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DUURZAAMHEID IS BULLSHIT

Men neme een zwembad vol met koeienpoep en plantaardig materiaal, plaatst 
daar een buitenboordmotor in en verwarmt het zwembad tot 38 graden Celsius. 
Wanneer de buitenboordmotor nu gestart wordt zal co2 en methaan vrijkomen. 
Wanneer dit wordt opgevangen heeft men biogas. En zo ziet u dat duurzaamheid 
inderdaad bullshit is.

Versterking van de landschappelijke diversiteit

Hoewel het principe vrij eenvoudig is blijkt het nog niet zo eenvoudig om een 
vergister winstgevend te maken. De trend is om steeds grotere vergisting-
installaties te plaatsen met al het gesleep van grondstoffen (mest en ander 
plantaardig materiaal) als gevolg. De koeien staan op stal en een toename van 
maïsteelt is goed zichtbaar in het landschap. 

Bij het opstellen van gebiedsvisies is het vergisten van mest steeds vaker een 
onderwerp. Hierdoor getriggert hebben wij een onderzoeksvoorstel indiende 
bij het Stimuleringsfonds voor de Architectuur. Hierin stond de vraag centraal 
hoe vergisting van biomassa kansen biedt voor versterking van de landschap-
pelijke diversiteit van Nederland. De eerste vraag die daarbij beantwoord moet 
worden is wat wij verstaan onder versterking van de landschappelijke diversi-
teit van Nederland. Nota landschap uit 2009 zegt over landschap:

“Landschap is het resultaat van de ondergrond en de functies die in een gebied 
voorkomen, het gebruik en de sporen hiervan uit het verleden. ... Het land-
schap is wat iemand ziet van een gebied, hoe hij of zij dat ervaart en met zijn 
of haar zintuigen waarneemt. Ook soms onzichtbare sporen als archeologische 
plaatsen en aardkundige elementen horen erbij, evenals verhalen”.

Een verandering in het landschap kan resulteren in een verrijking of verarming, 
dat is mede afhankelijk van de beschouwer. Wij spreken over een verrijking als:
- Ruimtelijke structuren beter herkenbaar worden. Ruimtelijke structuren zijn 
bepalend voor het oriëntatievermogen, ze zorgen dat je begrijp je waar je bent. 
- De herkenbare samenhang tussen de gelaagdheid van het landschap ver-
groot wordt. Lokale en natuurlijke aspecten uit de ondergrond zijn terug te 
vinden in het landschapsbeeld en grondgebruik. Lokale bomen en planten heb-
ben een relatie met de bodem en watersituatie. 
- De cultuurhistorie van het gebied beter beleefbaar wordt. Door de specifieke 
ontstaanswijze heeft iedere streek zijn eigen kenmerken. Deze kenmerken ver-
goten de landschappelijke diversiteit. 
- De ingreep passend is bij de schaal van het landschap. De schaal van het land-
schap hangt samen met het grondgebruik en lokale netwerken. Een passende 
schaal houdt het landschap begrijpelijk.

Huidige situatie

Om te bepalen hoe een vergister kan bijdragen aan een verrijking van de land-
schappelijke diversiteit is het goed te kijken naar de huidige stand van vergisting 
in Nederland. Vergisting van biomassa staat in Nederland nog in de kinderschoe-
nen. We kennen verschillende type co-vergisters. De vergisters verschillen in wij-
ze van vergisting (met of zonder toevoeging van mest) en in schaalgrootte van 
de vergisters. Om het mestoverschot in Nederland terug te dringen komen ver-
gisters waarbij minimaal 50% van de biomassa uit mest bestaat in aanmerking 
voor subsidie. Dit type vergister komt dan ook het meeste voor in Nederland. 

Als co-product wordt vooral maïs gebruikt. Dit gewas groeit vrijwel overal en 
levert veel m3 biogas per ha. Tevens staat maïs op de bijlage Aa onderdeel IV 
van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (ook wel de witte lijst of positieve lijst 
covergisting genoemd). In deze bijlage staan alle producten benoemd die vergist 
mogen worden, zonder dat het digistaat de status dierlijke meststof verliest. De 
maïs wordt verbouwd op de akkers en na de oogst opgeslagen in kuilsleuven en 
verdwijnt vervolgens geleidelijk in de vergister. 

Door de biomassa te verwarmen komt er CO2 en methaan vrij. Het methaan kan 
worden opgewerkt naar het niveau van aardgas of wordt omgezet naar elektri-
citeit en warmte. Een deel van deze energie wordt gebruikt op eigen erf, de rest 
wordt verkocht aan energiemaatschappijen, die het doorverkopen aan afnemers 
van groen gas of groene stroom.

