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1.. BIO GAS : een ecologisch product bij uitstek 
 

Inleiding 
Voor de verwarming en de elektriciteitsvoorziening hebben we de gekende technieken in 
winter en zomer. Maar voor het koken valt men gewoonlijk terug op aardgas, elektriciteit en 
de gekende kachel op hout of kolen. Biogasproductie op kleine schaal is nog te weinig 
gekend. Nochtans wordt deze techniek reeds op grote schaal toegepast in China en India.  
In China alleen al gebruiken eind 2004 zowat  15 miljoen  huishoudens biogas als 
kookbrandstof. Het niveau en de aard van de ondersteuning vanuit de overheid is veelal 
bepalend voor het succes. 
Wat is vergisting? 
Anaerobe vergisting is een volledig natuurlijk proces. Voor dit proces zijn methaanbacteriën 
verantwoordelijk. Ze breken organisch materiaal af en zetten het om in biogas. Dat doen ze in 
zuurstofloze omstandigheden (vandaar an-aeroob). 
De methaanbacteriën behoren tot de oudste levende wezens op onze aarde. Drie tot vier 
miljard jaar geleden kwamen ze al voor, lang voor het ontstaan van de atmosfeer, zoals we ze 
nu kennen. 
Op dat ogenblik bevatte de atmosfeer nog geen zuurstof. Dat verklaart meteen waarom tot 
vandaag de methaanbacterie enkel overleeft in een zuurstofloze omgeving. 
De methaanbacterie bevindt zich vooral in de maag van herkauwers . Ze komen ook voor in 
moerassen, op de bodem van de oceanen enz.  
De eenvoudigste manier om de vergisting op te starten is koemest , nadien kan men het 
effluent aanwenden om de bacterieflora op peil te houden. 
 
Wat is methaangas? 
Methaan (CH4) is de eenvoudigste koolwaterstof en het voornaamste bestanddeel van 
aardgas. In natuurlijke vorm wordt methaan vooral aangetroffen in de buurt van aardolie en 
andere fossiele brandstoffen. Het heeft een vergelijkbare geologische oorsprong en is ontstaan 
uit vergane resten organisch materiaal. 
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EIGENSCHAPPEN  EENHEID BIOGAS AARDGAS 
Verbrandingswaarde kWh/m³ 6 à 10 10 
Dichtheid kg/m³ 1,2 0,7 
Ontstekingstemperatuur °C 700 650 
Behandeling van biogas 
Biogas is niet altijd onmiddellijk geschikt voor gebruik. Afhankelijk van de input zijn extra 
behandelingen nodig, waarvan ontzwaveling en condensatie de belangrijkste zijn. 
• Condensatie : 
Biogas heeft een relatieve vochtigheid van 100 %. Als het gas afkoelt, dan condenseert een 
deel van de waterdamp. 
Dit gebeurt in de gasleiding, op het diepste punt moet dus een condensafscheider voorzien 
worden. Bij een geforceerde koeling is het mogelijk méér waterdamp te verwijderen. 
Door het gekoelde biogas opnieuw licht te verwarmen, verlaagt de relatieve luchtvochtigheid. 
Zo wordt voorkomen dat er zich condenswater afzet in de gasleiding. 
• Ontzwaveling: 
 Eventueel waterstofsulfide (H2S) moet verwijderd worden uit het biogas. 
In te grote concentraties remt waterstofsulfide de vergisting, maar daarnaast veroorzaakt het 
ook corrosie. Een veel toegepaste werkwijze om waterstofsulfide af te breken is de 
toevoeging van een kleine hoeveelheid zuurstof (lucht) in de biogaszone van de vergister. De 
bacteriën verbruiken het waterstofsulfide in hun stofwisseling en produceren daarbij 
elementair zwavel. 
 
Digestaat 
Na vergisting van organisch materiaal blijft een digestaat achter. De samenstelling hangt af 
van het oorspronkelijke materiaal en van de veranderingen die optreden tijdens de vergisting. 
Afhankelijk van zijn vorm wordt organisch materiaal voor 24 % tot zelfs 80 % afgebroken en 
grotendeels omgezet in biogas. Ruwe vezels zijn moeilijker af te breken dan koolhydraten en 
vetten. Dit houdt verband met de hoeveelheid lignine, omdat die niet door anaerobe vergisting 
wordt afgebroken. Voorts speelt ook de temperatuur en de verblijftijd van het materiaal in de 
vergistingstank een rol. 
Andere nutriënten of mineralen zoals stikstof, fosfor, calcium, kalium en magnesium blijven 
in het digestaat in dezelfde hoeveelheid achter. 
 
Omwille van de aanwezigheid van voedingsstoffen in het digestaat , zoals stikstof, is het een 
dankbare meststof.  
 
