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Voorwoord	
	
Wij,	de	ondernemingen	BioVerbeek,	De	Brem	Holsteins	en	Loonbedrijf	van	Lipzig	hebben	
gezamenlijk	de	ambitie	om	een	Biomeiler	installatie	te	realiseren.	Met	een	dergelijke	
installatie	verwachten	wij	de	3.000.000	m3	gasverbruik	van	BioVerbeek	te	kunnen	
vervangen	door	duurzame	energie	uit	biomassa	(groene	reststromen)	én	dat	we	met	de	
installatie	waardevolle	en	natuurlijke	compost	voortbrengen	die	gebruikt	kan	worden	ter	
bevordering	van	bio-	en	bodemdiversiteit.	Hiermee	dragen	wij	sterk	bij	aan	de	regionale	
innovatie-,	energie-	en	cradle-to-cradle	ambities.		
	
We	werken	reeds	op	diverse	terreinen	samen	en	met	de	Biomeiler	installatie	zetten	wij	
graag	de	volgende	stap.	We	zijn	bereid	de	benodigde	tijd	en	financiële	middelen	te	
investeren	om	de	installatie	te	realiseren.	Met	dit	initiatief	geven	we	invulling	aan	onze	
strategie	en	filosofie	om	duurzaam	te	opereren.		
	
Dit	document	betreft	een	principeverzoek	om	de	Biomeiler	installatie	te	realiseren.	Het	is	de	
uitkomst	van	een	uitgebreid	onderzoek	naar	duurzame	alternatieven,	de	economische	en	
ecologische	noodzaak	en	behoeften	vanuit	ons	buurtgemeenschap.	Wij	menen	met	dit	
principeverzoek	rekening	te	houden	met	ieders	wensen	en	eisen	en	gaan	graag	met	u	in	
gesprek	om	eventuele	onduidelijkheden	weg	te	nemen.		
	
Met	vriendelijke	groet,		
	
Namens,		
	
BioVerbeek	BV	
De	Brem	Holsteins	
Loonbedrijf	van	Lipzig	VOF	
	
Leo	Verbeek	
Directeur-eigenaar	BioVerbeek	BV			
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Hoofdstuk	1	-	Inleiding	
	
BioVerbeek	BV	is	een	biologisch	glastuinbouwbedrijf	met	een	teeltoppervlakte	van	ca	10	ha.	
dat	op	drie	in	de	nabijheid	van	elkaar	gelegen	glastuinbouwlocaties	op	biologische	wijze	
komkommers,	tomaten	en	paprika’s		teelt.	Op	dit	moment	worden	de	kassen	van	dit	bedrijf	
nog	via	fossiele	brandstoffen	verwarmd.	In	het	kader	van	een	verdere	verduurzaming	van	de	
teelten	is	BioVerbeek	op	zoek	gegaan	naar	een	alternatief	voor	deze	fossiele	brandstoffen.	
Samen	met	Loonbedrijf	van	Lipzig	VOF	en	Melkveebedrijf	De	Brem	Holsteins	hebben	zij	het	
plan	opgevat	om	middels	een	Biomeiler	installatie	(van	organische-/meststoffen	naar	
warmte)	de	verwarming	van	de	kassen	van	BioVerbeek	te	realiseren,	zonder	gebruik	te	
maken	van	fossiele	brandstoffen.	Om	op	deze	wijze	de	kringlopen	nog	verder	te	kunnen	
sluiten.	
	
1.1	Biomeiler	Installatie	
Een	Biomeiler	installatie	is	een	volledig	computergestuurde	composteerinstallatie	waarin	
biomassa	(afgedragen	gewasresten	vanuit	de	kassen	van	o.a.	BioVerbeek	of	vanuit	de	
champignonsector)	gemengd	wordt	met	dierlijke	meststoffen,	waarbij	door	het	actief	
toedienen	van	zuurstof	broei	(warmte)	ontstaat,	waarmee	vervolgens	via	een	
warmtewisselaar	water	wordt	verwarmd.	Dit	verwarmde	water	wordt	vervolgens	via	een	
leidingenstelsel	naar	de	in	de	buurt	gelegen	kassen	van	BioVerbeek	getransporteerd	en	
gebruikt	voor	de	verwarming	van	de	kassen.	
	
Jaarlijks	verbruikt	BioVerbeek	3.000.000	m3	gas.	Wanneer	gasverbruik	vervangen	kan	
worden	door	duurzame	energie	dan	zou	BioVerbeek	bijna	2%	van	de	duurzame	doelstelling	
die	de	gemeenten	Venlo,	Venray	en	Beesel	voor	2030	gesteld	hebben,	behalen1.	Daarnaast	
genereert	de	Biomeiler	installatie	substantiële	hoeveelheden	compost	die	gebruikt	kan	
worden	in	de	vorm	van	organische	meststof	en	ter	bevordering	van	bodemleven.	Daarmee	
kunnen	de	samenwerkingspartners	vanuit	twee	perspectieven	een	substantiële	bijdrage	
leveren	aan	het	verduurzamen	van	de	regio	en	de	agrofoodsector.	
	
1.3	Toelichting	
Dit	document	beschrijft	de	aanleiding,	onderzoek	naar	alternatieven,	de	verwachte	
resultaten	en	het	principeverzoek	voor	de	realisatie	van	een	Biomeiler	installatie.	
	

