouw, waarmee de productie CO2-neutraal wordt. Een grootschalige centrale productie van biogas biedt hiertoe de mogelijkheid.
Deze mogelijke voordelen zijn niet doorgerekend in onze analyse aangezien het overheidsbeleid in Nederland in deze weinig consistent is. Een verdere discussie met deskundigen op dit
vlak zou, ter verdere projectvoorbereiding, aan te bevelen zijn.
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Figuur 11. Mogelijke milieuvoordelen (Maabjerg-project)

2.7. Algemene conclusie financiële haalbaarheid
Zonder meer kan worden gesteld dat de productie van biogas als grondstof voor eiwit relatief
kostbaar is. Naast de hoge investeringen vanwege de vereiste schaalgrootte, zijn met name de
kosten voor mestaanvoer en digestaatafvoer doorslaggevend. De ‘grondstofkosten’ worden
bepaald door de kosten die de veehouder wil (of kan) maken voor de afzet van dierlijke mest.
Digestaat bevat, zeker wanneer tevens kippenmest wordt toegepast, een aanzienlijke hoeveelheid mineralen die in geconcentreerde vorm een positieve opbrengst kunnen genereren.
Mogelijke upside potentials zoals terugdringing van broeikasgas (reductie CO2-emissie) dan
wel toepassing van de CO2 in de glastuinbouw, zijn nog niet in beschouwing genomen. Dit
zou nader moeten worden uitgewerkt.
Uit een eerste analyse kan worden geconcludeerd dat de productie van biogas (te) grootschalig moet plaatsvinden in combinatie met de vereiste schaalgrootte voor de productie van eiwit.
Mogelijke opties ter verbetering van de financiële haalbaarheid zijn:
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Nieuwe afzetmogelijkheden voor (vloeibaar) digestaat;
Decentrale productie van biogas en suppletie van biogas via het aardgasnet;
Productie van een droge mineralenstroom die mogelijk kan worden afgezet als alternatief voor kunstmest;
Het betrekken van milieuvoordelen in de analyse.

Een kansrijk scenario is mogelijk de isolatie van de mineralenstroom uit digestaat (d.w.z.
waarmee digestaat geen kostenpost meer vormt en kan worden verkocht tegen
(kunst)mestwaarde, zie hoofdstuk 4.4); een dergelijk scenario heeft een prima rendement. De
prijs van KAS (kalkammonsalpeter), een veelgebruikte kunstmest, ligt op 185 €/ton (ds), bij
een N-gehalte van 27%. Wanneer een waarde van digestaat op +5 €/ton (as is) wordt gesteld
én varkens-, rundvee- en kippenhouders bereid zijn te betalen voor de verwerking van mest
(gesteld op +10 €/ton), ontstaat er een zeer aantrekkelijk financieel rendement. Hieronder is
dat verder uitgewerkt.
Cash flow projections
Year
% of capacity sold
Volume sold (mT)
Selling price € per kg
Turnover
Royalty process
Net turnover
Variable other costs
Variable gas costs
Fixed costs (3% rise/yr)
Depreciation (10%/y)
EbT

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

50%
5.435
0,64

10.870
0,64

10.870
0,64

10.870
0,64

10.870
0,64

10.870
0,64

10.870
0,64

10.870
0,64

10.870
0,64

10.870
0,64

1.739
-35
1.704
-2.389
5.615
-1.600
-3.971
-641

6.957
-139
6.817
-4.777
11.230
-1.648
-3.971
7.651

6.957
-139
6.817
-4.777
11.230
-1.698
-3.971
7.601

6.957
-139
6.817
-4.777
11.230
-1.749
-3.971
7.550

6.957
-139
6.817
-4.777
11.230
-1.801
-3.971
7.498

6.957
-139
6.817
-4.777
11.230
-1.855
-3.971
7.444

6.957
-139
6.817
-4.777
11.230
-1.911
-3.971
7.388

6.957
-139
6.817
-4.777
11.230
-1.968
-3.971
7.331

6.957
-139
6.817
-4.777
11.230
-2.027
-3.971
7.272

6.957
-139
6.817
-4.777
11.230
-2.088
-3.971
7.211

De IRR van een dergelijk project ligt, bij een Susteïne®-productie van 10.000 t/jaar, op 15%;
de return-on-investment op 18%, uitgaande van een investering van 40 M€. Investeringen in
mineralenopwerking zijn hierin niet meegenomen. Door decentrale investering in biogasinstallaties wordt het financiële rendement niet significant anders. Wel kan worden bespaard op
logistieke kosten voor mesttransport. Het nadeel van decentrale productie van biogas is wel
dat het isoleren en tot waarde brengen van de mineralenstroom uit digestaat dan op lokaal
niveau moet plaatsvinden.
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Hoofdstuk 3. Technische haalbaarheid
Productie van eiwit uit biogas is op zich een nieuw proces. Waren er in de inventarisatiestudie
nog enkele vragen met een technische onzekerheid, deze verdere analyse leidt tot de conclusie
dat, ondanks de nieuwheid van de integratie, het produceren van eiwit uit biogas op zich haalbaar moet kunnen zijn.
De productie van biogas is een reeds lang bestaande technologie. De technologie is echter,
zoals hierboven reeds aangegeven, niet ruim beschikbaar in Nederland. Met name landen als
Duitsland, Oostenrijk en Denemarken zijn zeer actief op dit gebied. Schaalvergroting van
installaties vindt vooral in Denemarken en Oostenrijk plaats.
Het bieden van nieuwe afzetmogelijkheden voor biogas is op zich een opportunity, echter de
(financiële) haalbaarheid wordt volledig bepaald door de mest – de digestaatproblematiek en
de problemen rond de afzet van digestaat.
Vooral de gasreiniging was een punt van zorg. Echter, gasreiniging van aardgas, om dit geschikt te maken voor productie van eiwit, is met name gericht op het verwijderen van componenten met een C-C-binding zoals propaan en ethaan, welke in aardgas voorkomen. Biogas
bevat, naast methaan, vooral H2S en CO2 (naast sporen NH4 en vluchtige vetzuren). Uiteraard
is niet bekend in hoeverre deze componenten van invloed zijn op het metabolisme van methaanbacteriën. Dit is echter eenvoudig vast te stellen door een ter zake kundig laboratorium.
Verwijdering van deze componenten is op zich bekend en wordt grootschalig toegepast, aangezien dit een vereiste is voor de toepassing van biogas als vervanging van aardgas.
De verwijdering van ziektekiemen kan een andere technische barrière betekenen. Zoals reeds
gesteld, kan ook hierbij gebruik gemaakt worden van standaardtechnieken.
De productie van eiwit is, zoals in een eerdere haalbaarheidsanalyse al is gesteld, een reeds
lang bestaande technologie. Door het ontbreken van economische drijfveren is deze technologie echter niet grootschalig doorgebroken, met uitzondering van een (proef)installatie van
Norferm met een productieschaal van 40.000 t/j. Deze technologie is, zoals reeds gesteld, beschikbaar.
Ondersteunende technologieën zoals de productie van zuurstof, coheating en dergelijke zijn
zonder meer bekend en hoeven geen enkele barrière te vormen.
In zijn algemeenheid kan dan ook worden gesteld dat de eiwitproductie op biogas zonder
meer technisch haalbaar is. Overigens zouden daarbij wel de consequenties van procesintegratie moeten worden vastgesteld.

©
Easthouse Business Solutions
We-do Interim management & Consultancy

27

Susteïne uit biogas, een haalbaarheidsstudie
December 2007

Hoofdstuk 4. Logistieke consequenties
4.1. Introductie
De basisgedachte in dit haalbaarheidsonderzoek is covergisting waarbij 75% van de grondstof
voor biogasproductie uit mest zou moeten bestaan en 25% van de grondstoffen uit restproducten in algemene zin.
Zoals in het hoofdstuk Financiële Haalbaarheid is geconstateerd, gaat het, uitgaande van
10.000 t/j aan eiwitproductie, om zeer aanzienlijke hoeveelheden (uitgaande van varkensmest):
Tabel 5: Logistieke stromen
eiwit
ton /jaar
5.000
10.000
15.000
20.000

ton / jaar
960.000
1.922.000
2.883.000
3.843.000

mest
co-product
ton/dag trucks/dag ton / jaar ton/dag trucks/dag
2.909
97
11.000
33
1
5.824
194
22.500
68
2
8.736
291
34.000
103
3
11.645
388
45.000
136
5

Al bij een productie van 10.000 t/j moeten er 200 trucks/dag (aanname: 30 ton/truck) voor
aanvoer zorgen. Globaal hetzelfde aantal truckbewegingen is nodig voor de afvoer van digestaat. Deze logistieke stromen zijn van eenzelfde orde als die van een aardappelzetmeelfabriek of een suikerfabriek. Jaarlijks wordt in Nederland zo’n 4 miljoen ton mest getransporteerd. Een deel van die transportstroom moet worden omgebogen.
De situatie rond dierlijke mest, rond mogelijke coproducten voor de biogasproductie en rond
digestaat wordt hieronder beschreven.

