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Case: 

Vergisting industriële 
reststromen

H. Kaskens, Orgaworld BV
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Drachten

Lelystad, Biocel®

Elsendorp

Laarbeek
Uden

Lelystad, ZAW
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Productietechnologie Orgaworld

• compostering;
– tunnels met spigotvloer;
– Pacom® technologie.

• biologisch drogen;
• droge vergisting Biocel®;

• natte vergisting.
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vergisten25.000 tonElsendorp

per jaar264.000 tonTotaal

composteren35.000 tonLaarbeek

composteren44.000 tonDrachten

vergisten85.000 tonLelystad

composteren75.000 tonLelystad

TechnologieCapaciteitLocatie

Orgaworld
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Producten Orgaworld

• compost CO2 opslag in bodem;
• Orgapower® biostimulatoren;
• groene stroom uit biogas;
• energieproducten;
• NPK-korrels.
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Compost – CO2 opslag & verbeteraar
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Energieproducten voor
bij- en meestook
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NPK korrels - kunstmestvervanger
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Biocel Lelystad
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Anaërobic digestion cells

Digestate

Organic
waste

Digestate

Biological drying (composting)

compost

screening

Ent-material

Biogas
cogeneration

Biocel® anaerobic digestion
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Vergisting Elsendorp
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MASSA BALANS VERGISTING ELSENDORP 

Ammoniak-
concentraat 
100 ton/jr

Effluent
18.500 ton/jr 

Compostering 

Slib
3.500 ton/jr Zwavel

40 ton/jr 

Inname 
25.000  
ton/jr 

 
Mengen 

Pre-
vergisting 
(37ºC, pH 7-8) 

1000 m3 

Na-
vergisting 
(37ºC, pH 7-8) 

400 m3 

Scheiding
(verschillende 
technieken) 

+/- 22.000 ton/jr 

Biogas 
(m3 en CH4% afhankelijk van de input) 

Ontzwaveling 

WKK 

Elektriciteit
 

Warmte 

Processchema vergisting
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Natte vergisting:
• afhankelijk van het inputmateriaal;
• gemiddelde biogasopbrengst per ton is 

140 m3 met 65% CH4;
• gemiddelde (E)-productie per ton input 

is 246 kW;
• gemiddelde (Th)-productie per ton input 

is 342 kW.

Energie- en warmteopbrengsten
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Droge vergisting:
• afhankelijk van het inputmateriaal;
• biogasopbrengst GFT is 60 m3 per ton 

met 60% CH4;
• gemiddelde productie (E) per ton input 

van 102 kW;
• gemiddelde productie (Th) 142 kW.

Energie- en warmteopbrengsten
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Vergisten is slechts rendabel als:
• geproduceerde warmte nuttig kan 

worden aangewend;
• MEP-subsidie wordt verkregen op de 

geproduceerde elektriciteit;
• afzet of opwerking van restproducten 

tegen een redelijke prijs kan 
(ongelijkheid met mest).

Rentabiliteit
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Toepassing bij natte vergisting voor:
• het op temperatuur houden van de 

vergister; 
• het gebruik van de ammoniakstripper;
• het leveren van warmte (en CO2) aan 

nieuw te bouwen kassengebied.

Nuttig gebruik warmte bij Orgaworld
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Toepassing bij droge vergisting voor:
• het op temperatuur houden van de 

vergister; 
• het leveren van warmte (en CO2) aan 

nieuw te bouwen kassengebied;
• het drogen van digestaat;
• het produceren van NPK- en 

energieproducten.

Nuttig gebruik warmte bij Orgaworld
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Vragen- en/of opmerkingen

Vragen en/of opmerkingen?