Welk materiaal kunnen we vergisten? 
We onderscheiden vooral de drijfmest, de agrarische afvalstromen, de andere afvalstromen, 
en de energiegewassen. 
De aandacht gaat vooral naar de energierijke grondstoffen, zoals granen, oud brood, 
koolzaadkoek: de opbrengst varieert tussen de 500 en 650 m³biogas/ton materiaal. 
De andere grondstoffen scoren veel lager: van 20 tot 100 m³biogas/ton materiaal.  
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Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van de “BIOGAS-E VZW “, uit hun publicatie 
‘Vergisting op boerderijschaal’, het zijn gemiddelde cijfers. Deze waarden dienen 
gerelativeerd te worden i.f.v. de kwaliteit van de input en de output. 
Biogas-e vzw 
Graaf Karel de Goedelaan 34- 8500 Kortrijk  
telefoon +32(0)56 241 263  
email info@biogas-e.be  
 
In India past men veelal voedselafval toe met een groot gehalte aan zetmeel en suikers omdat 
dit de gasproductie zeer ten goede komt: oud brood, deegwaren, koolzaadkoek, granen  en 
bakafval zijn vele malen efficiënter dan grondstoffen zoals mest die men doorgaans in Europa 
toepast. 
 (Het systeem van  ‘Madhuka Indica’ gebruikt 30 tot 32 kg oliekoeken voor de productie van 
ongeveer 15 kubieke meter methaan. De vergistingstijd is slechts 24 uur. Het gewicht van de 
geproduceerde methaan is ongeveer 5,5 kg, met een energiewaarde van ongeveer 10.000 kcal 
/ kg ofwel 19,63 kWh/m³!) 
 
Voorbeeldschema van een klassieke vergistingsinstallatie met stalmest (bron: Biores)  
 

 
Door vergisting verdwijnen er geen nutriënten (N, P, K) uit de biomassa, waardoor vergisting 
zeker niet als mestverwerking kan beschouwd worden. 
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DE TOEPASSINGEN VOOR BIOGAS: 
Een paar voorbeelden: 
huishoudelijke toepassingen: 
1. koken 
2. elektriciteitsproductie  
3. verwarming 

andere toepassingen: 
1. autorijden 
2. productie van methanol 
3. injectie in het aardgasnet na zuivering en compressie 

WAAROM IS BIO-GAS VOOR HET KOKEN AANGEWEZEN? 
 

1..Ecologisch: 

Biogas heeft een groot potentieel maar kan niet het huidige aardgas aanbod vervangen. 
Voor het koken heeft een gezin gemiddeld 3.000 kWh nodig per jaar . Dit is wel met biogas te 
realiseren gezien hiervoor voldoende biomassa voorhanden is in de vorm van organisch afval.  
Indien voedselafval  het hoofdbestanddeel is van dit biogas , dan is het rendement en de 
ecologische meerwaarde heel groot, economie =ecologie  
2..Economisch: 
De productie van biogas kan met eenvoudige technieken gebeuren . De investeringskost  en 
de exploitatiekost zijn beperkt . De onzekerheid over de gasbevoorrading en de onvermijdelijk 
stijgende prijs van aardgas zullen in de toekomst  biogas zeker steeds meer en meer in de 
aandacht brengen. 

 
CHINA IS WERELDLEIDER VAN DE KLEINSCHALIGE BIO GAS 
PRODUCTIE 
In China wordt de kleinschalige vergister veelal met een vaste gashouder toegepast. 
Bij toenemend gasvolume wordt de vloeistof eronder weggedrukt en op deze wijze bekomt 
men een gasdruk. 
Hieronder: de gangbare Chinese “koepel vergister” 
In 2005 maakten zowat 12 miljoen 
huishoudens gebruik van biogas. Het is de 
doelstelling  van de overheid om 50 
miljoen huishoudens te voorzien van 
Biogas.  
De meest toegepaste vergister voor één 
gezin is het PUXIN biogasysteem van 6 
m³. 
Het zijn vooral de landbouwers die dit 
systeem toepassen omdat ze over de nodige 
grondstoffen beschikken: keukenafval, stalmest en  groenafval. 
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Het is een goed geïsoleerd, eenvoudig en goedkoop systeem maar heeft ook nadelen: 
∼ regelmatige gaslekken 
∼ onregelmatige gasdruk 
∼ de beschikbare hoeveelheid gas is niet zichtbaar 
∼ de reiniging van de vergister is geen eenvoudige karwei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systemen met zwevende gashouder 

 
 

De zwevende gashouder is een duurder systeem en heeft niet de nadelen na de ondergrondse  
“vaste koepel type”. De isolatie en vorstbeveiliging zijn belangrijk aandachtspunten omdat 
vergisting  32 à 36 °C nodig heeft.
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2.. HOME-MADE BIOGAS IN ONTWIKKELINGSLANDEN  
 
1..Het “ARTI biogassysteem “ - het systeem van Dr. Karve uit India: een ideale groene 
energie voor ontwikkelingslanden 
Voor deze methode heeft een familie van vijf personen een plastic tank van 1000 liter nodig. 
Die tank wordt gevuld met een kilo keukenafval per dag. 
Bacteriën in de 1000 liter tank, vervullen een sleutelrol in dit proces van 'afvalupscalen'. Als 
het huishouden elke dag een kilo aan zetmeel en suikerrijk afval - dus keukenafval als overrijp 
fruit, oneetbare noten en bedorven granen - in de tank doet, kan het systeem binnen 24 uur 
250 gram methaangas produceren. Daar kan je twee uur mee 
koken.  
Zie filmje op “you tube”: 
www.youtube.com/watch?v=BGSl72xZHNk 
Website ARTI: www.arti-India.org 
 
Dr Anand Karve (voorzitter van ARTI) ontwikkelde een 
compact biogas-systeem dat gebruik maakt van zetmeelrijke 
of suikerhoudende grondstoffen (afvalgraan, meel, bedorven 
graan, overrijpe of misvormde vruchten, oneetbare zaden, 
vruchten en wortelstokken, groene bladeren, etensresten, 
etc).  
Hij deed een aantal experimenten met zetmeelrijke en 
suikerhoudend materiaal als grondstof , zonder te 
concurreren met menselijke of dierlijke voeding.  
 