4.2. Dierlijke mest
In 2004 werd er zo rond de 68 miljoen ton aan dierlijke mest geproduceerd binnen Nederland.
Er zijn grote regionale verschillen: het zuiden en het oosten zijn de regio’s met de hoogste
mestproductie, aangezien hier de concentratie aan intensieve veehouderij het hoogst is.
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Figuur 12 : Stikstof- en fosfaatproductie per regio (CBS 2006)

Van deze jaarlijks geproduceerde mesthoeveelheid wordt 8 tot 10% getransporteerd; normaliter bestaat 65% tot 70% van deze hoeveelheid uit varkensmest. In de eerste helft van 2006 is
er beduidend minder varkensmest afgevoerd als nasleep van de MINAS-regeling. Er is toen
ca 1,0 miljoen ton mest extra afgevoerd. Gemiddeld kan worden gesteld dat er zo’n 4,3 miljoen ton varkensmest afgevoerd wordt; zo’n 1,3 miljoen ton rundveemest en zo’n 0,5 miljoen
ton kippenmest (Boerderij, juli 2006).
Een belangrijke factor voor het Susteïne®-project is de biogasproductie per diergroep. Deze
varieert sterk afhankelijk van de omstandigheden. In algemene zin kan aangegeven worden
dat de biogasproductie voor rundvee laag is ten opzichte van varkens en pluimvee vanwege de
‘voorvergisting in het meermagensysteem’ en dat het afhankelijk is van rantsoensamenstelling
van de voeders en de leeftijd van de diergroepen. Pluimveemest is hoog in droge stof maar
ook in stikstof en bevat tevens pluimveemestgrit, dat in de vergister verstoppingen kan veroorzaken.
In het kader van dit project is uitgegaan van een productie van gemiddeld 18-19 m3 biogas uit
1 ton mest (Bron: Ecofys, zie ook hoofdstuk 1.2.1, tabel 2) en dat tevens de verhouding mest
versus coproduct 75 versus 25 bedraagt (op drogestofbasis).
Opgemerkt dient te worden dat aanvullend literatuuronderzoek ( Kool e.a., 2005) aangeeft dat
deze rendementen aan gasproductie aan de hoge kant zijn.
Toepassing van pluimveemest kan het aantal transportbewegingen aanzienlijk reduceren. Gegeven het feit dat de vastestofconcentratie van pluimveemest ongeveer 600 kg/m3 bedraagt,
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betekent dit een factor 7-8 minder transportbewegingen. Een beperking vormt de hoeveelheid
pluimveemest. Op basis van een overall gasrendement van 140 Nm3 biogas/ton mest, is voor
de productie van 10.000 t eiwit/jaar 400.000 t pluimveemest nodig. Jaarlijks wordt 500.000
ton pluimveemest geproduceerd, waarmee er dus een beslag wordt gedaan op de totale productie aan pluimveemest.
De mogelijkheden die dierlijke mest kan bieden in het project is sterk afhankelijk van Europese en Nederlandse mestwetgeving. In januari 2006 is er een nieuwe mestwet in werking getreden waarbij de hoeveelheden uit te rijden fosfaat en stikstof aan nog nauwere banden gelegd
zijn. Rundveehouders kunnen onder strikte voorwaarden nog uit de voeten met de nieuwe
wetgeving als men aan de derogatieregels voldoet. Met name varkenshouders en pluimveehouders kunnen moeilijker hun mest kwijt. Uitrijden, opslag en transport van mest zijn aan
strenge regels onderworpen, evenals de administratieve verplichtingen.
Zoals gezegd wordt 8 tot 10% van de jaarlijkse mestproductie zo ongeveer verhandeld van de
ene veehouder die surplus heeft naar de andere afnemers – voornamelijk akkerbouwers. De
nieuwe mestwetgeving heeft de markt van mest nog verder onder druk gezet. Er moet meer
mest van de veehouderijbedrijven afgevoerd worden en er mag minder mest op de akkerbouw
en veehouderijbedrijven toegepast worden. De afvoerkosten voor de producerende boer zijn
dan ook gestegen, terwijl de ontvangende boer een hogere vergoeding vraagt en krijgt om
toch nog dierlijke mest op zijn land toe te passen.
Tabel 6: Afhaalvergoedingen betaald door veehouders aan mestdistributeurs per regio7

Friesland

Liquid pig manure
(euro/m3)
8,50 - 9,00

Liquid cow manure
(euro/ m3)
1,50

Dry chicken manure*
(euro/ m3)
35,00 -45,00

Noordoostpolder

10,00 - 11,00

2,50

35,00 -45,00

Noord-Holland

11,00 - 12,50

2,00 - 3,00

35,00 -45,00

Flevoland

12,50

2,50 - 3,50

35,00 -45,00

Overijssel

11,00 - 14,00

3,00 - 3,50

35,00 -45,00

Achterhoek

11,00 - 14,00

3,00 - 4,00

35,00 -45,00

Noord-Brabant

11,00- 15,00

4,00 - 6,00

35,00 -45,00

Limburg

11,00- 15,00

4,00 - 6,00

35,00 -45,00

Groningen/Drenthe

9,00 - 11,00

1,50 - 2,50

35,00 -45,00

Zeeland/West-Brabant

11,00 - 13,00

2,50 - 3,00

35,00 -45,00

Region

* prijzen afhankelijk van stikstof en fosfaatgehalte mest

7

Boerderij 91, no. 42.
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De afhaalvergoedingen voor met name varkens- en pluimveemest zijn gestegen door de nieuwe mestwetgeving vanwege hun hoge stikstof- en fosfaatgehalten. De kosten die de producerende veehouder betaalt voor het afhalen van zijn mestoverschot, zijn met € 10 gestegen gedurende 2006 (met uitschieters tot € 25 per m3 mest afhaalvergoeding), terwijl de akkerbouwers
nu € 7 tot € 12 per ton ontvangen voor de mest (ingewerkt op het land; Agrarisch Dagblad
augustus/oktober 2006).
De toekomstige markt van mest zal naar verwachting meer onplaatsbaar aanbod kennen, met
afhaalvergoedingen van rond de € 15/m3 mest, waarbij akkerbouwers tot € 15/m3
willen ontvangen voor de mest (met inwerken à € 2,50 / m3). De nettokosten per ton verwerkte mest zijn dan ca. € 0/m3.
Wel dient er rekening gehouden te worden met een eventueel nieuw marktevenwicht (en dus
afwijkende afhaalvergoedingen indien het Susteïne®-project uitsluitend varkensmest zou gaan
verwerken. Dan wordt 40 tot 50% van de huidige hoeveelheid getransporteerde varkensmest
gebruikt voor de grondstofvoorziening van de Susteïne®-fabriek. Anderzijds moet geconstateerd worden dat er additionele alternatieve toepassingen voor dierlijke mest ontwikkeld dienen te worden en dat additionele afzetmogelijkheden voor mest zijnde niet meststof welkom
zullen zijn.
Samenvattend kan worden gesteld dat er in principe voldoende mest voorhanden is voor een
Susteïne®-project voor naar schatting ‘afhaalvergoedingen’ van rond de € 20/m3 producerende
veehouder. Dit moet in balans worden gebracht met de ‘opbrengsten’ (of kosten) voor digestaat.
De momenteel verhandelde hoeveelheid varkensmest is ruim voldoende om de Susteïne®fabriek van grondstof te voorzien. In Nederland wordt meer dan voldoende mest geproduceerd om een vergister van deze omvang van grondstof te voorzien.
Een belangrijk voordeel voor de verwerking van mest ten opzichte van de directe afzet in de
akkerbouw als meststof, is dat er jaarrond aangeleverd en verwerkt kan worden.

