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Bio-e
nergie

  

  van de Boer

HoSt is Nederlands  grootste leveran-
cier van bio-energiesystemen en in 
Europa één van de grootste. Zij ont-
werpt en levert o.a. co-vergistings-
installaties bij agrarische bedrijven 
voor het vergisten van mest met co-
producten. 
Daarnaast heeft HoSt grote indus-
triële vergistingsinstallaties ge-
realiseerd voor het vergisten van 
slachtafval en bijzondere organi-
sche reststromen.
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De realisatie van de Microferm is mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouw-

fonds, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en AgentschapNL.

Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling;  
Europa investeert in zijn platteland
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Het bovenstaande diagram geeft een beeld van een typische 

bedrijfssituatie voor een kalvermesterij.  Het toont de energie-

stromen en energie-omzetting  in kWh per kalf gedurende zijn 

levensduur. Van de vrijkomende drijfmest wordt bijna 40% 

omgezet in nuttige warmte en elektriciteit.

[Bron: VOF Kleizen, Langeveen]

HoSt Microferm: duurzame energie uit mest 

Het Microferm concept is ontwikkeld voor 

boeren die de eigen mest verwerken.  

De Microferm is uitermate geschikt voor 

agrarische bedrijven waar voldoende drijf-

mest vrijkomt, zoals rundveebedrijven, 

varkenshouderijen en kalvermesterijen. 



De overheid stimuleert investeringen in duurzame energie om de 

doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 te realiseren.  

Biogas uit mest in combinatie met voerresten en restproducten 

van eigen land kan in Nederland 7% van het totale gasverbruik 

dekken en 25% van de CO2–emissiereductie doelstelling realiseren.  

Agrarisch Nederland kan met dit concept van HoSt optimaal 

profiteren van dit stimuleringsbeleid.

Microferm: kracht in kleinschaligheid
Met het Microferm concept van HoSt is het haalbaar om op 
kleine schaal mest te vergisten en om te zetten naar duurza-
me energie. De kracht van deze kleinschalige opzet ligt in de 
eenvoud, de makkelijke inpasbaarheid, het lage risico en een 
investering die is te overzien. 

Microferm: meer uit mest
De Microferm is ontwikkeld voor agrariërs die alleen de eigen 
mest willen verwerken. Op rendabele wijze wordt de mest 
vergist en omgezet naar elektriciteit en nuttige warmte. 
Afhankelijk van de bedrijfsgrootte kan het boerenbedrijf  
daarmee geheel in de eigen energiebehoefte voorzien en 
zelfs groene stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. 
De Microferm is uitermate geschikt voor agrarische bedrijven 
waar voldoende drijfmest vrijkomt, zoals rundveebedrijven, 
varkenshouderijen en kalvermesterijen.

De duidelijke voordelen van het 
HoSt Microferm concept 

• Hoogrendement vergister

• Zeer laag energieverbruik 

(elektriciteit en warmte)

• Kleinschalige opzet

• Snelle realisatie

• Robuust en betrouwbaar 

 

Voordelen mestvergisting

• Voorzien in eigen energieverbruik

• Baten als elektriciteitsleverancier

• Hoogwaardige mest

• Emmissiearme bedrijfsvoering

• Onafhankelijk van externe grondstoffen



Het Microferm concept

Verzamelput

Drijfmestpomp

Vergister 125 m3

Stal met roostervloer

kuipvloer met mestschuif

PREFAB WKK-container  
met WKK-unit

Gasmotor

Generator

Besturing

Bedrijfswoning met  vloerverwarming

Stal met vloerverwarming

Warmwatervoorziening

Meterkast

Voerkeuken

Levering aan net

Stal met vloerverwarmingNa-vergister



Kleinschalige mestvergisting
HoSt richt zich met de Microferm op kleinschalige 
mestvergisting. Bij veehouderijen is het rendement van 
de Microferm al optimaal bij een bedrijfsgrootte met 
4000 m3 – 11.000 m3 mestproductie per jaar. 

Hoogrendement vergister
Door de unieke en gepatenteerde Microferm is het mo-
gelijk om stabiel én met een hoog rendement te vergis-
ten bij korte verblijfstijden van 8 tot 12 dagen. Voor een 
in verhouding grote meststroom kan zo worden volstaan 
met een compacte en kostengunstige vergister.

Warmte Kracht Koppeling 
De Microferm bestaat uit een vergister en een contai-
ner met daarin een Warmte Kracht Koppeling (WKK) 
bestaande uit een gasmotor, een gekoppelde generator 
en de besturing.

Voorzien in eigen energieverbruik
Het door vergisting geproduceerde biogas wordt in de 
WKK omgezet naar duurzame elektriciteit en warmte. 
De opgewekte elektriciteit wordt in eerste instantie 
gebruikt op het bedrijf zelf. 
De warmte die ontstaat  bij het opwekken van elektrici-
teit,  komt vrij uit de WKK bij een temperatuur van 90°C. 
Deze warmte wordt deels gebruikt voor het vergistings-
proces zelf.  Met het surplus worden de bedrijfsgebou-
wen en de bedrijfswoning verwarmd en wordt warm 
tapwater geleverd of koude gemaakt met een absorptie-
koelmachine, bijvoorbeeld voor het koelen van de melk. 
Hierdoor wordt het agrarische bedrijf zelfvoorzienend en 
ongevoelig voor toekomstige prijsstijgingen in energie. 