Conventionele biogassystemen die vaak mest gebruiken als grondstof halen bij lange na niet 
een gelijkaardig  rendement. Bij mest heb je 20 kilo aan grondstoffen nodig om 250 gr aan 
methaan te produceren. Bovendien duurt het veertig dagen totdat het gas geworden is.  
Dit systeem is dus 20 keer efficiënter is als het conventionele systeem en maar liefst 40 keer 
sneller. Al met al is het ARTI biogassysteem 800 keer efficiënter. 
 
De technologie 
 
De bio-vergister van  ARTI verwerkt 1-2 kg droog afval per dag , met een opbrengst van 250 
tot 500 gram methaangas per dag.  
Deze huishoudelijke vergisters bestaan uit polyethyleen (HDPE) water tanks. De standaard 
installatie maakt gebruik van twee tanks, een vergistertank van rond de 1.000 liter. 
en een “zwevende” gashouder tank.  
Het ARTI compacte biogas-systeem is gemaakt van twee standaard high-density  
polyethyleen watertanks. 
De grotere tank (vergister) fungeert als de container met het afval, terwijl de omgekeerde 
kleinere tank fungeert als gashouder. 
De gashouder stijgt evenredig met het geproduceerde gas en fungeert als een opslagruimte 
voor het gas. 

http://www.youtube.com/watch?v=BGSl72xZHNk�
http://www.arti-india.org/�
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Het gas kan dan direct worden gebruikt voor het koken op een gasfornuis  en het vloeistof  
effluent van de vergister kan worden toegepast als meststof in de tuin of landbouw 

 
 
 
De inlaat en uitlaat buizen hebben een diameter van ongeveer 5 cm.  
 
De vergister: 

Een inlaat is voorzien voor het toevoegen van grondstoffen, en een overloop voor  
het verwijderen van de verteerde resten. Omdat de grondstof bijna volledig verteerd is, bevat  
het effluent een  veel kleinere hoeveelheid vaste stof dan het residu van een op mest 
gebaseerde biogasvergisting, ARTI beveelt aan dat de vloeistof wordt gemengd met de input 
en gerecycled in de vergister.  

Een vergistertank van 1.000 liter is voldoende om twee maal te koken voor een familie van 5 
personen. 

Er is geen roerwerk nodig. 
De gashouder: 
De kleinere tank wordt omgekeerd geplaatst in de grotere, het creëert een telescoop systeem 
dat kan uitzetten en inkrimpen met het volume van het gas binnen.  
Het gashouder is voorzien van een kraan aan de bovenzijde, waardoor het biogas kan geleid 
worden tot het gasfornuis.  
De gashouder stijgt geleidelijk terwijl er gas wordt geproduceerd, en zakt weer naar beneden 
als de gas wordt gebruikt voor het koken. Gewichten kunnen geplaatst worden op de top van 
de gashouder om de gasdruk te verhogen.  
De diameter van de gashouder is ongeveer 2 cm kleiner dan die van de vergister.  
 
Het vergistingsproces: 
 
De opstart: 
Om te beginnen heeft men een mix nodig van ongeveer 10 kg veemest en water en giet het 
mengsel in de vergister. Na 2 weken zal de gashouder stijgen. In de eerste fase, voegt men 
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dagelijks slechts 200 gram bloem toe. Nadat de methaanproductie is gestart, verhoogt men de 
dagelijkse dosis tot 1 kg zetmeel bij elke voeding. 
Test het biogas op brandbaarheid en daarna kan je suikerrijk voedsel toevoegen, zo bekom je 
meestal 250-500 gram biogas per dag bij 1-2 kg voeding . 
 
Het dagelijks gebruik: 
De vergister moet in een zonnige plaats staan, dicht bij de keuken, een gasleiding voert het 
biogas naar de keuken. De ledenpagina van Build-A-Biogas-Plant geeft meer informatie over 
ontwerp, bouw en exploitatie van een ARTI stijl biogas vergister .  
Vergistingstemperatuur: 32 à 36 °C. 
 
INPUT 
Dagelijks 1 tot 1,5 kg vermalen voedsel gemengd met 10 tot 15 liter water in de morgen en 
hetzelfde in de avond. 
Grote stukken van meer dan 2 cm lengte moeten met een mixer fijn gemaakt worden. 
 
De potentiële kandidaat-grondstoffen zijn:  
∼ regen-beschadigd of insect-beschadigd graan,  
∼ meel gemorst op de vloer van een korenmolen,  
∼ oliekoeken, uit niet-eetbare oliehoudende zaden, 
∼ zaden van verschillende boomsoorten,  
∼ etensresten ,  
∼ misvormde  of oude vruchten,  
∼ niet-eetbare en wilde vruchten,  
∼ verouderd vruchtensap, 
∼ afval bloem, plantaardige residuen,  
∼ fruit schillen en over-rijp of rot fruit. 
∼ niet-eetbare zaden (zoals jatropha, Castor en lijnzaad) zijn een basis  voor het maken van 

PPO en olie-koek. (Perskoeken zijn een overblijfsel van olie-persen)  

 
Een biogasinstallatie kan zuur worden vanwege over-voeding. Als dit gebeurt, heeft ARTI 
vastgesteld dat de installatie kan worden hersteld door op te houden met voeden,  
gedeeltelijk verwijderen van de inhoud met vers water, en vervolgens de opbouw van de 
voeding weer herstarten.  
Het geproduceerd methaangas brandt met een heldere blauwe vlam en produceert geen rook 
of roet . Het is een zeer groene energie die geen vervuiling veroorzaakt in de lucht.  
 