4.3. Organische reststromen als covergistingsbron
Het vergistingproces zal een hoger biogasrendement opleveren indien er andere typen grondstoffen aan de mest worden toegevoegd. Deze paragraaf besteedt enkel aandacht aan die coproducten die realistisch gezien ingezet zouden kunnen worden in het Susteïne®-project.
De overheid heeft enige tijd het opzetten van biogasinstallaties gestimuleerd voor het produceren van zogenoemde ‘groene energie’. Ten grondslag aan deze initiatieven ligt de afspraak
binnen de EU om in 2020 10% van de energiebehoefte uit duurzame energie, zijnde wind en
biomassa, te genereren. In 2004 werd al 742.000 ton biomassa in energie omgezet. De behoefte voor de toekomst, wil men de norm halen, ligt rond de 2 miljoen ton. Daartoe is er een positieve lijst opgesteld met coproducten die in een biogasinstallatie ingezet mogen worden, en
is er een MEP-subsidie (subsidie op groene stroom) in het leven geroepen. Ondanks het feit
dat de overheid in augustus 2006 de MEP-subsidies heeft afgeschaft (naar verwachting een
tijdelijke maatregel), zal het aantal covergisters in Nederland in de nabije toekomst tot over de
100 stijgen. Het aandeel grondstoffen dat nu nog gebruikt wordt in andere toepassingen, zoals
diervoeder, zal stijgen tot gemiddeld zo’n 20% van het aanbod van grondstoffen in covergis-
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ters. De coproducten, deels diervoeder maar ook deels afval, zullen naar verwachting in de
toekomst dan ook duurder worden.

Figuur 13. Aantal covergisters in Nederland 1998-2005 (Gerlagh, 2006)

In Nederland zijn vele partijen – overheden (gemeente en provincie), vuilophalers, diervoederbedrijven, agrifoodproducenten – actief in de productie, logistiek en handel in biomassa/grondstoffen.
De kwaliteit van de diverse reststromen is divers, zodat voor deze reststromen verschillende
toepassingen worden gezocht.
Als hoofdgroepen zijn afvalstoffen, houtstoffen, speciaal voor biomassa geteelde producten
en reststromen te karakteriseren. Houtstoffen bevatten te veel lignine en hebben een laag biogasrendement; ze vallen voor de Susteïne®-productie daarom af. Hetzelfde geldt voor afvalstoffen en speciaal geteelde gewassen.
Voor eiwitproductie zou de focus moeten liggen op (agrarische) reststromen zoals cogrondstof vanwege hun potentiële hoge biogasopbrengst en hun toekomstige ‘overschot-positie’.
Wel dient erop gelet te worden dat deze reststromen lage as/mineralengehalten hebben omdat
anders de afzet van digestaat nog meer de beperkende factor zou kunnen zijn (tenzij droog
digestaat een kansrijke route vormt). Inzet van slachtafvallen is geen optie vanwege mogelijke
contaminatie met BSE en mogelijke andere ziektekiemen.
Bovenstaande in ogenschouw nemend, zouden voor het Susteïne®-project vier producttypen
in aanmerking komen:
1. Blad- en reststromen van de agriproductie (loof/stro en dergelijke);
2. Vochtige industriële bijproducten van de agriproductie (veevoederproducten);
3. Bermgras;
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4. Organisch en huishoudelijk afval (‘groene container’).

Ad 1)
Alleen al in Groningen, Friesland en Drenthe wordt jaarlijks 346.000 ton geproduceerd
aan blad- en reststromen. De aardappelzetmeelindustrie alsmede de bietsuikerindustrie is
zwaar vertegenwoordigd in het noorden van het land. De transportkosten naar één centraal
punt in die regio’s bedragen zo’n € 8-10/ton. Hoewel de inzet van deze producten in eerste
instantie voordelen biedt (voldoende aanwezig/geen competitie met andere toepassingsmogelijkheden), zijn deze stromen toch minder geschikt voor aanlevering aan een gecombineerde biogas-eiwitproductie vanwege het seizoenskarakter (bietenblad gedurende drie
maanden en aardappelloof gedurende zeven maanden van het jaar) en de ingewikkelde en
hoge kosten met zich mee brengende logistieke operatie (blad en/of loof wordt momenteel
hoofdzakelijk weer ondergeploegd).
Ad 2)
De agrifood-industrie produceert grote hoeveelheden vochtige diervoeders – zo’n 5 miljoen ton per jaar. De diervoedertoepassing is redelijk stabiel en transparant: de afzet loopt
goed en de prijzen zijn redelijk. Echter, de toenemende droogkosten en de steeds strenger
wordende wet- en regelgeving inzake voedselveiligheid maken een deel van deze reststromen wellicht commercieel geschikt voor biogasproductie.
Tabel 7: Potentieel beschikbare hoeveelheden restproducten van de agrifood-industrie
voor covergisting, rekening houdend met een lagere marktprijs dan de huidige diervoedertoepassing vanwege het vermijden van droogkosten, het vermijden van voedselveiligheidsinvesteringen en het vermijden van marktechnische overschotten. De af fabrieksprijzen zijn dan ook lager dan die voor de toepassing diervoeder.
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Raw
material

Dm
cont.

Tons dm
available
/ year
3 000

Costs
(€/ton)

12%

Tons
available
/ year
25 000

10

Costs
(€/ton
dm )
83

Yeast
Potato
fiber
Potato
peals
Potato
products
Sugar
beet
pulp
Rests of
sugar
beet
Vegetal
and fruit
industry
TOTAL

