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mest. Dat betekent dat je de stal moet aan-
passen en de mest niet eerst in de grote kel-
der moet laten verdwijnen.”

“Ook de vergister zelf vraagt natuurlijk 
een forse investering. Op dit moment kan 
het vergisten van pure koeienmest eigenlijk 
alleen uit als je dagelijkse mest hebt van 
tenminste 300 koeien. Er draaien nu onge-
veer vijftig van dat soort grote vergisters in 
Nederland, met nog diverse andere in de 
planning.”

Co-vergisting
Behalve vergisters die op zuivere koeien-
poep draaien, de zogeheten monovergisters, 
zijn er ook enkele grote vergisters actief die 

berekenden de besparingen in de uitstoot 
van het sterke broeikasgas methaan en van 
ammoniak, dat weer aan de basis staat van 
de huidige stikstofcrisis. Wanneer een ver-
gister dagelijks wordt gevoed met verse 
mest, kan dat systeem ruim 80 procent op 
de uitstoot van methaan besparen. Boven-
dien houdt de boer er onder de streep dan 
nog eens ruim 150 euro per koe per jaar aan 
over ook, door de verkoop van biogas. “Bij 
de huidige gasprijs is die opbrengst nog een 
stuk hoger dan ten tijde van ons onder-
zoek”, tekent Verdoes daarbij aan.

Wordt de reststroom na de vergisting 
door middel van verwarmen ook nog ont-
daan van de vrije stikstof – ‘gestript’ in jar-

Heel Wijnjewoude kan stoken op 
Met de mest van het melkvee van 25 boeren 
denkt een energiecoöperatie uit het 
Friese Wijnjewoude duizend huizen 
van gas te kunnen voorzien. 
‘Onbegrijpelijk dat dit  
niet wordt ingezet bij  
de oplossing van de 
klimaatcrisis.’

tekst Rob Buiter 
foto Sjaak Verboom

Biogas

O
p de achterkant 
van de spreek-
woordelijke siga-
renkist ziet het 
plan van de coöpe-
ratie Wijnjewoude 
Energie Neutraal er 
verrassend simpel 
uit. De mest van 
tweeduizend koei-

en, van 25 boeren in de buurt, wordt verza-
meld in een grote mestvergister. Daar ma-
ken bacteriën er biogas van. Dat biogas 
wordt in een installatie gezuiverd, waarna 
het zo in het openbare gasnet kan worden 
gepompt. 

De verwachte één miljoen kuub biogas 
per jaar zou voldoende moeten zijn om alle 
bewoners van het Friese dorp aan gas voor 
verwarming en fornuis te helpen. Dat wil 
zeggen: als ze eerst met enkele bezuini-
gingsmaatregelen hun verbruik van 1,8 mil-
joen kuub met 40 procent kunnen terug-
brengen. 

Als de bacteriën klaar zijn met de mest 
kan de rest, het zogeheten digestaat, weer 
terug naar het land van de boeren uit de co-
operatie, die er hun gras weer mee kunnen 
bemesten.

Bijval uit Wageningen
Dat het niet alleen op de achterkant van de 
sigarenkist werkt, maar ook in de praktijk, 
zag voorzitter Pieter de Kroon van de coöpe-
ratie bij een bezoek aan het melkveebedrijf 
van Anton Stokman in Koudum, aan de 
 andere kant van Friesland. “Die vergist de 
mest van zijn eigen driehonderd koeien plus 
de mest van driehonderd koeien van enkele 
collega’s. Daar maakt hij jaarlijks 360.000 
kuub biogas van, voor het openbare gasnet. 
Het kan dus gewoon.”

Ook uit Wageningen krijgt de coöperatie 
van De Kroon bijval. Nico Verdoes en colle-
ga’s van Wageningen University & Research 

gon – dan kan ook ruim 40 procent op de 
uitstoot van ammoniak worden bespaard.  
In dat geval leverde het systeem bij de oude 
gasprijs geen geld meer op, maar kost het  
per koe een paar tientjes per jaar, door de 
kosten van het strippen.

“Maar die kosten zijn te overzien”, stelt 
onderzoeker Verdoes. “Zeker als je het afzet 
tegen de kosten van uitkopen van melkvee-
houders om de stikstofuitstoot te beperken. 
Dan zijn deze kosten per hoeveelheid ver-
meden ammoniakuitstoot vele malen lager.”