Kunnen residuen van landbouwproducten gebruikt worden voor de productie van methaan? 
 Helaas kan de anaërobe bacteriën lignine niet verteren. Hout en verhoute gewasresten zoals 
katoen stengels, bladeren, suikerriet en tarwestro moeten eerst afgebroken worden door 
aërobe organismen. De verteerde massa wordt vervolgens naar een biogas vergister geleid. 
Dit is de zogenaamde tweetraps gisting. Het wordt gebruikt voor agrarische residuen, en ook 
voor vast stedelijk afval, maar niet in een ARTI-methaan vergister, omwille van de extra 
kosten van een extra vergister en de extra ruimte die nodig is door het systeem.  
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&prev=/search%3Fq%3Darti%2Bbiogas%2Bdigester%26hl%3Dnl%26rlz%3D1T4GGLL_nlBE305BE305%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.be&sl=en&u=http://www.build-a-biogas-plant.com/What-You-Get.html&usg=ALkJrhjeWfIa-CI6id7pH2kuLHJ-hKm4Vg�
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Super hoge rendementen zijn mogelijk 
 

 
Oliekoeken  
Het systeem van  ‘Madhuka Indica’ gebruikt 30 tot 32 kg koeken voor de productie van 
ongeveer 15 kubieke meter methaan. De reactie tijd is slechts 24 uur. Het gewicht van de 
geproduceerde methaan zou ongeveer 5,5 kg bedragen, met een calorische waarde van 
ongeveer 10.000 kcal / kg.  
Wegens de resterende olie en het hoge eiwitgehalte van de koeken, is de calorische waarde 
veel groter dan die van zetmeel uit granen. Als gevolg hiervan, is dit systeem 1600 keer zo 
efficiënt is als de conventionele biogasinstallaties.  
De combinatie van oude bananen, oliekoeken , zaad van vrijwel elke plant, regen-beschadigd 
graan, verpulverd of in poedervorm zijn zeer goed vergistbaar. De methaanproductie begint 
binnen een paar uur na hun introductie in de biogasinstallatie. Ongeveer 2 kg droge stof in een 
van de bovengenoemde vormen levert ongeveer 500 g zuiver methaan in ongeveer 8 uur. 
Deze periode kan worden gehalveerd door verwarming van de biogasinstallatie.  
Dus 2 kg droge stof kan 500 gr zuiver methaan produceren op 4 uur tijd !!! 
 
OUTPUT 
De totale hoeveelheid digestaat bedraagt gemiddeld 5 à 10 liters / dag. 
Omdat het effluent ook veel bacteriën bevat, vermengt men dit met de input om zodoende het 
vergistingsproces te versnellen.  Dit maakt het influent meer vloeibaar , beter verteerbaar en 
beter transporteerbaar. 
Men kan de tuin ermee bevloeien. 
 
Een technologietest wijst uit: 
(Bron: Lohri, 2009) 
Het huidige ontwerp leidt tot een gasverlies van ongeveer 22% van de totale productie als 
gevolg van de grote ruimte tussen de vergister en gashouder. 
Deze twee componenten zijn immers niet ontworpen om optimaal te passen.  
Het minimaliseren van de ruimte tussen deze twee systeemcomponenten (tanks) zou het 
verlies van biogas aanzienlijk verminderen  
 
VEILIGHEID 
Explosiegevaar: niet waarschijnlijk 
Hoewel er een theoretisch risico van een explosie met biogas bestaat, is een dergelijke 

 GANGBAAR 
SYSTEEM MET 
MEST 

ARTI 
BIOGASSYSTEEM 
MET 
ZETMEELRIJK 
AFVAL 

ARTI 
BIOGASSYSTEEM 
MET OLIEKOEK 

 50O GR BIOGAS 50O GR BIOGAS 50O GR BIOGAS 
INPUT grondstoffen 40 kg + 40 liter 

water 
1-1,5 kg + 15 liter 

water 
1 kg + 15 liter water 

OUTPUT  80 lit, slib 5/10 lit, waterig 
mengsel 

5/10 lit, waterig 
mengsel 

Reactietijd voor 
vergisting van de 
grondstoffen 

40 dagen 48 uur 8 uur 
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catastrofe niet waarschijnlijk. Gevaar ontstaat vooral in gesloten kamers, waar een mengsel 
van lucht en biogas (6-12%) bestaat.  
Gezondheidsrisico’s: geen probleem 
Zowel methaan (lichter dan lucht) en kooldioxide (zwaarder dan lucht) zijn giftige gassen, 
maar worden  niet beschouwd als een ernstige bedreiging voor de menselijke gezondheid 
zolang de gebouwen goed geventileerd zijn.  
Gasverlies: 
bij overproductie : geen gevaar 
Als biogas continu wordt geproduceerd, maar niet constant gebruikt, zal de capaciteit van de 
gashouder overschreden worden. Er is dan nauwelijks gevaar, omdat de gashouder zal worden 
opgetild door de druk van het gas. De overvloedige biogas kan dus weg via de spleet .               
( vergelijkbaar met een veiligheids-drukventiel.)  
Giftigheid:  
Methaangas (CH4) en CO2 zijn geurloos en niet giftig, zwavelwaterstof ( H2S) is dat wel 
Hoewel zwavelwaterstof een giftig gas is, is ontzwaveling van het biogas op huishoudelijk 
niveau niet nodig. Aangezien de CH4 en CO2 zijn beide reukloos zijn, kan de karakteristieke 
geur van H2S nuttig zijn bij het opsporen van gaslekkages.  
 
