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Samenvatting 

De duurzaamheid en haalbaarheid van de vergisting van bermmaaisel tot biogas is onderzocht door Alterra. 
Daarvoor is gebruik gemaakt van maaisel van bermen van een aantal provinciale wegen in  de provincie 
Groningen. Het bermmaaisel is vergist in een proef waarbij gebruik werd gemaakt van de praktijkinstallatie van 
Prins V.O.F. in Lellens, Groningen.  
Het onderzoek maakte deel uit van het project van de provincie Groningen 'Een schone berm geeft energie!'.   
 
Het onderzoek heeft zich toegespitst op de kwaliteit van bermmaaisel voor de biogasproductie en voor het 
gebruik van digestaat als meststof. Voor het laatste is bermmaaisel onderworpen aan de milieutoets die is 
opgesteld voor covergistingsmaterialen. De duurzaamheid van vergisting van bermmaaisel is vergeleken met 
de huidige verwerkingsmethode door compostering. 
 
De samenstelling van bermmaaisel is zodanig dat de potentiële biogasproductie hoger is dan die van mest. 
Bovendien heeft het restproduct dat ontstaan na vergisting van bermmaaisel (digestaat) een bemestende 
waarde als gevolg van het gehalte aan nutriënten en het gehalte aan organische stof.  
 
Maar de samenstelling is ook zodanig dat bermmaaisel de milieutoets voor covergistingsmaterialen niet in alle 
gevallen doorstaat. De kwaliteit van het bermmaaisel is in zeven van de negen wegvakken van milieuhygiënisch 
acceptabele kwaliteit. In twee van de negen gevallen echter niet.  
  
Vergisten van bermmaaisel is duurzamer dan composteren wanneer wordt gekeken naar:  

–  de energieproductie;  
–  de besparing op broeikasgassen;   
–  de landbouwkundige waarde van digestaat ten opzichte van compost.  

 
Over de financiële aspecten van de vergisting bestaan teveel onzekerheden om duidelijke uitspraken te 
rechtvaardigen.  
 
Biogas uit bermmaaisel is dus duurzaam. Of het ook haalbaar is hangt af van toekomstige ontwikkelingen voor 
de toelating van bermmaaisel als covergistingsmateriaal. Als bermmaaisel niet wordt toegelaten moet 
digestaat met bermmaaisel als afval worden beschouwd en is voor toediening in de landbouw telkens een 
ontheffing noodzakelijk van de provinciale milieudienst. Dat bepaalt deels ook de financiële haalbaarheid, die 
verder nog sterk afhankelijk is van onzekere marktontwikkelingen.  
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

De afdeling Wegbeheer van de provincie Groningen beheert 560 km provinciale weg en 262 km fietspad. Bij 
dit beheer vormt maaien van bermen een noodzakelijk en steeds terugkerend onderdeel om de functies van de 
berm (i.e. verkeersaspect, bergplaats leidingen, draagkracht, waterberging en ecologische functies) 
verantwoord in stand te houden. De hoeveelheid maaisel hangt af van de condities van de standplaats en is 
een resultante van de fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid van de bodem, de botanische 
samenstelling van de berm, de weersgesteldheid en het beheer van de berm. Alterra raamt dat de 
plantaardige productie ruwweg 3,5-4,0 ton drogestof/ha berm bedraagt (De Vries et al, 2008). De duurzame 
energiescan van SenterNovem geeft een raming van 23 kton/jr aan bermmaaisel voor de gehele provincie 
Groningen. De provincie schat dat daarvan ca 10 kton afkomstig is van de door de provincie beheerde wegen. 
Doorgaans wordt het bermmaaisel afgevoerd naar een composteerinrichting. Soms wordt het maaisel in het 
kader van de kleine kringloopgedachte in de directe omgeving ondergewerkt. Onder natte 
weersomstandigheden blijft maaisel soms achter op de berm (mondelinge mededeling Jan Cents). 
Bermmaaisel komt doorgaans twee maal per jaar vrij, namelijk in het voorjaar en in het najaar. Soms wordt één 
maal per jaar gemaaid. 
 
De provincie Groningen heeft beleid ontwikkeld om biomassa meer te gaan benutten als energiebron (Actieplan 
Biomassa 2007-2010, provincie Groningen, 2006). Bermmaaisel wordt gezien als één van de vormen van 
biomassa die geschikt zijn om te dienen als grondstof voor het opwekken van energie door middel van 
vergisting. Het gebruik van deze hernieuwbare bron voor de productie van duurzame elektriciteit, warmte 
en/of gas als groene grondstof vormt de grondslag voor deze visie. Daarnaast kan vergisting leiden tot 
kostenbesparing. Het verwerken van een ton bermmaaisel via compostering kost nu1 ongeveer 25 euro 
(exclusief logistiek). 
 
Voor vergisting van mest plus covergistingsmateriaal zijn regels gesteld in het kader van de Meststoffenwet. 
Een stof die voorkomt op in bijlage Aa van de uitvoeringsregeling Meststoffenwet2 kan vrij verhandeld worden 
als covergistingsmateriaal. Voor vergisting zonder mest gelden bepalingen van de Wet Milieubeheer. 
Bermmaaisel is niet opgenomen in bijlage Aa van de uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Bermmaaisel valt dan 
onder het regime van afvalstoffen. Digestaat dat vrijkomt bij vergisting van bermmaaisel is daardoor een 
afvalstof en wordt dan gereguleerd door de Wet Milieubeheer. Dit aspect remt de toepassing van bermmaaisel 
als covergistingsmateriaal. Naast een juridisch aandachtspunt zijn er ook praktische ervaringen met vergisting 
van bermmaaisel die belemmerend werken. Er zijn enkele praktijkervaringen opgedaan met bermmaaisel als 
covergistingsmateriaal door het proefbedrijf De Scharlebelt die de toepassing niet direct aantrekkelijk maken. 
Het maaisel is vezelig en deze fysische aard stoort het vergistingsproces (Van den Berg en Meulenman, 
2003). De mestvergistingstechniek moet nog worden aangepast. Bovendien moet maaisel concurreren in een 
handelsomgeving waar andere covergistingsmaterialen met aanzienlijk hogere biogasopbrengsten worden 
aangeboden (een factor 10 hoger is mogelijk indien vetten vergist worden). De rentabiliteit van uitsluitend de 

 
 
1 Dagtekening juli 2010 
2 Deze bijlage wordt ook wel de positieve lijst of de witte lijst genoemd 
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vergisting van alleen dierlijke mest is te laag. Om renderend een vergistingsinstallatie te kunnen exploiteren, is 
toepassing van covergistingsmaterialen een economische noodzaak. Het speelveld van de markt met 
covergistingsmaterialen bepaalt sterk de keuze van een bedrijf voor het type covergistingsmateriaal. Tenslotte 
is het bermmaaisel sterk heterogeen, zowel in ruimte als in tijd (Spijker et al., 2004).  
 
De kwaliteit van bermmaaisel hangt af van het maaitijdstip (1e maaisel of 2e maaisel) en naar verwachting van 
de herkomst. Voorjaarsmaaisel is jonger en heeft meer ruw eiwit dan najaarmaaisel. Najaarsmaaisel is 
vezeliger. Deze praktijkervaringen gelden voor een kwaliteitsbeoordeling als diervoer. Meetgegevens van de 
bijdrage van bermmaaisel aan de biogasproductie zijn niet beschikbaar in publiektoegankelijke databronnen. 
Een vergelijkbare biogasproductie als bij natuurgras lijkt aannemelijk (ca 65 m3 biogas per ton product). 
Informatie over de emissies van broeikasgassen bij vergisting van bermmaaisel ontbreekt. Ervaringen met 
onderzoek naar de mogelijkheden om bermmaaisel in het kader van de kleine of grote kringloop te kunnen 
toepassen, wezen op een heterogene samenstelling van het maaisel, o.a. in de mate van belasting met zware 
metalen en arseen (Spijker et al, 2004). Partijen maaisel doorstaan daardoor lang niet altijd de milieutoets voor 
stoffen die meststof als gebruiksfunctie beogen. De duurzaamheid van bermmaaisel, hoewel sterk positief 
uitgedragen, staat daardoor niet vast. De huidige ervaringen zijn ontoereikend om aan te geven of de 
vergisting van bermmaaisel duurzaam en haalbaar is.  
 
De provincie Groningen beschouwt bermmaaisel als een potentiële groene grondstof voor energieopwekking. 
Omdat de duurzaamheid en de haalbaarheid van de toepassing van bermmaaisel als vergistingmateriaal 
onbekend zijn qua de samenstelling en de verontreinigingen is onderzoek gestart met het project 'Een schone 
berm geeft energie!' Een onderdeel van dit project is onderzoek naar de duurzaamheid en haalbaarheid van de 
toepassing van biomassa van bermmaaisel als grondstof voor vergisting met mest (covergisting). Alterra van 
Wageningen UR (University & Research centre)  heeft dit onderdeel van het onderzoek uitgevoerd.  
 
De doelstelling van het onderzoek is om voor de provincie Groningen te onderzoeken of bermmaaisel een 
duurzame en geëigende grondstof is om door middel van vergisting gas-, elektriciteit en/of warmte op te 
wekken. 

Het onderzoek van Alterra omvat:  
1. een verkenning van de samenstelling en kwaliteit van bermmaaisel en de geschiktheid daarvan als 

covergistingsmateriaal op door de provincie Groningen aangewezen provinciale wegen; 
2. een monitoring van die samenstelling en kwaliteit;  
3. een monitoring van de vergisting van bermmaaisel in de praktijk uitgevoerd door Prins V.O.F. te 

Lellens; 
4. een duurzaamheids- en een haalbaarheidsonderzoek.  

 
Dit rapport geeft de resultaten van het onderzoek van Alterra. In hoofdstuk 2 worden de aanpak en de 
methoden beschreven. Hoofdstuk 3 gaat in op de verkenning van de samenstelling en kwaliteit van 
bermmaaisel van geselecteerde Groningse wegbermen. Hoofdstuk 4 behandelt de ervaringen bij het monitoren 
van de vergisting van bermmaaisel. Hoofdstuk 5 behandelt de duurzaamheid van covergisting van 
bermmaaisel en gaat in op de financiële haalbaarheid. Hoofdstuk 6 evalueert de duurzaamheid en 
haalbaarheid, geeft mogelijkheden voor regulering van bermmaaisel als grondstof voor vergisting met of 
zonder dierlijke mest en doet aanbevelingen. 
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2 Aanpak en methodiek 

Het onderzoek betreft een combinatie van:  
1. verkenning naar de samenstelling en kwaliteit van bermmaaisel in de praktijk;  
2. een monitoring van die samenstelling en kwaliteit;   
3. een monitoring van de vergisting van bermmaaisel in samenhang met de biogasproductie en de 

kwaliteit van het resulterend digestaat; 
4. een studie naar de duurzaamheid en haalbaarheid van vergisting van bermmaaisel en  
5. evaluatie van deze onderdelen en advisering over de plaats van bermmaaisel in wet- en regelgeving.  

 
Er is een onderzoeksplan opgesteld voor het vaststellen van de kwaliteit van bermmaaisel en de effecten 
daarvan bij toepassing als covergistingsmateriaal (Ehlert, 2009). Het onderzoek omvat de volgende 
activiteiten: 

‐ Opzetten en begeleiden van een steekproef ten behoeve van bemonstering; 
‐ Bemonstering van bermmaaisel; 
‐ Analyse van bermmaaisel; 
‐ Bewerking van analyseresultaten; 
‐ Monitoring van vergisting van bermmaaisel gedurende 100 dagen bij Prins V.O.F. te Lellens door 

bemonstering en analyse van runderdrijfmest, covergistingsmaterialen en digestaat; 
‐ Duurzaamheidsanalyse van vergisting en compostering van bermmaaisel; 
‐ Synthese en haalbaarheidsstudie van toepassing van bermmaaisel als covergistingsmateriaal. 

 
 
2.1 Groningse bermen, de proefopzet 

De proefopzet berust op een gestratificeerde steekproef. Daarbij is onderscheid tussen bermmaaisel 
aangebracht naar de provinciale weg en wegvak, de maaistrook en het maaitijdstip (de strata). 
 
Provinciale weg en wegvak 

In het kader van het project 'Een schone berm geeft energie!' zijn drie provinciale wegen aangewezen. Dit zijn 
N46 (Groningen (Euvelgunne) - Eemshaven), N360 (Groningen - Ten Boer - Delfzijl) en N993 (Ten Boer - 
Bedum). Bij geen van de wegen is in het verleden vliegas gebruikt bij de constructie van de weg3 let op: in 
superscript). Risico’s op belasting van het gras met anorganische en organische contaminanten zijn hierdoor 
klein wat gunstig is voor het perspectief voor toepassing als covergistingsmateriaal. De tracés van deze 
wegen verschillen in ouderdom, opbouw van de weglichamen en grondsoorten. Daardoor wordt een verschil in 
samenstelling van bermmaaisel verwacht.  
De N46 bestaat uit een zandlichaam op klei. De bermen van de N46 van Groningen (Euvelgunne) tot 
Middelstum zijn kleiig; van Middelstum tot de Eemshaven zandiger waardoor de bermen langer te bewerken 
zijn. 
De N360 is ook op een zand-kleilichaam aangelegd. Van het weggedeelte tussen Ten Boer en Delfzijl is bekend 
dat er ontgraven sloten aanwezig zijn waarvan één licht verontreinigd was.  

 
 
3 Informatie over de provinciale wegen is afkomstig van ing. J. Cents van Cents Infra advies 
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De N993 is eveneens op een zand-kleilichaam aangelegd, van deze weg zijn geen bijzonderheden bekend. 
Op basis van beschikbare kennis van de geselecteerde provinciale Groningse wegen werd onderscheid 
aangebracht tussen N46 zanddeel, N46 kleideel, N360 Groningen - Ten Boer, N360 Ten Boer - Delfzijl en 
N993. Dit zijn in totaal dus vijf (5) wegvakken (tracés). 
 
Maaistrook 

Wegverkeer kan leiden tot contaminatie van bermmaaisel. Daarnaast verschilt het bermbeheer direct grenzend 
aan het asfalt van het beheer van de berm dat verder van de weg ligt. Vlak bij het asfalt wordt kort gemaaid; 
verder van de weg af wordt relatief ‘lang’ gemaaid/geklepeld. Onderzocht is of dit leidt tot een verschillende 
kwaliteit bermmaaisel. Dit leidde tot twee verschillende typen bermmaaisel: het maaisel afkomstig van de 
eerste meter van de berm direct grenzend aan het asfalt en het overige maaisel. In dit rapport worden deze 
twee vormen van maaisel respectievelijk aangeduid als 1M- en OM-maaisel. 
 
Maaitijdstip 

De samenstelling en kwaliteit van bermmaaisel hangt af van het tijdstip waarop gemaaid wordt. Voorjaars-
maaisel heeft vanuit diervoedingsoogpunt een betere kwaliteit dan najaarmaaisel. Onderzocht werd of het 
tijdstip van maaien de kwaliteit van bermmaaisel als covergistingsmateriaal mede bepaald. Alle geselecteerde 
wegvakken worden tweemaal per jaar gemaaid. Het voorjaarsmaaisel is apart opgeslagen van het 
najaarsmaaisel.  
De gestratificeerde steekproef omvat daardoor 5 wegvakken x 2 maaistroken x 2 maaitijdstippen = 20 
onderzoeksobjecten. 
 
Gedurende de uitvoering van de monitoring werden aan de bermen van de N46 - kleideel wegwerkzaamheden 
uitgevoerd na de maaibeurt in het voorjaar waardoor de vegetatie zich moest herstellen. Van een maaibeurt 
van de nieuwe bermvegetatie die zich daarna ontwikkelde werd daarom afgezien.  
 
 
2.2 Monitoring 

2.2.1 Bermvegetatie 

Alterra heeft op 28 augustus 2009 een momentopname uitgevoerd van de bodem en de vegetatie van 
geselecteerde wegvakken. In totaal werden 19 opnames gemaakt (N46 11 opnames, N360 6 opnames en 
N993 2 opnames). Daartoe werd met een grondboor een staal genomen van de bovenste 30 cm van de 
bodem. De vegetatie werd beoordeeld op het aandeel grassen en kruiden. Daarbij werd tevens het aandeel 
oliehoudende zaadplanten geraamd. 
 
 
2.2.2 Samenstelling en kwaliteit bermmaaisel 

De bermen werden gemaaid en het gras werd verzameld door het Rayonkantoor afdeling Wegbeheer 
Overschild. Het 1M-maaisel werd verzameld in containers bij het Rayonkantoor Overschild voor bemonstering. 
Het OM-maaisel werd afgeleverd bij Prins V.O.F. te Lellens. 
Het maaisel werd aanvankelijk in rollen (à 500 kg) aangeleverd. Later werd in goed overleg tussen de provincie 
en Prins V.O.F. besloten om het bermmaaisel zo snel mogelijk na het maaien in geklepelde vorm aan te leveren 
om de verwerking en de kwaliteit te verbeteren. Deze praktische methode bleek zowel voor de provincie als 
voor de vergisting van bermmaaisel goed uitvoerbaar te zijn. 
De balen bermmaaisel werden gestapeld (drie hoog), het geklepelde bermmaaisel werd in een graskuil 
aangebracht. 
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De bemonstering van het bermmaaisel bij het Rayonkantoor en bij Prins V.O.F. is uitgevoerd door het Blgg in 
Oosterbeek. De monsternemer hanteerde hierbij de voorschriften van het Blgg zoals die gelden voor 
bemonstering in de praktijk. 
 
 
2.2.3 Vergisting van bermmaaisel 

Het bermmaaisel werd vergist door Prins V.O.F. te Lellens. Het betreft vergisting van rundveedrijfmest van het 
eigen melkveebedrijf en aangekochte mest samen met andere covergistingsmaterialen (ingekuilde snijmaïs, 
aardappelvezel, tarwegistconcentraat, schorseneerschillen en plantaardige vetemulsie). Op het moment dat de 
vergisting van bermmaaisel startte werd naast runderdrijfmest, ingekuilde snijmaïs en bietenperspulp vergist. 
Gedurende de proefperiode werd in hoofdzaak ingekuilde snijmaïs, aardappelvezel, tarwegistconcentraat en 
bermmaaisel vergist. Aan het eind van de monitoring van de vergisting was tarwegistconcentraat niet meer 
beschikbaar. Het werd vervangen door schorseneerschillen en plantaardige vetemulsie. Met de vergisting van 
bermmaaisel werd op 29 september 2009 begonnen, op 6 maart 2010 werd de vergisting gestaakt. De duur 
van de vergisting was daardoor 158 dagen. Tabel 1 geeft het overzicht van het totale rantsoen met aandeel. 
 

Tabel 1  

Rantsoen van de vergistingsinstallatie in de periode 29-9-2009 tot en met 6-3-2010. 

Rantsoen Aandeel Substraat categorie Omschrijving substraat 

ton % 

Dierlijke mest Rundveedrijfmest, eigen bedrijf 3160 36,9 

 Rundveedrijfmest, ander bedrijf* 1116 13,0 

    

Covergistingsmateriaal Aardappel(pers)vezel/Aardappel 1477 17,3 

 Tarwegistconcentraat 1129 13,2 

 Ingekuild snijmaïs 1101 12,9 

 Bermmaaisel 316 3,7 

 Schorseneerschillen 151 1,8 

 IJzerslib* 69 0,8 

 Sojavet* 35 0,4 

    

Totaal  8554 100,0 

* Samenstelling van deze bestanddelen van het rantsoen werd niet bepaald. 

 
Alleen het OM-maaisel werd vergist. Uit voorzorg werd het 1M-maaisel niet vergist, er werd rekening gehouden 
met een te hoge mate van contaminatie. Bermmaaisel werd gerantsoeneerd met 2 ton/dag; in totaal bestond 
3,7% van het totale rantsoen uit bermmaaisel. 
Hoofdstuk 5 gaat in op het vergistingsproces met bijhorende rantsoenen. Gedurende de vergisting werd door 
Prins V.O.F. het dagelijkse rantsoen, de biogasproductie en de gaskwaliteit (CH4, S, O2) geregistreerd. Tabel 1 
is gebaseerd op het logboek met de gegevens dat welwillend door Arno Prins aan Alterra werd afgestaan. 
Gegevens van de gaskwaliteit (gehalten aan methaan, waterstofsulfide en zuurstof) werden eveneens gegeven. 
Multipele lineaire regressie van deze gegevens wees uit dat het methaangehalte niet significant door het 
dagelijkse rantsoen werd bepaald. Aardappelvezel had een negatief effect op het H2S-gehalte, dat steeg door 
gebruik van aardappelvezel. Het zuurstofgehalte steeg na gebruik van aardappelvezel/aardappel en 
schorseneerschillen. Het aandeel bermmaaisel in het rantsoen is te gering geweest om een effect op de 
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gaskwaliteit te kunnen uitoefenen. De gegevens van de gaskwaliteit worden in deze rapportage niet verder 
besproken. 
 