16,5%

50 000

8 250

10

61

13%

150 000

19 500

10

77

23%

50 000

11 500

5

22

25%

50 000

12 500

15

60

21%

25 000

5 250

5

24

15%

50 000
400 000

7 500
67 500

5
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Tabel 7 geeft aan dat er jaarlijks zo’n 400.000 ton grondstof voor covergisting beschikbaar is. Over het algemeen zijn de in de tabel genoemde producten goed verteerbare reststromen met een goed biogasrendement. Momenteel worden deze restproducten al deels in biogasinstallaties ingezet (bijvoorbeeld: aardappelvezels voor € 9,60/ton
geleverd biogasinstallatie).
De inzet van deze reststromen is logistiek eenvoudiger (aantal grote professionele
marktpartijen/producenten) en de producten zijn van constante en gewaarborgde kwaliteit. Veel producten staan al op de witte lijst en het digestaat van deze vergisting mag
als meststof worden ingezet. Dit zal echter niet naar de industrie zelf kunnen maar naar
de leveranciers van de aardappelen en bieten: de akkerbouwers.
Er zal altijd economische spanning blijven bestaan op de waarde van deze producten
voor diervoeder versus de waarde in de covergisting. Een deel van de producten is seizoensgebonden, wat opslagkosten met zich meebrengt.
Ad 3) en 4)
Bermgras en huishoudelijk afval zijn vanwege enerzijds de logistieke complexiteit, het
kwaliteitsverschil en de mogelijke zware metalen (bermgras) en anderzijds de complexiteit, het kwaliteitsverschil en de vervuiling (huishoudelijk afval) buiten beschouwing gelaten.
Samenvattend kan gesteld worden dat als cogrondstof met name reeds bestaande agrarische
reststromen goed ingezet zouden kunnen worden, mits de aankoopprijs concurrerend kan zijn.
De infrastructuur en het kwaliteitsbewustzijn zijn bij die industrietak aanwezig.
Bermgras en huishoudelijk afval zijn buiten beschouwing gelaten vanwege de logistieke complexiteit, en de oncontroleerbaarheid van de kwaliteit en samenstelling van de grondstof.
Blad- en reststromen van de (industriële) agriproductie zijn mogelijk een aantrekkelijk alternatief, mits de logistieke consequenties zijn op te lossen.
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4.4. Digestaat
Digestaat is het restproduct dat achterblijft na de vergisting van mest en eventuele coproducten. Digestaat valt, als het aan bepaalde voorwaarden voldoet, onder de mestwetgeving. Aangezien door het fermentatieproces de concentratie aan mineralen toeneemt in het restproduct
digestaat, wordt er aan de ene kant mest weggenomen uit de markt, maar worden aan de andere kant dezelfde hoeveelheden mineralen weer aangeboden via het digestaat. Vanuit de mestwetgeving gezien, vermindert biogasproductie dus niet het aanbod van mineralen.
Indien er geen goede economische oplossing voor digestaat voorhanden is, wordt het voordeel
van een goede ‘mestinkoop’ tenietgedaan.
Digestaat heeft echter wel een aantal voordelen ten opzichte van mest:
- Organische stikstof wordt in de fermentatie omgezet tot anorganische stikstof: deze
anorganische stikstof is direct beschikbaar voor de plant;
- Er is minder geuroverlast dan bij dierlijke mest;
- Het kan anorganische meststoffen vervangen;
- Onkruidzaden zijn afgedood in het fermentatieproces.
Wetgevingstechnisch valt digestaat onder de meststoffenwet als de herkomst voor minimaal
50% uit dierlijke mest bestaat. Verder is er een lijst van toegestane bijproducten die voor covergisting gebruikt mogen worden (de zogeheten ‘witte lijst’).
Momenteel concurreert digestaat met dierlijke mest en kent het eenzelfde prijs als varkensmest. Dit betekent ook dat in principe ‘verdiensten door het verwerken van dierlijke mest’ aan
de voorkant van het proces uiteindelijk weer ‘kosten worden voor het afvoeren van digestaat’.
Digestaat heeft echter mogelijkheden tot opwaardering. Digestaat kan men nog scheiden in
een vloeistof en een vast deel. Het vaste deel zou als kunstmeststof gekarakteriseerd kunnen
worden en dientengevolge niet onder de mestwetgeving vallen. Export zou ook tot de mogelijkheden kunnen gaan behoren.
De technologie voor isolatie van mineralen zoals K+-ionen is in het verleden uitgebreid onderzocht en beproefd in een gezamenlijk project van Avebe en Kemira (WO9747559), waarbij kaliumnitraat uit een bijproductstroom van de aardappelzetmeelproductie werd geproduceerd. Vergelijkbare technologie (op basis van ionenwisseling) en ook deze expertise zouden
mogelijk kunnen worden aangewend voor de winning van mineralen uit digestaat.
Cleanergy, een codigester in Wanroij, die hoofdzakelijk varkensmest vergist, zou digestaat
succesvol exporteren (Boerderij 92, 2006).Ook zijn er ontwikkelingen om digestaat in nog
meer fracties te scheiden en zelfs ‘schoon’ water te gaan produceren. Deze ontwikkelingen
liggen echter (nog) ver weg.
Indien digestaat niet wordt teruggebracht naar het mestproducerende bedrijf waar het als mest
vandaan is gekomen, moet er gesaniteerd worden. Het fermentatieproces, dat reeds veel pathogenen en onkruidzaden afdoodt, in combinatie met de sanitatie van 1 uur verhitting op
70oC, maakt digestaat een veilig product.
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4.5. Logistieke consequenties
De aan- en afvoerkosten van mest, coproducten en digestaat, evenals de op- en overslagkosten
zullen voor zowel één grote productie-unit als voor meerdere kleinere productie-units aanzienlijk zijn.
Uit een interview met een mestdistributeur blijkt dat transportkosten tot 100 km rond de productie-unit zo’n € 7/m3 bedragen. Tussen de 100 en 150 km bedragen de kosten circa € 10/m3.
Aangezien het aanbod van mest gedurende het jaar verschilt (en daarmee de prijs per m3) en
er kwaliteitsverschillen zijn tussen de mest, is opslag van mest (en digestaat) rond de productie-unit noodzakelijk.
Voor de covergister dient jaarrond aanvoer van mest van zo’n constant mogelijke kwaliteit
gewaarborgd te zijn. Buiten de natuurlijke seizoensinvloed op het mestaanbod kunnen vervoersverboden vanwege dierziekten voor langere tijd de aanvoer, en dus daarmee de productie
van de fabriek, stilleggen.
Een constante beschikbaarheid van mest lijkt niet realiseerbaar zonder voldoende opslagmogelijkheden op geringe afstand van de productielocatie. Bij de voorziene capaciteit van 10.000
ton eiwit (circa 3 miljoen ton dierlijke mest) wordt er volgens berekening 6.000 ton varkensof rundveemeest per dag (!) aangevoerd. Dit zijn circa 200 auto’s per dag (acht auto’s per uur,
bij continue aanvoer). Dit lijkt logistiek niet eenvoudig te organiseren en voor de omgeving
ook onwenselijk. De hoeveelheid te transporteren digestaat bedraagt circa 115% van de mesthoeveelheid, resulterend in nog eens 210 extra transportbewegingen per dag rond de afvoer
van digestaat. Logistiek is dit niet handelbaar. Een alternatief is transport over water, maar dat
verhoogt de kosten, zeker bij geringere transportafstanden.
Voor de opslag van een weekcapaciteit van 40.000 ton mest zijn zo’n 13 silo’s nodig van
3.000 m³ elk. De investeringskosten per ton variëren van € 20 tot € 50/m3, afhankelijk van het
systeem (zie tabel 7). De investeringsgrootte bij volledig eigen opslag rond de fabriek voor
mest bedraagt dan bij een investering van 40 €/m3: 1,6 miljoen €. Additioneel moet rekening
worden gehouden met de investering voor opslag van digestaat, hetgeen een vergelijkbare
investering betekent.
Dit zou ook extern kunnen plaatsvinden, evenals een deel van de mestopslag. Momenteel
wordt in Nederland jaarlijks rond de 6 miljoen ton mest getransporteerd en opgeslagen.
Tabel 8: Investeringen (€/m3) voor verschillende mestopslagsystemen (nettocapaciteit)
Kosten volgens AGBIS8.
500
m3

1000
m3

1500
m3

2000
m3

2500
m3

3000
m3

Silo with floating top

81

57

50

46

43

42

Silo with tent cover
Foil basin with
floating top

92

67

59

55

53

51

45

29

24

22

20

19

Manure bag

54

43

40

38

37

36

Manure storage
systems

8

Mol, 2003
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Indien mest is opgeslagen, wordt tevens spontaan methaan gevormd. Mogelijk zou dit methaan nog voor de eiwitproductie ingezet kunnen worden. Door spontane emissie wordt bij
een jaarlijks opgeslagen hoeveelheid van 1,9 miljoen ton varkensmest, 5,5 miljoen m3 methaan gevormd. Het is zaak te voorkomen dat deze hoeveelheid methaan verloren gaat.
Aan- en afvoer van de in deze paragraaf aangegeven hoeveelheden mest en coproducten zal
behalve tot transportoverlast ook kunnen leiden tot stankoverlast. Bij eerdere projecten waar
grote hoeveelheden mest verwerkt werden/zouden worden en/of bij vestigingsaanvragen van
reeds geplande biogasinstallaties, hebben omwonenden over het algemeen met succes toestemming voor dit type projecten weten te vertragen c.q. af te houden.

4.6. Conclusie
Voor de productie van Susteïne® is een rendabele en (voedsel)veilige methaanproductie nodig. Productie van 10.000 ton Susteïne® betekent een jaarlijkse behoefte aan 1,9 miljoen ton
varkensmest. Dit is 40 tot 45% van de huidige hoeveelheid jaarlijks getransporteerde varkensmest. De aanname is dat onder de huidige omstandigheden, deze hoeveelheid mest voor €
0 per m³ aan de fabriek aangeleverd zou kunnen worden. Een alternatieve toepassing voor met
name varkensmest is aantrekkelijk vanwege de strikter wordende mestwetgeving. De markt
van mest is echter wel aan variaties onderhevig, zowel in aanbod als in prijs en kwaliteit.
Naast deze circa 1,9 miljoen ton varkensmest is circa 25.000 ton aan coproducten noodzakelijk voor de covergisting.
Aan opslagkosten moet qua investering met zo’n € 3,5 miljoen rekening worden gehouden.
De logistieke bewegingen rond en op de locatie waar de covergisting plaatsvindt, is groot en
wellicht niet wenselijk. Dit zou kunnen worden ondervangen door decentrale productie van
biogas. Probleem hierbij is dat meerdere eiwitfabrieken moeten worden gebouwd. Dit is economisch minder aantrekkelijk.
Door gebruik te maken van het in Nederland aanwezige aardgasnet (uniek voor Nederland!)
als transportsysteem voor biogas, kan de logistieke problematiek worden opgelost. Voorwaarde daarbij is wel dat het biogas op ‘aardgaskwaliteit’ wordt gebracht, gemengd wordt met
aardgas en dat de (centrale) eiwitfabriek gebruikmaakt van aardgas. Dit aardgas moet dan
verder worden gezuiverd tot methaan (zoals door bijvoorbeeld Norferm werd gedaan).
Voordat er een covergister van grotere omvang gebouwd kan worden, zal er met goed gevolg
een uitgebreid scala aan wet- en regelgevingzaken doorlopen moeten worden als milieueffectrapportage, en moet worden voldaan aan geur-, emissie- en stofwetgeving.
De afzet van digestaat is als mest mogelijk indien er coproducten van de witte lijst worden
ingezet en het aandeel mest in het vergistingsproces minimaal 50% bedraagt.
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Hoofdstuk 5. Marktanalyse
5.1. Introductie
De conclusies uit de haalbaarheidsstudie van maart 2006 waren, voor zover betrekking hebbende op marktkarakteristieken, als volgt:
De primaire gedachte die er leeft is om SCP als sojavervanger in te zetten. Deze analyse
geeft echter aan dat beter op vervanging van bijvoorbeeld vismelen en of andere specialty-eiwitten
gekoerst kan worden. De waarde van SCP zou op basis van de voorliggende
specificaties (proces en productkwaliteit zoals door Norferm werd geproduceerd) in de
richting van € 650 tot € 700 per ton moeten liggen.
Deze richtwaarden kunnen verder gebruikt worden voor de in de haalbaarheidsstudie uit
te voeren economische berekeningen en derhalve de overall rentabiliteit.
In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat productie van eiwit op biogas zowel
technisch als qua productacceptatie mogelijk kan zijn. Wel moet de technische
haalbaarheid (constante grondstofkwaliteit) worden vastgesteld. Geadviseerd wordt
allereerst met een economische haalbaarheidsstudie te starten.