 
VOORDELEN  VAN HET ARTI SYSTEEM 
Vergelijking met conventionele biogasinstallaties  
 
1.. Zuiver biogas: geen zuivering nodig.  
Het methaangas  brandt met een blauwe vlam, zonder enige rook of roet.  
 
2.. Het is een milieuvriendelijk systeem.  
Het vervangt de fossiele brandstoffen en vermindert de uitstoot van broeikasgassen 
Koken met biogas vervangt ongeveer 100 kg LPG per jaar, wat overeenkomt met het 
voorkomen van 300 tot 600 kg CO2 per jaar. 
Het gas geproduceerd door dit systeem heeft bijna dezelfde calorische waarde als LPG.  
Deze technologie maakt geen gebruik van producten die bedoeld zijn voor consumptie door 
mens of dier. 
 
3..Het digestaat is een geschikte voedingsstof voor de tuin. 
 De kleine hoeveelheid vaste residu geproduceerd door de biogasinstallatie is een goede 
meststof.  
Het systeem genereert vijf à 10 liter afvalwater per dag, die alle mineralen in de 
oorspronkelijke grondstof bevat. Zo kan het effluent worden gebruikt als meststof.  
 
4.. Efficient: 
Slechts 2 kg grondstoffen produceert ongeveer 500 g van methaan, de  reactietijd is 48 uur. 
De conventionele biogas systemen, met behulp van veemest, riolering, etc. gebruiken 
ongeveer 40  kg grondstof voor dezelfde hoeveelheid methaan en vereisen ongeveer 40 dagen 
om de reactie te voltooien. Zo, vanuit het standpunt van de omzetting van grondstoffen in 
methaan, is dit systeem 20 keer zo  efficiënt als het conventionele systeem, en vanuit het 
oogpunt van de reactietijd, het is 40 keer zo efficiënt. Dus over het geheel genomen  is dit 
systeem 800 keer zo efficiënt als de conventionele biogas-systeem.  
 
5..Beperkt ruimtegebruik: 
Dit systeem vult een ruimte ongeveer 2 m in het vierkant en 2,5 m hoog,  
De conventionele biogas-systeem beslaat ongeveer dubbel zo veel ruimte. 
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6.. Gebruiksvriendelijk (in de ontwikkelingslanden) 
Zo goed als geen onderhoud en/of technische kennis vereist. 
Het is een zeer gebruiksvriendelijk systeem, omdat het  dagelijks slechts een paar kg 
voedselafval vraagt, en de output slechts 5 liter afvalwater is, tegenover 250 gr kwaliteitsvol 
biogas. 
Ongeveer twee kg droge stof zetmeelrijke gemengd 
in ongeveer 10 liter water is de dagelijkse input. De 
retentietijd varieert van 12 tot 24 uur, afhankelijk 
van de temperatuur.  
We krijgen brandbaar gas in 7 tot 15 dagen.  
 
7.. Gebruik van voedselafval  
Dit systeem maakt gebruik van: 
 suiker of zetmeel voedsel en voedselafval, met 
inbegrip van afval graan meel, bedorven fruit, niet-
eetbare zaden en voedsel kaf, groene bladeren, of overgebleven voedselresten  
 
8.. Geen CO2 in het biogas 
Het is gekend uit  de standaard handboeken over de biogas-technologie, dat 1 kg zetmeel of 
suiker ongeveer 800 liter biogas geeft, waarvan ongeveer 400 liter methaan en 400 liter CO2..  
Het biogas geproduceerd door dit systeem bevat minder dan 5% koolstofdioxide. !!!  
Dit fenomeen wordt verklaard door het feit dat de koolstofdioxide oplost in het water in het 
vergister vat en verdampt door de 1 cm ruimte tussen de vergister en de gashouder.  
Het methaan concentratie is nog groter wanneer gewichten worden gebruikt op de 
gashouder, omdat er meer kooldioxide lost onder de verhoogde druk.  
 
9.. Geen speciale bacteriën nodig.  
De methanogene bacteriën leven in de darmen..  
10 kg verse mest als de starter cultuur..  
Het mest kan afkomstig zijn van een dier, niet per se een koe. Men kan zetmeel toevoegen, 
indien de mest niet beschikbaar is in voldoende hoeveelheid.  
Men maakt gebruik van uitsluitend mest om het proces te starten, en zodra de gas productie 
begint, voegt men alleen maar zetmeelrijk materiaal toe.  
 
10.. De grondstoffen zijn gratis  
Suikerrijk  voedselafval is veelal direct beschikbaar op het platteland.  
Zelfs zeer calorierijk afval is beschikbaar zoals oud brood en rot fruit. 
Granen zoals oud maïsmeel zijn een uitstekende grondstof voor een biogas vergister.  
Men verkrijgt 250 g methaan uit 1 kg van maïsmeel. Methaan van maismeel zou een 
calorische waarde hebben van ongeveer 11.000 kCal/kg.  
 
