
Impressie werkbezoek WEN aan monomestvergister Marrum (5 december 2019) 
WEN werd vertegenwoordigd door: Pieter de Kroon (voorzitter), Harm de Kroon (projectleider mestvergisting), Liesbeth 
Kradolfer (bewoner Weinterp), Clemens v.d.Brink (bewoner Klein Groningen), en Janny Janssen (communicatie). 
Helaas was de actiegroep ‘Westkant tegen mestvergister’ niet vertegenwoordigd.  

 
Behalve een bezoek aan de mestvergistingsinstallatie van HoSt aan de Nieuweweg in 
Marrum, heeft er ook een gesprek plaatsgevonden met twee vertegenwoordigers van 
Stichting Duurzaam Marrum/actiegroep No Shit.  
Algemeen gevoel: Bijzonder dat het kan, uit koeienmest groengas maken. 
 
Onze eerste indrukken: 
1. Wat een imposante installatie! 4 grote groene bollen.  
2. Het terrein opkomend ruik je niets 
3. De bedrijfsleiding zegt dat je op andere momenten wel eens wat ruikt. Dat komt doordat 

het lossen van de ingedikte kalvermest (dikke fractie) in een voorraad bak, in de open 
lucht gebeurt. En ook omdat binnen in het gebouw digestaat wordt gescheiden in dikke 
en dunne fractie. In dat gebouw ruikt het naar ammoniak. 

4. Bij tijd en wijle hoor je de elektromotor. De warmtepomp was op dat moment niet actief. 
Belangrijk om uit te zoeken of deze geluiden op 100 meter afstand te horen zijn. Vooral  
 ’s nachts als er geen omgevingsgeluid is. 

5. Een garagebedrijf staat op 10 meter afstand van het hek. 
6. Woningen op ca 400 meter van de installatie. 
 
Verschil met Wijnjewoude 
WEN gaat  alleen drijfmest vergisten en de mest gaat na vergisting en hygiënisatie, in 
dezelfde natte vorm terug naar de boeren. Daarom zijn delen van de installatie niet van 
toepassing in Wijnjewoude. Te weten: 

- er komt geen scheidingshal voor droge/natte fractie (stinkt naar ammoniak) 
- er komt geen opslag voor droge fractie van kalvermest (laden en lossen in de open 

lucht) 
- er komen geen tanks voor toevoeging van glycerine 
 

Gesprek met  stichting/actiegroep 
De stichting heeft haar brief met kritische noten over de vergister in Marrum met WEN 
gedeeld. De ervaren geuroverlast is volgens de stichting incidenteel. Branderige ogen bij een 
garagemedewerker wordt waarschijnlijk veroorzaakt door ammoniak uit de scheidingshal. 
Dit sluit aan bij de mededeling van de bedrijfsleider.  
 
Conclusies 
We hebben geconstateerd dat onderstaande bezwaren van Marrum niet van toepassing zijn 
op de plannen van WEN.  
- Transport over grote afstanden (aanvoer drijfmest van boer op 9 km; ingedikte 

kalvermest van Veluwe; Digestaat export naar Frankrijk). In Wijnjewoude gaat het 
uitsluitend om mest van boeren uit het dorp die het digestaat weer terug krijgen.  

- De bemestingswaarde van het digestaat is niet geschikt voor akkergrond (Marrum). Voor 
weidegrond juist wel (Wijnjewoude). 

- In Wijnjewoude is geen sprake van mestoverschot en de weidegang wordt met 
mestvergisting niet beïnvloed. 

- In Wijnjewoude is het profijt voor dorp en boeren, in Marrum voor een commercieel 
bedrijf. 

 