Om aan bovenstaande conclusie en aanbeveling verder vorm te geven, is, zoals in de inleiding
aangegeven, verder onderzoek naar de nutritionele aspecten, de prijs en prijselasticiteit en het
imago uitgevoerd. Het onderzoek richtte zich enerzijds op voornamelijk een deskstudie uitgevoerd door studenten van de WUR (als onderdeel van het Academic Master Cluster), waarin
opgenomen een zestal interviews met Nederlandse mengvoederfabrikanten.
De rapportage van deze interviews is opgenomen in het rapport van de WUR onder hoofdstuk
2.8 (zie rapportage AMC-cluster).
Onderstaand worden in hoofdlijnen de conclusies van de vraagstelling van deze haalbaarheidsstudie omschreven:
a. Nutritionele aspecten,
b. Prijs en prijselasticiteit,
c. Imago.

5.2. Nutritionele aspecten
Eiwit geproduceerd op methaan is een bekend en geregistreerd product, dat destijds door
Norferm werd geïntroduceerd. Aangezien het uitgangspunt is dat de methaankwaliteit zodanig moet zijn dat de meest kostbare stap, eiwitproductie, optimaal kan verlopen en ook
een optimale productkwaliteit oplevert, kan worden uitgegaan van de nutritionele eigenschappen van het ’Norferm-product’. Deze eigenschappen zullen worden voorgelegd aan
deskundigen binnen de diervoedersector. Op basis van uitspraken door deze sector worden
de applicatieve mogelijkheden in kaart gebracht.
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Nutritionele aspecten zijn die aspecten van een grondstof die de voedingswaarde bepalen,
zowel in positieve als negatieve zin. De nutritionele aspecten zijn uiteindelijk bepalend voor
de applicatieve mogelijkheden (voor welke diersoorten en in welk percentage in het rantsoen/
samenstelling kan de grondstof voor de desbetreffende diergroep worden ingezet) en dient dus
via Least Costing als basis voor de prijs die de afnemer uiteindelijk voor de grondstof wenst
te betalen. Zoals al in de haalbaarheidsstudie werd opgemerkt, zijn de nutritionele aspecten
van specialty-eiwitten en de applicaties jongdiervoeders het interessantst.
Indien men binnen de diervoederindustrie een grondstof wil toepassen, dient de grondstof
geregistreerd en toegelaten te zijn. In Europa is daartoe de General Food Law bepalend. SCP
is binnen Europa geregistreerd voor een aantal applicaties: mestvarkens, zalm en kalveren.
Uit de interviews met de deskundigen uit de diervoedersector blijkt dat op basis van de verstrekte nutritionele informatie, Susteïne® een waardevolle grondstof kan zijn. In principe kan
single cell protein worden vergeleken met andere hoogwaardige specialty-eiwitten, zoals vismeel, aardappeleiwit, sojaconcentraten en tarwe/maïsgluten. Het hoge tryptofaangehalte in
vergelijking met vismeel wordt als positief ervaren.
Als doelgroepen worden met name biggen aangegeven. De biggenproductie in Europa is
groot, de speenleeftijd jong, en derhalve is er behoefte aan hoogwaardige eiwitbronnen c.q.
melkvervangers. Zalm wordt, met uitzondering van Noorwegen, in Europa niet gekweekt, en
in vleeskalveren zijn de toetredingsdrempels bijzonder hoog (naast nutritionele eigenschappen
spelen ook applicatieve eigenschappen zoals kleur, geur en oplosbaarheid, alsmede ijzergehalte een rol. Bovendien is de markt zeer conservatief en zijn de volumes relatief klein)
Wel wordt opgemerkt dat met name (ileale) verteringsproeven voor de doelgroep biggen uitgevoerd dienen te worden onder bij voorkeur Nederlandse omstandigheden en volgens Nederlandse richtlijnen, om de daadwerkelijke waarde van Susteïne® goed te kunnen bepalen. Indien deze verteringsproeven voor biggen goed uitpakken, zou Susteïne® een prima grondstof
voor de Nederlandse en Europese markt kunnen zijn.
De geïnterviewden geven aan dat er zeker belangstelling bestaat voor alternatieve eiwitbronnen in zowel Nederland als de EU. In Nederland wil men soja-importen reduceren (zie de
basisdoelstelling van InnovatieNetwerk specifiek voor dit project). In Europa is de diervoederindustrie op zoek naar alternatieve eiwitbronnen ten gevolge van de afnemende, voor diervoeder beschikbaar komende hoeveelheid vismeel, alsmede naar alternatieven voor de GMOsoja’s. Onderzoek naar alternatieve eiwitbronnen wordt ook vanuit de overheid gestimuleerd.
Aan de andere kant dient men zich er goed van bewust van te zijn dat de (voedsel)veiligheidsaspecten rond het introduceren van nieuwe grondstoffen strikt zijn en dat er een
veelheid van procedures gevolgd dient te worden voordat een nieuwe grondstof kan worden
ingezet in de diervoederketen.
Alle geïnterviewden karakteriseren in eerste instantie het SCP-productieproces op basis van
de verstrekte informatie als positief. Het gebruik van biogas als bron voor eiwitproductie
wordt als positief beschouwd. Als de methaankwaliteit (zuiverheid, constantheid en het vrij
zijn van ongewenste stoffen) goed in de hand te houden is en controleerbaar, lijken er geen
barrières te zijn voor het gebruik van biogas als methaanbron. Wel wordt opgemerkt dat coproducten te gebruiken voor codigestie veelal oncontroleerbaar qua samenstelling zijn en dus
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risico’s op ongewenste stoffen met zich mee kunnen brengen. Maar op voorhand hoeft dit
geen blokkade op te leveren, indien de gebruikte grondstoffen maar vrij van ongewenste stoffen (pathogenen/zware metalen en dergelijke) zijn en het totale productieproces maar goed
gestuurd en gewaarborgd kan worden. Ook de fysieke scheiding van het biogasproductieproces en het eiwitproductieproces wordt als wenselijk c.q. noodzakelijk ervaren.
In het algemeen dient een diervoederproducent het onderstaande besluitvormingsproces te
doorlopen, voordat een nieuwe grondstof in de samenstelling kan worden opgenomen:
1. Is opname van de grondstof wetgevingstechnisch toegestaan en zo ja, voor welke applicaties/doelgroepen,
2. Zo ja, middels Least Costing wordt een potentiële waarde per doelgroep uitgerekend.
Nutritionele gegevens worden gebruikt zoals deze zijn verstrekt door de leveranciers/voorhanden vanuit databases;
3. Mogelijke technische barrières worden bekeken, bijvoorbeeld in de opslag en/of logistiek;
4. Nadat stappen 1 t/m 3 goed zijn bevonden, wordt er een (dier)voedingsveiligheidsonderzoek gestart. Een risicobeoordeling aan de hand van processchema’s, een
HACCP-analyse en een bezoek aan de productielocatie (kwaliteits- en veiligheidsonderzoek ter plaatse) worden uitgevoerd;
5. Bij positieve bevindingen en een rapportage van stappen 1 t/m 4 wordt de grondstof
op de groene lijst geplaatst en kan Inkoop starten met de aankoop en afname;
6. De nutritionele en economische haalbaarheid wordt altijd uitgevoerd alvorens men
overgaat tot een daadwerkelijk (dier)voedingsveiligheidsonderzoek.
Een van de geïnterviewden merkte op dat SCP als zodanig niet geregistreerd staat als grondstof voor biggenvoeders rond het spenen, alsmede dat productie van SCP uit biogas in plaats
van aardgas niet als zodanig is goedgekeurd. Goedkeuring zal op zich geen problemen hoeven
op te leveren, maar zal aangevraagd moeten worden. Navraag bij het Productschap Diervoeders leert dat goedkeuring verder aangevraagd dient te worden via het Bureau Registratie
Diergeneesmiddelen te Wageningen. Deze afdeling houdt zich bezig met de registratieprocedure toevoegmiddelen, in het bijzonder met stikstofhoudende producten (waaronder SCP
valt).
De basis voor de goedkeuring van SCP is gelegen in het rapport van de Scientific Committee
for Animal Nutrition van 28 April 1995. In deze rapportage ligt de onderbouwing van de huidige toelating van SCP.
Figuur 14: Header en twee tekstdelen uit het rapport van de SCAN
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In relatie tot biggenvoeders wordt aangegeven dat er een voederproef met gespeende biggen
met een leeftijd van 28 dagen is uitgevoerd. Een inclusie van 4% SCP in de samenstelling gaf
de beste resultaten: tot 8% toevoeging is mogelijk zonder negatieve effecten op groei en voederconversie. Met name LT-vismeel werd vervangen. De commissie merkt op dat er jammer
genoeg geen langdurige veldproeven met biggen zijn uitgevoerd evenmin als voederproeven
met biggen in EU-landen.