De angel van het systeem zit in de inves-
tering, zo legt Verdoes uit. “De opbrengst 
van de mestvergister is het hoogst wanneer 
je het systeem dagelijks voedt met verse 

‘Met de hoge 
gasprijzen ligt er een 
uitgelezen kans om 
de energietransitie 
verder te helpen’

gedeputeerde Sietske Poepjes 

Van links naar  
rechts: Pieter de 
Kroon, Arjan en  
zijn vader Anton 
Stokman op het 
melkveebedrijf  
in Koudum. 
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‘Nut’ is een angstaanjagend 
beperkte kijk op de natuur 

N u duidelijk is dat het 
oplossen van het stik-
stofprobleem grote 
veranderingen vergt, 
buitelen commentato-

ren over elkaar heen om het pro-
bleem te bagatelliseren of te 
framen als een gigantisch com-
plot.

Een voorbeeld van bagatellise-
ren dat ik steeds vaker zie, is de 
bewering dat het heus niet erg is 
dat er ‘een paar plantjes en beest-
jes’ verdwijnen.  Brandnetels en 
bramen – fastfoodplanten die 
veel stikstof verdragen – zijn toch 
ook natuur? En kijk om je heen, 
er zijn ook vogelsoorten die 
steeds talrijker worden? Ooie-
vaars, ganzen, zeearenden bij-
voorbeeld? En bevers en wolven?

Toch is het echt waar dat de 
natuur in Nederland degradeert. 
Delicate plantensoorten en insec-
ten met unieke specialisaties  
worden steeds zeldzamer. Bijzon-
dere ecosystemen die buiten Ne-
derland weinig voorkomen degra-
deren sluipenderwijs tot stille, 
bloemloze, uitgedroogde herin-
neringen aan een schitterend ver-
leden. Wie er oog voor heeft ziet 

het. Uit Nederland zijn nu onge-
veer 40.000 meercellige soorten 
bekend. Sommige daarvan heb-
ben evident nut voor de mens. 
Mosselen, eiken en hommels bij-
voorbeeld. Ze zuiveren lucht en 
water, jagen de nutriëntenkring-
loop aan, bestuiven gewassen of 
bieden schoonheid. Of ze inspire-
ren ingenieurs, zetten farmaceu-
ten op het spoor van nieuwe me-
dicijnen.

Maar van de meeste soorten is 
de bijdrage niet uniek – vele doen 
ongeveer hetzelfde – of niet di-
rect duidelijk. Weinigen zouden 
er iets van merken als ze zouden 
verdwijnen. En als je puur vanuit 
nut voor de mens redeneert, lijkt 
het of we deze soorten best kun-
nen missen.  

Dat weten we alleen nooit ze-
ker, want de natuur zit tjokvol in-
gewikkelde interacties. Het ver-
dwijnen van schijnbaar nutteloze 
soorten kan een keten van veran-
deringen veroorzaken die alsnog 
het nut voor mensen ondermij-

nen. Maar er zijn naast ‘nut’ – een 
angstaanjagend beperkte kijk op 
natuur – ook andere redenen om 
natuurlijke rijkdom te bescher-
men. Zélfs de meest onbeduiden-
de soorten. Zelfs de miljoenen 
soorten die niemand nog kent.

Een eerste reden is dat het 
eenvoudigweg immoreel is om 
soorten waarmee wij mensen de 
aarde delen te laten wegkwijnen 
of zelfs te laten uitsterven. Elke 
soort is op zichzelf een kunst-
werk, het unieke resultaat van 
miljoenen jaren evolutie. Elke 
soort is, zo u wilt, een uniek on-
derdeel van een rijke schepping 
die de mens beheert. Wat geeft 
ons het recht om over deze rijk-
dom heen te walsen? Is die rijk-
dom überhaupt wel ons eigen-
dom?

Een tweede reden – misschien 
wel de belangrijkste – is dat ver-
lies van soortenrijkdom een 
slecht teken is: van degradatie. 
Het is een signaal dat we onze ei-
gen leefomgeving aan het vernie-
len zijn – wat uiteindelijk ook de 
mens raakt. 

Milieuvervuiling bijvoorbeeld 
leidt niet alleen tot het verdwij-
nen van kwetsbare planten en 
dieren, maar is uiteindelijk ook 
slecht voor u en mij. Natuurbe-
scherming is zel� escherming.

Een derde reden is dat het be-
houd van ecosystemen met de 
bijbehorende soortenrijkdom een 
wettelijke plicht is. De landen 
van de wereld hebben in het Ver-
drag van Rio afgesproken biodi-
versiteit wereldwijd te bescher-
men – zowel voor de natuur zelf 
als voor de mens. Elk land heeft 
daarbij een opgave die vertaald is 
in wetten en afspraken. De Vogel- 
en Habitatrichtlijn bijvoorbeeld, 
waaronder de Natura2000-gebie-
den zijn aangewezen. Daar heb je 
je aan te houden.