11.. Economisch:  
private ondernemers, bouwen de installaties voor ongeveer € 120. Dit omvat de kosten van 
fabricage, transport en installatie.  
ARTI schat dat voor een typische  stedelijke huishouding, biogas 100 kg LPG of 250 liter 
kerosine per jaar bespaart, wat overeenkomt met 300 tot 600 kg CO2 per jaar.  
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DE NADELEN VAN HET ARTI-SYSTEEM 
 
1.. Leefwijze  met primitief comfort 
We zijn in het westen niet geneigd om twee maal per dag eetafval met de handen te mengen 
met het effluent van een vergister. 
 
2.. De betrouwbaarheid: 
Het zou wel eens kunnen dat er te weinig afval ter beschikking is en dan is er geen gas om 
koken. 
 
3.. Verliezen aan methaangas bedraagt: 22 %  
Tussen de vergister en de gashouder is er een spleet van 1 cm, wat verlies geeft van biogas. 
 
4..Warm tropisch klimaat is noodzakelijk. 
De vergister moet op 32 à 37 °C blijven. De vergister moet dus opgewarmd worden  in 
koudere klimaten zoals midden Europa. Daarnaast zijn er de nodige isolatie en de 
vorstbeveiliging die voor extra kosten zullen zorgen. 
 
5..De input aan voedselresten is niet altijd voorhanden 
In het westen zijn de voedselresten niet zo rijk aan zetmeel omdat we hier meer dierlijk 
voedsel en minder granen en fruit eten. 
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3.. BIOGAS IN HET AUTONOME HUIS (in midden Europa). 
 
De productie van 500 gr biogas/kg  per dag is mogelijk met zetmeel rijk materiaal, zoals oud 
brood bijvoorbeeld. 
In vergelijking met India zullen we een andere techniek moeten toepassen die beter 
overeenkomt met onze leefgewoonten. 
Het systeem zal meer geautomatiseerd moeten worden en meer aangepast aan ons koude 
klimaat.. 
De technieken bestaan , maar worden nog weinig toegepast op schaal van een  woning of 
groep woningen. 
 
Nodige aanpassingen aan het ARTI-systeem voor midden en 
Noord  Europa  
1. Mechanisch vermalen en mengen: 

De voeding wordt fijn gemalen met een “ Food Crusher” afvalvermaler in de keuken en 
vanuit een verzamelput gepompt naar de vergister. 

2. Het volume van de vergister moet iets groter zijn om meer reserve te hebben; vergister: 
2.000 m³. 

3. Gasopvang: 1.500 m³ 
4. Het digestaat automatisch verwerken:  

naar vermaler en dan naar een serre of tuin 
5. Lekverliezen verbeteren: 

De telescopische gastank  moet beter aansluiten aan de hoofdtank 
6. Condensafvoer  is nodig 
7. Vorstbeveiliging en isolatie: de tank moet geïsoleerd worden en verwarmd tot 36 °C met 

warmwaterleidingen van de zonneboiler of kleine gasgeizer. 

 

 
Ontwerp: ©Hugo Vanderstadt - eco-housing architectuur 
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Financieel rendabel? 
Het gangbare systeem van koken met aardgas kost gemiddeld per jaar:  
3000 kWh verbruik aan 0,08 €/kWh = 240 €/jaar 
Met een afschrijvingsperiode van 15 jaar bekomt men een investeringspotentieel van 240 x 15 
= 36.000 euro. 
De investeringskosten kunnen beperkt worden indien men in een groep van 3 a 5 woningen 
samen werkt. 
De grondstof is immers gratis: de input is beperkt tot 2 kg zetmeelrijk afval per dag /gezin. 
Indien men werkt met oliekoek is er een extra kleine kostprijs aan grondstoffen. 
 
Een WKK met gasmotor is ook mogelijk. 
 
Conclusie  
Het is zeker rendabel om zijn eigen biogas te maken. Gezien de stijging van de gasprijs in de 
toekomst onvermijdelijk is , zal biogas steeds belangrijker worden in onze 
energiebevoorrading. 
We wachten nu op de eerste prototypes en op de commercialisering van deze markt. 
 
 
4.. BIOGAS VOOR EEN ECO-HOUSING WOONGEMEENSCHAP VAN 30 -
WONINGEN 
 
De grondstof voor middelgrote installaties is best hoog calorisch, dat verbetert de efficiëntie 
en het rendement. Granen en zaden lijken het meest aangewezen.  
 
Koolzaadolie: PPO 
1 kg = 1,1 liter 
Energieinhoud:  
1 liter koolzaadolie geeft = 9,2 kWh/l. 
1 kg koolzaadolie heeft een energie-inhoud van: 10,1 kWh / kg 
Kostprijs particulier : 1,126 €/liter 
 
Koolzaad :  
1 kg = 1,5 liter 
Energieinhoud: 
1 kg koolzaad heeft een energie-inhoud van: 9 kWh / kg 
Kostprijs : 400 €/ton 
 
Perskoek: 
1 kg perskoek heeft een energie-inhoud van: 8 kWh/kg  
Biogas uit 1 kg perskoek = 0,6 m³ biogas (min.)  
Kostprijs: 200/400 €/ton 

Biogas uit koolzaad 
Energiewaarde biogas: 10 kWh/m³ 
1 kg koolzaad geeft een opbrengst van 0,6 à 0,8  m³ biogas 
 
Opbrengst per ha:  
1,5 ton PP0 en 3 ton perskoek, totaal 4,5 ton 
PPO = 1,5 ton olie ofwel 1650 liter/ha 
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1650 liter  PPO /ha x 9,2 kWh/liter = 15.180  kWh/ha 
 
Perskoek=3 ton perskoek /ha 
1 ton perskoek geeft 600 m³ biogas  
dus 600 x 3 = 1800 m³ biogas/ha 
energieinhoud: 8 kWh/m³ 
Opbrengst per ha: 8 kWh/m³ biogas x 1.800 m³biogas/ha = 14.400 kWh/ha 
 
Conclusie 
De energieopbrengst van koolzaad (olie+perskoek)  bedraagt : 29.580 kWh/ha  voor 4,5 ton 
zaad. 
 