De verklaring dat SCP niet voor biggen rond het spenen (20-25 dagen, 5-7 kg) geregistreerd
is, heeft geen nutritionele achtergrond maar is gelegen in het feit dat Norferm een Noorse firma is met als doelstelling SCP-productie voor de eigen markt/diergroepen.
Noorwegen streeft als niet EU-land een hoge zelfvoorzieningsgraad na en stimuleert sterk zijn
eigen agroproductie. De importbeperkingen zijn uitgebreid en de importheffingen zijn hoog.
Norferm heeft zich dan ook in eerste instantie gericht op vervanging van met name vismeel
voor eigen thuismarkten: de toepassingen van SCP in zalm (zout en zoetwater), vleesvarkens
vanaf 25 kg en kalveren vanaf 80 kg.

In een latere fase zijn wel voederproeven met jongdieren, zowel in Noorwegen als in Denemarken, met goede resultaten uitgevoerd.
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Tabel 9: Extract van de folder van Norferm Pronin 5 voor toepassing in biggenvoeders
Main Properties of Pronin - AP5

•
•
•
•
•
•

A protein source consistent in quality – independent of seasonal variations
Non-toxic and no known allergenicity
Free from Salmonella and other pathogens
Long shelf life
Easy to mix into feed compounds
Good functional properties in feed products

Feeding Trials in Pigs
Extensive feeding trials have been performed in weaning pigs as well as in growing-finishing pigs using Pronin – AP5 as protein source
replacing LT-fishmeal or soybean meal. The trials include studies of growth performance, feed intake and conversion, digestibility and carcass
quality.
Growth Performance
Studies in growing-finishing pigs from about 25 kg have demonstrated that pigs fed with Pronin – AP5 had improved total daily weight gain
and higher slaughter weight compared with pigs fed soybean meal. Feed intake was higher with Pronin – AP5 and appeared to be more pallatable than the control diets.
Similar studies in weaning pigs from about 7 kg with diets containing Pronin – AP5 up to 12% showed an improved daily weight gain and
feed intake, particularly during the early growth phase of the piglets. Diets containing Pronin – AP5 were found to be more palatable than the
control diet. Feed conversion was found to be equal to or better than the control diet.

Digestibility
The digestibility of crude protein and amino acids was studied with Pronin – AP5 as the sole source of protein for ileal-cannulated pigs.
Pronin – AP5 was found to be an excellent source of digestible amino acids for pigs. In particular, the high lysine digestibility is a valuable
attribute since lysine is the limiting amino acid in conventional cereal-based pig diets. Also, the high tryptophane content of Pronin – AP5
would be beneficial when used together with poor tryptophane sources.

Carcass Quality
Pigs fed with Pronin – AP5 gave improved firmness and colour as well as better odor and flavour of backfat. This improved fat quality could
be related to the fatty acid composition and good oxidation stablility of fat in Pronin – AP5. The feed units of Pronin – AP5 in pigs as determined in the feeding trials, is approximately 1.3 FUp.
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Deze vierweekse voederproeven geven aan dat in alle vier weken van de proef (1e kolom is
week 1, 2e kolom weken 1 en 2, 3e kolom weken 1 t/m 3 en 4e kolom weken 1 t/m4) de SCPgroepen beter in groei presteerden dan de controlegroep, evenals een betere voeropname en
voederconversie hadden. De karkaskwaliteit bij slachten was goed.
Ook Voederproeven met SCP in zalm (ProninFC20) gedurende de gehele levenscyclus, en
SCP voor vleeskuikens (ProninBC10) gedurende de gehele levenscyclus zijn uitgevoerd met
goed gevolg. In petfood kan SCP eveneens worden toegepast. Aanvraag tot goedkeuring voor
menselijke consumptie (vleesvervangers) stond in de planning bij Norferm.
Naast het bovenomschreven onderzoek met biggen, zalm en vleeskuikens is SCP ook met goed
gevolg ingezet in voederproeven met blauwvossen. Met name Denemarken kent binnen de EU
een grote pelsdierenpopulatie, gebaseerd op slachtafvallen, vismelen en als plantaardige eiwitbronnen aardappeleiwit en soja-eiwitten.
Susteïne® lijkt een aantrekkelijke grondstof voor het in Europa belangrijkste jongdierensegment: de biggen rond het spenen (5-7 kg gewicht op 20-25 dagen).
In dit segment is er behoefte aan alternatieve hoogwaardige eiwitbronnen, gezien de problemen met dierlijke en GMO-eiwitten.
Nutritioneel lijkt de toepassing van Susteïne® in biggen mogelijk. Echter, vanuit de EU-weten regelgeving is toepassing van SCP in biggenvoeders voor biggen lichter dan 25 kg niet
geregistreerd. De oorzaak ligt in de oorsprong van de SCP-productie, zijnde productie en toepassing buiten de EU. Voederproeven met biggen van deze gewichtsklassen zijn wel met
goed gevolg uitgevoerd, maar niet bij de EU als zodanig geregistreerd. Uitbreiding van de
wetgeving met SCP tot biggen vanaf 5 kg en opname van SCP op de lijst van toegelaten
grondstoffen voor deze diergroepen dient plaats te vinden indien SCP-productie wordt overwogen.
Qua (voedsel)veiligheid worden op voorhand geen blokkades gezien als het gaat om de productie van Susteïne® uit biogas. Wel dienen alle wettelijke procedures qua voedselveiligheid
en registratie doorlopen te worden. De overheden stimuleren de ontwikkeling van alternatieve
eiwitbronnen, mits deze aan de vigerende (diervoerder)wet- en regelgeving voldoen.