Voor aanvang van de proef met vergisting van bermmaaisel werden ingaande runderdrijfmest, 
covergistingsmaterialen en digestaat bemonsterd. Na vergisting van het voorjaarsmaaisel werd opnieuw het 
digestaat bemonsterd. Na afronding van de vergisting van het najaarsmaaisel werd opnieuw het digestaat 
bemonsterd. Tevens werden toen de monsters van de covergistingsmaterialen genomen. Monstermateriaal 
van tarwegistconcentraat werd bij aflevering ingevroren. Uit deze monsters werd een mengmonster door de 
monsternemer van het Blgg samengesteld. Overige monsters van covergistingsmaterialen werden genomen 
uit de opslag. Alle bemonsteringen werden uitgevoerd door het Blgg. Prins V.O.F. heeft twee vergistingsilo’s; in 
silo 1 worden de vaste producten vergist en in silo 2 worden de vloeibare producten vergist. De silo’s werden 
afzonderlijk bemonsterd. 
 
 
2.3 Chemische analyses 

Monsters bermmaaisel werden geanalyseerd op waardegevende bestanddelen. Dit zijn drogestof, organische 
stof, elementair koolstof, stikstof, fosfaat, kalium, magnesium, calcium, natrium en zwavel, ruweiwit, ruwe 
celstof, ruw as, ruw vet, verteringscoëfficiënt van de organische stof (VC-os, suiker). Daarnaast werden de 
anorganische contaminanten Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn en As en in het OM-maaisel organische contaminanten 
bepaald welke door de Meststoffenwet worden gereguleerd. Dit zijn ΣPCDD/PCDF, α-HCH, β-HCH, γ-HCH 
(lindaan), HCB, Aldrin, Dieldrin, ΣAldrin/Dieldrin, Endrin, Isodrin,  ∑ Endrin/Isodrin, ∑ (DDT + DDD + DDE), PCB-
28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, PCB-138, PCB-153, PCB-180, Σ6-PCB (excl. PCB-118), Naftaleen, 
Fenanthreen, Antraceen, Fluoranteen, Benzo[a]antraceen, Chryseen, Benzo[k]Fluoranteen, Benzo[a]pyreen, 
Benzo[g,h,i]peryleen, Indeno [1,2,3-c,d]pyreen en Σ10-PAK. 
De monsters van de covergistingsmaterialen werden op dezelfde waardegevende bestanddelen en 
anorganische contaminanten geanalyseerd. 
 
De monsters van de rundveedrijfmest en digestaat werden geanalyseerd op drogestof, organische stof, 
stikstof (totaal, ammonium, nitraat), fosfaat, kalium, magnesium, natrium, C/N verhouding en zware metalen 
en arseen. Het digestaat werd geanalyseerd op genoemde organische contaminanten voorgeschreven door de 
Meststoffenwet. De bepaling van de gehalten aan organische microverontreinigingen berust op een analyse 
van een mengmonster van silo 1 en silo 2 per tijdstip van bemonstering. Dit mengmonster werd gemaakt uit 
ingevroren monsters. Het samenstellen van de mengmonsters werd uitgevoerd door CBLB van Alterra 
Wageningen UR, Centrum Bodem. 
 
De analyses van de monsters bermmaaisel, runderdrijfmest en ingekuilde snijmaïs werden uitgevoerd door het 
Blgg te Oosterbeek. De bepaling van het S-gehalte in het bermmaaisel vormt hierop een uitzondering. Het S-
gehalte werd bepaald door het CBLB van Alterra Wageningen UR, Centrum Bodem. 
De analyses van de covergistingsmaterialen werden door het Blgg uitbesteed aan CCL Nutricontrol te Veghel. 
De analyses van de organische microverontreinigingen werden uitgevoerd door het RIKILT - Instituut voor 
Voedselveiligheid. 
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Alle uitvoerende laboratoria zijn geaccrediteerd4 moet superscript en staan ingeschreven bij het RvA-register. 
Blgg staat ingeschreven onder nummer L122, CBLB onder L342, CCL Nutricontrol onder L053 en het RIKILT - 
Instituut voor Voedselveiligheid onder L014. 
 
 
2.4 Bewerking van meetgegevens 

2.4.1 Milieutoets covergistingsmaterialen 

In 2004 is een systematiek ingevoerd waarmee covergistingsmaterialen werden beoordeeld (Ehlert et al, 
2004, 2004b). Gedurende de periode van monitoring van de samenstelling en kwaliteit van bermmaaisel werd 
door het ministerie van LNV een wijziging aangebracht bij de beoordeling van de milieuhygiënische gevolgen 
van het gebruik van een covergiste mest (digestaat). De wijziging betrof twee onderdelen van deze milieutoets. 
Ten eerste werd gekozen voor een andere samenstelling van de referentie voor dierlijke mest. Tot 1-1-2010 
betrof dit vleesvarkensmest van brijvoedering. Nadien wordt de mediaanwaarde voor de samenstelling van 
dunne varkensmest gehanteerd zoals gerapporteerd door Römkens en Rietra (2008). Ten tweede werd de 
referentiewaarde voor de gift aan fosfaat verlaagd van 110 naar 90 kg P2O5/ha. De systematiek van de 
beoordeling van covergistingsmaterialen werd niet gewijzigd. Deze systematiek is beschreven door Dijk et al. 
(2010). Beide veranderingen werken door in het resultaat van de milieutoets. In deze rapportage worden zowel 
de oude systematiek als de thans geldende milieutoets toegepast. 
 
 
2.4.2 Potentiële biogasproductie en methaanaandeel 

Uit ruwe celstof, ruw eiwit, ruw as, suiker, zetmeel en ruw vet werden verteerbare gehalten aan koolhydraten, 
eiwitten en vetten berekend. Uit deze verteerbare gehalten werd vervolgens de potentiële biogasproductie met 
methaanaandeel berekend met behulp van de berekeningsmethode van Keymer en Schilcher (1999). Voor 
ruwe celstof, overige koolhydraten, ruw eiwit en ruw vet en verteerbaarheid zijn waarden van respectievelijk 
74,3%, 69,97%, 65,09% en 67,51% aangehouden. Het aandeel overige koolhydraten is berekend als het 
verschil tussen het totaalgehalte aan organische stof verminderd met de ruwe celstof, ruw eiwit en ruw vet. 
Het aandeel methaan in volumeprocenten van verteerbare koolhydraten is 50%, van verteerbare eiwitten 71% 
en van verteerbare vetten 68%. Verteerbare eiwitten en vetten leveren biogas met een hoger aandeel 
methaan. 
 
 
2.4.3 Duurzaamheids- en haalbaarheidsanalyse 

De methode van de duurzaamheidsanalyse volgt Zwart et al. (2006). De methode is geparametriseerd voor 
vergisting en werd voor dit onderzoek ook geparametriseerd voor compostering. Deze parametrisatie wordt 
behandeld in hoofdstuk 4. De duurzaamheidsanalyse volgt NTA8080. Afwijkingen hiervan worden gemeld in 
hoofdstuk 4. 
 

 
 
4 Hun scopes zijn te vinden op http://www.rva.nl/home/ 
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2.4.4 Statistische bewerking 

De bewerking van de analyseresultaten van chemisch monsteronderzoek berust op variantie-analyse 
gebaseerd op ANOVA. Door het wegvallen van de najaarsbemonstering van het wegvak met het kleideel van de 
N46 werd bij ANOVA rekening gehouden met de ongebalanceerde (niet orthogonale) proefopzet. Eerst werd 
vastgesteld of weg, maaistrook dan wel tijdstip van maaien tot significante verschillen leiden, vervolgens 
werden hun interacties onderzocht. De - ongebalanceerde - opzet zonder herhaling laat niet toe dat alle 
interacties statistisch onderzocht kunnen worden. 
De analyse van meetgegevens van de gaskwaliteit op CH4, H2S en O2 berust op multivariate regressieanalyse 
met gehalte als te voorspellen waarde en dagelijks rantsoen van dierlijke mest en covergistingsmaterialen als 
verklarende variabelen.  
Alle uitspraken berusten op een onbetrouwbaarheidsdrempel (α) van 0,05 tenzij anders aangegeven. 
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3 Bermmaaisel 

3.1 Verkenning van de bermen van de N46, N360 en N993 

Aan de bodem en vegetatie van de N46, N360 en N993 werden door Alterra, Centrum Landschap waar-
nemingen gedaan. Dit betreft een momentopname op 26-8-2009 op 19 locaties. Onderzocht werd of de 
stratificatie aangepast diende te worden. Tevens werd de vegetatie beoordeeld op het voorkomen van 
plantensoorten die van grotere waarde zijn voor vergisting. Dit zijn bijvoorbeeld gewassen met oliehoudende 
zaden. De volgende observaties werden gemaakt. De onderliggende gegevens zijn opgenomen in bijlage 1. 
 
Vegetatie en bodem 

‐ Langs geen van de bermen komen (in biomassa gemeten) grote hoeveelheden oliehoudende zaden 
voor. De vegetatie bestaat op de rijkere delen uit tot ca. 100% grassen terwijl op de armere delen tot 
ca. 70% kruiden kunnen voorkomen. Vlinderbloemigen maken tot 50% deel uit van de geschatte 
totale hoeveelheid biomassa. 

‐ De bermen van de N-46 heeft van Groningen tot Garsthuizen overwegend een kleibodem (met soms 
een dun zanddek), en de vegetatie is overwegend tot zeer overwegend gras. Van Garsthuizen tot de 
Eemshaven is de bodem zanderig en bestaat de vegetatie voor 50-70% uit kruiden. 

‐ De bermen van de N-360 hebben op het traject van Groningen tot Ten Post een vrij dunne laag zand 
(ca. 20 cm) op klei. De vegetatie bestaat hier uit 50-75% grassen. 

‐ Van Ten Post tot Delfzijl bestaat de berm uit zand. Hier bestaat de vegetatie uit 50-95% gras, maar er 
zijn ook duidelijk vlinderbloemigen aanwezig. Bij deze weg staat op diverse plaatsen opvallend veel 
riet in de berm. 

‐ De bermen langs de N-993 hebben een kleibodem en overwegend een grasvegetatie met wat 
vlinderbloemigen. 

‐ Er zijn geen geconcentreerd voorkomende bodemverstoringen gevonden (molshopen, insporingen) 
die tot extra voorzichtigheid nopen om te voorkomen dat grond mee wordt genomen. Dit blijft echter 
wel een algemeen aandachtspunt. 

‐ Op sommige wegdelen -  N46 kleideel -  zijn geen waarnemingen aan de vegetatie gedaan, omdat de 
berm hier net gefreesd was. 

 
Zwerfafval 

‐ Zwerfafval was visueel zichtbaar, maar er werden geen ophopingen van zwerfafval vastgesteld, het 
betrof incidenten. 

 
Verkeersdrukte 

De N46 en de N360 zijn drukke wegen met op de onderzoeksdag een geschatte verkeersdrukte van circa 
800-900 voertuigen/uur. Op de N360 zijn twee rotondes (bij hm-paal 22,7 en 19) waar een concentratie van 
zwerfvuil en bandenslijpsel verwacht kan worden. 
 
De N993 is een veel rustiger weg met een op de onderzoeksdag geschatte verkeersdrukte van ca. 250 
voertuigen/uur. 
 
Op basis van deze opname van de bodem en de samenstelling van de vegetatie, is de stratificatie van de proef 
niet gewijzigd.  
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3.2 Monitoring van de bermen 

Het maaisel van de N46, N360 en N993 van het voorjaar- en het najaar, opgesplitst in het 1M- en OM-maaisel, 
werd onderzocht op de samenstelling en kwaliteit als substraat voor vergisting en de betekenis van nutriënten 
en contaminanten bij landbouwkundige toepassing van het digestaat.  
 
 
3.2.1 Bijdrage aan de biogasproductie 

Tabel 3 geeft een overzicht van de gehalten aan ruw eiwit, ruwe celstof, ruw as, suiker, zetmeel en ruw vet van 
bermmaaisel in de drogestof van wegvakken van de N46, N360 en N993 van de eerste meter direct grenzend 
aan het asfalt (1M) en overig maaisel (OM) en de berekende biogasopbrengsten met het methaanaandeel.  
 
Een algemene oriëntatie over de samenstelling van bermmaaisel is uitgevoerd door de meetgegevens te 
vergelijken met criteria voor het gebruik van gras als veevoeder (tabel 2). Het ruw as-gehalte varieert per partij 
bermmaaisel. In het najaar is het gehalte ruw as circa 1,4 maal hoger dan in het voorjaar. De N360 heeft in 
het najaar een aanzienlijk hoger ruw as-gehalte dan in het voorjaar (factor 2). Overige factoren oefenen geen 
effect uit op het ruw as-gehalte. Het ruw eiwit-gehalte van het 1M-maaisel is ca 15% hoger dan van het OM-
maaisel; in het najaar heeft het maaisel een gehalte dat circa 80% lager is dan in het voorjaar. Het 
suikergehalte in het voorjaar is circa tweemaal zo hoog als in het najaar; het OM-maaisel heeft een (wat) hoger 
suikergehalte dan het 1M-maaisel. De gehalten aan ruw vet zijn niet verschillend in de maaistrook of het tijdstip 
van maaien. 
 
 

Tabel 2 

Streeftrajecten van enige parameters voor de voederwaarde van vers gras voor melkvee (Blgg, website) en de beoordeling van 

bermmaaisel daarop. 

Parameter Streeftraject, g/kg DS Beoordeling bermmaaisel als veevoer 

Ruw as 70-110 teveel grond 
Ruw eiwit 190-240 laag eiwitgehalte 

Ruw vet 30-50 laag vetgehalte 

Ruwe celstof 190-220 varieert per wegvak, in het algemeen te hoog 

Suiker 60-150 varieert per wegvak, in het algemeen te laag 
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Tabel 3 

Gehalten aan ruw eiwit, ruwe celstof, ruw as, suiker, zetmeel en ruw vet van bermmaaisel van wegvakken van de N46, N360 en 

N993 van de eerste meter direct grenzend aan het asfalt (1M) en overig maaisel (OM) en berekende biogasopbrengsten met 

methaanaandeel. 

Ruw 
eiwit 

Ruwe 
celstof 

Ruw 
as 

Sui-
ker 

Zet 
meel 

Ruw  
vet 

Biogasopbrengst CH4  Wegvak Tijdstip  Maai-
strook 

g/kg ds LN/kg Ods LN/kg product % 

N46 zanddeel voorjaar 1M 123 205 237 38 32 22 555 173 53,6
N46 kleideel voorjaar 1M 118 203 256 44 27 18 554 263 53,4

N993 voorjaar 1M 92 217 303 45 23 18 558 157 53,0

N360 Groningen - Ten Post voorjaar 1M 117 248 195 18 21 23 558 142 53,3

N360 Ten Post - Delfzijl voorjaar 1M 113 260 167 39 20 23 558 188 53,1

N46 zanddeel voorjaar OM 100 248 225 65 10 18 558 315 52,8

N46 kleideel voorjaar OM 111 258 160 76 10 18 557 263 52,9

N993 voorjaar OM 65 203 391 36 10 16 561 164 52,5

N360 Groningen - Ten Post voorjaar OM 85 282 190 72 10 19 561 320 52,4

N360 Ten Post - Delfzijl voorjaar OM 89 277 172 79 10 21 561 222 52,5

N993 najaar 1M 95 270 269 21 10 17 560 135 52,9

N46 zanddeel najaar 1M 93 184 379 10 10 23 559 135 53,6

N360 Ten Post - Delfzijl najaar 1M 84 205 358 47 10 25 562 163 53,3

N360 Groningen - Ten Post najaar 1M 78 216 358 26 11 24 563 178 53,1

N360 Groningen - Ten Post najaar OM 71 199 347 48 10 20 562 248 52,7

N360 Ten Post - Delfzijl najaar OM 67 187 403 32 10 19 562 212 52,8

N46 zanddeel najaar OM 94 290 203 19 10 27 564 160 52,9

N993 najaar OM 83 287 248 17 10 24 564 205 52,7

 
 
De ruwe celstofgehalten van de N360 Ten Post - Delfzijl zijn in het voorjaar hoger dan in het najaar en ook de 
N993 heeft in het najaar een hoger ruwe celstofgehalte dan in het voorjaar. Geen van de partijen bermmaaisel 
kan beantwoorden aan alle criteria voor veevoeding. Het ruw as-gehalte is altijd (veel) te hoog en het ruw 
eiwitgehalte en het ruw vetgehalte zijn altijd (veel) te laag. Incidenteel wordt beantwoord aan de vereisten voor 
gehalten aan suiker of ruwe celstof. 
 
De berekende waarden voor de potentiële biogasopbrengst herleid op het organische stofgehalte in de 
drogestof (Ods) met methaanaandeel varieert niet wezenlijk tussen wegvakken, maaistroken en tijdstip van 
maaien. De berekende biogasopbrengst varieert van 554-564 l/kg Ods. Er is nauwelijks sprake van enige 
variatie. Omdat echter het ruw as-gehalte varieert, varieert ook het organische stofgehalte. De biogasproductie 
herleid op het product bermmaaisel vertoont daardoor een aanzienlijke variatie in biogasproductie: 135-320 
l/kg product. Het vermijden van het meenemen van grond leidt dus tot een beter perspectief voor benutting 
van bermmaaisel voor vergisting (dat scheelt een factor 2,4).  
 
De biogasopbrengst van rundveedrijfmest is 120 à 210 l/kg Ods, van vaste rundveemest 120 à 200 l/kg Ods, 
van kippenmest 210 à 300 l/kg Ods, van varkensdrijfmest 140 à 300 liter/kg Ods en van vaste varkensmest 
220 à 300 l/kg Ods (ASG, 2004). Bermmaaisel levert een hogere biogasopbrengst wat overigens niet zo 
verwonderlijk is omdat de makkelijk afbreekbare organische stof al uit de mest is verdwenen als gevolg van 
passage van veevoeders door het darmkanaal van de dieren. 
 
Het methaanaandeel varieert niet wezenlijk (bereik 52-54%). 
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Qua potentiële biogasproductie en methaanaandeel verschilt bermmaaisel niet wezenlijk van die voor vers gras 
of kuilgras. Deze berekeningsresultaten geven geen indicatie over de snelheid waarmee bermmaaisel wordt 
afgebroken. Die snelheid en de duur van de vergisting bepalen (mede) de uiteindelijke biogasopbrengst. 
 
 
3.2.2 Milieutoets 

3.2.2.1 Waardegevende bestanddelen 

 
Tabel 4 geeft een overzicht van de gehalten aan drogestof, elementair koolstof (C-totaal), nutriënten, zware 
metalen en arseen. 
 
Het elementair koolstofgehalte in de drogestof (ds) in het voorjaar is hoger dan in het najaar (393 versus 348 
g/kg ds), maar overige factoren (weg, maaistrook, wegvak) oefenen geen invloed uit. Het verschil is een 
gevolg van een hoger aandeel grond in het najaarsmaaisel. 
Het verschil in totaal stikstofgehalte is identiek aan dat van  het ruw eiwit (zie 3.2.1).  
De gehalten aan fosfor, magnesium en calcium worden niet bepaald door weg, wegvak, maaistrook en 
maaitijdstip. Wel tenderen de gehalten aan magnesium en calcium in het najaar naar wat hogere waarden. 
Het kaliumgehalte in het voorjaar is hoger dan in het najaar (19,6 versus 14,8 g K/kg ds), maar overige 
factoren oefenen geen effect uit. 
Het natriumgehalte van de 1M strook is ruim 2,4 maal zo hoog als van de OM strook (2,9 versus 1,2 g Na/kg 
ds). In het voorjaar heeft het bermmaaisel een wat hoger chloridegehalte (10,5 versus 8,8 g/kg ds), maar een 
effect van de maaistrook is dan niet vast te stellen. 
 
Voor de milieutoets dient vastgesteld te worden welk nutriënt - stikstof of fosfaat - de vracht aan zware 
metalen en arseen bepaalt. Stikstof varieert tussen maaistrook en tijdstip van maaien, fosfor (fosfaat) niet. 
 
 

3.2.2.2 Anorganische contaminanten 

 
Het bermmaaisel werd geanalyseerd op cadmium, chroom, koper, kwik, nikkel, lood, zink en arseen. De 
meetgegevens (tabel 4) wijzen het volgende uit. 
 
Cadmium: het 1M-maaisel heeft een significant  hoger gehalte dan het OM-maaisel. Het najaar tendeert naar 
licht hogere waarden. De N993 heeft lagere waarden dan de N46 en beide wegen hebben lagere 
cadmiumgehalten dan de N360. 
 
Chroom: het chroomgehalte wordt niet beïnvloed door de strata. 
 
