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Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een adviesaanvraag bij de WOT en is bedoeld om
een algemeen beeld te geven van het gebruik van kleinschalige biogasinstallaties in
ontwikkelingslanden. De WOT verleent gratis advies ten behoeve van projecten in
ontwikkelingslanden op het gebied van kleinschalige toepassingen van duurzame energie en
handpompen. Voor meer informatie zie www.wot.utwente.nl

Voordelen van het gebruik van een biogasinstallatie
Een biogasinstallatie verwerkt koemest tot mest dat op het land gebruikt kan worden, en
produceert daarbij een brandbaar gas; biogas. Er zijn een aantal belangrijke voordelen van
biogastechnologie;

De mest die uit de biogasinstallatie komt ('slurry') is beter van kwaliteit dan gecomposteerde
mest. Dit komt omdat het mest alvast voorbewerkt wordt in de installatie en daardoor beter
opgenomen kan worden door de gewassen. Daarbij komt dat ziektekiemen of kiemen van onkruid
grotendeels het proces niet overleven. Oftewel, minder kunstmest is nodig voor een gelijke
opbrengst, en minder pesticide tegen onkruid is nodig.
Om effect te zien van verbeterde mest, moet het land wel
volledig met slurry bemest worden. Vaak worden
biogasinstallaties op basis van het aantal gezinsleden om
voor te koken gebouwd, en niet op basis van het aantal
koeien dat beschikbaar is. Dit zorgt ervoor dat de
composthoop vaak toch voor een groot deel uit gewone
compost bestaat en het effect op het land nauwelijks tot
niet merkbaar is. Daarbij komt dat veel boeren denken:
“hoe meer chemicaliën hoe meer opbrengst van mijn
land”. Het voordeel van betere mest wordt dus door de
gebruikers zelf niet onderkend.

Een ander belangrijk voordeel van een biogasinstallatie is
de gasproductie. Dit biogas kan gebruikt worden om te
koken, een biogaslamp te laten branden of eventueel een
generator op aan te sluiten. Een biogasinstallatie met
inhoud van ongeveer 2 m3 is genoeg om voor een gezin
van zo'n 6 mensen dagelijks te koken, hiervoor is de mest
van zo'n 2-3 koeien nodig. Aangezien de gasproductie in
principe vrij continu is, wordt voor extra maaltijden (voor
bezoek) of koffie/thee vaak alsnog op een houtvuurtje
gekookt.
Aangezien de samenstelling en druk van het gas anders is
dan aardgas of LPG zijn speciale branders, lampen of
generatoren nodig.

Een biogasinstallatie van het fixed-dome
type in aanbouw in India. Op de voorgrond

de invoertank, in het midden de
luchtafgesloten tank met

gasafvoeraansluiting en op de achtergrond
de uitvoertank.
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Werking & constructie
Het verwerken van de mest tot biogas en slurry wordt gedaan door bacteriën. Een
biogasinstallatie is dan ook zo ontworpen om de bacteriën tevreden te houden, zodat ze hun werk
goed doen. De biogasinstallatie moet van de buitenlucht afgesloten zijn, omdat het
bacteriologische proces zonder zuurstof (anaëroob) is. Als er wel lucht in de installatie komt,
zullen andere bacteriën aan bod komen en die produceren geen biogas (net als op de
composthoop dus eigenlijk).
De bacteriën werken het best bij een vrij hoge temperatuur. De ideale temperatuur kan oplopen
tot 60 graden. Voor een simpele biogasinstallatie is dit echter niet haalbaar. Een temperatuur van
zo'n 25 a 30 graden is prima. In veel ontwikkelingslanden is een goede temperatuur aanwezig. In
veel Westerse landen is voor het gebruik van een biogasinstallatie een deel van de gasopbrengst
nodig om de installatie te verwarmen. Dit maakt kleinschalige toepassingen in Westerse landen
onrendabel.
De bacteriën kunnen vrij slecht tegen een verandering in temperatuur. Om een constante
temperatuur te handhaven in de biogasinstallatie wordt deze minimaal enkele decimeters onder
de grond gebouwd. Hier schommelt de temperatuur minder dan op de grond.