5.3. Prijs- en prijselasticiteit
Aan de hand van de nutritionele waardering onder punt a, zullen op basis van Least Costing in verschillende (jong)diervoeders potentiële inrekenprijzen worden bepaald. Aan de
hand van verwachte prijsontwikkelingen van het grondstoffenpalet zal tevens berekend
worden wat de mogelijke prijselasticiteit van SCP zou kunnen zijn. Hiertoe zullen LCberekeningen door deskundigen uit de sector worden uitgevoerd. De focustoepassingen
van SCP zouden moeten liggen in met name biggenvoeders en eventueel aqua. De potentiële markt is Europa.
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Er zijn vanuit de diervoederindustrie Least Costing runs uitgevoerd in met name biggenvoeders rond het spenen/de periode na het spenen tot 22-25 kg. Twee LC-runs geven schaduwprijzen voor biggenbatterijvoeders aan tussen de € 630 en € 670 per ton geleverd fabriek met
incorporaties tussen de 2 en 3%. Een andere LC-run van een biggenvoer rond het spenen geeft
een schaduwprijs van rond de € 800 per ton. Prijzen van concurrerende grondstoffen (vervangingsprijs) zoals vismeel, sojaconcentraat en aardappeleiwit liggen in de genoemde LCberekeningen respectievelijk rond de € 1.150, € 750 en € 1.200 per ton.
Op het eerste gezicht lijkt de waarde van SCP t.o.v. de waarde in het voorjaar van 2006 niet
meegestegen te zijn met bijvoorbeeld de prijzen van vismeel en aardappeleiwit. Er dient rekening te worden gehouden met het daadwerkelijke aanbod van met name deze laatstgenoemde
grondstoffen (schaarste in beide producten), waardoor de marktprijzen de schaduwprijzen ver
overtreffen. De waarde van sojaconcentraat ligt meer in de lijn van de daadwerkelijke vervangingswaarde; hier is geen krapte die de marktprijzen opdrijft. Ergo, schaduwprijsberekeningen houden geen rekening met fysieke marktomstandigheden en rekenen alleen technisch uit
wat een product mag kosten in een receptuur op basis van de marktprijzen van andere producten.
Betreffende de marktpotentie kan gesteld worden dat in Nederland de hoeveelheid biggenvoeders vanaf het spenen tot aan de start van de afmestfase circa 600.000 ton bedraagt. Stel,
een toevoegpercentage van 5% geeft een potentiële markt van 30.000 ton SCP. Bij een doelproductie van 10.000 ton Susteïne® zou de marktpenetratie 33% moeten bedragen – hoog
maar wel realiseerbaar ten koste van waarschijnlijk prijs. In de EU wordt meer dan 6 miljoen
ton biggenvoeders geproduceerd, waarbij vermarkting van 10.000 ton SCP maar 0,15% incorporatie zou betekenen. Met andere woorden: voor vermarkting van 10.000 ton SCP als
specialty-eiwit in biggenvoer (met prijsniveaus van > € 750 per ton), dient de EU als marktgebied beschouwd te worden. Indien SCP alleen in Nederland vermarkt zou mogen/gaan worden, zal om de aangegeven prijs te handhaven het volume significant kleiner dienen te zijn
dan de aangegeven 10.000 ton (naar schatting 3% inrekening voor € 800 per ton bij 600.000
ton biggenvoer, marktpenetratie maximaal 25%, geeft een potentie van rond de 4.500 ton
SCP).
Geforceerde inrekening in biggenvoeders in percentages rond de 10-15% geeft waardedalingen van SCP in de richting van € 350 tot € 450. SCP gaat dan tegen ‘gewone’ sojaproducten
lopen, welke momenteel op waarden van € 180-200 per ton groothandelsprijs liggen, ergo €
200 plus geleverd.
Commodity eiwitten liggen rond marktprijzen van € 0,50/% eiwit, terwijl specialty-eiwitten
normaliter rond de € 1,00/% eiwit liggen (onder de huidige marktomstandigheden). Gedwongen incorporatie van SCP in rantsoenen moet dan ook vermeden worden vanwege de grote
prijsval.
Toepassing in broilers (slachtkuikenvoer) geeft beduidend lagere schaduwprijzen vanwege de
lagere nutritionele eisen die aan slachtkuikenvoer gesteld worden in vergelijking met biggenvoeders rond het spenen/batterijvoeders
Aqua/visvoer is vanuit Europees oogpunt geen onderwerp vanwege het feit dat binnen de EU
nauwelijks visvoer geproduceerd wordt. Noorwegen kent echter wel een grote zalmproductie.
SCP kan als vervanger van vismeel ingezet worden (dit was ook de doelstelling van Norferm).
SCP geproduceerd in de EU zal echter geen stabiele vermarkting in Noorwegen kennen van-
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wege de daar gebruikelijke importheffingen, gebaseerd op bescherming van de eigen agroproductie. In Denemarken zijn voeder/verteringsproeven met blauwvossen (pelsdieren) met
SCP uitgevoerd. De resultaten waren goed.
Samenvattend: 10.000 ton SCP kan in Europa in voornamelijk biggenvoeders ingezet worden.
Het marktpotentieel in alleen Nederland is te klein (maximaal 4.500 ton bij een prijs van €
800 per ton).
De marktpotentie binnen de EU is echter groot genoeg (penetratiegraad SCP<0,2%). De vermoedelijk te realiseren verkoopprijzen liggen rond € 800 per ton geleverd, op basis van meerdere LC-berekeningen, prijspeil november 2006. Toepassing in slachtkuikenvoeders geeft niet
de gewenste opbrengstprijzen. Geforceerde opname van SCP in biggenvoeders in niveaus van
10 tot 12% geeft inrekenprijzen van € 350 tot € 450. Toepassing in de aquasector binnen de
EU lijkt niet significant vanwege het ontbreken van een markt; verkoop als vismeelvervanger
in aquafeed in Noorwegen is te onstabiel vanwege importbeperkingen. Toepassing in nertsenrecepturen (Denemarken) is wellicht een optie, in de wetenschap dat voederproeven met
blauwvossen met goed gevolg zijn doorlopen.

5.4. Imago
Met behulp van interviews met zowel Q-deskundigen uit de mengvoedersector als deskundigen uit de brancheorganisatie zal gesondeerd worden of CSP-productie met de in de
haalbaarheidsstudie beschreven methodiek tot imagoproblemen zou kunnen leiden, c.q.
welke stappen ondernomen zouden kunnen worden om potentiële imago-issues te tackelen.
Indien we spreken over deskundigen uit de diervoederindustrie, hebben we tevens de brancheorganisaties afgedekt, aangezien we met TRUSQ- en met SAFE FEED-leden hebben gesproken. De beide brancheorganisaties zijn nog niet eens separaat benaderd.
Het productschap Veevoeders is wel benaderd, maar meer voor de wet- en regelgevingsvraagstukken voor zover nog onbekend. We zijn door het PDV doorverwezen naar het al eerder
genoemde BRD te Wageningen.
Ketendeelnemers in het uiteindelijke foodproces zullen ook zeker de supermarkten/retailers
zijn. De geïnterviewde diervoederdeskundigen hebben reeds aangegeven dat deze betrokkenen, hoewel buiten de diervoedersector en diervoederbranche actief, zeker een bepalende factor zullen zijn in de uiteindelijke acceptatie van SCP uit biogas met als grondstofcomponent
gedeeltelijk mest. Gezien de vele onzekerheden die momenteel nog voorliggen in de feasibility, zeker als het gaat om de economische haalbaarheid, zijn deze ketendeelnemers (nog) niet
benaderd in deze fase.
Uit de interviews met de deskundigen uit de diervoederindustrie komt naar voren dat de geïnterviewden het omschreven productieproces als veilig en controleerbaar beschouwen.
Beide processen, het produceren van biogas en het produceren van SCP, zijn bekende en al
toegepaste productieprocessen. Wel werd opgemerkt dat de zuiverheid van het middels biogas
te produceren methaan van vitaal belang is, zowel voor de overdracht van zware metalen als
voor andere ongewenste componenten. Het gebruik van biogas als grondstof voor methaan
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werd zelf door de ondervraagden als positief beoordeeld. Wel zijn er vragen over de grondstoffen die voor de biogasproductie gebruikt worden, zeker als het ook andere grondstoffen
dan mest gaat betreffen. Het gebruik van ongecontroleerde grondstofstromen dient te allen
tijde vermeden te worden.
Wel dient wetgevingstechnisch biogas als grondstof voor methaanproductie t.b.v. SCPproductie aangekaart te worden, evenals de toepassing van SCP als grondstof voor biggen
rond het spenen, circa vanaf een gewicht van 5-7 kg.
Samenvattend: de geïnterviewden voorzien geen imagoproblemen voor zover het de diervoederindustrie betreft. Wel moeten de wetgevingstechnische aspecten geldend voor nieuwe producten voor nieuwe toepassingen doorlopen worden.
Uiteindelijk zal echter de consument, lees: de retailers, indirect beslissen of dit type grondstof
gebruikt zal gaan worden voor bijvoorbeeld de varkensvleesproductie. De consument bepaalt
uiteindelijk of varkensvlees dat is geproduceerd – ook al is het via een omweg – uit biogas uit
mest, geaccepteerd zal gaan worden.
Gezien de status van de economische haalbaarheid is hier verder in deze fase van het project
nog geen onderzoek naar gedaan.
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Hoofdstuk 6. Conclusies en aanbevelingen
Deze haalbaarheidsanalyse heeft tot doel om na te gaan of de productie van Susteïne® met als
grondstof biogas uit mest, een kans van slagen heeft. Hiervoor zijn de technische consequenties, de financieel-economische haalbaarheid en de kansen van een dergelijk product op de
diervoedermarkt nader in kaart gebracht.
Een voor ons toch wel opmerkelijke conclusie is dat, ondanks het eerdere ‘gevoel’ dat hierbij
bestond, de diervoedermarkt een dergelijk product, mits geproduceerd conform de geldende
richtlijnen voor diervoederproducten, zonder meer zal accepteren. Mede gelet op de schaarste
aan kwalitatief hoogwaardige eiwitbronnen van niet-dierlijke oorsprong, zouden mogelijk
verkoopprijzen van 800 €/ton product kunnen worden gerealiseerd. Afzet zou met name in
biggenvoeders kunnen plaatsvinden.
Ook de technische realisatie van de productie leidt niet tot al te grote knelpunten. Het produceren van biogas is een bestaande technologie, die met name in Duitsland, Denemarken en
Oostenrijk op grootschalige manier wordt bedreven. De kennis in Nederland is op dit vlak
beperkt, maar dit hoeft op zich geen bezwaar te vormen. Het reinigen van het biogas, oftewel
het verwijderen van CO2 en H2S, wordt eveneens grootschalig toegepast. Wel dient, experimenteel, te worden nagegaan wat de exacte samenstelling van de CH4-stroom moet zijn voor
een optimale eiwitproductie. Kennis van eiwitproductie op basis van aardgas is voorhanden en
kan eenvoudig worden ingekocht.
Een belangrijk knelpunt voor de grootschalige productie van eiwit vormen de logistieke consequenties. Productie van 10.000 t eiwit/jaar betekent 200 vrachtwagens/dag (2 miljoen ton
mest/jaar) voor de aanvoer van mest (uitgaande van varkensmest) en eenzelfde aantal voor de
afvoer van het digestaat. Weliswaar wordt er jaarlijks in Nederland zo’n 6 miljoen ton mest
vervoerd, maar dit vindt minder geconcentreerd plaats rond één locatie. Toepassing van kippenmest zou, gelet op het drogestofgehalte van kippenmest, een aanzienlijke verbetering betekenen (reductie van het aantal transportbewegingen voor mestaanvoer met een factor 8).
Daartegenover staat dat bij gebruik van kippenmest, de productie van 10.000 t/j eiwit een volledig beslag legt op de jaarlijkse productie van kippenmest.
Alternatieven voor het oplossen van de logistieke problematiek:
-

Lokale productie van eiwit op kleine schaal. Dit betekent wel dat de economie van de
eiwitproductie minder aantrekkelijk wordt. Ook dienen punten als veiligheid en aanwezigheid van gekwalificeerd personeel opgelost te worden. Een tussenoplossing zou
kunnen zijn het transport van geconcentreerd, maar vloeibaar eiwit en centrale sproeidroging. Hierbij vormt de stabiliteit van het eiwit in vloeibare vorm (microbiële afbraak en bederf) mogelijk een issue.