Koper: het 1M-maaisel heeft een hoger kopergehalte dan het OM-maaisel. Overige strata oefenen geen 
significant effect uit. 
 
Kwik: de gehalten lagen altijd onder de detectielimiet. 
 
Nikkel: het nikkelgehalte in het voorjaar van het 1M-maaisel is hoger dan van het OM-maaisel (6,5 versus 4,0 
mg/kg ds). Dit patroon is omgekeerd in het najaar. Het 1M-maaisel heeft een lager gehalte dan het OM-maaisel 
(4,3 versus 8,0 mg/kg ds). Overige strata oefenen geen effect uit.
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Tabel 4 

Waardegevende bestanddelen, chloride en zware metalen en arseengehalten van bermmaaisel van wegvakken van de N46, N360 en N993 van de eerste meter direct grenzend aan het asfalt 

(1M) en overig maaisel (OM). 

Drogestof 

 (DS) 

C-totaal N-totaal NO3
- P K Ca Mg Na Cl Cd Cr Hg Ni Pb Zn As Wegvak Tijdstip Maai- 

strook 
g/kg product g/kg DS  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- mg/kg DS -------------------------------------------------------------------------------- 

N46 zanddeel voorjaar 1M 408 388,4 20,9 <0,2* 2,8 19 9,5 2,0 4,2 10,2 0,04 4,4 <0,01 4,9 4,6 52 <0,5 

N46 kleideel voorjaar 1M 639 379,9 20,4 <0,2 2,6 17 6,2 1,5 4,0 9,6 0,02 8,4 <0,01 9,3 4,8 56 <0,5 

N993 voorjaar 1M 404 359,2 15,9 <0,2 2,3 18 7,5 1,8 1,2 8,6 <0,01 10,6 <0,01 6,6 6,2 35 <0,5 

N360 Groningen - Ten Post voorjaar 1M 317 418,4 20,6 <0,2 2,6 22 10,0 1,9 2,9 14,1 0,11 2,7 <0,01 4,7 12 61 <0,5 

N360 Ten Post - Delfzijl voorjaar 1M 405 432,5 19,2 <0,2 2,8 20 9,7 1,8 4,3 12,4 0,07 5,3 <0,01 7,2 13 59 <0,5 

N46 zanddeel voorjaar OM 728 390,3 17,3 <0,2 2,7 21 8,7 1,9 1,1 9,8 <0,01 6,7 <0,01 6,3 5,7 25 <0,5 

N46 kleideel voorjaar OM 562 423,6 19,1 <0,2 3,1 22 11,0 1,7 2,0 10,9 0,02 4,3 <0,01 3,4 3,5 24 <0,5 

N993 voorjaar OM 479 305,5 12,0 <0,2 2,1 18 9,7 2,4 0,9 8,4 <0,01 11,8 <0,01 7,6 13 34 <0,5 

N360 Groningen - Ten Post voorjaar OM 703 411,7 14,7 <0,2 2,2 18 5,8 1,4 1,0 10,0 <0,01 2,8 <0,01 1,2 4,8 25 <0,5 

N360 Ten Post - Delfzijl voorjaar OM 477 421,3 15,5 <0,2 2,4 21 9,1 1,7 0,7 10,7 <0,01 2,2 <0,01 1,4 3,7 22 <0,5 

N993 najaar 1M 330 388,3 17,4 <0,2 2,7 18 11,0 2,2 2,1 10 0,03 3,8 <0,01 1,6 3,0 38 <0,5 

N46 zanddeel najaar 1M 388 324,7 16,5 <0,2 2,1 12 17,5 3,5 2,0 7,6 0,06 16,9 <0,01 6,2 5,5 52 <0,5 

N360 Ten Post - Delfzijl najaar 1M 452 342,9 14,9 <0,2 2,2 12 8,9 1,9 2,6 9,2 0,14 14,0 <0,01 2,7 18 82 <0,5 

N360 Groningen - Ten Post najaar 1M 492 334,4 14,0 <0,2 2,7 14 11,2 2,0 3,0 8,7 0,14 4,7 <0,01 6,6 19 83 0,61 

N46 zanddeel najaar OM 357 397,6 17,3 <0,2 2,6 18 11,9 2,1 1,9 11,0 0,02 3,3 <0,01 5,2 3,1 32 <0,5 

N360 Groningen - Ten Post najaar OM 676 325,5 12,6 <0,2 2,3 15 9,2 1,9 1,3 8,7 0,04 6,7 <0,01 14,0 8,7 40 <0,5 

N360 Ten Post - Delfzijl najaar OM 631 297,6 12,4 <0,2 2,1 13 9,5 2,1 1,2 7,2 0,09 5,1 <0,01 7,8 16 50 0,54 

N993 najaar OM 484 376,5 15,2 <0,2 2,4 16 8,5 1,8 0,9 8,2 0,02 5,5 <0,01 5,0 3,4 33 <0,5 

* <: onder of gelijk aan de aantoonbaarheidsgrens
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Lood: het loodgehalte wordt niet beïnvloed door de strata. 
 
Zink: het 1M-maaisel heeft een hoger zinkgehalte dan het OM-maaisel (57,6 versus 31,7 mg/kg ds), maar 
overige strata oefenen geen effect uit, zij het dat er een zwakke tendens is dat het gehalte in het najaar wat 
toeneemt t.o.v. het gehalte in het voorjaar. 
 
Arseen: het arseengehalte wordt niet beïnvloed door de strata. 
 
De analyses wijzen uit dat 1M-maaisel qua belasting met zware metalen en arseen in samenstelling verschilt 
door hogere gehalten aan cadmium, koper, nikkel en zink. Dit wijst op een invloed van het wegverkeer op de 
samenstelling en daardoor op de kwaliteit van het bermmaaisel. 
 
 

3.2.2.3 Organische contaminanten 

 
Een verkenning is uitgevoerd naar de mate van belasting met organische contaminanten waarvoor de 
Meststoffenwet een samenstellingeis heeft. Organische contaminanten werden alleen in het overige maaisel 
bepaald. Bij de N360 werd een mengmonster gemaakt van de wegvakken die in het voorjaar werden 
bemonsterd en die in het najaar werden bemonsterd. Het overig maaisel werd door het RIKILT - Instituut voor 
voedselveiligheid geanalyseerd op dioxines, PCB’s, HCH’s, HCB, DDT-DDD-DDE’s, drin’s, PAK’s en minerale 
olie. De meetgegevens met de door het RIKILT opgegeven eenheden worden gegeven in tabel 5. Het aantal 
monsters is mede door het samenstellen van mengmonsters beperkt (7) en biedt geen mogelijkheid voor een 
betekenisvolle statistische analyse. In deze paragraaf wordt volstaan met een generieke beschrijving van de 
resultaten. 
 
Dioxines en dioxine-achtige stoffen 

Een reeks congeneren is gemeten (dioxines, PCB’s). In het algemeen zijn de gemeten waarden laag hoewel er 
maar enkele congeneren zijn die daadwerkelijk onder de - lage - detectiegrens liggen. De congeneren 
1,2,3,6,7,8-HpCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, OCDF en OCDD geven de hoogste meetwaarden (in ng/kg product). 
Van de congeneren komt OCDD met de hoogste waarden voor.  
Ook bij de PCB’s vertonen een aantal congeneren hogere waarden. Dit zijn PCB-77, PCB-105, PCB-118 en 
PCB-156. De gehalten zijn echter dusdanig laag dat het bermmaaisel voldoet aan de normen die gelden voor 
veevoeding5. In het algemeen doorstaan de monsters wel de normen voor veevoeding6 met uitzondering van 
het mengmonster van N360 van het najaarsmaaisel. Uitgedrukt in TEQ (toxiciteitsequivalenten) is WHO-
PCDD/F-PCB-TEQ [ub] 2,0 TEQ/kg product (tabel 5). Herleid op 88% drogestof7 wordt daardoor de norm van 
1,25 ng/kg product overschreden (overschrijding met een factor 1,6). 
 
 
 

 
 
5 Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 mei 2002 inzake ongewenste stoffen in diervoeding, PB L 
140 van 30.5.2002 
 
6 Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 mei 2002 inzake ongewenste stoffen in diervoeding, PB L 
140 van 30.5.2002 
 
7 Omrekening naar 88% drogestof is nodig omdat de wetgeving voor diervoeder Richtlijn 2002/32/EG herleid op 12% vocht 
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HCH’s, HCB, DDT-DDD-DDE’s en drin’s 

HCH-α, HCH-β HCH-γ, HCB, de drin’s Aldrin, Dieldrin, Endrin en Isodrin en de isomeren van DDT met 
metabolieten/afbraakproducten ervan (DDD en DDE) werden niet in meetbare gehalten vastgesteld (tabel 5).  
 
Minerale olie 

Minerale olie is gemeten, het bereik varieert van 0,44-1,67 mg/g product (tabel 5). De belasting van 
bermmaaisel in dit onderzoek loopt op tot 1,67 g/kg product. 
 
PAK’s 

De gehalten aan PAK’s zijn doorgaans laag. Als er een waarde wordt vastgesteld, is de orde van grootte niet 
veel hoger dan de aantoonbaarheidsgrens. Hierop zijn twee uitzondering. Bij de N993 wordt in het najaar 233 
ng Fluoranteen/g product vastgesteld. Bij de N360 (mengmonster) worden respectievelijk 112 ng/g 
Fluoranteen, 132 ng/g van Benz[a]anthraceen en  Chryseen en 157 Benzo(b)Fluoranteen en 
Benzo(k)Fluoranteen vastgesteld. 
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Tabel 5 

Gehalten aan vocht, dioxines, PCB’s, HCH’s, HCB, DDT-DDD-DDE’s, minerale olie en PAK’s van het overig maaisel  van wegvakken van de N46, N360 en N993 (OM). 

Organische contaminanten Wegvak/Tijdstip 

N46 zanddeel N46 zanddeel N46 kleideel N993 N993 N360 N360 Stofgroep Parameter 

Eenheid 

voorjaar najaar voorjaar voorjaar najaar voorjaar najaar 

 Vochtgehalte % 4,3 6,1 4,4 4,6 6,6 4,2 3,8 

         

Dioxines 2,3,7,8-TCDF ng/kg product 0,17 0,33 0,14 0,44 0,53 0,13 0,46 

 1,2,3,7,8-PeCDF ng/kg product 0,12 0,13 0,090 0,28 0,23 0,094 0,28 

 2,3,4,7,8-PeCDF ng/kg product 0,12 0,19 0,097 0,38 0,30 0,11 0,40 

 1,2,3,4,7,8-HxCDF ng/kg product 0,22 0,18 0,11 0,55 0,32 0,14 0,59 

 1,2,3,6,7,8-HxCDF ng/kg product 0,15 0,12 0,091 0,30 0,24 0,12 0,39 

 2,3,4,6,7,8-HxCDF ng/kg product 0,21 0,15 0,12 0,41 0,28 0,14 0,47 

 1,2,3,7,8,9-HxCDF ng/kg product <0,05 <0,05 <0,05 * <0,10 <0,05 <0,05 

 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF ng/kg product 3,03 0,73 0,52 4,6 1,3 1,1 6,8 

 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ng/kg product 0,16 0,11 0,058 0,25 0,15 0,066 0,28 

 OCDF ng/kg product 8,52 1,1 0,60 6,1 1,5 1,05 7,8 

 2,3,7,8-TCDD ng/kg product <0,05 <0,075 <0,05 0,15 <0,10 <0,05 0,101 

 1,2,3,7,8-PeCDD ng/kg product 0,09 0,05 <0,05 0,12 <0,15 <0,05 0,12 

 1,2,3,4,7,8-HxCDD ng/kg product 0,10 * 0,05 0,14 <0,15 <0,05 0,16 

 1,2,3,6,7,8-HxCDD ng/kg product 0,57 0,101 0,088 0,33 0,19 0,091 0,37 

 1,2,3,7,8,9-HxCDD ng/kg product 0,19 <0,10 0,070 0,27 0,16 0,061 0,27 

 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD ng/kg product 12,47 1,1 0,97 4,5 2,1 1,4 5,9 

 OCDD ng/kg product 118,2 7,7 6,0 34 18 9,2 48 

 WHO-PCDD/F-TEQ [lb] TEQ/kg product 0,49 0,26 0,14 0,82 0,37 0,16 0,84 

 WHO-PCDD/F-TEQ [ub] TEQ/kg product 0,54 0,35 0,24 0,82 0,64 0,27 0,85 
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Tabel 5, vervolg 

Gehalten aan vocht, dioxines, PCB’s, HCH’s, HCB, DDT-DDD-DDE’s, minerale olie en PAK’s van het overig maaisel  van wegvakken van de N46, N360 en N993 (OM). 

Organische contaminanten Wegvak/Tijdstip 

N46 zanddeel N46 zanddeel N46 kleideel N993 N993 N360 N360 Stofgroep Stof 

Eenheid 

voorjaar najaar voorjaar voorjaar najaar voorjaar najaar 

non-ortho-PCB's PCB 81 ng/kg product 
0,25 0,41 0,27 0,43 0,62 0,23 0,93 

 PCB 77 ng/kg product 3,9 5,6 3,7 11 7,1 4,4 27 

 PCB 126 ng/kg product 0,70 0,93 0,68 1,8 1,03 0,95 7,2 

 PCB 169 ng/kg product 0,13 * 0,11 0,26 * 0,101 0,40 

 WHO-NO-PCB-TEQ [lb] TEQ/kg product 0,07 0,09 0,07 0,18 0,10 0,10 0,72 

 WHO-NO-PCB-TEQ [ub] TEQ/kg product 0,07 0,09 0,07 0,18 0,10 0,10 0,72 

          

mono-ortho-PCB's PCB 123 ng/kg product <10 <10 <10 <10 <10 <10 37 

 PCB 118 ng/kg product 63 84 56 220 102 259 1508 

 PCB 114 ng/kg product <10 <10 <10 <10 <10 <10 44 

 PCB 105 ng/kg product 22 25 17 102 32 114 757 

 PCB 167 ng/kg product <10 <10 <10 19 <10 15 87 

 PCB 156 ng/kg product 14 13 10 44 22 38 223 

 PCB 157 ng/kg product <10 <10 <10 <10 <10 <10 58 

 PCB 189 ng/kg product <10 <10 <10 <10 <10 <10 13 

 WHO-MO-PCB-TEQ [lb] TEQ/kg product 0,02 0,02 0,01 0,05 0,02 0,06 0,40 

 WHO-MO-PCB-TEQ [ub] TEQ/kg product 0,03 0,03 0,02 0,07 0,04 0,07 0,40 

 WHO-PCB-TEQ [lb] TEQ/kg product 0,09 0,11 0,08 0,24 0,13 0,15 1,1 

 WHO-PCB-TEQ [ub] TEQ/kg product 0,10 0,12 0,09 0,25 0,14 0,16 1,1 

 WHO-PCDD/F-PCB-TEQ [lb] TEQ/kg product 0,57 0,37 0,22 1,05 0,50 0,31 2,0 

 WHO-PCDD/F-PCB-TEQ [ub] TEQ/kg product 0,64 0,48 0,34 1,07 0,79 0,43 2,0 
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Tabel 5, vervolg 

Gehalten aan vocht, dioxines, PCB’s, HCH’s, HCB, DDT-DDD-DDE’s, minerale olie en PAK’s van het overig maaisel  van wegvakken van de N46, N360 en N993 (OM). 

Organische contaminanten Eenheid Wegvak/Tijdstip 

Stofgroep Stof  N46 zanddeel N46 zanddeel N46 kleideel N993 N993 N360 N360 

   voorjaar najaar voorjaar voorjaar najaar voorjaar najaar 

indicator-PCB's PCB 028 ng/kg product 
<100 <100 <100 <100 114 <100 <100 

 PCB 052 ng/kg product <100 <100 <100 <100 <100 128 513 

 PCB 101 ng/kg product <100 118 <100 220 161 287 1290 

 PCB 153 ng/kg product 158 199 136 360 280 259 1213 

 PCB 138 ng/kg product 133 154 <100 371 218 275 1498 

 PCB 180 ng/kg product <100 <100 <100 185 124 <100 421 

 Totaal indicator PCB's [ub] ng/kg product 690 771 636 1336 997 1150 5034 

          

Pesticiden α-HCH ng/g product <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

 β-HCH ng/g product <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

 γ-HCH (lindaan) ng/g product <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

 HCB ng/g product <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

 Aldrin ng/g product <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

 Dieldrin ng/g product <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

 Endrin ng/g product <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

 Isodrin ng/g product <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

 o,p'-DDE ng/g product <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

 p,p'-DDE ng/g product <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

 o,p'-TDE ng/g product <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

 p,p'-TDE ng/g product <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

 o,p'-DDT ng/g product <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

 p,p'-DDT ng/g product <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
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Tabel 5, vervolg 

Gehalten aan vocht, dioxines, PCB’s, HCH’s, HCB, DDT-DDD-DDE’s, minerale olie en PAK’s van het overig maaisel  van wegvakken van de N46, N360 en N993 (OM). 

Organische contaminanten Eenheid Wegvak/Tijdstip 

Stofgroep Stof  N46 zanddeel N46 zanddeel N46 kleideel N993 N993 N360 N360 

   voorjaar najaar voorjaar voorjaar najaar voorjaar najaar 

 Vochtgehalte % 
4,3 6,1 4,4 4,6 6,6 4,2 3,8 

Minerale olie Minerale olie mg/g 0,65 0,44 1,67 0,64 1,03 0,48 0,46 

         

PAK's  Naftaleen ng/g product <10 23 <10 12 50 <10 <10 

 Fenantreen ng/g product <10 18 <10 <10 72 28 51 

 Antraceen ng/g product 17 13 20 22 24 <10 15 

 Fluoranteen ng/g product 24 11 24 59 233 28 112 

 Benz[a]anthraceen/Chryseen* ng/g product 17 <10 32 68 44 26 132 

 Benzo[b/k]Fluoranteen** ng/g product 19 18 <10 73 47 28 157 

 Benzo[a]pyreen ng/g product <10 <10 <10 29 24 13 95 

 Indeno[123-cd]pyreen ng/g product <10 <10 <10 17 22 <10 65 

 Benzo[ghi]peryleen ng/g product 12 <10 <10 35 31 <10 69 

 
*   som van Benz[a]anthraceen en Chryseen 

** som van Benzo(b)Fluoranteen en Benzo(k)Fluoranteen
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3.2.2.4 Beoordeling milieuhygiënische kwaliteit 

 
In deze paragraaf wordt het resultaat gegeven van toetsing van de milieuhygiënische geschiktheid van 
bermmaaisel voor vergisting. 
De toetsing volgt Dijk et al (2010). De vracht aan contaminanten wordt getoetst bij 250 kg N/ha of 90 kg 
P2O5/ha. De laagste gift aan bermmaaisel waarbij 250 kg N/ha of 90 kg P2O5/ha wordt bereikt is maatgevend 
voor de milieutoets.  
In alle gevallen is de hoeveelheid stikstof maatgevend voor de milieutoets. Hierop is één uitzondering, het 1M-
maaisel van de N360 Groningen - Ten Post kan zowel op N als P beoordeeld worden; bij 250 kg N met 
bermmaaisel wordt eveneens 90 kg P2O5/ha gegeven. De algemene vaststelling is dat de hoeveelheid stikstof 
de milieutoets van bermmaaisel bepaalt. 
 
Zware metalen en arseen 

De milieutoets wordt uitgevoerd in drie stappen (Dijk et al, 2010). In tabel 6 wordt de uitslag van de milieutoets 
voor zware metalen en arseen gegeven, bijlage 2 geeft het overzicht van de individuele stappen. In vetdruk zijn 
in tabel 6 de waarden aangegeven die aandacht vragen. 
 
 

Tabel 6 

Uitslag milieutoets voor anorganische contaminanten voor geselecteerde provinciale wegen en tracés, toets geldig tot 1-1-2010 

(procent van de maximaal toelaatbare vracht). 