Verlies van soortenrijkdom ge-
tuigt van slecht rentmeester-
schap, en slecht rentmeester-
schap maakt ons tot slechte voor-
ouders van degenen die na ons 
komen. Wie dit bagatelliseert, is 
een kortzichtige advocaat van de 
duivel.

Bijzondere 
ecosystemen 
degraderen tot 
uitgedroogde 
herinneringen

mest van varkensboeren inzamelen. Daarbij 
wordt de e�  ciëntie van het proces opge-
krikt door er bijvoorbeeld snijmais en an-
dere producten bij te mengen. Deze ‘co-ver-
gisting’ is alleen rendabel te maken bij zeer 
grote hoeveelheden mest.

Pieter de Kroon en zijn collega’s van de 
coöperatie horen de enthousiaste verhalen 
uit Wageningen met een mengeling van 
blijdschap en verbazing aan. “Als dit sys-
teem potentieel zo veel kan betekenen voor 
de klimaatproblematiek en de stikstofcrisis, 
dan is het toch onbegrijpelijk dat het niet 
veel vaker wordt ingezet?”, zo stelt de voor-
zitter.

Het antwoord op zijn eigen vraag kent 
hij inmiddels ook. “Een vergister kan alleen 
uit bij voldoende grootte. Vandaar dat wij 
het willen proberen met deze coöperatie, 
waarbij we met z’n allen de investering voor 
onze rekening nemen.”

In 2025 zal er een verplichting gaan 
 gelden voor de gasbedrijven om tenminste 
20 procent biogas bij het aardgas te mengen. 
De energiecoöperatie uit Wijnjewoude staat 
te popelen om daarbij te helpen. “Maar dan 
moeten we wel nu kunnen investeren”, 
zegt De Kroon. “Minister Rob Jetten van 
klimaat heeft al aangegeven dat hij het een 
sympathiek plan vindt, maar dan zou hij nu 
ook moeten doorpakken en de SDE-regeling 
voor subsidie op duurzame energie ook 
open moeten stellen. Niet alleen voor 
 vergisters van één bedrijf, maar ook als ze 
worden opgezet door een coöperatie.”

De coöperatie Wijnjewoude Energie 
Neutraal krijgt ook morele steun van de 
provincie Fryslân en de gemeente Opster-
lân. “Zolang een aanstaande vergister aan 
de regels voor ruimtelijke ordening voldoet, 
zullen wij daar graag aan meewerken”, zegt 
wethouder Durk Durksz van Opsterlân. “Er 
is nog wel wat zorg over deze plannen bij 
omwonenden, vanwege de verkeersbewe-
gingen van vrachtwagens met mest of even-

koeienpoep

Het verdwijnen 
van schijnbaar 
nutteloze 
soorten kan 
een keten van 
veranderingen 
veroorzaken

tuele stankoverlast. Maar uit de ervarin-
gen met vergelijkbare vergisters elders 
begrijp ik dat die overlast er eigenlijk niet 
is. Alle biogas wordt immers opgevangen 
in een gesloten systeem.”

Geld van de provincie
Ook gedeputeerde Sietske Poepjes staat 
welwillend tegenover het plan. Het pro-
ject heeft al geld gekregen uit het subsi-
dieprogramma voor aardgasvrije wijken, 
maar ook met het geld dat vrij gaat ko-
men voor stikstofreductie ziet zij moge-
lijkheden om het plan te steunen. Wel 
raadt ze de initiatiefnemers aan om in 
‘dorpshuisavonden’ alle omwonenden 
mee te nemen in de plannen. “Zeker met 
de onvoorstelbaar hoge aardgasprijzen 
van dit moment ligt er een uitgelezen 
kans om de energietransitie verder te 
helpen. Maar dat moet je nooit vanachter 
de muren van het gemeente- of provin-
ciehuis beslissen.”

Toch ziet De Kroon ook weerstand 
 tegen wat hij noemt ‘het model Wijnje-
woude’. “We horen wel dat mensen het 
een verkeerd signaal vinden dat we met 
zo’n vergister de ‘oude landbouw’ in 
stand houden. Die zien liever een com-
plete transitie van de landbouw met 
 minder dieren. Maar als wij het mogelijk 
maken dat 25 grondgebonden melkvee-
bedrijven een enorme reductie in stik-
stofuitstoot en broeikasgassen voor el-
kaar krijgen, en dat we ondertussen min-
der a� ankelijk worden van Russisch gas, 
dan is dat toch pure winst?”

Ook het probleem dat de koeien op 
stal moeten blijven om voldoende mest 
op te vangen is geen struikelblok, stelt 
hij. “In de zomer kunnen de koeien van 
onze boeren gewoon naar buiten. In die 
tijd heb je per slot van rekening ook 
veel minder biogas nodig voor de ver-
warming.”


