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In 1992 nam Dirk De Baerdemaeker 
de boerderij over van moederskant en 
transformeerde het in de loop van de jaren 
tot wat het momenteel is: een bloeiend 
landbouwbedrijf met 200 runderen. Sinds 
ze het zich kunnen herinneren steken Stijn 
en Steven, de zonen van Dirk, hun handen 
uit de mouwen om het bedrijf draaiende 
te houden. “We werken nog allebei in 
loondienst”, vertelt Steven. “Maar het 
grootste deel van onze tijd werken we 
hier.” Trots leiden Steven en Stijn ons 
door de stallen waar we hartelijk worden 
onthaald met de geur van koeienmest. 

Net die mest is de reden van ons bezoek. 
Want via een vernuftig systeem worden de 
uitwerpselen van de helft van hun runderen 
verzameld en omgezet in biogas via een 
mestgasinstallatie van Biolectric. “We 
produceren meer dan het dubbele aan 
elektriciteit dan wat we nodig hebben”, 
legt Stijn uit. “En dat terwijl we slechts de 
mest van de helft van onze runderen voor 
dit proces gebruiken. In onze stal staan 
er ongeveer 100 koeien op een gesloten 
stalvloer met rubberen loopstroken. Elke 
2 uur wordt de grond schoon geschraapt. 
Alle mest gecollecteerd in een put die 

De landbouwsector staat in de top 10 van de 
industrieën die het meest broeikasgassen 
uitstoten. En net zoals in de wereld van de 
automobiel is men in de agricultuursector 
ook naarstig op zoek naar mogelijkheden 
om die uitstoot terug te dringen. Eén van 
de mogelijkheden is de ontwikkeling van 
biogas. Smile trok naar Gooik en bracht 
er een bezoek aan het melkveebedrijf van 
Dirk De Baerdemaeker dat volledig draait 
op eigen gegenereerde elektriciteit. 
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rechtstreeks in contact staat met de 
biomethaangasinstallatie.” 

Die  installatie trekt het biogas uit de 
mest. Eén koe produceert per jaar 26 m³ 
mest. Daaruit kan 650 m³ biogas worden 
gewonnen. Omgerekend betekent dat 
dus dat drie koeien potentieel kunnen in-
staan voor 3 900 kWh stroom per jaar en 
dus een gezin een jaar lang van elektrici-
teit kunnen voorzien. Wat gebeurt er met 
de mest nadat het gas eruit is gehaald? 
“Eens het biogas uit de mest gehaald 
werd, wordt het residu terug uitgeworpen 

en kan op dezelfde manier gebruikt wor-
den als andere mest. Meer nog, doordat 
het methaangas eruit getrokken is, is het 
minder schadelijk voor het milieu om deze 
mest op de akkers te gebruiken”, aldus 
Steven. 

“We hebben vooral omwille van  ecolo-
gische redenen voor deze installatie ge-
kozen”, haalt Stijn aan. “We krijgen altijd 
te horen dat de landbouw, en meer be-
paald de koeienteelt, voor een groot deel 
verantwoordelijk is voor het wereldwijde 
probleem van de te grote uitstoot van 

broeikasgassen. Met deze installatie pro-
beren wij ons steentje bij te dragen voor 
een beter milieu.” Het water dat gebruikt 
wordt op de boerderij wordt trouwens ook 
integraal geoogst uit het regenwater dat 
op de daken valt. Ook de grondstoffen 
voor het voeder voor de runderen produ-
ceren ze (bijna) helemaal zelf. Dit bedrijf is 
zelfbedrijvend, zo veel is zeker. “Mochten 
we het biogas nog eens kunnen omzet-
ten in CNG zouden we onze wagens ook 
kunnen aandrijven met de mest van onze 
koeien!”, besluit Steven. 
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BIOLECTRIC
De enige producent van pocketvergisters in België is Biolectric. 
Zij installeren kleine pocketvergisters (10 kW-44 kW) voor de pro-
ductie van groene energie op basis van bedrijfseigen mest. “Eind 
2011 werd Biolectric opgericht”, legt Jan Palmaers, bedrijfsleider 
van Biolectric, uit. “Begin 2012 gingen we daadwerkelijk van start 
met de productie van de vergisters in Temse.” Vandaag zijn er 
reeds 80 installaties operationeel in België. “We hebben boven-
dien actieve partners in Nederland, Italië, Turkije, Duitsland, Zwe-
den, Polen en Frankrijk”, aldus Jan Palmaers. 

HOE VERKRIJG JE BIOGAS? 

Het vergistingsproces vindt plaats in een reactor: een ci-
tern of mestzak. Om het vergistingsproces op te starten 
wordt de reactor gevuld met mest die opgewarmd wordt 
tot 38°C. De reactor wordt gasdicht gemaakt zodat er 
geen zuurstof kan indringen. Onder deze omstandighe-
den zal snel biogas opborrelen uit de ‘soep’ in de reactor. 
Dit biogas wordt afgezogen naar de biogasmotor waar 
het als brandstof dient om de motor aan te drijven. Om 
het vergistingsproces aan de gang te houden moet er elke 
dag verse biomassa aan de reactor toegevoegd worden.
Nadat de biomassa uitgegist is, blijft er nog een restfrac-
tie over. Dit wordt digestaat genoemd. Het digestaat be-
vat de niet vergistbare koolstof en ook alle andere nutri-
enten uit de mest zoals stikstof, fosfor en kali. Elke dag 
wordt een hoeveelheid digestaat uit de reactor gepompt.
Tijdens het vergistingsproces worden organische stof-
fen uit de mest omgezet naar biogas. Dit biogas is een 
mengsel van CO2 en CH4 (methaan). Methaan levert 
energie op omdat het net als butaan en propaan ver-
brand kan worden. Het zijn bacteriën die de mest af-
breken met productie van biogas. Bijzonder is dat deze 
bacteriën enkel functioneren in een zuurstofl oze omge-
ving (anaeroob) en bij een temperatuur van 38°C. Het 
biogas wordt gebruikt als brandstof in een motor die een 
generator aandrijft die elektriciteit produceert.
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