-

Transport van biogas in vloeibare vorm. Consequentie is dat in compressie-installaties
moet worden geïnvesteerd. Transport van gas is bovendien kostbaar.

-

Gebruikmaking van het in Nederland unieke aardgasnet en opmenging met aardgas.
Voorwaarde daarbij is dat het biogas aan de vereiste kwaliteitseisen voldoet en dat uit
aardgas methaan moet worden geproduceerd voor eiwitproductie. Voordeel is dat de
veiligheid van het eiwit geborgd is. Eventuele ziektekiemen zullen immers niet meer

©
Easthouse Business Solutions
We-do Interim management & Consultancy

47

Susteïne uit biogas, een haalbaarheidsstudie
December 2007
vindbaar en traceerbaar zijn. Insteek hierbij is dat de eiwitproductie eenzelfde hoeveelheid gas consumeert als de mestvergisting oplevert. In Oostenrijk wordt teruglevering aan een aardgasnet reeds toegepast. Geadviseerd wordt de discussie die plaatsvindt op dit vlak te volgen en na te gaan waar momenteel de bottlenecks liggen.
Een tweede knelpunt voor de realisatie van eiwitproductie uit biogas vormt de afzet van digestaat. Digestaat kan weliswaar ingezet worden als vloeibare meststroom t.b.v. de landbouw,
maar valt onder dezelfde regels als dierlijke mest, de MINAS-boekhouding. Door de biogasproductie vindt enige concentratie plaats van de mineralen, wordt de uitstoot in geur minder.
Dit zijn positieve aspecten. Anderzijds vormt de afzet van digestaat momenteel reeds een probleem. Door aanbod van (bij 10.000 t/j eiwit) 2 miljoen ton digestaat, zal de druk op de afzet
van digestaat vergroot worden, zeker omdat dan sprake is van één grote aanbieder. Een mogelijke oplossing kan zijn de concentratie en droging van digestaat en de toepassing hiervan als
brandstof voor een verbrandingsinstallatie waarin ook nog andere stromen worden verbrand.
De vrijkomende asstroom vormt een volledig geconcentreerde meststroom die als hoogwaardige N-mest kan worden afgezet, tegen een mogelijk acceptabele kostprijs. Een dergelijke
route is gekozen bij het Maabjerg-project in Denemarken, waar 17 miljoen m3 biogas wordt
geproduceerd (ongeveer een derde van wat benodigd is voor de productie van 10.000 t eiwit).
Een alternatief voor isolatie van mineralen uit digestaat is mogelijk de toepassing van technologieën zoals ionenwisseling, membraantechnologie en combinaties daarvan. De haalbaarheid
hiervan moet nader in kaart worden gebracht.
De financiële haalbaarheid wordt volledig beïnvloed door de balans tussen de negatieve prijs
van mest (de varkenshouder betaalt voor de afname van de mest), de transportkosten en de
afzetkosten voor de afzet van digestaat. Indien voor de digestaatstroom een acceptabele oplossing kan worden gevonden, zou eiwitproductie financieel-economisch mogelijk kunnen zijn.
Daarnaast speelt uiteraard de investeringshoogte een belangrijke rol. Investering in productie
van 10.000 t/j eiwit is weliswaar een andere ordegrootte dan wanneer productie van 50.000 t/j
eiwit moet worden gerealiseerd om deze productie haalbaar te maken (eerdere conclusies voor
eiwitproductie op aardgas). De investering in de biogasinstallatie daarentegen is enorm. De
vereiste schaalgrootte is zeer aanzienlijk (factor 30 groter) in vergelijking met ‘lokale’ biogasinstallaties.
Onze conclusie is dat eiwitproductie op basis van biogas uit dierlijke mest weliswaar een oplossing kan betekenen voor de mestproblematiek, maar dat factoren zoals de schaalgrootte van
de biogasinstallatie, de afzet van digestaat en de logistieke consequenties, knelpunten vormen.
Eerder geconstateerde punten zoals marktacceptatie en technologische onzekerheden zijn oplosbaar.
Eiwitproductie op basis van (bio)gas draagt significant bij aan het sluiten van kringlopen. Een
structurele oplossing van het mineralenprobleem is voor de gehele veehouderij van belang,
niet alleen voor varkens- en kippenhouders maar zeker ook voor de rundveesector, ervan uitgaande dat het biogas met aardgas wordt vermengd (hetgeen tevens leidt tot decentrale productie).
Om tot een haalbaar project te komen, moeten de volgende punten nog worden opgehelderd:
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1) Wat zijn de consequenties voor het drogen van digestaat dan wel isolatie van mineralen en de mogelijke afzet (en opbrengst) van deze mineralenstroom?
2) Hoe kunnen de logistieke stromen worden ingeperkt? Is het in de eerste plaats technisch, maar vooral ook politiek haalbaar om het biogas te voeden aan het aardgasnet
en vervolgens op een centrale plaats een equivalente hoeveelheid (aard)gas te gebruiken voor eiwitproductie?
3) Is een installatiegrootte op basis van (bijvoorbeeld) 10-15 miljoen m3 gas nog haalbaar
(investering 20 M€, productie van 5.000 t eiwit/jaar)?
4) Zijn er marktpartijen te interesseren in een dergelijke geïntegreerde aanpak?
Aanbevolen wordt om met name de eerste twee punten te (laten) onderzoeken. Hiervoor zouden contacten ontwikkeld moeten worden met deskundigen in bijvoorbeeld Denemarken en
Oostenrijk, waar inmiddels gewerkt wordt aan grootschalige biogasproductie. Tevens dienen
er aanbevelingen te worden geformuleerd om opmenging biogas-aardgas haalbaar te maken.
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Summary
Production of single-cell protein (Susteïne®) on basis of biogas (methane) from manure digestion might be an interesting option to reduce the amounts of manure from cattle, pigs and
poultry and also might be an option for a sustainable production of high-value protein. An
earlier made investigation leaded to the conclusion that many questions had to be answered to
make a better picture of this opportunity for the Dutch agricultural society.
In this study we investigated the feasibility of such a process and product. It is concluded that
the product will be accepted in the market as long as the HACCP-requirements which are applicable in the feed production are fulfilled. The product as such, assuming that the quality is
comparable to the product as was produced by Norferm, could get an attractive position especially in the application for piglets. A quantity of 10.000 t/y could easily be sold in this market
segment. Of course the product first has to be registered, which needs additional studies.
Technically we foresee no major hurdles in the production of Susteïne® on basis of methane
from biogas. The biogas has to be purified to such a quality that SCP-production is feasible,
however, technologies are available. It needs a further investigation to establish the quality
requirements for such a process.
The scale of operation of the biogas installation creates a financial-economic problem. In order to produce 10.000 t protein / year, a quantity of 30 – 35 million m3 of biogas is needed, for
which 2 million ton of manure has to be digested. In case a centralized production of gas and
protein is foreseen, the number of transport movements will be unacceptable. Besides the
quantity of manure to be transported also approximately the same amount of digested material
has to be transported.
A unique opportunity in The Netherlands is the presence of a pipe network for natural gas.
Such a network could serve as a transport system of locally produced, purified, biogas and a
centrally located production of protein (due to scale of economy). However, such an option is
not possible yet. Strict measurements for safety, quality and guarantee of supply as used by
Gasunie makes such an option not directly applicable. It is advised to investigate which barriers (technical, political) have to be taken before this will be possible.
Another hurdle in the economics is the applicability of the digested material. This is a general
problem for biogas production from manure. In our surrounding countries various options for
application of the digested material are investigated. Drying of the digested material, burning
and application of the minerals as fertilizer would be an option. Also the isolation of the minerals and further purification of the digested material could be an option. However, this will
lead to significant costs, although the earnings from the mineral stream might compensate.
In general it may be concluded that earlier made statements and questions has been positively
been answered. Production of protein from manure would lead to a more sustainable cattlebreeding. On the other hand, major not only technical but also political hurdles have to be
taken before such a project has a positive economical feasibility.
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