Hoewel het proces altijd ongeveer gelijk is kan de schaalgrootte van deze ver-
gisters flink variëren. Grofweg is er een indeling in 3 typen te maken, waarbij de 
wijze van aan- en afvoer van de biomassa en het digistaat verschilt:

- Boerderijvergister

- Coöperatieve vergister

- Industriële vergister 

Lokaal Globaal

De huidige schaalvergroting komt door de huidige regelgeving in Nederland. De 
regels ten aanzien van vergisting van biomassa stimuleren enerzijds het redu-
ceren van het mestoverschot en anderzijds een zo hoog mogelijke energieop-
brengst uit de vergister. Zo stuurt de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet op het 
gebruik van minimaal 50% mest als grondstof voor de vergister. Tegelijkertijd 
stimuleert de SDE regeling een zo groot mogelijke productie van groene energie 
in m3 biogas, met als gevolg het volzetten van Nederland met maïs, aangezien 
dit gewas het meeste energie oplevert tegen een zo gunstig mogelijke produc-
tieprijs.

Bij een nadere bestudering van de bovenstaande regeling komt een merkwaar-
dige tegenstrijdigheid aan het licht. Het stimuleren van mest als coproduct voor 
de vergister zorgt voor een demping van de m3 gasopbrengst, aangezien een 
kilo mest zeker 10 keer minder energie oplevert dan een kilo maïs. Het verplich-
ten van mest draagt daarmee dus niet bij aan een hogere gasopbrengst, terwijl 
daarop wel de SDE subsidie is gebaseerd. Reden voor de overheid om toch die 
50% mest toevoeging te stimuleren is de wens om het mestoverschot in Neder-
land terug te dringen. Dit laatste heeft dus niets te maken met de Eu-doelstelling 
om in 2020 in Nederland 14% van de energie duurzaam op te wekken.

Blijkbaar is de vergister in te zetten als sturingsinstrument voor verschillende 
motieven. De huidige sturing, op gasopbrengst en verminderen van het mest-
overschot, werkt verdringing van voedselgewassen door energiegewassen in de 
hand en draagt zo bij aan het terugdringen van de diversiteit van het Neder-
landse landschap. Interessant voor ons onderzoek is het daarom te onderzoeken 
hoe de vergister wel ingezet kan worden om die diversiteit te stimuleren. Dit be-
tekent dat er aan andere knoppen gedraaid moet worden bij de subsidieverstrek-
king en andere wet- en regelgeving nodig is. Aangezien nu nog slechts 1% van 
de totale mestproductie wordt vergist liggen hier grote kansen om de productie 
van hernieuwbare energie uit te breiden. Dit moet echter wel op een bewuste 
manier gebeuren. 
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De mestvergister voor een rijker landschap

Conclusie van ons onderzoek ‘Duurzaamheid is Bullshit’ is dat het vergisten van 
biomassa een flinke bijdrage kan leveren aan een rijker landschap. Niet in de 
eerste plaats door de productie van grote hoeveelheden hernieuwbare energie, 
maar veel meer door een meer indirecte bijdrage aan het landschap. Vergisting 
van biomassa kan bijdragen aan rijkere gemeenschappen, die een grote gebied-
betrokkenheid tonen. Vitale boeren, die weer een grotere rol krijgen in de samen-
leving, niet alleen als producent van ons voedsel, maar nu ook als energieleve-
ranciers en als schakel in een meer duurzaam landschapsbeheer. 

Daarvoor moet er nog wel wat gebeuren. Allereerst moeten subsidieregelingen 
niet enkel inzetten op de productie van meer gas op veehouderijen, maar juist de 
productie van (een beperkte hoeveelheid) biogas stimuleren als bijproduct van 
de bedrijfsvoering. Dit kan door niet per m3 gas te subsidiëren, maar een staffe-
ling te maken, waarbij de hoeveelheid gas geproduceerd door 150 koeien meer 
op levert dan dat het gas dat geproduceerd wordt door het aantal koeien boven 
deze 150. Dit om te voorkomen dat de productie van biogas de hoofdactiviteit 
van het bedrijf wordt.

Vervolgens is een aanpassing van wet en regelgeving rond de toepassing van 
Bijlage Aa, onderdeel IV van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet noodzake-

lijk. In plaats van het opstellen van een toegestane lijst met co-producten kan het 
digistaat aan de achterkant van het vergistingsproces getest worden. Dit zorgt 
dat meer plantaardig materiaal meevergist kan worden.

Ook is een vernieuwing van het belastingstelsel rond de gasbaten nodig, zodat 
inwoners van een dorp en boeren rond dit dorp gestimuleerd worden om samen 
coöperaties op te richten. Zo kunnen de vergisters op de veehouderijen via een 
ringleiding met het dorp verbonden worden en voor de eigen gasvoorziening 
zorgen. 

Door het bijstellen van deze regelingen wordt niet langer de eenvormigheid van 
het landschap indirect gestimuleerd, maar juist een rijker landschap. De omzet-
ting van het landschap in een productielandschap voor energiemaïs wordt een 
halt toegeroepen en een meer divers gebruik van het landschap gestimuleerd. 
Ook op het laagste schaalniveau, dat van het boerenerf, zal dit een positief ef-
fect hebben. Door het kiezen voor kleinere vergisters en het enkel toestaan van 
plantaardige afvalresten, is de impact op het landschap zelf zeer beperkt. De 
kleine vergisters passen prima op de bestaande erven. De grote meer industriële 
vergisters zullen zich voortaan vestigen op industrieterreinen, waar de daar gel-
dende (beeldkwaliteits)kaders leidend zullen zijn voor de vormgeving van deze 
installaties.