Opbrengst uit elektriciteitsproductie
De niet benodigde elektriciteit wordt als groene stroom 
aan het elektriciteitsnet geleverd. Het praktische ver-
mogen ligt tussen de 50 kW en 100 kW. Daarmee kan de 
installatie probleemloos op de bestaande netaanslui-
ting  worden aangesloten. Een kostbare transformator 
is daardoor overbodig.

Hoog rendement door stalintegratie
De dieren staan jaarrond op stal voor een continue 
mestaanvoer. Maximaal rendement wordt behaald met 
een optimale stal die is uitgevoerd met een systeem dat 
direct de mest in de stal afvoert naar de centrale put.
Vanuit deze centrale put wordt de mest de Microferm 
ingepompt. Door de directe vergisting van de mest 
wordt de gasproductie aanzienlijk verhoogd. Dit in 
tegenstelling tot een traditionele stal waarbij een 
deel van de mest al tijdens de opslag in de mestkel-
der wordt omgezet naar gas, waarmee waardevolle 
energie verloren gaat.

Het Microferm concept



Eenvoud en betrouwbaarheid
Groot voordeel van de Microferm is de eenvoud van de installatie. 
Er zijn geen complexe invoersystemen  en de installatie is relatief 
klein in vergelijking met een co-vergistingsinstallatie.

Minimale beheerslast
De Microferm vraagt weinig tijd. Mest wordt automatisch naar 
de vergister gepompt en het gehele systeem wordt door een 
geavanceerde besturing volledig geregeld.  

Snelle realisatie door prefab
De vergister en WKK worden volledig prefab geproduceerd. 
Hierdoor wordt de hoeveelheid werk op locatie tot een mini-
mum teruggebracht en kan het systeem in een maand geplaatst 
worden voor een gunstige prijs.

Onafhankelijk van marktprijzen
Omdat de eigen mest volstaat voor de Microferm is er  geen 
noodzaak voor de aan- en afvoer van grote hoeveelheden bio-
reststromen en mest zoals bij co-vergisting. Daarmee wordt de 
bedrijfsvoering ontlast van de zorg voor het vinden en contrac-
teren van co-producten om te vergisten. Het rendement van 
de Microferm is daarmee onafhankelijk van marktprijzen voor 
reststromen en mestafzet. Prijsschommelingen van grondstof-
fen hebben dus geen invloed op de operationele opbrengst.

Lagere milieubelasting, emissiearme veestallen 
Als belangrijk neveneffect wordt de uitstoot van het schadelijke 
broeikasgas methaan drastisch verminderd. De mest wordt dag-
vers verwerkt en blijft geen lange tijd opgeslagen in mestkelders. 
In een mestkelder wordt namelijk een deel van de organische stof 
in de mest al omgezet in onder meer methaangas. 



Ook heeft de ammoniak in de mest geen tijd om te 
ontsnappen als de mest dagelijks in de vergister wordt 
gepompt. De gassen komen gecontroleerd vrij in de vergister 
en worden verwerkt in de WKK. Hierdoor wordt de methaan- en 
ammoniak-emissie op het bedrijf aanzienlijk gereduceerd, waar-
mee wordt ingespeeld op toekomstige emissieregelgeving.

Lagere ziekte- en onkruiddruk 
Op een veebedrijf is er een kringloop van ziektekiemen en 
onkruidzaden. Mest met ziektekiemen en onkruidzaden wordt 
op het land gebracht en vervolgens weer als voer van het land 
gehaald en aan de dieren gevoerd. Door de mest te vergisten op 
hoge temperatuur worden de ziektekiemen en onkruidzaden 
afgebroken en wordt deze kringloop doorbroken, met als gevolg 
een afnemende ziekte- en onkruiddruk op bedrijfsniveau.

Hogere mestkwaliteit
Door de vergisting wordt veel organisch gebonden stikstof 
omgezet naar minerale stikstof waardoor de werking van de 
mest verbeterd: de stikstof in de mest is sneller beschikbaar en 
kunstmestbesparing is mogelijk.

Jaarlijkse opbrengst Microferm

10.600 m3 DIGESTAAT

Proces warmte

580.000 kWh NUTTIGE  WARMTE
Biogas

Na-vergister

+

OPTIE 1

830.000 kWh GROENE STROOM

10.600 m3  OPGEWERKTE MEST

424.000 m3  BIOGAS

Vergister 
125 m3

Vergister 
125 m3

11.200 m3  MEST

Proces warmte

290.000 kWh NUTTIGE  WARMTE
Biogas

Na-vergister

5.300 m3 DIGESTAAT

415.000 kWh GROENE STROOM

5.300 m3  OPGEWERKTE MEST

WKK
62 - 75 kWe

212.000 m3  BIOGAS

Vergister 
125 m3

5.600 m3  MEST

OPTIE 2

WKK
104 kWe
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