DIMENSIONERING 
Energiebehoefte voor 30 lage energiewoningen met WKK gasmotor 
 
Jaarlijkse energievraag per LEW woning: 
Elektrisch: 4.000 kWh/jaar x 0,27 €/kWh = 1.080 €/jaar 
Thermisch: 8.000 kWh/jaar x 0,08 €/kWh = 640  €/jaar 
Koken : 3000 kWh.jaar  x 0,08 €/kWh = 240 €/jaar 
Totaal per jaar 15.000 kWh/jaar/woning, kostprijs: 1.080 e+ 880 th= 1.960 €/jaar 
 
Energievraag voor 30 woningen: 15.000  kWh/jaar x 30 woningen = 450.000 kWh / jaar 
Energiekostprijs voor 30 woningen: 1.960 x 30 = 58.800 euro per jaar 
Energieverbruik gasmotor: 459.000 kWh/jaar + 10 % rendementsverlies = 500.000 kWh / jaar 
Ofwel: 50.000 m³ biogas/jaar. 
Deze energievraag moet vooral  kunnen voldaan worden tijdens de 200 koude dagen van het 
jaar. De andere dagen is er alleen de vraag aan biogas voor het koken. 
Piekvraag aan biogas per dag: 
500.000 kWh/200 = 2.500 kWh/dag geeft max. 250 m³ biogas per dag. 
 
 
Dimensionering van de biogasinstallatie 
 
1.. De grootte van de gasopvang : 
 7,6 x 7,6 x 4,2 m = 245 m³ 
Dit volstaat voor de opvang van het piekverbruik per dag. 
 
2.. De vergistingstank: 7,8 x 7,8 x 5 m = 300 m³ 
 
3.. Een voorraadsilo voor perskoek van ∅ 3 m x 6 m hoogte = 56 m³  
Verbruik per dag: 
1 ton perskoek geeft minimum 600 m³ gas 
250 m³ gas/dag vraagt 1/600 x 250 = 0,42 ton perskoek/dag 
Dit geeft 0,42 ton x 1,5 m³/ton = 0,63 m³/dag 
voor een voorraad van 56 m³ geeft een aanvultijd van 56/0,63 = 89 dagen in de winterperiode. 
 
INPUT/jaar voor 30 woningen 
Verbruik : 500.000 kWh/jaar 
1 ton koolzaadperskoek geeft 8.000 kWh  
500.000 kWh/jaar geeft 62,5 ton koolzaadkoek x 150 €/ton = 9.375 € input/jaar.  
 ofwel 62,5 x 1,5 = 93,75 m³ koolzaadkoek /jaar 
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Controleberekening: 
1 ton koolzaadkoek = 600 m³ gas = 6.000 kWh/ton 
 
Nodig met WKK: 500.000 kWh / jaar 
Nodige koolzaadkoek per jaar : 500.000 / 6.000 = 83 ton/jaar 
 
OUTPUT 
Productie biogas per jaar : 
Output: 45.000  m³ biogas/jaar  geeft een opbrengst van 45.000 m³ x 0,08 €/m³ = 36.000 
€/jaar. 
Input grondstoffen: 9.375 €/jaar. 
Het effluent 
Het effluent is rijk aan voedingszouten zoals stikstof en fosfor. Het kan voor de bemesting 
van de landbouw gronden dienst doen ofwel omgezet worden in plantenolie dank zij 
algenkweek. De ideale biotoop voor algen zijn warmte en een effluent rijk aan nutriënten. 
Men kan de algen ook in de vergister omzetten in biogas. Dit geeft een optimaal rendement. 
Bron: “From the fryer to the fuel tank - The complete guide to using vegetable oil as an 
alternative fuel”. - Door  Johua ans Kaia Tichell 
 

 

Ontwerp: ©Hugo Vanderstadt - eco-housing architectuur 
 
CONCLUSIE : rendabel en realistisch 
 
Autonome biovergisting op kleine schaal is zeker rendabel.  
Het komt er op aan van een systeem te ontwikkelen dat zeer weinig onderhoud vergt. 
De productie van het biogas moet tevens in evenwicht kunnen gebracht worden met de vraag.  
Dit is best mogelijk met korte vergistingstijden zoals bij zaden en granen. Zodoende kan men 
de input automatisch afstemmen op de voorraad biogas . 
 