Weg Wegvak Maaiperiode Maaistrook Cr Ni Pb 

N360 N360 Groningen - Ten Post voorjaar OM 28,0 57,1 30,6 
N360 N360 Ten Post - Delfzijl voorjaar OM 29,7 76,0 30,2 

N360 N360 Groningen - Ten Post voorjaar 1M 41,6 136,9 58,6 

N360 N360 Ten Post - Delfzijl voorjaar 1M 30,9 109,9 52,3 

N360 N360 Groningen - Ten Post najaar OM 59,0 274,6 55,7 

N360 N360 Ten Post - Delfzijl najaar OM 50,0 179,5 91,8 

N360 N360 Groningen - Ten Post najaar 1M 40,7 136,9 86,0 

N360 N360 Ten Post - Delfzijl najaar 1M 91,0 95,7 85,9 

N46 N46 zanddeel voorjaar OM 55,5 142,0 38,7 

N46 N46 kleideel voorjaar OM 37,0 91,1 26,5 

N46 N46 zanddeel voorjaar 1M 37,1 110,2 30,7 

N46 N46 kleideel voorjaar 1M 58,3 166,8 31,2 

N46 N46 zanddeel najaar OM 33,5 116,4 26,8 

N46 N46 zanddeel najaar 1M 99,9 138,0 37,3 

N993 N993 voorjaar OM 83,0 163,5 69,4 

N993 N993 voorjaar 1M 69,4 139,8 39,0 

N993 N993 najaar OM 46,7 122,4 29,1 

N993 N993 najaar 1M 34,8 79,0 26,2 

 
 
Nikkel vormt volgens de milieutoets die gold tot 1-1-2010 een aandachtspunt. In 13 van de 18 monsters 
overschrijdt de vracht aan nikkel de maximaal toelaatbare vracht (i.e. deze is afgeleid van die voor 
zuiveringsslib en bedraagt 60 g Ni/ha/jaar). Gemiddeld over de wegvakken is het 1M-maaisel in het voorjaar 
en het OM-maaisel in het najaar normoverschrijdend. Het OM-maaisel in het voorjaar van de N360 en het 1M-
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maaisel van de N993 in het najaar zijn dan niet normoverschrijdend.  Eenmaal grenst de vracht aan chroom 
aan de norm (N46 zanddeel najaar) en eenmaal grenst de vracht aan lood aan de norm (N360 Ten Post - 
Delfzijl). In de laatst genoemde twee situaties is er echter geen sprake van een overschrijding.  
 
Door wijziging van de samenstelling van de referentiemeststof, die een lagere belasting met nikkel heeft, mag 
covergistingsmateriaal wat zwaarder belast zijn dan voorheen. Voor bermmaaisel is dit een gunstige 
ontwikkeling. Er zijn nu nog slechts 4 van de 18 monsters die een normoverschrijdend gehalte aan nikkel 
bevatten. Dit betreft tweemaal een OM-monster en tweemaal een 1M-monster. 
 
 

Tabel 7 

Uitslag nieuwe gewijzigde milieutoets voor anorganische contaminanten voor geselecteerde provinciale wegen en tracés, toets 

geldig vanaf 1-1-2010 (procent van de maximaal toelaatbare vracht). 

Weg Wegvak Maaiperiode Maaistrook Cr Ni Pb 

N360 N360 Groningen - Ten Post voorjaar OM 20,3 30,1 22,5 
N360 N360 Ten Post - Delfzijl voorjaar OM 15,6 31,8 15,5 
N360 N360 Groningen - Ten Post voorjaar 1M 40,0 96,2 25,0 
N360 N360 Ten Post - Delfzijl voorjaar 1M 23,5 50,4 13,9 
N360 N360 Groningen - Ten Post najaar OM 62,4 107,7 49,7 
N360 N360 Ten Post - Delfzijl najaar OM 26,1 85,5 40,5 
N360 N360 Groningen - Ten Post najaar 1M 15,5 58,0 33,9 
N360 N360 Ten Post - Delfzijl najaar 1M 22,7 63,4 16,3 
N46 N46 zanddeel voorjaar OM 47,6 132,2 20,8 
N46 N46 kleideel voorjaar OM 50,2 85,9 22,5 
N46 N46 zanddeel voorjaar 1M 42,3 209,4 39,0 
N46 N46 kleideel voorjaar 1M 33,9 124,6 70,2 
N46 N46 zanddeel najaar OM 18,2 65,1 11,7 
N46 N46 zanddeel najaar 1M 30,7 72,9 14,5 
N993 N993 voorjaar OM 25,8 87,2 65,1 
N993 N993 voorjaar 1M 69,5 47,5 64,3 
N993 N993 najaar OM 77,1 82,9 20,6 
N993 N993 najaar 1M 19,3 31,3 11,0 

 
 
Hoewel door wijziging van de samenstelling van de referentiemeststof het resultaat van de milieutoets voor 
bermmaaisel aanzienlijk verbeterd is, doorstaat in generieke zin het bermmaaisel de milieutoets niet. Er zijn 
nog altijd 2 van de 9 monsters OM-maaisel die de milieutoets niet doorstaan vanwege de hoge belasting met 
nikkel. 
 
Er zijn vier mogelijke factoren die oorzaak kunnen zijn voor het aandeel aan nikkel: 

‐ beschikbaarheid in de bodem  
‐ botanische samenstelling van de bermvegetatie 
‐ verkeersintensiteit 
‐ aandeel ruw as 

 
Over de beschikbaarheid van nikkel in de bodem van de geselecteerde Groningse wegbermen is naar kennis 
van zaken bij de onderzoekers niets bekend.  
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De verkenning van de vegetatie van deze wegbermen liet een relatief groot klaveraandeel bij de N46 - 
zanddeel en bij de N360 een relatief groot aandeel dicotylen zien. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat dit 
verschil het verschil in nikkelgehalte veroorzaakt heeft.  
Het verkeer is een bron van nikkel via slijtage van banden. Doorgaans worden verontreinigingen langs wegen 
geassocieerd met nikkel, chroom, koper en minerale olie. De verkeersdrukte van de N46 en de N360 is hoger 
dan die van de N993; ook in verkeersintensiteit ligt een verklaring besloten.  
Het onderzoek biedt de mogelijkheid om het aandeel ruw as als statistisch verklarende factor te onderzoeken 
(tabel 7). De correlatiecoëfficiënt tussen het nikkelgehalte van het bermmaaisel en het aandeel ruw as is 0,45; 
dat is niet bijster hoog vergeleken met andere correlatiecoëfficiënten. Er is daardoor geen directe aanwijzing 
dat ruw as (en dus de bodem) een verklarende factor is. Maar een kritische kanttekening hierbij is dat het ruw 
as-gehalte geen maatstaf is voor de beschikbaarheid van nikkel in de bodem.  
 
Wel valt op dat cadmium gecorreleerd is aan koper, lood, zink en arseen. Koper is gecorreleerd aan lood, zink 
en arseen (tabel 8). Chroom is niet of nauwelijks gecorreleerd met overige anorganische contaminanten maar 
weer wel met ruw as. Dit wijst erop dat wegverkeer en wegmeubilair (cadmium, koper, lood en zink) naast 
grond (chroom en in mindere mate lood en nikkel) factoren zijn die bermmaaisel kunnen contamineren. Het 
onderzoek is niet opgesteld om genoemde factoren daadwerkelijk te onderzoeken. Er is enige aandacht 
gegeven aan de vraag of de opbouw van de wegvakken een aanleiding vormen voor contaminatie. Hoewel dit 
aannemelijk is, moet meer gerichte informatie verzameld en bewerkt worden om hierover eenduidige 
conclusies te trekken; dit valt buiten het bestek van ons onderzoek. Het huidige onderzoek volstaat met het 
geven van observaties. 
 
 

Tabel 8 

Correlatiecoëfficiënten tussen ruw as en de zware metalen en arseen. 

Contaminant Cadmium Chroom Koper Nikkel Lood Zink Arseen Ruw as 

Cadmium -        
Chroom 0,14 -       
Koper 0,93 0,19 -      
Nikkel 0,04 0,26 0,22 -     
Lood 0,83 0,23 0,83 0,25 -    
Zink 0,90 0,30 0,97 0,18 0,76 -   
Arseen 0,58 -0,14 0,60 0,13 0,60 0,52   
Ruw as 0,38 0,66 0,42 0,45 0,55 0,42 0,39 - 

  
 
Organische microverontreinigingen 

Het resultaat van de milieutoets van organische microverontreinigingen, aangewezen door de Meststoffenwet, 
wordt gegeven tabel 9. Bijlage 3 geeft de onderliggende analysegegevens van het RIKILT. Deze milieutoets 
bestaat uit twee stappen. In stap 1 wordt getoetst of de vracht aan organische microverontreinigingen met 
bermmaaisel normoverschrijdend is. Indien dit het geval is, dan wordt in stap 2 bij GMP+-waardige producten8 
getoetst of de gift met de stof landbouwkundige betekenis heeft (Dijk et al, 2010). Dit is het geval indien 
tenminste 10 ton/ha van het product kan worden toegediend. Bermmaaisel is geen GMP+-waardig diervoeder. 

 
 
8 GMP+ is een certificeringsregeling. Materialen die aan de GMP+-eisen voor diervoeder voldoen brengen weinig risico’s met zich 

mee, als bermmaaisel in een GMP+-certificeringsregeling is opgenomen 
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Daarom kan de 2e stap van de milieutoets niet uitgevoerd worden. Ter beeldvorming wordt het resultaat van 
die stap wel gegeven.  
Bermmaaisel kent twee probleemstoffen van organische aard: dioxines en γ-HCH (lindaan). Het 
voorjaarsmaaisel van het N46-zanddeel doorstaat niet de milieutoets voor dioxines, de overschrijding is 
143,5%. De overige monsters bermmaaisel doorstaan de milieutoets wel. De toets is gebaseerd op de som 
van de verschillende dioxines in mg/kg. De overschrijding wordt veroorzaakt door OCDD. Indien bermmaaisel 
GMP+-gecertificeerd zou zijn, dan zou dit monster volgens stap 2 van de milieutoets als schoon en onverdacht 
worden aangemerkt. Aan OCDD (Octachlorodibenzodioxine) wordt een belangrijk minder ernstige mate van 
toxiciteit toegekend dan aan TCDD (Toxic equivalent factor TIF van OCDD is 0.0001 en die van 2,3,7,8-TCDD 
is 1), maar toch is OCDD9 toxisch. Generieke toelating via de Meststoffenwet is daardoor niet mogelijk tenzij 
het risico op contaminatie beheersbaar is door certificering.  
Geen van de monsters bermmaaisel doorstaan de milieutoets voor γ-HCH (lindaan); dit uitsluitsel is gebaseerd 
op de detectiegrens. Stap 1 geeft aan dat er forse overschrijdingen zijn (1300-2275%). Stap 2 geeft aan dat 
maximaal toelaatbare giften aan bermmaaisel 1,3-2,5 ton/ha bedragen wat de forse overschrijdingen 
nuanceert. Echter - opnieuw - bermmaaisel is niet GMP+-gecertificeerd. De toxiciteit van γ-HCH (lindaan) is 
hoger dan die van α-HCH of β-HCH. De vraag is of γ-HCH (lindaan) inderdaad een probleemstof is. Het resultaat 
van de 2e stap geeft aan dat een analysemethode met een tienmaal lagere detectiegrens passend geweest 
zou zijn om een indicatie te krijgen of γ-HCH (lindaan) inderdaad een probleemstof is. Als 
organochloorverbinding is γ-HCH (lindaan) als gewasbeschermingmiddel of biocide juist om zijn giftigheid al 
jaar en dag verboden. Gebruik van dit verboden gewasbeschermingsmiddelen in Groningse bermen is 
ondenkbaar. Het is daarom in hoge mate onwaarschijnlijk dat deze organochloorverbinding inderdaad in 
zorgvragende gehalten voorkomt in bermmaaisel. Het resultaat van de milieutoets wordt toegeschreven aan 
de hoge detectielimiet.  
 
 
 
 

 
 
9 OCDD komt in de natuur meer voor dan andere dioxines. Dit wordt onder meer toegeschreven aan verbrandingsprocessen. 

Vliegas kan een bron zijn.  
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Tabel 9 

Uitslag milieutoets voor organische microverontreinigingen voor geselecteerde provinciale wegen en tracés (procent van de maximaal toelaatbare vracht. 

N360 Groningen-Ten Post N360 Ten Post-Delfzijl N993 N46 kleideel N46 zanddeel Stap Verontreinigende stof 

voorjaar najaar voorjaar najaar voorjaar najaar voorjaar voorjaar najaar 

1 ΣPCDD/PCDF 
11,4 97,9 15,4 99,5 75,8 29,9 8,2 143,5 12,3 

 α-HCH 0,5 0,8 0,7 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 

 β-HCH 13,0 21,5 17,5 21,8 22,7 18,3 14,3 15,7 16,0 

 γ-HCH/Lindaan 1300 2148 1754 2183 2275 1834 1426 1573 1603 

 HCB 4,0 6,6 5,4 6,7 7,0 5,6 4,4 4,8 4,9 

 Aldrin 22,3 36,8 30,1 37,4 39,0 31,4 24,4 27,0 27,5 

 Dieldrin 22,3 36,8 30,1 37,4 39,0 31,4 24,4 27,0 27,5 

 ΣAldrin+Dieldrin 44,6 73,7 60,1 74,8 78,0 62,9 48,9 53,9 55,0 

 Endrin 22,3 36,8 30,1 37,4 39,0 31,4 24,4 27,0 27,5 

 Isodrin 22,3 36,8 30,1 37,4 39,0 31,4 24,4 27,0 27,5 

 ΣEndrin+Isodrin 44,6 73,7 60,1 74,8 78,0 62,9 48,9 53,9 55,0 

 ΣDDT+DDD+DDE 40,7 67,3 54,9 68,3 71,2 57,4 44,6 49,2 50,2 

 PCB-28 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 PCB-52 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 PCB-101 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 PCB-118 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 PCB-138 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

 PCB-153 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 

 PCB-180 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Σ6-PCB (excl. PCB-118) 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
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Tabel 9, vervolg 

Uitslag milieutoets voor organische microverontreiniging voor geselecteerde provinciale wegen en tracés (procent van de maximaal toelaatbare vracht. 

N360 Groningen-Ten Post N360 Ten Post-Delfzijl N993 N46 kleideel N46 zanddeel Stap Verontreinigende stof 

voorjaar najaar voorjaar najaar voorjaar najaar voorjaar voorjaar najaar 

1 Naftaleen 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 1,8 0,3 0,3 0,7 

 Fenantreen 0,6 1,8 0,8 1,8 0,4 2,1 0,2 0,3 0,5 

 Anthraceen 0,3 0,6 0,4 0,7 1,0 0,9 0,6 0,5 0,4 

 Fluoranteen 2,4 15,6 3,2 15,9 8,7 27,7 2,2 2,4 1,1 

 Benzo[a]anthraceen 1,8 14,8 2,4 15,0 8,1 4,2 2,4 1,4 0,8 

 Chryseen 1,8 14,8 2,4 15,0 8,1 4,2 2,4 1,4 0,8 

 Benzo[k]Fluoranteen/ 
Benzo[b]Fluoranteen* 

1,6 15,0 2,2 15,2 7,4 3,8 0,6 1,3 1,3 

 Benzo[a]pyreen 0,7 8,4 0,9 8,6 2,7 1,8 0,6 0,7 0,7 

 Benzo[g,h,i]peryleen 0,7 8,5 1,0 8,6 4,5 3,2 0,8 1,1 0,9 

 Indeno[1,2,3-c,d]pyreen 0,7 7,1 0,9 7,2 2,0 2,1 0,7 0,8 0,8 

 Σ10-PAK 0,2 1,6 0,3 1,6 0,8 1,0 0,2 0,2 0,2 

 Minerale olie 8,0 12,7 10,8 12,9 18,7 24,2 30,6 13,1 9,1 

           

2 ΣPCDD/PCDF        13,8  

 γ-HCH/Lindaan 1,3 1,4 1,9 1,5 1,9 1,9 1,6 1,3 2,5 

 Getoetst wordt op Benzo[k]Fluoranteen. RIKILT heeft de som van Benzo[b/k]Fluoranteen gerapporteerd. 
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4 Monitoring van de vergisting van 

bermmaaisel 

De vergisting van bermmaaisel werd gevolgd gedurende   158 dagen van de periode 29 september 2009 -  
6 maart 2010 bij het bedrijf Prins V.O.F. te Lellens. Bij aanvang werd rundveedrijfmest (eigen bedrijf), het 
digestaat en de nieuw aangelegde snijmaïskuil bemonsterd evenals het bermmaaisel van de OM-maaistrook. 
Het bedrijf heeft twee vergistingsilo’s van elk 1500 m3.. In silo 1 worden de vaste covergistingsmaterialen 
vergist, in silo 2 de vloeibare. Silo 1 is gevoed met bermmaaisel met een rantsoen van 2 ton/dag (paragraaf 
2.2.3). De silo’s staan met elkaar in verbinding (100 m3/dag) waardoor op den duur sprake is van menging. 
Beide silo’s zijn als aparte onderzoekseenheid opgevat en ook apart bemonsterd. 
 
 
4.1 Praktijkervaringen 

Met het vergisting van bermmaaisel werd praktische ervaring opgedaan. In het begin werd het maaisel in rollen 
van 500 kg/stuk aangeleverd. Dit materiaal is dusdanig vezelig dat zonder aanvullende bewerking vergisting 
onmogelijk is zonder ernstige verstopping te veroorzaken in de vergister. Het OM-maaisel van de N360 in het 
voorjaar werd door het Rayon afdeling Wegbeheer Overschild al fijn geklepeld aangeleverd direct na het 
maaien. Dit leverde naar inschatting twee voordelen: 

1. Het bermmaaisel hoefde niet verder verkleind te worden; 
2. Verser bermmaaisel heeft naar verwachting een hoger suikergehalte. 

 
Het aanleveren van het geklepelde product heeft zonder meer positief gewerkt. Het scheelde een handeling bij 
de vergister en het aangeleverde materiaal kon goed in een graskuil worden geconserveerd. 
Het gewasonderzoek heeft niet kunnen uitwijzen dat het suikergehalte door te klepelen en sneller aan te 
leveren significant hoger was (tabel 3). Wel kan geconstateerd worden dat het suikergehalte van het OM-
maaisel hoger was dan het 1M-maaisel, maar dat de gehalten aan suiker over de hele linie toch laag waren. 
Doordat het maaisel in het voorjaar enkele dagen heeft gelegen op de bermen werd verwacht dat het gehalte 
aan suiker lager zou zijn dan wanneer het maaisel direct ingekuild zou zijn. Hoewel het argument valide is, kan 
dit niet met ons onderzoek worden onderbouwd. Maar het is natuurlijk mogelijk dat het oorspronkelijke 
suikergehalte in het voorjaar toch hoger was dan dat van het najaar, doordat een deel is verloren gegaan 
Op basis van de praktijkervaring werd al het herfstmaaisel nadien in fijn geklepelde vorm aangeleverd. 
 
In een aantal gevallen werd het maaisel te droog (>60% ds) aangeleverd omdat het een dag te drogen had 
gelegen. Voor verwerking via inkuilen wordt aan 40% ds de voorkeur gegeven door  Prins V.O.F. 
 
Aanvankelijk werd met 3 ton bermmaaisel/dag het rantsoen aangevuld. Dit werd snel verlaagd tot 2 ton 
bermmaaisel/dag (totaal 3,7% van het rantsoen). De vergisting startte naar bevindingen van het bedrijf Prins 
V.O.F. te Lellens traag op. Met 2 ton/dag werd een acceptabele verwerking van het bermmaaisel gevonden. 
 
 



 

36 Alterra-rapport 2064 

4.2 Covergistingsmaterialen 

De covergistingsmaterialen zijn eenmalig onderzocht op samenstelling (tabel 10). Het digestaat bij aanvang 
van de monitoringsperiode was mede een resultaat van de vergisting van bietenperspulp. Ook bietenperspulp 
is meegenomen in de analyse. 
 
De covergistingsmaterialen worden genoemd in bijlage Aa IV van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet met 
uitzondering van aardappel(pers)vezel en schorseneerschillen.  Aardappelen en  schorseneren zijn wel 
reguliere covergistingsmaterialen. Alle covergistingsmaterialen doorstaan de milieutoets conform Dijk et al 
(2010) met uitzondering van de aardappel(pers)vezels en de schorseneerschillen. 
 
 
4.3 Digestaat 

De samenstelling van de runderdrijfmest (uit de stal van het eigen bedrijf) bij aanvang en de samenstelling van 
de digestaten bij aanvang, na vergisting van het voorjaarsmaaisel en na vergisting van het najaarsmaaisel 
wordt gegeven in tabel 11. Het betreft momentopnamen. De gehalten aan N en P en ook de gehalten aan Cr, 
Cu en Zn tenderen wat af te nemen gedurende de monitoringsperiode. Bij overige elementen is er geen trend 
waarneembaar. Dit betreft beschrijving zonder nadere statistische analyse. Het aandeel bermmaaisel in het 
rantsoen is te gering om een effect te hebben op de totale samenstelling en kwaliteit van het digestaat. 
 