Types biogasinstallaties
Globaal gesproken zijn er drie types biogasinstallaties ('fixed-dome', 'floating drum' en 'balloon'),
maar het principe is hetzelfde. De meest voorkomende type is de fixed-dome plant. Het
belangrijkste onderdeel is een van de buitenlucht afgesloten ruimte waar de koemest in zit.
Dagelijks moet de biogasinstallatie bijgevuld worden met mest. De hoeveelheid hangt af van de
grootte van de installatie, maar denk aan de mest van drie of vier koeien (die 's nachts op stal
staan en overdag in het veld zijn, in het veld wordt geen mest verzameld voor in de biogas-
installatie). Er moet een gelijk gewicht van de mest aan water toegevoegd worden. Dit moet goed
worden gemixt voor een goede verwerking. Er kan geen (i.e.g. weinig) ander biologisch
afbreekbaar materiaal in de biogasinstallatie. De verwerkte mest komt er door een overloop uit
zichzelf weer uit en stroomt naar de composthoop of moet daar heen gebracht worden.

In de meeste gevallen wordt de biogasinstallatie dagelijks gevuld met water en mest. Dit zorgt er
tevens voor dat er een continue hoeveelheid biogas beschikbaar is. Een batch-proces is ook
mogelijk, maar praktisch vaak niet handig. Als er dagelijks te veel mest in de biogasinstallatie
wordt gedaan, kan de bacteriekolonie in de installatie zich niet goed ontwikkelen en zal de
verwerking van de mest niet optimaal zijn. Dit is te herkennen aan een lage gasopbrengst. Echter,
als er te weinig mest in de installatie gedaan wordt, zal de mest al lang verwerkt zijn voordat het
er uitstroomt. Ook dit is te herkennen aan een lage gasopbrengst.

Een biogasinstallatie kan ook uitwerpselen van ander vee zoals varkens of kamelen verwerken.
Dit heeft echter andere eigenschappen en vergt dan ook een iets ander gebruik van de installatie.

Constructie
Over het algemeen kan ik wel stellen dat u niet zelf moet proberen een biogasinstallatie te
bouwen. Het vergt specifieke vaardigheden om de installatie gasdicht te maken. Neem dus
contact op met een lokale organisatie die zich met biogas bezighoudt. Zij kunnen u ook helpen
aan speciale biogas-stoves en/of biogas-lampen.



Biogasinstallaties in ontwikkelingslanden 3/4

www.wot.utwente.nl

Toepasbaarheid
Het klinkt zo mooi voor arme boeren in ontwikkelingslanden; een simpele installatie kan koemest
omzetten in gas dat gebruikt kan worden om te koken. Terwijl de mest die weer uit de installatie
komt, van veel betere kwaliteit is als het gecomposteerd was.
Mede hierdoor (vermindering van afhankelijkheid van import van kunstmest, en de oliecrisis
waren ook belangrijke factoren) zijn er sinds de jaren zeventig miljoenen biogasinstallaties
gebouwd. Met name China en India verleenden hoge subsidies op de bouw van een
biogasinstallatie.
De resultaten van veel projecten vielen echter toch tegen, om uiteenlopende redenen. De focus
van het project lag te veel op het gebruik van het biogas i.p.v. het gebruik van de mest of
andersom. Een andere reden kan zijn dat de gebruikers de installatie niet goed onderhouden,
bijvoorbeeld door een te korte of te lange doorlooptijd van de mest of het bijvoegen van te veel of
juist te weinig water. Bij community-based plants, waar een (deel van) een dorp een grote
installatie deelt, zijn er vaak problemen met de verdeling van de mest en gas enerzijds en het
werk/onderhoud anderzijds.
Tegenwoordig vormt een betere beschikbaarheid van nieuwe brandstoffen als LPG een
bedreiging voor biogastechnologie. Een biogasinstallatie, die toch dagelijks aandacht nodig heeft,
heeft vaak een mindere status dan gebruik van LPG. Dit leidt tot verwaarlozing van de installatie.