Er is wettelijk  een mogelijkheid om aan kleinschalige gaswinning te doen met bedrijfseigen 
stromen met een maximum van 10 m³ biogas/uur ofwel 240 m³/dag. (klasse 2) 
 
Stevige subsidies zijn mogelijk:  
de Europese Commissie heeft een ondersteuningsprogramma om innoverende projecten te 
financieren, tot 60 % van de investeringssom.  
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5.. INTERVIEW MET JORIS PANTE, SPECIALIST BIOGAS  
Vanwege Biogas-E vzw 
 
1. Wat is de reden waarom in Belgie de biogasproductie minder goed van de grond 

komt dan in de omringende landen? 
Het grootste knelpunt voor de ontwikkeling van anaerobe vergistinginstallaties is de 
beperkte afzetmogelijkheid van digestaat op Vlaamse landbouwgrond. Om te voldoen aan 
de Europese nitraatrichtlijnen legt Vlaanderen strenge bemestingsnormen op aan zijn 
landbouwers. Vooral voor dierlijke mest. Digestaat waarin mest als input gebruikt werd 
valt ook onder de noemer dierlijke mest. De intensieve veehouderij investeerde in 
mestverwerking om dat ze niet met al haar dierlijke mest op de akker terecht kon. Het 
digestaat bevat meer snel opneembare stikstof dan mest en zou dus een ideale 
kunstmestvervanger kunnen zijn, maar ook daarvoor ontbreekt nog een wetgevend kader. 
Het digistaat in Vlaanderen wordt dus meestal ingedroogd met de beschikbare warmte, en 
geëxporteerd. Ze volgt m.a.w. dezelfde weg als mest naar de mestverwerking. Andere 
knelpunten zijn de lange duurtijd van de vergunningenprocedure, de buurtprotesten en de 
aansluiting op het elektriciteitsnet 

2. Waarom heeft men zich hier nog niet toegespitst op de kleinschalige installaties? 
Ook hier is er een gebrek aan wetgevend kader. In onze milieuwetgeving (Vlarem) is er 
geen rubriek die kleine vergisters omschrijft. Er is wel een mogelijkheid om aan 
kleinschalige gaswinning te doen met bedrijfseigen stromen in klasse 2. (max. 10 m³/uur) 
Maar gaswinningen van meer dan 10Nm³ / uur (=“vergister”) moeten een klasse 1 
aanvragen en dat betekent een grote administratieve last met verschillende audits en het 
aanstellen van een milieucoördinator enz. 

3. Hoe komt het dat de energierijke gewassen zoals granen en zaden niet meer gebruikt 
worden in de biogas productie? 
De kostprijs van deze producten is een stuk opgelopen, enkel wat ongeschikt of afgekeurd 
is voor het verwerken als veevoeder is betaalbaar voor een vergister. Grote hoeveelheden 
van snel afbreekbare energie zouden trouwens voor verzuring kunnen zorgen wat het 
vergistingsproces verstoord. 

4. Gezien methaanvergisting geen mestverwerking is  en  gezien het rendement van de 
vergisting van mest niet zo hoog is , kan men de vraag stellen waarom vooral de 
vergisting van dierlijk mest wordt toegepast. 
Een vergister in landbouwgebied moet minstens 60% van zijn inputstromen uit landbouw 
halen. Energiegewassen zijn duur, reststromen van landbouwproducten zijn niet 
overvloedig beschikbaar of worden nog gebruikt als diervoeder dus het aanvaarden van 
mest is de goedkoopste manier om aan die 60% regel te voldoen. Mest heeft vanwege zijn 
microbiële inhoud en zijn bufferende capaciteiten ook een stabiliserende werking op het 
vergistingsproces. 

Vanwege Biogas-E vzw: Joris Pante 
ICT en landbouwexpert 

  Graaf Karel de Goedelaan 34 - 8500 Kortrijk 
 info@biogas-e.be  
 http://www.biogas-e.be 

mailto:%20info@biogas-e.be�
http://www.biogas-e.be/�
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Uit dit interview leren we vooral het volgende: 
Hoogcalorisch afval is in beperkte hoeveelheden beschikbaar en duur  en daarom niet geschikt 
voor grootschalige installaties. Voor kleinschalige installaties onder de 10m³/uur zijn er 
mogelijkheden. 
 

Website in voorbereiding: 
www.hetautonomehuis.be 
 

Voorlopig zijn de volgende documenten te downloaden vanuit de website: www.eco-housing.be 
• De adviesnota aan de minister : "Herziening subsidies voor micro-WKK's". 
• De PowerPoint presentatie: “Van nul-energie naar autonome woning” 

Post adres:  
Het Autonome Huis 
Herbaan 132 - 1840 Londerzeel 
Tel: 052 / 37 11 38 
E-MAIL ADRES : info@hetautonomehuis.be 
 
UW REACTIES EN IDEEËN ZIJN WELKOM 
 
Vorige nieuwsbrieven te bekomen op aanvraag 
nr 1: Autonomie met warmtekrachtkoppeling 
nr 2: Van smart grind naar local grid 
 
volgende edities: o.a. 
nr 4: Biomassa, energiegewassen , pellets , PPO – sept. 
nr 5: Bespreking concept  “Earth chips”  - sept. 
nr 6: Autonome watervoorziening – okt. 
nr 7: Windenergie op kleine schaal – okt. 
nr 8: Van “co-housing” naar “eco-housing” en “eco-village” – nov. 
 
Op de wijze krijgen we een overzicht van de oude en nieuwe technieken die kunnen 
toegepast worden om een huis meer autonoom te laten functioneren. 
 
WE ZOEKEN GOEDE VOORBEELDEN EN ERVARINGEN 
 
 
 
©Hugo Vanderstadt - eco-housing architectuur 
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