Om de milieuhygiënische kwaliteit te beoordelen zou idealiter getoetst moeten worden aan een norm. Nu is 
digestaat van vergisting van rundveedrijfmest met covergistingsmaterialen - een co-vergiste mest - gelijk 
gesteld aan dierlijke mest. De meststoffenwet stelt aan dierlijke mest echter geen nadere 
samenstellingscriteria voor de acceptabele belasting met anorganische en organische contaminanten/micro-
verontreinigingen.  
Een controle op de milieuhygiënische kwaliteit van het digestaat is nu uitgevoerd door de vracht aan zware 
metalen en arseen bij een gift van 100 kg N/ha - dit is de normgift voor stikstof volgens de Meststoffenwet - te 
vergelijken met die maximaal toelaatbare vracht van de milieutoets voor covergistingsmaterialen. Deze vracht 
vormt ook de grondslag van de toetsing, zij het dat bij Cu en Zn niet strenger getoetst wordt. Bij Cu en Zn 
geldt niet de vracht maar de verhouding ten opzichte van fosfaat.  
Tabel 12 geeft het resultaat. Alle digestaten leiden tot vrachten aan zware metalen en arseen die lager zijn dan 
de vracht die maximaal toelaatbaar is bij meststoffen niet zijnde EU-meststoffen en niet zijnde dierlijke mest. 
De vracht is gelijk aan die welke toegelaten wordt met zuiveringsslib. Koper overschrijdt tweemaal die 
normvracht, echter de verhouding tussen koper en fosfaat in het digestaat is aanzienlijk lager dan die van de 
referentiemeststof (dunne varkensmest) van de milieutoets voor covergistingsmaterialen (tabel 12).  
 
Digestaten werden ook onderzocht op de organische microverontreinigingen waaraan de Meststoffenwet 
samenstellingseisen stelt (Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet). Daartoe werden van silo 1 en 2 een monster 
genomen en van deze monsters werd een mengmonster gemaakt. Het RIKILT heeft deze monsters onderzocht 
op organische microverontreinigingen. Het resultaat van de milieutoets op organische microverontreinigingen 
wordt gegeven in tabel 13. De toets is uitgevoerd door een gemiddeld stikstofgehalte te berekenen uit de 
samenstellingen van de digestaten van silo 1 en 2 bij aanvang, na vergisting van het voorjaarsmaaisel en na 
vergisting van het najaarsmaaisel. Het stikstofgehalte nam in de tijd af, wat toegeschreven wordt aan de 
vergisting van stikstofarmere covergistingsmaterialen t.o.v. die welke vergist waren voor aanvang. Die 
verlaging van het stikstofgehalte werkt door in de milieutoets. In relatieve zin nemen de belastingen wat toe 
(tabel 13).  
De overschrijdingen van de normen bij de milieutoets voor dioxinen en γ-HCH (lindaan) worden niet 
teruggevonden in de kwaliteit van de digestaten. De milieuhygiënische kwaliteit van de digestaten is goed, of in 
andere woorden, deze digestaten zijn schoon en overdacht.  
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Tabel 10 

Samenstelling van covergistingsmaterialen. 

Plantaardig vetemulsie Covergistingsmateriaal Snijmaïskuil Bietenperspulp Aardappelvezel Tarwegistconcentraat Schorseneerschillen

Blgg CCL 
monsternr/ 
ordernummer 

Parameter 

Eenheid 

244326/ 
002406932

244327/ 
002406932 

247011/ 
002484479 

246998/ 
002484478 

246999/ 
002484478 

247000/ 
002510743

247000/ 
002510743 

DS g/kg in product 296 173 144 271 270 433  
Ruw eiwit g/kg DS 63 81 81 261 72   

Ruwe celstof g/kg DS 159 218 214 23 39  22 

Ruw as g/kg DS 40 43 30 114 359 67  

Suiker g/kg DS 11 24 17 141 436  25 

Zetmeel g/kg DS 408 10 308 10 10  11 

Ruw vet g/kg DS 47 8 8 22 13  256 

C-totaal g/kg DS 450,6 443,4 459,5 455,8 375,5  511,0 

N-totaal g/kg DS 12,3 15 14 42,9 12,5 1,59 3,34 

Nitraat g/kg DS 0,8 0,2 0,2 0,3 0,2   

Chloor g/kg DS 1,7 0,5 0,5 15,3 2,8  5,3 

Natrium g/kg DS 0,1 0,2 0,4 22,4 79,1  19,4 

Kalium g/kg DS 10 3 11 20 16  6 

Magnesium g/kg DS 1 1,9 0,8 2,2 1,7  1,2 

Calcium g/kg DS 1,9 11,5 1,3 1,9 2,3  3,0 

Fosfor g/kg DS 1,7 0,9 0,8 8,6 2,7 8,6 7,5 

Arseen mg/kg DS 0,5 0,5 0,3 0,2 0,4  1,8 

Cadmium mg/kg DS 0,03 0,14 0,74 0,45 1,24  0,14 

Chroom mg/kg DS 1,7 0,6 2,8 2,1 3,2  1,3 

Koper mg/kg DS 4,6 3,8 34,7 29,5 22,2  7,4 

Kwik mg/kg DS 0,01 0,01 0,07 0,04 0,04  0,01 

Lood mg/kg DS 0,5 0,66 1,7 1,2 1,8  0,5 

Nikkel mg/kg DS 2 0,5 1,5 5,5 3,4  2,3 

Zink mg/kg DS 26 33 111 177 148  89 
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Tabel 11 

Samenstelling van rundveedrijfmest (eigen bedrijf) en digestaat bij aanvang, na vergisting van het voorjaars- en najaarsmaaisel. 

bemonsteringsdatum 30-9-2009 30-9-2009 30-9-2009 14-12-2009 14-12-2009 15-3-2010 15-3-2010 

onderzoeksnummer 
 

Parameter 

Eenheid 

644255/ 
002408931 

rundvee- 
drijfmest 

644253/ 
2408929 
digestaat 

silo 1 

644254/ 
002408930 

digestaat 
silo 2 

2009150015/
002451711 

digestaat 
silo 1 

645823/ 
002451578 

digestaat 
silo 2 

648495/ 
002490672 

digestaat 
silo 1 

648496/ 
002490673 

digestaat 
silo 2 

Drogestof* g /kg product 97 82 74 74 76 76 89 
Ruw as g RAS/kg 20 24 23 23 23 23 24 

Organische stof g OS/kg 77 58 51 51 53 53 65 

Stikstof g N/kg 3,86 5,71 5,98 4,98 4,99 4,23 4,3 

C/N ratio  9 5 4 5 5 6 7 

Stikstof-ammoniak g N-NH3/kg 1,7 2,8 3,2 2 2,3 2 2 

Stikstof-organisch g N-org/kg 2,2 2,9 2,8 3 2,7 2,2 2,3 

Fosfor g P/kg 0,72 1,06 1,08 0,83 0,91 0,8 1,16 

Kalium g K/kg 4,2 5,1 5,1 4,6 4,4 4,3 4,2 

Magnesium g Mg/kg 0,5 0,6 <0,4 0,5 0,4 0,4 <0,4 

Natrium g Na/kg 0,8 1,6 <0,4 1,4 1,6 1,7 2,5 

         

Drogestof* g/kg product 95 78 77 72 75 77 88 

Organische stof % van de DS 76,7 66,1 66,2 72,8 69,9 70,1 71,4 

Cadmium  mg/kg DS 0,21 0,39 0,39 0,42 0,4 0,26 0,23 

Chroom  mg/kg DS <5,3 7,1 7,9 9 8,2 <8,7 8,3 

Koper  mg/kg DS 76 47 61 38 48 38 73 

Kwik mg/kg DS <0,11 <0,13 <0,13 <0,14 <0,14 <0,13 <0,12 

Nikkel  mg/kg DS 5,2 8,0 9 7,1 7,1 6 7,3 

Lood  mg/kg DS <4,3 <5,2 <5,2 <5,6 <5,4 <5,2 <4,6 

Zink  mg/kg DS 174 181 199 153 146 104 131 

Arseen  mg/kg DS 1,1 1,4 1,4 1,7 1,5 <1,0 <1,6 

* Het drogestofgehalte wordt routinematig tweemaal bepaald: bij de waardegevende bestanddelen en bij de contaminanten.  
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Tabel 12 

Vergelijking van de belasting met zware metalen en arseen herleid op de vracht per ha bij een stikstofgift van 100 kg N/ha en de maximaal toelaatbare vracht. 

bemonsteringsdatum 30-9-2009 30-9-2009 30-9-2009 14-12-2009 14-12-2009 15-3-2010 15-3-2010 

onderzoeksnummer 

 

Parameter 

Eenheid 

644255 
rundvee- 
drijfmest 

644253 
digestaat 

silo 1 

644254 
digestaat 

silo 2 

2009150015 
digestaat 

silo 1 

645823 
digestaat 

silo 2 

648495 
digestaat 

silo 1 

648496 
digestaat 

silo 2 

Maximaal 
toelaatbare 
vracht 

g/ha 

Cadmium  g/ha 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 2,5 
Chroom  g/ha 13,3 10,2 9,8 13,4 12,5 15,6 17,2 150 

Koper  g/ha 191,0 67,5 75,5 56,5 73,1 68,3 151,1 150 

Kwik g/ha 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,50 

Nikkel  g/ha 13,1 11,5 11,1 10,6 10,8 10,8 15,1 60 

Lood  g/ha 10,8 7,5 6,4 8,3 8,2 9,3 9,5 200 

Zink  g/ha 437,3 259,9 246,3 227,3 222,4 186,9 271,1 600 

Arseen  g/ha 2,8 2,0 1,7 2,5 2,3 1,8 3,3 30 

          

Koper g Cu/kg P2O5 474,9 235,9 333,7 270,3 303,6 273,2 308,4 1496 
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Tabel 13 

Norm voor de maximaal toelaatbare belasting met organische microverontreinigingen volgens het Uitvoeringsbesluit 

Meststoffenwet en de percentages van de belasting van digestaat bij aanvang van de monitoringsproef, na vergisting van het 

voorjaarsmaaisel en na vergisting van het najaarsmaaisel (procent van de belasting in mg/kg N t.o.v. de norm). 

Organische microverontreiniging Norm Digestaat, procent van de norm 

 mg/kg N Bij aanvang Na vergisting 
voorjaarsmaaisel 

Na vergisting 
najaarsmaaisel 

ΣPCDD/PCDF 0,015 2,4 3,2 3,9 
α-HCH 248 0,1 0,1 0,1 

β-HCH 9,6 1,8 2,1 2,4 

γ-HCH (lindaan) 0,96 17,8 20,9 24,4 

HCB 31,2 0,5 0,6 0,8 

Aldrin 5,6 3,1 3,6 4,2 

Dieldrin 5,6 3,1 3,6 4,2 

ΣAldrin/Dieldrin 5,6 6,1 7,2 8,4 

Endrin 5,6 3,1 3,6 4,2 

Isodrin 5,6 3,1 3,6 4,2 

ΣEndrin/Isodrin 5,6 6,1 7,2 8,4 

ΣDDT + DDD + DDE 18,4 5,6 6,5 7,6 

PCB-28 14,8 0,1 0,1 0,2 

PCB-52 14,8 0,1 0,1 0,2 

PCB-101 60 0,0 0,0 0,0 

PCB-118 60 0,0 0,0 0,0 

PCB-138 60 0,0 0,0 0,0 

PCB-153 60 0,0 0,0 0,0 

PCB-180 60 0,0 0,0 0,0 

Σ6-PCB (excl. PCB-118) 300 0,0 0,0 0,0 

Naftaleen 480 0,0 0,0 0,3 

Fenanthreen 600 0,0 0,2 0,1 

Antraceen 480 0,0 0,1 0,0 

Fluoranteen 148 0,6 0,8 0,5 

Benzo[a]antraceen+Chryseen* 184 0,2 0,4 0,2 

Chryseen 184 * * * 

Benzo[b]Fluoranteen+Benzo(k)Fluoranteen** 216 0,1 0,2 0,1 

Benzo[a]pyreen 232 0,1 0,1 0,1 

Benzo[g,h,i]peryleen 168 0,1 0,1 0,1 

Indeno[1,2,3-c,d]pyreen 188 0,3 0,2 0,3 

Σ10-PAK 9200 0,0 0,1 0,1 

Minerale olie 748000 22,8 28,2 41,5 
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5 Duurzaamheid van covergisting in 

vergelijking met compostering van 

bermmaaisel 

Dit hoofdstuk beschrijft de duurzaamheid van vergisten in vergelijking met composteren. Eerst worden beide 
processen composteren en vergisten kort besproken. Daarna wordt besproken wat het effect is van beide 
processen op de volgende duurzaamheidaspecten: 

‐ het energieverbruik en de energiewinst; 
‐ de emissie van broeikasgassen; 
‐ de landbouwkundige waarde van de eindproducten; 
‐ de financiële kosten. 

Vervolgens wordt de aanpak van het onderzoek beschreven en de gebruikte aannames. Daarna volgen de 
resultaten en de conclusies. 
 
 
5.1 Vergelijking van de processen composteren en vergisten 

Composteren en vergisten zijn allebei biologische processen waarin organische stof wordt afgebroken en 
omgezet. Het grote verschil is dat composteren onder aerobe (zuurstofrijke) condities plaatsvindt, terwijl 
vergisten een anaeroob (strikt zuurstofloos) proces is. Dat verschil heeft grote gevolgen voor de resultaten 
van beide processen (zie tabel 14). Composteren kan in de open lucht plaatsvinden, maar ook binnen of in 
afgesloten ruimtes, maar dan onder het toevoeren van verse lucht. Vergisten moet plaatsvinden in volledig 
afgesloten reactortanks. Vergisting vindt  vrijwel uitsluitend plaats door middel van geroerde vloeibare 
mengsels. In deze tekst wordt niet ingegaan op vergisting van stapelbare fracties omdat dit proces nauwelijks 
wordt toegepast (één installatie in Nederland) en niet wordt toegepast bij vergisting van bermmaaisel.  
 
Beide processen leveren water, koolzuurgas, nieuwe microbiële biomassa en warmte op. De hoeveelheid 
warmte is bij vergisting echter veel kleiner dan bij composteren en de afbraak verloopt niet volledig tot 
koolzuurgas en water, er blijven organisch restproducten over. In het geval van vergisten van bermmaaisel zijn 
dat biogas (methaan en koolzuurgas) en een niet-afbreekbare organische restfractie (digestaat). Onder 
anaerobe omstandigheden kan methaan niet verder worden afgebroken. Verbranding van methaan levert 
opnieuw water, koolzuurgas en vooral veel warmte op, die deels kan worden gebruikt om elektriciteit op te 
wekken. 
 
Verder is de verblijfstijd bij composteren meestal korter en is de volumereductie groter. Dat laatste komt 
doordat er bij composteren niet alleen organische stof verdwijnt, maar ook veel water als gevolg van de 
warmteontwikkeling. Voor composteren kunnen zowel goed als slecht afbreekbare producten worden gebruikt. 
Bij vergisting wordt alleen gewerkt met goed afbreekbare producten.  
 
Bij composteren kunnen naast micro-organismen ook hogere organismen als wormen en insecten een 
belangrijke rol spelen, zeker in de laatste fase van compostering, de rijpingsfase. Bij vergisten zijn alleen 
micro-organismen (bacteriën) betrokken. Tenslotte is het stikstofverlies bij composteren groter dan bij 
vergisten. Bij zowel composteren als vergisten ontstaat ammoniumstikstof  tijdens de afbraak. Bij 
composteren verdwijnt een deel van de gevormde ammoniak (eveneens met de warmte). Bij vergisten kan de 
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ammoniak niet uit de afgesloten reactortank verdwijnen. Indien nitraathoudende gewasresten vergist worden, 
dan kan N2O ontstaan. Dit is een broeikasgas dat kan ontsnappen of bij verbranding kan leiden tot NOx hetgeen 
kan bijdragen aan zure regenvorming. Echter bermmaaisel zal geen noemenswaardige gehalten aan nitraat 
bevatten omdat er geen sprake is van bemesting. Bij vergisting van bermmaaisel zal er daardoor geen sprake 
zijn van enig stikstofverlies. 
 
 

Tabel 14 

Verschillen tussen composteren en vergisten. 

 Composteren Vergisten 

Omstandigheden aeroob anaeroob 

Drogestofgehalte 40-60% 15% 

Producten Water 

Koolzuurgas 

Nieuwe microbiële biomassa 

Veel warmte 

Compost 

Water 

Koolzuurgas 

Nieuwe microbiële biomassa 

(Warmte) 

Methaangas 

Digestaat 

Verblijfstijd 15-50 dagen 40-100 dagen 

Afbraak organische stof 50-80% 75-80% 

Volumereductie 50-60% 0-10% 

Biologie Micro-organismen plus hogere organismen Puur microbiologisch (bacteriën) 

Nutriëntenverlies 

N 

P 

K 

 

25-50% 

Geen 

Geen 

 

Geen mits nitraat ontbreekt 

Geen 

Geen 

 
 
Stroomschema 

Het stroomschema voor composteren en vergisten is beschreven in tabel 15. 
 
 

Tabel 15 

Stroomschema voor composteren en vergisten. 

Composteren Vergisten 

1. Maaien en verzamelen 1. Maaien en verzamelen 
2. Opslag 2. Transport naar vergister 
3. Transport naar composteerinrichting 3. Opslag bij de vergister 
4. Composteren 4. Vergisten 
5. Transport compost 5. Transport en inwerken digestaat 

 
 
Het stroomschema voor composteren en vergisten vertoont een aantal overeenkomsten en verschillen. 
Overeenkomsten zijn dat in beide gevallen gemaaid, verzameld en getransporteerd moet worden. Verschillen 
zijn dat bermmaaisel bij compostering wordt opgeslagen voordat het naar de composteerder wordt 
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getransporteerd en bij vergisten pas nadat het is afgevoerd naar de vergister. In geval van composteren treedt 
door afbraak tijdens de opslag een volumereductie op, wat kostenbesparend is. Bij vergisting is opslag bij de 
vergistinginstallatie nodig en die gebeurt zodanig dat er juist zo weinig mogelijk afbraak vooraf plaatsvindt, om 
verliezen in de biogasproductie te voorkomen. Om die reden moet bermmaaisel bij vergisting eigenlijk ook 
onmiddellijk naar de vergister worden getransporteerd en worden opgeslagen en zodanig te worden 
geconserveerd dat makkelijk afbreekbare organische stof (bijvoorbeeld suikers) niet verloren gaan. Verder zijn 
de processen composteren en vergisten sterk van elkaar verschillend. 
 
 
5.2 Composteren of vergisten? 

Voor het beantwoorden van de vraag welke verwerkingsvorm aantrekkelijker is qua duurzaamheid, 
composteren of vergisten, zijn de volgende aspecten van belang: 

1. energiebalans, welke verwerkingsvorm levert de meeste bruikbare energie; 
2. broeikasgassenbalans, welke verwerking zorgt voor de grootste besparing in emissie van 

broeikasgassen; 
3. landbouwkundige waarde eindproduct, welke verwerkingsvorm levert het eindproduct met de meeste 

waarde voor de landbouw (voedingsstoffen en stabiele organische stof); 
4. kostenbalans, welke verwerking gaat gepaard met de minste kosten, in dit geval voor de provincie 

Groningen. 
 
De energiebalans en de broeikasgassenbalans zijn nauw aan elkaar gekoppeld. Dat komt o.a. doordat de 
energie uit het geproduceerde biogas van vergisting, niet meer hoeft te worden opgewekt uit fossiele 
brandstof. Daarnaast is voor de energie voor verschillende stappen in de gehele keten nog steeds fossiele 
brandstof nodig, denk bijvoorbeeld aan transport. De broeikasgassenbalans wordt uitgedrukt in kg vermeden 
emissies van CO2-equivalenten.  
 
Een deel van de antwoorden ligt al opgesloten in tabel 15. Het feit dat vergisten methaangas oplevert en 
composteren niet laat al zien dat vergisten meer bruikbare energie zal opleveren. Ook het feit dat er bij 
composteren stikstof verdwijnt en bij vergisten niet of nauwelijks (mits er geen nitraathoudende gewasresten 
aanwezig zijn en ammoniak niet meelift met biogas), duidt er al op dat de voedingswaarde van het vergiste 
eindproduct waarschijnlijk groter is. Hoe groot de verschillen zijn komt verderop aan de orde. 
 
 
5.3 Duurzaamheidaspecten van vergisting en compostering 

5.3.1 Aanpak 

Hoeveelheid bermmaaisel 

De hoeveelheid bermmaaisel die in de proef is gebruikt is vrij klein (ca 400 ton). Het aandeel van bermmaaisel 
in de vergister is daardoor erg laag (3.7% van de totale belasting) en ook het aandeel in de biogasopbrengst in 
de vergister is laag (3.1%). Om een realistische benadering van de duurzaamheid van vergisten van 
bermmaaisel te kunnen maken is uitgegaan van de totale productie van de wegen die door de provincie 
worden beheerd. Die totale productie bedraagt ca. 10.000 ton. Voor de eenvoud is aangenomen dat die gelijk 
verdeeld is over voor- en najaars-maaibeurt. 
De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de totale productie. 
 