Toch is biogastechnologie geen verloren techniek. Het verdient echter aanbeveling goed te
plannen in hoeverre de technologie binnen een lokale gemeenschap past.

Of een biogasinstallatie geschikt is voor uw situatie hangt af van een aantal factoren, waaronder;
- Waar wordt nu op gekookt. En is men bereidt om over te stappen op een andere kook-

methode?
- Staan de koeien alleen 's nachts op stal, of ook overdag. Oftewel, hoeveel koemest is er

dagelijks beschikbaar?
- Is er genoeg water beschikbaar om in de biogasinstallatie te doen? (overigens is er vaak meer

drinkwater nodig voor de koeien dan dat er in de biogasinstallatie moet.)
- Zijn de gebruikers bereid om elke dag koemest en water in de installatie te doen en te mixen.

In India is dit bijvoorbeeld geen probleem omdat koemest door Hindoes als heilig wordt
beschouwd. In andere culturen kan dit een probleem zijn.

- Kan de biogasinstallatie naast de stal gemaakt worden? Dit kan een voordeel zijn, omdat het
wellicht mogelijk is om de koemest (en zo mogelijk urine) makkelijk in de invoertank van de
biogasinstallatie te vegen. De hierdoor opgevangen urine vervangt daarmee een deel van het
water wat toegevoegd moet worden, wat dus weer werkt scheelt. Een nadeel is dat een
biogasinstallatie vaak onder de grond wordt gemaakt maar niet stevig genoeg is om het
gewicht van een koe te dragen.

- Wat is de 'waarde' van mest in de omgeving? Het kan zo zijn dat boeren met koeien hun mest
verkopen aan boeren met land. In zo'n geval kan het handig zijn een biogasinstallatie te
maken die alle mest verwerkt tot slurry. Hiervoor moeten de andere boeren wel overtuigd
worden van de verbeterde kwaliteit van de slurry, en dan ook een hogere prijs hiervoor
betalen.

- Ondanks eventuele subsidie vergt een biogasinstallatie een hoge investering voor de
plattelandsbewoners. Ondanks de lage operationele kosten van een biogasinstallatie kan de
investering toch een probleem zijn.
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- Over het algemeen is er een hiërarchie in opvatting over energiebronnen voor koken. (de
energieladder). Koken op biogas heeft meer status dan koken op hout, maar LPG heeft weer
meer status dan biogas. (hout → biogas → LPG). Andere energiebronnen zoals kerosine en
elektriciteit worden vaak alleen als aanvullende energiebron gebruikt vanwege beperkte
beschikbaarheid of hoge kosten.

Biogasinstallaties en armoedebestrijding
Bij veel ontwikkelingsprojecten met biogasinstallaties wordt armoedebestrijding als belangrijk
argument gebruikt. De gebruikers besparen immers op hun brandstofkosten, en hebben voordelen
van het verwerkte koemest.
Hier kan echter opgemerkt worden dat in dergelijke samenlevingen de kleine boeren met enkele
koeien en een stukje land de doelgroep zijn. Dit zijn echter niet noodzakelijk de armsten. ('the
poorest of the poor' zoals ze dat in India vaak noemen). Sterker, het is niet uitgesloten dat de
eigenaar van de nieuwe biogasinstallatie een of meerdere (nog armere) mensen als dagloner in
dienst had om brandhout te verzamelen. In dit geval wordt het verschil tussen arm en rijk zelf
vergroot! Dit zal zeker niet altijd gelden, maar het verdient aanbeveling goed op te letten hoe de
technologie in de lokale omstandigheden ingebed wordt.

Aangeraden literatuur
“Biogas Digest (Volume I t/m IV)”
beschikbaar via http://www.gtz.de/

“Biogas and liquid biofuels”
beschikbaar via http://www.itdg.org/

“Biogas Plants”
Ludwig Sasse
beschikbaar via: http://www.gtz.de/

Een Indiase vrouw mengt de mest met water in de
invoertank. Met een stop stroomt de mix vervolgens

in de biogasinstallatie. Op de voorgrond de
gasafvoer richting de keuken.