Duurzaamheid 

De duurzaamheid van vergisten is bepaald ten opzichte van die van de huidige verwerking, composteren in een 
open composteerinrichting. 
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Energie en broeikasgasbalans 

De energie- en broeikasgassenbalans van vergisting en compostering zijn berekend met de duurzaamheidstool 
voor covergisting van Alterra (Zwart et al., 2006). Met deze tool kan een analyse van de duurzaamheid van 
covergisting worden gemaakt op basis van een zogenaamde Key Factor Analysis (KFA), een vereenvoudigde 
Levenscyclus Analyse (LCA).  
 
De uitkomsten van de tool zijn de energieopbrengst en de besparing van broeikasgassen als gevolg van 
covergisting. De tool  is voor deze studie zodanig aangepast dat ook de energiebalans en broeikasgasemissie 
van composteren ermee kan worden berekend. 
 
Landbouwkundige waarde 

De effecten van beide processen voor wat de landbouwkundige waarde van compost en digestaat betreft is op 
een vrij eenvoudige wijze benaderd. De opslag van koolstof in de bodem voor compost is op dezelfde manier 
berekend als in de tool die is ontwikkeld door de Vereniging van Afvalbedrijven (www.gft-afval.nl/). Voor 
digestaat bestaat een dergelijke tool nog niet en er is ook nog niets bekend over het effect van digestaat op 
de koolstofopslag in de bodem. Maar er zijn geen aanwijzingen om aan te nemen dat die opslag zal afwijken 
van die bij gebruik van compost. 
 
Voor de waarde van de nutriënten in compost en digestaat is een schatting gemaakt van de werkzame 
hoeveelheid stikstof, fosfaat en kali. Daarbij is rekening gehouden met de verliezen die optreden in beide 
ketens en met de werkzaamheid van de genoemde componenten in compost en digestaat. 
 
Ook de kostenbalans voor de provincie is, in overleg met projectleider Jan Cents, op een heel eenvoudige 
manier gemaakt (o.a. omdat de kostprijs van comaterialen voor de vergisting aan grote schommelingen 
onderhevig zijn).  
 
Financiële aspecten 

De financiële duurzaamheid is alleen benaderd vanuit het standpunt van de provincie. Er is dus alleen gekeken 
naar de financiële verschillen tussen afvoer naar een composteerinrichting en afvoer naar een 
vergistingsinstallatie en dus niet naar financiële gevolgen van de biogasproductie. 
 
 
5.3.2 Aannames voor bepalen van duurzaamheid van compostering en vergisting 

Voor het bepalen van de duurzaamheid moet een aantal aannames worden gemaakt. Die hebben bijvoorbeeld 
betrekking op de biogasproductie uit bermmaaisel, de transportafstanden tussen berm en vergister of 
composteerinrichting en de nutriëntverliezen die optreden tijdens de opslag van bermmaaisel. 
 
De aannames die zijn gemaakt voor het bepalen van de duurzaamheid voor energie en broeikasgassen zijn 
uitgewerkt in bijlage 4. Een deel van deze aannames is afkomstig uit literatuur; in het geval van vergisting 
gedeeltelijk gestaafd door metingen die nu zijn verricht. Een ander deel van de aannames is gemaakt op basis 
van informatie van de provincie Groningen. 
 
De aannames die zijn gedaan voor de landbouwkundige effecten zijn ook uitgewerkt in bijlage I. De 
belangrijkste aanname is dat de besparing op nutriënten is berekend op basis van de werkzame fracties van 
stikstof, fosfaat en kali in digestaat en compost. 
 
De aanname voor de financiële aspecten is dat de verwerking via compostering ca € 25 per ton bermmaaisel 
exclusief logistiek kost (bron provincie Groningen). 
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5.4 Resultaat 

5.4.1 Vergelijking berekende en gemeten biogasproductie 

Om te controleren of de aannames die gemaakt zijn voor de biogasproductie realistisch zijn, is de berekende 
elektriciteitproductie van de vergister bij Prins V.O.F. vergeleken met de gemeten elektriciteitproductie. De 
elektriciteitproductie is met elkaar vergeleken en niet de biogasproductie zelf, omdat van de laatste geen 
gegevens van de vergister bekend waren en van de elektriciteitproductie wel. 
 
Doordat in de vergister veel meer producten dan alleen bermmaaisel worden vergist en bermmaaisel maar een 
heel klein aandeel in de totale gasopbrengst heeft moest de berekening worden uitgevoerd voor alle producten 
die in de vergister worden aangevoerd. Aangenomen is dat wanneer de uitkomsten van de berekeningen goed 
overeenkomen met de werkelijke opbrengsten, ook de biogasopbrengsten uit bermmaaisel goed worden 
benaderd door de berekeningen.  
 
De gemeten en berekende elektriciteitopbrengsten (in kWh) gedurende de proef met bermmaaisel zijn 
weergegeven in tabel 16. Daaruit blijkt dat de berekende opbrengsten ca 11% hoger zijn dan de gemeten 
opbrengsten. Gezien het aantal onzekerheden dat ligt opgesloten in de berekeningen (aannames van 
biogasproductie, eigen elektriciteitsgebruik, rendement WKK-installatie) wordt dit verschil acceptabel geacht. 
Dat betekent dat de resultaten ook betrouwbaar genoeg zijn om de analyse van de duurzaamheid van 
vergisten van bermmaaisel uit te voeren. 
 
 

Tabel 16 

Totale elektriciteitproductie tijdens de proef met bermmaaisel. 

Elektriciteit Gemeten Berekend Verschil  

Productie 213800 239000 11% 

  
 
5.4.2 Energiebalans 

De energiebalans voor vergisten en composteren van bermmaaisel is samengevat in tabel 17. Daarbij is de 
energiebalans voor de besparing op kunstmest niet meegewogen, die wordt verderop apart besproken. 
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Tabel 17 

Energiebalans berekend voor 10.000 ton bermmaaisel uitgedrukt in duizend GJ per jaar. 

Energie  Vergisten Composteren 

Elektriciteit 5,3 0 
Warmte 1,1 0 

Besparing (opbrengst) 

kunstmestbesparing + + 
Installatie -2 -0,4 
Oogsten en verzamelen -1,3 -1,3 
Transport bermmaaisel -0,2 -0,15 
Transport digestaat -0,1  

Verbruik 

Transport compost  -0,03 

Totaal 
 2,8 -1,88 

 
 
De energiebalans is positief voor vergisten (2.800 GJ) en negatief voor composteren (-1.880 GJ). De 
elektriciteit en benutbare warmteproductie en het aantal huishoudens dat daarmee kan worden voorzien staat 
in tabel 18. Met de 1,38 miljoen kWh geproduceerde elektriciteit kunnen 329 huishoudens in hun jaarverbruik 
worden voorzien. Met de geproduceerde warmte zouden in theorie 31 huishoudens één jaar van warmte 
kunnen worden voorzien.  
 
 

Tabel 18 

Productie van elektriciteit en warmte uit  vergisten van 10.000 ton bermmaaisel. 

Energie Productie Huishoudens 

Elektriciteit (miljoen kWh) 1,38 329 
Warmte (duizend GJ) 1,1   31 

 
 
De belangrijkste kostenposten voor vergisten en composteren zijn oogsten en verzamelen en het verbruik van 
de installaties zelf. De lagere transportkosten voor bermmaaisel bij composteren worden veroorzaakt door de 
gewichtsverliezen die optreden gedurende de opslag in de berm voorafgaande aan afvoer naar de 
composteerinrichting. Compost moet over een grotere afstand worden getransporteerd dan digestaat. Toch 
zijn de hoeveelheid energie die nodig is voor transport veel lager. Dat komt door de veel geringere 
hoeveelheid compost die moet worden getransporteerd als gevolg van de gewichtsverliezen gedurende het 
gehele proces. Bij vergisten zijn die nagenoeg verwaarloosbaar. Vergisten is dus duurzamer dan composteren 
voor wat betreft de energiebalans. 
 
In figuur 1 is weergegeven hoe groot het energierendement van vergisten is, uitgedrukt als percentage van de 
energie in het geproduceerde gas. 
Het overall rendement bedraagt 29% indien 25% van de geproduceerde warmte kan worden afgezet bij 
huishoudens. Het overall rendement zou dalen tot 22% indien de warmte in het geheel niet afzetbaar zou zijn. 
Het overall rendement zou stijgen tot 51% indien alle warmte nuttig gebruikt zou kunnen worden. 
Verbruik van warmte en elektriciteit door de vergister zelf bedraagt 7%, tijdens maaien en verzamelen wordt 
9% verbruikt en door transport van bermmaaisel en digestaat 2%. 
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Figuur 1 

Energieverbruik bij vergisten van bermmaaisel.  

  
 
5.4.3 Broeikasgassenbalans 

De broeikasgassenbalans voor vergisten en composteren is weergegeven in tabel 19. De overall balans is een 
besparing van ruim 1400 en bijna 460 ton CO2 voor respectievelijk vergisten en composteren. 
 
Maaien en verzamelen en de opslag van koolstof in de bodem zijn in beide processen gelijk. De verklaring van 
de verschillen in transport van bermmaaisel en compost of digestaat zijn dezelfde als die bij energie. 
 
 

Tabel 19 

Broeikasgassenbalans van vergisten en composteren van 10.000 ton bermmaaisel, uitgedrukt in tonnen CO2-equivalenten. 

 Vergisten Composteren 

Maaien en verzamelen 56 56 
Transport bermmaaisel 14,6 6,3 
Transport digestaat 8,8  
Transport compost  1,2 
Installatie   
- energieverbruik  15,1 
- lekkage  35  
N2O en CH4 9 62,4 
Vermeden fossiele brandstof   
- elektriciteit -864  
 warmte -63  
Koolstofopslag bodem -598,8 -598,8 
Totaal -1402,7 -457,8 
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De belangrijkste besparingen bij vergisten zijn de vermeden emissies uit fossiele brandstof door de 
biogasproductie en de opslag van stabiele koolstof in de bodem. Voor composteren is alleen de laatste post 
een belangrijke besparing. Vergisten is in dat opzicht dus duurzamer. 
 
Als er totaal geen warmtegebruik mogelijk is, daalt de besparing bij vergisten tot 1340 ton; bij 100% nuttig 
gebruik van warmte stijgt de besparing tot 1593 ton.  
 
De besparing in broeikasgassen ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstoffen, berekend volgens de 
Cramer criteria (NTA8080), is 46%, 51% en 67% bij respectievelijk geen gebruik, 25% gebruik en 100% 
gebruik van de geproduceerde warmte.  
 
 
5.4.4 Landbouwkundige waarde 

De vergelijking van de landbouwkundige waarde van digestaat en compost wordt uitgevoerd op basis van de 
waardegevende bestanddelen. Digestaat wordt in de landbouwpraktijk toegepast op basis van de aanwezige 
nutriënten terwijl compost gewaardeerd wordt vanwege de recalcitrante organische stof. 
 
Organische stof 

De hoeveelheid organische stof (OS) die overblijft na vergisten en composteren staat vermeld in tabel 20. De 
hoeveelheid organische stof die overblijft na vergisten is iets hoger dan na composteren (respectievelijk 1.721 
en 1.215 ton), doordat er bij composteren relatief meer organische stof wordt afgebroken. Maar daar staat 
tegenover dat de OS die overblijft in het digestaat beter afbreekbaar is in de bodem. Dus niet alleen de 
hoeveelheid is anders, ook de kwaliteit van de organische stof verschilt. Daardoor wordt een vergelijking 
tussen composteren en vergisten erg lastig.  
 
Nutriënten 

De hoeveelheid werkzame nutriënten die achterblijven in digestaat en compost van bermmaaisel staan vermeld 
in tabel 20. 
De lagere hoeveelheid kali in compost ten opzichte van vergisten komt volledig door de 25% die verloren gaat 
tijdens de opslag van bermmaaisel in de berm. De veel lagere hoeveelheid werkzame stikstof in compost komt 
door de verliezen tijdens opslag en composteren, de verschillen in stikstofvormen in compost en digestaat die 
leiden tot een veel lagere werkingscoëfficiënt voor stikstof uit compost (19%) dan uit digestaat (75%). 
 
Op basis van deze berekeningen is de landbouwkundige waarde van de nutriënten van digestaat dus hoger dan 
die van compost. 
 
Besparing op kunstmest levert indirect ook een besparing op energieverbruik uit fossiele brandstoffen en 
daarmee ook op broeikasgasemissies op. Gezien de onzekerheden die er in de besparing op 
kunstmestuitkomsten zitten, zijn deze besparingen niet meegenomen in de tabellen 18 en 19. Maar 
aangenomen kan worden dat de besparingen in broeikasgassen proportioneel zijn aan de besparing in 
kunstmest. 
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Tabel 19 

Organische stof en werkzame nutriënten in digestaat en compost uit 10.000 ton bermmaaisel. 

Waardegevend bestanddeel Digestaat Compost 

Organische stof (ton) 1721 1215 
Stikstof (kg N) 67987 5099 
Fosfaat (kg P2O5) 11200 11200 
Kali (kg K2O) 78500 58875 

 
 
5.4.5 Financiële duurzaamheid 

Marktwerking 

De kosten die de provincie moet maken voor de verwerking van bermmaaisel bestaan uit kosten voor maaien 
en verzamelen en kosten voor het aanbieden aan een composteerinrichting of een vergistinginstallatie. De 
kosten voor maaien en verzamelen zijn in beide gevallen gelijk. Het verschil tussen composteren en vergisten 
wordt dus bepaald door het verschil in het bedrag dat door de verwerker wordt gevraagd. 
Verwerken via composteren kost ca. € 25 per ton bermmaaisel (informatie provincie Groningen). Het 
aanbieden aan een vergistinginstallatie gebeurde in dit experiment om niet (informatie provincie Groningen). Zo 
lang dat zo blijft is de besparing in kosten dus € 250.000 voor 10.000 ton bermmaaisel.  
Of dat zo blijft indien vergisten een gangbare verwerking wordt valt moeilijk te overzien. Marktmechanismen 
zullen gaan werken, zowel aan de kant van vergisting als aan die van compostering.  
 
De aantrekkelijkheid van bermmaaisel voor een vergister wordt bepaald door de kostprijs, de 
elektriciteitopbrengst en het gemak waarmee het materiaal kan worden verwerkt. Ten opzichte van een aantal 
andere covergistingsmaterialen is de kostprijs erg laag. Maar ook de elektriciteitopbrengst is relatief gering en 
bovendien worden er specifieke eisen gesteld aan de toepassing van bermmaaisel in de vergister. Het zou 
kunnen dat ook eigenaren van vergistingsinstallaties in de toekomst een bedrag gaan vragen voor het 
verwerken van bermmaaisel. 
Aan de andere kant neemt het aantal vergistingsinstallaties nog steeds toe, waardoor er krapte ontstaat op het 
aanbod van covergistingsmaterialen. Dat zou er toe kunnen leiden dat aanbieders van bermmaaisel zelfs geld 
kunnen vragen voor het materiaal. Dit gebeurt al bij natuurgras. 
 
Verwerken in vergistingsinstallaties leidt automatisch tot een lager aanbod aan composteerinrichtingen. Dat 
zou kunnen leiden tot een verlaging van de prijzen van composteren. 
 
Bovendien is er nog de onzekerheid of digestaat waarin bermmaaisel is verwerkt als meststof zal worden 
aangemerkt. Als dat niet het geval is, moet digestaat van bermmaaisel als afvalstof worden aangemerkt en 
moet er een provinciale milieuontheffing worden afgegeven. Onduidelijk is op wie  de kosten verhaald zullen 
worden. 
 
Door deze onzekerheden is het onmogelijk om een goed gefundeerde uitspraak te kunnen doen over de 
financiële gevolgen voor de provincie van het vergisten in plaats van composteren van bermmaaisel.  
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SDE-subsidie 

Als laatste moet ook nog genoemd worden dat vergisting van biomassa financieel alleen mogelijk is dankzij de 
subsidie op duurzame energie. Dit betreft de Stimulering van Duurzame Energie10 (SDE subsidie). De SDE-
subsidie kent een basisbedrag dat in 2010 varieert tussen € 0,16 en € 0,195  per geleverde kWh, afhankelijk 
van de efficiëntie waarmee de geproduceerde warmte wordt afgezet. Het bedrag geldt voor een marktprijs van 
€ 0,044 per kWh. Bij hogere marktprijzen gaat het subsidiebedrag omlaag. In 2008 was de correctie € 0,07.   
Stel dat de correctie op de subsidie € 0,07 per kWh blijft. Bij vergisting op boerderijschaal, met een geringe 
mogelijkheid om warmte af te zetten, zou dat neerkomen op een subsidie van € 0,11 per kWh. Dit betekent 
dat voor de geleverde 1,38 miljoen kWh elektriciteit uit bermmaaisel ruim € 152000 aan subsidie zou worden 
ontvangen. Waarmee de kostenbesparing voor de ene overheid (provincie) voor een deel wordt betaald door 
een andere overheid (rijk). 
 
Conclusies 
Vergisten van bermmaaisel is duurzamer dan composteren wanneer wordt gekeken naar:  

– de energieproductie,  
– de besparing op broeikasgassen,   
– de landbouwkundige waarde van digestaat ten opzichte van compost.  

 
Over de financiële aspecten bestaan teveel onzekerheden om duidelijke uitspraken te rechtvaardigen. 
 

 
 
10 http://www.senternovem.nl/sde/ 
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6 Gevolgtrekkingen en aanbevelingen 

De proef met de monitoring van de samenstelling en kwaliteit van bermmaaisel heeft uitgewezen dat 
bermmaaisel een potentiële bijdrage kan leveren aan de biogasproductie bij vergisting met dierlijke mest. De 
berekende biogasproductie is hoger dan die van dierlijke mest. De praktijk- ervaring wijst op een acceptabel 
covergistingsmateriaal mits het bermmaaisel snel na het maaien in geklepelde vorm wordt aangeleverd. Het 
monitoren van de vergisting van bermmaaisel wijst uit dat met een beperkt aandeel (procenten) in het rantsoen 
verantwoord vergist kan worden. De kwaliteit van het bermmaaisel is in zeven van de negen wegvakken van 
milieuhygiënisch acceptabele kwaliteit. In twee van de negen gevallen niet; het Ni-gehalte is te hoog. Bij een 
monster met een te hoog Ni-gehalte werd ook een te hoog gehalte aan dioxines vastgesteld.  
 
Vergisten van bermmaaisel is duurzamer dan composteren wanneer wordt gekeken naar:  

– de energieproductie,  
– de besparing op broeikasgassen,   
– de landbouwkundige waarde van digestaat ten opzichte van compost.  

 
Over de financiële aspecten bestaan teveel onzekerheden om duidelijke uitspraken te rechtvaardigen. De 
haalbaarheid van vergisting van bermmaaisel wordt marktgestuurd. Vraag en aanbod van 
covergistingsmaterialen bepalen de positie van bermmaaisel op die markt. Het aandeel bermmaaisel op die 
markt is relatief klein en het product moet concurreren tegen covergistingsmaterialen die aanzienlijk hogere 
biogasproductie leveren. Daarentegen is op die markt naar opvatting van de praktijk een tekort aan 
covergistingsmaterialen (Hoop et al., 2010). Er is daardoor een perspectief voor vergisting van een product 
als bermmaaisel. 
 
 
6.1 Wetgeving 

De positie van bermmaaisel in de wetgeving is op zich duidelijk. Het is een reststof die vrijkomt bij een 
bewerkingsproces en bermmaaisel ressorteert daardoor in beginsel onder de Wet Milieubeheer. Onderscheid 
kan daarbij aangebracht worden of het maaisel direct in de omgeving van het vrijkomen door maaien verwerkt 
kan worden of dat er sprake is van afvoer over grotere schaal. Afvoer naar een composteerder of een 
vergistingsinstallatie betekent verwerking van bermmaaisel als reststof tot compost of tot digestaat. In 
beginsel geldt dan de Meststoffenwet. Voor compost gelden de samenstellingseisen gegeven in het 
Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Bermmaaisel kan als covergistingsmateriaal gebruikt worden mits 
opgenomen in bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Bijlage Aa reguleert stoffen die als 
meststof gebruikt mogen worden, hulpstoffen om meststoffen te produceren en covergistingsmaterialen. Om 
in die bijlage Aa opgenomen te worden dient het maaisel vijf criteria te doorstaan. Deze zijn: 

1 De herkomst van de stof die qua herkomst, samenstelling en eventuele bereidingswijze eenduidig te 
identificeren is. 

2 De stof dient bij te dragen aan biogasproductie, d.w.z. de biogasproductie moet tenminste gelijk zijn 
aan die van dierlijke mest. 

3 De stof dient een landbouwkundige waarde te vertegenwoordigen waardoor het resulterende 
digestaat een landbouwkundige werkzaamheid heeft. 

4 De residuen van de stof die achterblijven na vergisting mogen geen landbouwkundige en/of 
milieukundige risico’s leveren.  
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5 Milieuhygiënische aspecten. Aanwezige anorganische en organische contaminanten dienen niet te 
leiden tot normoverschrijdende vrachten bij verantwoord landbouwkundig gebruik. 

 
Bijlage Aa betreft een generieke regulering. Iedereen mag een covergistingsmateriaal dat opgenomen is in 
bijlage Aa gebruiken en verhandelen. Dit uitgangspunt bij regulering knelt bij de opname van bermmaaisel in 
bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Hoewel er informatie verkregen is over de kwaliteit en 
samenstelling van het bermmaaisel van drie provinciale wegen, kan niet gesteld worden dat daardoor een 
representatief beeld verkregen is van bermmaaisel van iedere Nederlandse weg of zelfs maar iedere 
provinciale weg in Groningen. Daarnaast heeft het onderzoek uitgewezen dat niet altijd aan de 
milieuhygiënische criteria wordt voldaan (te hoog nikkelgehalte, incidenteel te hoog dioxinegehalte). In dit 
onderzoek is onderscheid aangebracht tussen het 1M- en OM-maaisel. Dit onderscheid is proeftechnisch goed 
aan te brengen maar vanuit handhavingsoogmerk is dit onderscheid niet makkelijk concreet te maken. Met 
andere woorden  hoe controleer je of een partij bermmaaisel afkomstig is van het 1M-maaisel of van het OM-
maaisel? Van het 1M-maaisel is wel de belasting met zware metalen en arseen bekend maar niet de belasting 
met organische contaminanten. Juist direct langs de weg zal door wegverkeer de belasting met organische 
contaminanten nadere aandacht vragen om enig risico uit te sluiten. Aan criteria 1 en 5 kan bermmaaisel 
gegeven de huidige stand van zaken niet beantwoorden. Er is daarvoor meer inzicht nodig in de 
milieuhygiënische kwaliteit van bermmaaisel van Nederlandse wegbermen (en in beginsel ook van wegbermen 
in andere landen omdat eenmaal opgenomen in bijlage Aa de stof ook uit het buitenland geïmporteerd mag 
worden). Daarnaast is inzicht nodig of het onderscheid tussen het 1M- en OM-maaisel kan vervallen. 
Bermmaaisel voldoet aan criterium 2. Het is aannemelijk dat het bermmaaisel tenminste evenveel, en naar 
verwachting meer, biogas produceert dan dierlijke met. Bermmaaisel heeft een landbouwkundige 
werkzaamheid omdat dit maaisel organische stof en nutriënten levert en daardoor een landbouwkundige 
werkzaamheid heeft. En bij verantwoord landbouwkundige toepassing van het digestaat van vergisting van 
bermmaaisel worden geen risico’s voorzien voor mens, dier, gewas of milieu. 
Regulering middels de Meststoffenwet is op dit moment nog niet realiseerbaar. Wel wordt door het ministerie 
van LNV overwogen om een andere systematiek voor de beoordeling van covergistingsmaterialen te gaan 
invoeren. Er is ten tijde van het schrijven van dit rapport nog geen duidelijkheid over mogelijke wijzigingen 
en/of aanpassingen van de toelating van aangewezen stoffen. Er is advies door Hoop et al. (2010) uitgebracht 
over alternatieve vormen van regulering. Verschillende opties worden daarbij gegeven (regulering van input, 
regulering van throughput of regulering van output). De eerste twee opties behelzen kennis over de 
samenstelling en kwaliteit van het covergistingsmateriaal, de derde optie vergt kennis over de samenstelling 
en kwaliteit van het digestaat. Als het ministerie van LNV kiest voor één van deze alternatieve opties - er dient 
rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat er geen wijziging in de toelatingssystematiek hoeft op 
te treden - dan kan de provincie Groningen hierop inspelen met het beleid rond bermmaaisel. Bij de opties 1 en 
2 kunnen bermen die schoon en onverdacht bermmaaisel leveren geselecteerd worden voor vergisting. Bij 
optie 3 ligt de verantwoording bij de ondernemer van een vergistingsinstallatie. Die zal inname van 
covergistingsmaterialen in zijn totaliteit bekijken; er is dan reden om aan te nemen dat de bijdrage aan de 
biogasproductie de keuze bepaalt en niet de milieuhygiënische kwaliteit omdat het aandeel bermmaaisel in het 
rantsoen gering is en de belasting met contaminanten slechts een fractie is ten opzichte van die van andere 
covergistingsmaterialen. 
Zolang er geen afdoende regeling is voor bermmaaisel in de kaders van de Meststoffenwet, blijft bermmaaisel 
een stof die valt onder het regiem van de Wet Milieubeheer. Het onderzoek wijst uit dat vergisting van 
bermmaaisel bij een beperkt aandeel in het rantsoen van een vergistingsinstallatie een digestaat levert dat als 
schoon en onverdacht kan worden aangemerkt mits overige covergistingsmaterialen eveneens schoon en 
onverdacht zijn. Dit zijn relatief eenvoudige aspecten die gereguleerd kunnen worden bij het verlenen van 
vergunningen in het kader van de Wet Milieubeheer: 

– maximum aan rantsoen. Dit maximum zou afgeleid kunnen worden uit tabel 7 en tabel 9 door 
uitgaande van de maximaal toelaatbare vracht aan nikkel respectievelijk dioxines te berekenen welk 
percentage bermmaaisel in plaats van 50% niet leidt tot normoverschrijding. Om risico’s bij nikkel en 



 

 Alterra-rapport 2064 53 

dioxines uit te sluiten is een certificerings-systeem of borgingssysteem nodig. Wegconstructies en/of 
bodems van wegbermen die een risico geven op contaminatie van bermmaaisel zouden door een 
dergelijk systeem traceerbaar moeten zijn waardoor zij uitgezonderd kunnen worden. Dit vraagt om 
de ontwikkeling van een afdoend borgingssysteem gebaseerd op basis van kennis van de 
wegconstructie en de bodemkwaliteit van de wegbermen. 

– eisen aan overige covergistingsmaterialen. Deze dienen voor te komen in bijlage Aa van de 
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. 

In beginsel zijn dit generieke eisen die in het kader van de Wet Milieubeheer relatief eenvoudig voorgeschreven 
kunnen worden.  
 
 
6.2 Duurzaamheid en haalbaarheid 

Het onderzoek wijst uit dat vergisting van bermmaaisel duurzamer is dan composteren. Qua praktische 
uitvoering is vergisting van bermmaaisel ook haalbaar. Of het economisch duurzaam en haalbaar is, zal 
afhangen van hoe de markt voor grondstoffen voor compostering en voor vergisting reageert op het aanbod. 
In theorie zouden deze twee markten complementair moeten zijn. Minder makkelijk afbreekbare organische 
stof is meer geschikt om compost te maken. Compost is een waardevol bodemverbeterend middel, vooral 
gewaardeerd op recalcitrante organische stof. Makkelijk afbreekbare organische stof is juist meer geëigend 
voor vergisting. Digestaat is een waardevolle meststof, vooral gewaardeerd als nutriëntenbron. Een selectie 
van bronnen van organische stof door de markt is denkbaar, maar in de uitvoeringspraktijk zal dit naar onze 
verwachting toch niet makkelijk gerealiseerd worden. Er zal een vorm van marktwerking gaan optreden, maar 
hoe die gaat verlopen is nu niet goed aan te geven. 
 
 
6.3 Aanbevelingen 

Het door de provincie Groningen ingezette spoor om bermmaaisel duurzamer te gaan verwerken verdient een 
vervolg nu blijkt dat verwerking via vergisting duurzamer is. Er zijn wel aandachtspunten die nadere aandacht 
vragen. 

– Duurzame toepassing van bermmaaisel als covergistingsmateriaal vraagt kennis van de bronnen die 
tot contaminatie van bermmaaisel kunnen leiden. Aanbevolen wordt om na te gaan of kennis over de 
opbouw van de verhardingsconstructie en de mate waarin daardoor bermmaaisel gecontamineerd 
kan worden, sturing geeft aan de selectie van voor vergisting geschikte wegbermen. 

– Direct hierop aansluitend wordt aanbevolen om het bovengenoemde te onderzoeken in samenhang 
met de beschikbaarheid van contaminanten in de bodem van de wegbermen voor opname door de 
bermvegetatie. Een spin off van dit onderzoek kunnen beheersmaatregelen van de bodem van 
bermen zijn die erop gericht zijn om contaminatie adequaat te verminderen. Een beheersmaatregel 
kan bijvoorbeeld sturing via de zuurgraad (bekalking) en/of van het gehalte aan organische stof zijn. 

– Bermmaaisel heeft potentie om de biogasproductie te verhogen. Het vraagt echter nog aandacht om 
die potentie ook maximaal te gaan benutten. Dit vraagt optimalisatie van de maaiwerkzaamheden van 
de bermen, het klepelen en het aanleveren van bermmaaisel dat zo vers mogelijk is in verband met 
het behouden van waardevolle inhoudstoffen van bermmaaisel (waaronder suiker) en dat een 
adequaat vochtgehalte heeft voor inkuilen. Klepelen geeft een aanzienlijk betere homogeniserende 
werking dan bijvoorbeeld maaisel dat verkregen wordt met de opraapsnijwagen. Er is veel kennis 
beschikbaar over inkuilen. Aanbevolen wordt om die kennis te ontsluiten en toe te passen op 
bermmaaisel voor energiewinning. Dit vraagt aanpassingen in de werkfilm van de afdelingen 
wegbeheer van de provincie Groningen. Naast verantwoord wegbeheer dienen de werkzaamheden 
geoptimaliseerd te worden voor optimalisatie van de energiewinning. Hierbij kan nagegaan worden of 



 

54 Alterra-rapport 2064 

toevoegmiddelen en maaitijdstippen bij een gewenst drogestofgehalte van het bermmaaisel 
aantrekkelijke en/of noodzakelijke beheersmaatregelen zijn. 

– De aanwezigheid van grond is een belangrijk aandachtspunt. Grond is zowel vanuit oogmerk van 
vergisting als vanuit oogmerk van eventuele contaminatie met anorganische en organische 
contaminanten ongewenst. Bij de verzameling van bermmaaisel dient de inname van grond tot een 
minimum beperkt te blijven. Aanbevolen wordt vast te stellen hoe die inname van grond 
geminimaliseerd kan worden. 

– Er is praktische ervaring opgedaan met de vergisting van bermmaaisel. De daadwerkelijke 
biogasopbrengst en gaskwaliteit werd niet bepaald; het onderzoek was daarvoor te praktijk gericht. 
Biogasopbrengst en gaskwaliteit zijn tegenwoordig routinebepalingen die uitgevoerd worden door 
laboratoria, gericht op de markt met vergistingsinstallaties. Aanbevolen wordt om biogasopbrengst 
en gaskwaliteit daadwerkelijk te meten. 
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Bijlage 1 Bodem en vegetatie van de N46, N360 en N993 

Weg Nr. Hm-paal Substraat Substraat SubstraatVegetatie Vegetatie Vegetatie Opmerkingen 

N46 1 12.8 0-5 zand > 5 klei  100% gras    
N46 2 15.3 0-30 klei afslibbaar 50%  gefreesd    

N46 3 18.1 0-30 klei   80% gras + klaver    

N46 4 19.9 0-20 zand 0-20 cm zand > 30 klei 75% gras, 25% kruiden    

N46 5 21 0-30 klei   100% gras    

N46 6 21.7 0-10 zand 10-30 klei  75% gras 20% weegbree  5% kruiden  

N46 7 24.5 0-10 zand 10-30 klei  60% gras 20% klaver  20% kruiden Als 'knippunt aangegeven 
door provincie' 

N46 8 25.5 0-5 zand 5-30 klei  70% gras 20% klaver   westzijde niet meer gefreesd 

N46 9 29.7 0-60 zand   30% gras 50% klaver 10% overige kruiden Als knippunt aangeven door 
Alterra 

N46 10 30.9 0-10 humusrijk  
zand 

10-30 verdicht zand  50% gras 40% klaver  10% perzikkruid sporen van waterstagnatie  

N46 11 37.5 0-40 zand   30% gras 50% klaver 20% zuring  

N360  1 24 0-60 zand   95% gras 5% klaver en paardenbloem en paardenstaart  zeer droog 

N360   25.5    veel riet en veel vlinderbloemigen   

N360  2 22 0-30 zand > 30 klei  80% gras en riet 10% klaver en schermbloemigen   

N360  3 20.5 0-5 zwart zand 5-40 scherp wit zand  50% gras 50% klavers en perzikkruid en een enkele distel molshopen, opgebrachte 
grond ongeveer 3 m 

N360  4 15.3 0-20  humusrijk 
zand 

20 - > klei  75% gras  25% weegbree en akkerwinde   

N360  5 9.3 0-20 humusrijk 
zand 

  75% gras 25% perzikkruid en smeerwortel  opgebrachte grond 1.20 m. 

N360  6 6 0-30 zand 30-40 klei  50% gras 20% riet en distels kruiskruid  

N993 1 2 0 klei   80% gras 10% klaver en weegbree  zeer verdichte grond 

N993 2 6 0 klei   80% gras 10% klaver en weegbree  zeer verdichte grond 
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Bijlage 2 Milieutoets zware metalen en arseen 

De milieutoets voor zware metalen en arseen kent drie stappen (Dijk et al, 2010). In deze bijlage wordt het resultaat van de milieutoets per stap gegeven voor ieder 
monsters. De waarden zijn uitgedrukt in het percentage van de maximaal toelaatbare vracht (stap 1 en 2) of als percentage van de verhouding ten opzichte van de 
referentie dierlijke mest (stap). 1M = 1 meter maaisel, OM = overig maaisel, vj = voorjaar, nj = najaar 
 

Toets Contaminant vj OM N360 Groningen - Ten Post vj OM N360 Ten Post - Delfzijl vj OM N46 zanddeel vj OM N46 kleideel vj OM N993

Stap 1 Cd 4,8 6,5 5,8 10,1 7,5
 Cr 22,3 23,7 64,5 36,3 147,2

 Cu 35,1 61,3 59,7 49,0 97,3

 Hg 8,0 10,8 9,6 8,5 12,5

 Ni 23,9 37,6 151,7 71,8 237,1

 Pb 28,7 29,8 41,2 22,2 121,6

 Zn 49,8 59,1 60,2 50,7 106,1

 As 19,9 2,7 24,1 21,1 31,2

  

Stap 2 Cu/P2O5 11,0 13,0 12,6 10,3 20,3

 Zn/P2O5 26,4 21,3 21,5 18,0 37,6

  

Stap 3 Cd 15,5 17,3 14,4 17,2 18,2

 Cr 20,3 15,6 40,0 23,5 62,4

 Cu 258,6 305,7 248,8 255,6 332,1

 Hg 13,7 14,2 12,8 12,4 15,0

 Ni 30,1 31,8 96,2 50,4 107,7

 Pb 22,5 15,5 25,0 13,9 49,7

 Zn 172,8 189,8 160,4 161,9 214,3

 As 19,5 7,7 18,4 16,4 18,9
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Toets Contaminant vj 1M N360 Groningen - Ten Post vj 1M N360 Ten Post - Delfzijl vj 1M N46 zanddeel vj 1M N46 kleideel vj 1M N993

Stap 1 Cd 36,5 53,4 19,1 9,8 6,3
 Cr 46,0 21,8 35,1 68,6 111,1

 Cu 112,0 104,4 77,4 85,8 65,0

 Hg 8,7 8,1 8,0 8,2 10,5

 Ni 156,3 95,1 97,7 190,0 173,0

 Pb 84,6 72,8 27,5 29,4 48,7

 Zn 128,0 123,4 103,7 114,4 91,7

 As 21,7 20,2 19,9 20,4 26,2

  

Stap 2 Cu/P2O5 25,2 27,2 19,0 22,1 14,8

 Zn/P2O5 49,0 54,5 43,2 50,1 35,4

  

Stap 3 Cd 30,8 38,9 23,9 18,4 18,3

 Cr 26,1 15,5 22,7 47,6 50,2

 Cu 330,8 360,6 317,8 289,4 329,4

 Hg 13,6 14,4 13,6 13,3 14,7

 Ni 85,5 58,0 63,4 132,2 85,9

 Pb 40,5 33,9 16,3 20,8 22,5

 Zn 222,5 238,5 215,4 210,4 215,3

 As 16,3 16,0 16,3 18,3 17,5
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Toets Contaminant nj OM N360 Ten Post - Groningen nj OM N360 Ten Post - Delfzijl nj OM N46 zanddeel nj OM N993

Stap 1 Cd 27,3 67,4 11,6 13,1
 Cr 76,3 63,6 31,8 60,0

 Cu 102,5 149,7 69,4 73,1

 Hg 11,4 12,5 9,6 10,9

 Ni 398,7 243,3 125,2 136,5

 Pb 74,3 149,7 22,4 27,8

 Zn 113,9 156,0 77,1 90,1

 As 28,5 33,7 24,1 27,3

  

Stap 2 Cu/P2O5 21,4 31,3 15,2 15,3

 Zn/P2O5 40,4 55,4 28,6 32,0

  

Stap 3 Cd 26,1 44,0 20,2 19,9

 Cr 42,3 33,9 18,2 30,7

 Cu 294,0 330,2 330,2 308,8

 Hg 14,0 14,7 14,2 14,2

 Ni 209,4 124,6 65,1 72,9

 Pb 39,0 70,2 11,7 14,5

 Zn 199,4 225,1 208,4 201,6

 As 19,7 21,4 16,3 18,0
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Toets Contaminant nj 1M N360 Groningen - Ten Post nj 1M N360 Ten Post - Delfzijl nj 1M N46 zanddeel nj 1M N993

Stap 1 Cd 81,5 94,0 36,4 17,2
 Cr 45,6 156,6 170,7 36,4

 Cu 169,8 174,5 99,0 79,5

 Hg 9,7 11,2 10,1 9,6

 Ni 160,1 75,5 156,6 38,3

 Pb 138,3 151,0 41,7 21,6

 Zn 201,4 229,3 131,3 91,0

 As 29,6 28,0 25,3 23,9

  

Stap 2 Cu/P2O5 35,5 38,8 25,6 16,8

 Zn/P2O5 71,5 86,7 57,6 32,7

  

Stap 3 Cd 50,4 53,5 31,6 22,2

 Cr 25,8 69,5 77,1 19,3

 Cu 339,1 366,8 358,9 336,9

 Hg 13,5 14,8 15,2 14,1

 Ni 87,2 47,5 82,9 31,3

 Pb 65,1 64,3 20,6 11,0

 Zn 245,5 267,4 241,7 214,4

 As 19,5 18,3 17,9 15,9
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Bijlage 3 Organische microverontreinigingen in digestaat 

Stofgroep Stof Eenheid Digestaat

   Bij aanvang Na vergisting voorjaarsmaaisel Na vergisting najaarsmaaisel

 Vochtgehalte % 93,4 92,3 91,6 
      

Dioxines 2,3,7,8-TCDF ng/kg product <0,05 <0,05 <0,05 

 1,2,3,7,8-PeCDF ng/kg product <0,05 <0,05 <0,05 

 2,3,4,7,8-PeCDF ng/kg product <0,05 <0,05 <0,05 

 1,2,3,4,7,8-HxCDF ng/kg product <0,05 <0,05 <0,05 

 1,2,3,6,7,8-HxCDF ng/kg product <0,05 <0,05 <0,05 

 2,3,4,6,7,8-HxCDF ng/kg product <0,05 <0,05 <0,05 

 1,2,3,7,8,9-HxCDF ng/kg product <0,05 <0,05 <0,05 

 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF ng/kg product 0,09 0,13 0,11 

 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ng/kg product <0,05 <0,05 <0,05 

 OCDF ng/kg product 0,11 0,13 0,16 

      

 2,3,7,8-TCDD ng/kg product <0,05 <0,05 <0,05 

 1,2,3,7,8-PeCDD ng/kg product <0,05 <0,05 <0,05 

 1,2,3,4,7,8-HxCDD ng/kg product <0,05 <0,05 <0,05 

 1,2,3,6,7,8-HxCDD ng/kg product <0,05 <0,05 <0,05 

 1,2,3,7,8,9-HxCDD ng/kg product <0,05 <0,05 <0,05 

 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD ng/kg product 0,14 0,22 0,19 

 OCDD ng/kg product 1,11 1,29 1,36 

      

 WHO-PCDD/F-TEQ [lb] TEQ/kg product 0,00 0,00 0,00 

 WHO-PCDD/F-TEQ [ub] TEQ/kg product 0,17 0,17 0,17 
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Stofgroep Stof Eenheid Digestaat 

   Bij aanvang Na vergisting voorjaarsmaaisel Na vergisting najaarsmaaisel

non-ortho-PCB's PCB 81 ng/kg product <0,05 <0,05 <0,05 
 PCB 77 ng/kg product 0,64 0,51 0,40 

 PCB 126 ng/kg product 0,057 0,072 0,065 

 PCB 169 ng/kg product <0,05 <0,05 <0,05 

      

 WHO-NO-PCB-TEQ [lb] TEQ/kg product 0,01 0,01 0,01 

 WHO-NO-PCB-TEQ [ub] TEQ/kg product 0,01 0,01 0,01 

      

mono-ortho-PCB's PCB 123 ng/kg product <10 <10 <10 

 PCB 118 ng/kg product <10 <10 <10 

 PCB 114 ng/kg product <10 <10 <10 

 PCB 105 ng/kg product <10 <10 <10 

 PCB 167 ng/kg product <10 <10 <10 

 PCB 156 ng/kg product <10 <10 <10 

 PCB 157 ng/kg product <10 <10 <10 

 PCB 189 ng/kg product <10 <10 <10 

      

 WHO-MO-PCB-TEQ [lb] TEQ/kg product 0,00 0,00 0,00 

 WHO-MO-PCB-TEQ [ub] TEQ/kg product 0,02 0,02 0,02 

      

 WHO-PCB-TEQ [lb] TEQ/kg product 0,01 0,01 0,01 

 WHO-PCB-TEQ [ub] TEQ/kg product 0,03 0,03 0,03 

      

 WHO-PCDD/F-PCB-TEQ [lb] TEQ/kg product 0,01 0,01 0,01 

 WHO-PCDD/F-PCB-TEQ [ub] TEQ/kg product 0,20 0,20 0,20 
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Stofgroep Stof Eenheid Digestaat

   Bij aanvang Na vergisting voorjaarsmaaisel Na vergisting najaarsmaaisel

indicator-PCB's PCB 028 ng/kg product <100 <100 <100
 PCB 052 ng/kg product <100 <100 <100

 PCB 101 ng/kg product <100 <100 <100

 PCB 153 ng/kg product <100 <100 <100

 PCB 138 ng/kg product <100 <100 <100

 PCB 180 ng/kg product <100 <100 <100

 Totaal indicator PCB's [ub] ng/kg product 600 600 600

   

Pesticiden α-HCH ng/g product <1 <1 <1

 β-HCH ng/g product <1 <1 <1

 γ-HCH (lindaan) ng/g product <1 <1 <1

 HCB ng/g product <1 <1 <1

 Aldrin ng/g product <1 <1 <1

 Dieldrin ng/g product <1 <1 <1

 Endrin ng/g product <1 <1 <1

 Isodrin ng/g product <1 <1 <1

 o,p'-DDE ng/g product <1 <1 <1

 p,p'-DDE ng/g product <1 <1 <1

 o,p'-TDE ng/g product <1 <1 <1

 p,p'-TDE ng/g product <1 <1 <1

 o,p'-DDT ng/g product <1 <1 <1

 p,p'-DDT ng/g product <1 <1 <1
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Stofgroep Stof Eenheid Digestaat

   Bij aanvang Na vergisting voorjaarsmaaisel Na vergisting najaarsmaaisel

Minerale olie Minerale olie mg/g 1,00 1,05 1,32 
      

PAK's  Naftaleen ng/g product <1 <1 6 

 Fenanthreen ng/g product <1 5 3 

 Antraceen ng/g product <1 1 <1 

 Fluoranteen ng/g product 5 6 3 

 Benz[a]anthraceen/Chryseen** ng/g product 2 4 2 

 Benzo[b/k]Fluoranteen** ng/g product 2 2 1 

 Benzo[a]pyreen ng/g product <1 1 <1 

 Indeno[123-cd]pyreen ng/g product 3 2 2 

 Benzo[ghi]peryleen ng/g product 1 <1 <1 
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Bijlage 4 Verantwoording aannames bij 

berekeningen van het duurzaamheidonderzoek 

Energieverbruik 

 
Maaien en verzamelen 

Het energieverbruik voor maaien en verzamelen van bermmaaisel is gelijk gesteld voor composteren en 
vergisten. De Ecoinvent database v2.0 (Anonymus, 2009) geeft een waarde op van 0,63 kg diesel per ton 
bermmaaisel, exclusief het onderdeel schudden, uitgaande van een opbrengst van 3,5 ton droge stof per ha 
berm en een drogestofgehalte van 20%. Omgerekend komt dit neer op 26,7 MJ per ton bermmaaisel, 
versgewicht. Klop et al. (2005) geven een waarde van 0,28 MJ per kg drogestof voor gras op biologische 
bedrijven. Maaien en verwerken kost dan 56 MJ per ton bermmaaisel aan energie, hoofdzakelijk in de vorm van 
diesel. 
 
Hier wordt gerekend met een waarde van 26,7 MJ per ton bermmaaisel. Voor de vergelijking tussen 
composteren en vergisten maakt de waarde eigenlijk niet zoveel uit, omdat deze post in beide 
verwerkingsmethoden gelijk is. 
 
Transport 

De energie die nodig is voor transport is 0.8 MJ per ton per km (Berglund en Börjesson, 2006, Biewinga en 
Van der Bijl, 1996). 
 
De transportafstand naar de composteerinrichting is 100 km en aangenomen is dat compost over een afstand 
van 25 km wordt vervoerd. De afstand naar de vergister is gemiddeld 50 km en het digestaat wordt alleen op 
het eigen bedrijf gebruikt, waardoor de gemiddelde transportafstand voor digestaat niet meer dan 5 km 
bedraagt. 
 
Installaties 

Het energieverbruik voor composteren van bermmaaisel is gelijk gesteld aan dat van GFT-compost installaties: 
29 kWh per ton bermmaaisel (Brinkmann et al., 2004). Hierin is niet meegenomen het dieselgebruik bij de 
verwerking. Aangenomen wordt dat dieselverbruik erg klein is. 
Het energieverbruik voor een composteerinstallatie ontstaat vooral door beluchten door keren of door 
geforceerde beluchting.  
 
Het energieverbruik voor een vergistingsinstallatie (190 MJ per ton Bergland en Börjesson, 2005) bestaat uit 
warmteverbruik om de installatie op 40 oC te houden en uit elektriciteit voornamelijk voor de pompen en het 
roermechanisme. Aangenomen wordt dat zowel warmte als elektriciteit door de installatie zelf worden 
opgewekt.  
 
Biogasopbrengst 

De biogasopbrengst van composteren is uiteraard nihil. De biogasopbrengst van vergisten van bermmaaisel is 
gesteld op 70 m3 biogas per ton bermmaaisel en een methaangehalte van 55%. 
 
De biogasopbrengst van vergisten van bermmaaisel is op verschillende manieren afgeleid. Voor de eerste 
manier is aangenomen dat bermmaaisel min of meer dezelfde eigenschappen heeft als gras uit 
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natuurgebieden. In het SenterNovem rapport over de te verwachten performance van de installatie bij Prins 
V.O.F. (Anonymus, 2007) staat voor natuurgras een waarde van 70 m3 biogas per ton natuurgras met een 
methaangehalte van ca 58%. 
 
De tweede manier is een theoretische benadering op basis van berekeningen. Daarvoor bestaan diverse 
rekenmethoden. Eén daarvan is gebaseerd op een statistische uitkomst (regressieanalyse) op basis van de 
samenstelling van bermmaaisel (zie sectie 2.4.2) De uitkomsten van deze berekeningen zijn in detail 
weergegeven in sectie 2.4.2. De gemiddelde uitkomsten voor bermmaaisel uit het voorjaars- en 
najaarsmaaisel zijn respectievelijk 220 en 197 m3 biogas per ton.  
 
Een andere berekening gaat uit van de maximale hoeveelheid biogas die uit organische stof  kan worden 
gewonnen (formule van Buswell, 1930, zie bijlage 5). De uitkomst van die berekening is dat er 71 m3 biogas 
per ton bermmaaisel verwacht mag worden met een methaangehalte van 50%.  
 
De biogasopbrengst van vergisten van bermmaaisel is in deze studie voorzichtig gesteld op 70 m3 biogas per 
ton bermmaaisel en een methaangehalte van 55%. De biogasopbrengst van composteren is uiteraard nihil. 
 
Emissie van overige broeikasgassen 

 
Methaanemissie 

De methaanemissie van compostering is gesteld op 0,5% van de hoeveelheid koolstof in het bermmaaisel. De 
waarde van 0,5% is gekozen op basis van de volgende informatie. 
 
De methaanemissie tijdens de compostering van GFT-afval ligt tussen de 2400 en 195 gram per ton GFT-afval. 
De eerste waarde wordt gehanteerd in een MER-LAP studie uit 2002 (referentie in Brinkmann et al., 2004). De 
tweede waarde komt uit een herziene studie (Brinkmann et al., 2004, Heres, 2007). De lagere emissie in de 
herziene studie wordt o.a. verklaard door een verbetering van de composteringstechniek. Deze waarden 
komen overeen met ongeveer 1,3 en 0,1% van de koolstof in de GFT-afval. 
 
De methaanemissie tijdens de compostering van vaste rundveedrijfmest is 2,5% van de totale koolstof in de 
mest (Van Dooren et al., 2005). 
 
Over de methaanemissie bij de compostering van groenafval is niets bekend. De waarde van 0.5% waarvoor 
hier nu is gekozen ligt ergens tussen de beide uitersten van de hierboven beschreven waarden, maar blijft dan 
aan de lage kant. 
 
De methaanemissie uit vergistinginstallaties is gesteld op 1% van de totale biogasproductie (Default-waarde 
SenterNovem). 
 
Lachgasemissie 

De lachgasemissie tijdens composteren is gesteld op 1% stikstof van de stikstof in het aangevoerde 
bermmaaisel. Deze waarde is gekozen op basis van dezelfde studies als die genoemd zijn bij methaanemissie.  
 
De lachgasemissie bij de compostering van GFT-afval liggen bij de MER-LAP-studie en de herziene studie veel 
dichter bij elkaar dan de gemeten methaanemissies. De lachgasemissies variëren tussen de 101 en  96 gram 
N2O per ton GFT-afval, wat overeenkomt met 1,3% van de N in de GFT-afval. 
 
De lachgasemissie bij de mestcompostering lag tussen de 0,3 en 0,6% van de aangevoerde N in de mest (Van 
Dooren et al, 2005).  
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De lachgasemissie uit vergistinginstallaties is nihil doordat er onder anaerobe condities geen lachgas wordt 
geproduceerd indien er geen nitraat aanwezig is. Het nitraatgehalte van bermmaaisel en van de 
vergistinginstallatie is verwaarloosbaar klein of zelfs nul. 
 
Nutriëntenverlies 

Nutriëntenverlies bij composteren treedt op twee momenten op, nl. tijdens de opslagperiode in de berm en 
gedurende composteren.  
Het stikstofverlies gedurende de opslag is geschat op 25%.  
Het stikstofverlies bij composteren is gesteld op 15%. Dit is het gemiddelde van de N-verliezen bij GFT 
compostering en rundveedrijfmest compostering. Het stikstofverlies bij composteren van GFT-afval bedraagt 
ca. 10% van de stikstof in de GFT-afval. (Brinkmann et al., 2004, Heres, 2007). Het totale stikstofverlies bij 
composteren van rundveedrijfmest is ca 20% van de stikstof die oorspronkelijk in de mest aanwezig was.  
 
Het totale stikstofverlies tijdens composteren is dan dus ruim 36% (afgerond op 36%). 
 
De verliezen van de overige nutriënten is 25% voor kalium, gelijk aan die van stikstof tijdens de opslag en nul 
voor fosfaat, ervan uitgaande dat de composteerinrichting is afgedicht voor waterverliezen.  
 
De nutriëntenverliezen uit de vergisting bestaan uit verlies van ammoniak uit lekkages uit de vergister en uit het 
verdwijnen van ammoniak-stikstof met het biogas. Het aandeel van het eerste is verwaarloosbaar klein ten 
opzichte van het totale N-gehalte van bermmaaisel. Het ammoniakgehalte van biogas is eveneens laag (enkele 
ppm’s tot  enkele tientallen ppm’s). 
 
Besparing op kunstmest 

Recentelijk verschijnen er regelmatig berichten in de pers over de mogelijkheid om digestaat of verwerkte 
digestaat of mest als kunstmestvervangers te mogen aanmerken. Onderzoek daarnaar is nog in volle gang en 
de resultaten zijn nog niet duidelijk. Om die reden passen we hier een eenvoudige benadering toe, die is 
gebaseerd op onderzoek naar de stikstofwerking van vergiste rundveemest.  
 
Uit onderzoek op grasland (Schröder, ongepubliceerd 2005) blijkt dat de werking van digestaat van dunne 
varkensmest toeneemt in het eerste jaar na toedienen, maar afneemt in de volgende jaren. Dat kan erop wijzen 
dat er inderdaad meer N-min beschikbaar is in het eerste jaar, maar dat de werkingscoëfficiënt (Wc) van het 
organische deel na de vergisting lager is dan ervoor. De overall Wc bleef nagenoeg onveranderd.  
 
We nemen daarom aan dat de Wc voor digestaat gelijk is aan die van dierlijke mest, 75%. De besparing op 
kunstmest voor digestaat is dan gelijk aan 75% van het N-gehalte van de uitgangsmaterialen, aangezien er 
tijdens vergisting bijna geen N verloren gaat. 
 
Voor compost is de Wc 10% en is de kunstmestbesparing dus gelijk aan 10% van het (100-36)/100e deel van 
de N in het uitgangsmateriaal. 
 
Gewichtsafname 

De gewichtsafname voor compostering bedraagt ca. 60% (Brinkmann et al., 2004, Heres, 2007). 
 
De gewichtsafname van vergisting is geschat op ca. 10% (70% van de biomassa verdwijnt, bij een 
drogestofgehalte van 15%) 
 

Organisch stofgehalte eindproduct 

Aangenomen is dat 60% van de organische stof verdwijnt door composteren. 
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De hoeveelheid organische stof die overblijft na vergisten van bermmaaisel kan berekend worden uit de 
biogasproductie. Daarnaast wordt nog een klein beetje gebruikt voor onderhoud van de microbiële biomassa 
(naar schatting 10%) en de rest komt in digestaat terecht. 
Op basis van de biogasproductie en de extra 10% voor onderhoud, wordt 55% (najaarsmaaisel) en 60% 
(voorjaarsmaaisel) van de organische stof in bermmaaisel afgebroken tijdens de vergisting. De rest blijft achter 
in het digestaat.  
 
Het organische stofgehalte van GFT-compost ligt tussen 19,5% (VLACO), 25% (Staps en Terberg, 2008) en 
36% (Brinkmann et al., 2004) van het totaalgewicht van de compost. Voor Groencompost geeft VLACO een 
waarde van 15% voor het organische stof gehalte. 
 
Het organische stofgehalte van digestaat van mest van een biologisch bedrijf ligt tussen de 4% en 18% voor 
achtereenvolgens de dunne fractie en de vaste fractie (Staps en Terberg, 2008). VLACO geeft voor GFT-
compost die gemaakt is na vergisting en na-compostering van GFT-afval een organische stofgehalte van 
15,8%. 
 
Opslag van koolstof in de bodem 

Aangenomen wordt dat 6,2% van de koolstof uit bermmaaisel na composteren langdurig wordt vastgelegd in 
de bodem. 
 
Op basis van de studie van Saft en Kortman (2004) is er een model opgesteld waarmee de besparing in CO2-

emissie als gevolg van het langdurig opslaan van koolstof bij gebruik van GFT-compost kan worden berekend 
(Anonymus, 2008). Volgens dat model zou de koolstofvastlegging na 100 jaar overeenkomen met 21 kg CO2-
equivalenten per ton verwerkte GFT-afval. In het rapport van Brinkman is sprake van 10% van de toegevoegde 
C uit de compost, ofwel 16,5 kg C per ton GFT-compost. Dat kwam overeen met 6,2% van de C die 
oorspronkelijk in het GFT-afval aanwezig was. Dit resultaat is de uitkomst van vele beschouwingen van 
modeluitkomsten en expertanalyses.  
Er is niets bekend over de langdurige opslag van koolstof uit digestaat, maar er zijn geen redenen dat die 
anders zou zijn dan bij compost. Om die reden nemen we hier aan dat de koolstofvastlegging uit vergist 
bermmaaisel gelijk is aan die van gecomposteerd bermmaaisel. 
 
Overige aannames 

Voor de overige aannames wordt verwezen naar de studie van Zwart et al (2006), met één aanvullende 
opmerking.  
Voor het bepalen van de besparing van emissie van broeikasgassen uit fossiele brandstof is van belang om 
aan te geven hoeveel warmte uit de WKK-installatie nuttig kan worden gebruikt.  
In deze studie wordt er van uitgegaan dat 25% van de geproduceerde warmte nuttig kan worden ingezet. Op 
het platteland, waar de meeste vergisters staan, is weinig vraag naar warmte. Wel zal apart worden vermeld 
wat het effect op de besparing uit fossiele brandstof zou zijn indien 50 of 100% van de warmte nuttig benut 
zou kunnen worden. 
De aannames die worden gemaakt zijn in tabel 20 nog een keer samengevat. 
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Tabel 20 

Aannames voor bepalen van duurzaamheid. 

 Composteren Vergisten Opmerkingen 

Energieverbruik    
Maaien en verzamelen 26,7   26,7  MJ per ton bermmaaisel 

(Ecoinvent database 
v2.0).  
Klop et al., 2005 

Transportafstand  100 km heen 
25 km voor compost

50 km heen
5 km voor 
digestaat 

Informatie provincie 
Groningen 

Energieverbruik installatie 29 kWh per ton  Composteren: Brinkmann 
et al., 2004 
Vergisten: Berglund en 
Börjesson, 2005 

Biogasopbrengst bermmaaisel nihil 70 m3 

superscript 
Per ton bermmaaisel 
(gemiddeld voorjaar en 
najaar); vergelijkbaar met 
natuurgras Anonymus 
(2007) 

Methaanemissie 0,5% 1%  Composteren: % van C in 
bermmaaisel: Brinkmann 
et al., 2004; Heres, 
2007; Van Dooren et al., 
2005 
Vergisten: % van de 
gasopbrengst: 
referentie in Zwart et al., 
2006 

Lachgasemissie    
Nutriënten verlies literatuur   
Stikstof 36%  0%  Van stikstof in 

bermmaaisel  
Composteren: Brinkmann 
et al., 2004; Heres,  
2007; Van Dooren et al., 
2005 
 

Fosfor, kali en overige 25% 0%  
Gewichtsverlies 60% 10% Van gewicht bermmaaisel
Organische stof  afbraak 60%  55-60% Van organische stof in 

bermmaaisel 
Opslag koolstof in de bodem 6,2%  6,2%  Van koolstof in 

bermmaaisel (Saft en 
Kortman, 2004) 

    
Overige aannames   Zwart et al., 2006 
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Bijlage 5 Berekening van biogasproductie uit 

bermmaaisel 

De berekening van de biogasproductie van bermmaaisel is gebaseerd op de formule van Buswell (1930): 
 
CnHaObNc + (n – a/4 – b/2 + 3c/4) H2O levert (n/2 + a/8 - b/4 -  3c/8) CH4 + (n/2 - a/8 + b/4 + 3c/8) 
CO2 + c NH3 
 
De organische stof van bermmaaisel bestaat hoofdzakelijk uit cellulose en hemicellulose. Cellulose is een C-6 
verbinding die is opgebouwd uit glucosemoleculen (C6H12O6) en hemicellulose is opgebouwd uit C-5 suikers 
(C5H10O5).  
 
Als we de hoeveelheid stikstof in bermmaaisel verwaarlozen (is erg klein t.o.v. C, H en O) en aannemen dat het 
voorjaarsgras voor 70% en het najaarsgras voor 60% afbreekbaar is, dan kunnen we een schatting maken van 
de hoeveelheid methaan die gevormd gaat worden. 
Als alle gras geheel uit cellulose zou bestaan was de methaanproductie 42 m3 per ton bermmaaisel in het 
voorjaar en 36 m3 in het najaar. Als gras geheel uit hemicellulose zou bestaan was dit respectievelijk 35 en 30 
m3 per ton bermmaaisel.  
Volgens Keys et al. (1969) is de verhouding van cellulose en hemicellulose in gras 53% om 47%. Op basis 
daarvan is de geschatte methaanproductie in het voorjaar en het najaar 35.6 m3 en de biogasproductie 71.3 
m3 per ton bermmaaisel.  
Natuurlijk moet men beseffen dat het hier om een sterke vereenvoudiging gaat, maar deze waarde ligt 
desondanks erg dicht bij de waarde die wordt aangenomen voor natuurgras.  
 
Voor de gemiddelde waarde van biogasproductie uit bermmaaisel wordt daarom ook uitgegaan van 70 m3 per 
ton bermmaaisel. Het methaangehalte (55%) van de productie uit natuurgras wordt gehanteerd. 
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Meer informatie: www.alterra.wur.nl
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