																																																								
1	Van	de	doelstelling	van	6	PJ	vullen	wij	bijna	2%	in,	namelijk	0,11	PJ.	
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Hoofdstuk	2	–	Sector	en	Regio	
	
De	Nederlandse	agrofoodsector	is	een	van	de	belangrijkste	sectoren	van	de	Nederlandse	
economie.	Zij	dragen	in	belangrijke	mate	bij	aan	economisch	toegevoegde	waarde	en	
voedsel	in	de	wereld.	De	sector	leunt	echter	ook	zwaar	op	de	natuur,	waardoor	er	
onwenselijke	situaties	(kunnen)	ontstaan.	Dit	hoofdstuk	stipt	in	vogelvlucht	de	belangrijkste	
onderwerpen	en	perspectieven	aan	die	het	belang	van	een	het	opwekken	van	duurzame	
energie	door	bedrijven	zoals	BioVerbeek	en	het	verwaarden	van	reststromen	voor	de	
agrofoodsector.	
	
2.1	De	sector	in	vogelvlucht	
De	Nederlandse	agrofoodsector	omvat	de	twee	topsectoren	agrofood	en	tuinbouw	en	
uitgangsmaterialen	en	is	wereldwijd	nummer	twee	in	het	exporteren	van	agrarische	
producten.	In	2016	bedroeg	de	exportwaarde	bijna	€94	miljard	(Rijksoverheid,	2017).	De	
professionele	glastuinbouw	draagt	ongeveer	20%	aan	toegevoegde	waarde	en	17%	
werkgelegenheid	bij	aan	de	gehele	sector.	In	totaal	gaat	het	om	circa	10.000	hectare	aan	
kassen	in	Nederland.	Deze	positieve	cijfers	staan	in	schril	contrast	met	de	het	aandeel	
energieverbruik	(53,4%)	en	broeikasgasemissie	(30,4%)	van	de	glastuinbouw	binnen	de	
agrofoodsector2.		
	
Daarnaast	draagt	het	agrocomplex	in	Nederland	negatief	bij	aan	het	milieu	doordat	het,	
naast	hoge	energiebelasting,	nog	steeds	substantieel	gewasbeschermingsmiddelen	inzet	
tegen	planten	en	dieren	en	zorgt	bemesting	van	akkers	tot	ongewenste	emissies	naar	
bodem,	water	en	lucht.	Daarmee	wordt	de	bodemdiversiteit	en	de	natuur	aangetast.		
	
2.2	De	regio	Venlo		
Wanneer	ingezoomd	wordt	op	de	regio	Venlo,	dan	draagt	de	regio	voor	een	substantieel	
deel	bij	aan	de	topsectoren	agrofood	en	tuinbouw	en	uitgangsmaterialen.	Het	totaal	aantal	
banen	in	de	primaire	sector	in	de	regio	Venlo	bedraagt	15.000.	Vooral	de	
vollegrondstuinbouw	(27,7%)	en	glasgroenteteelt	(33,2%)	zijn	in	de	regio	sterk	
vertegenwoordigd3.	De	regio	Venlo	draagt	dus,	zowel	vanuit	energieverbruik	als	vanuit	
biodiversiteit,	in	belangrijke	mate	bij	aan	de	belasting	van	de	natuur.	Vooralsnog	laat	de	
regio	op	het	gebied	van	duurzame	energieopwekking	nog	maar	zeer	beperkt	verbetering	
zien;	minder	dan	1%	van	de	energieopwekking	was	in	2013	duurzaam4.		
	
2.3	Energieagenda	vraagt	om	actie	
De	Rijksoverheid	wil	in	2050	geen	uitstoot	van	broeikasgassen,	zoals	CO2.	In	het	
Energieakkoord	staat	hoe	de	overheid	beoogt	de	hoeveelheid	duurzame	energie	in	
Nederland	te	laten	stijgen	tot	is	16%	in	2023.	In	2016	is	duurzame	energieopwekking	echter	
blijven	steken	op	5,9%.	Bovendien	opereert	Nederland	steevast	in	de	onderste	regionen	van	

																																																								
2	WUR.	14	februari	2013.	‘Toegevoegde	waarde	en	werkgelegenheid	Nederlandse	agrocomplex	stijgt	in	vijf	jaar	licht’.		
3	Gilbert	Bal	(Roots	Beleidsadvies)	en	Sergej	Bulterman	(Bureon),	augustus	2013.	‘De	Economische	Agenda	voor	de	regio	Venlo	tot	2022’.	
4	Yvonne	de	Bie	en	Ewout	van	der	Beek	(Ecofys),	27	juni	2013.	‘Energie	voor	Groene	groei. Energiestrategie	2030	voor	de	gemeenten	
Beesel,	Venlo	en	Venray’	
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duurzame	energieopwekking	ten	opzichte	van	andere	Europese	landen.	Wanneer	
ingezoomd	wordt	op	welke	hernieuwbare	energiebronnen	wel	voet	aan	de	grond	krijgen,	
dan	valt	op	dat	Bio-energie	70%	van	het	totaal	aan	hernieuwbare	energie	in	Nederland	
opwekt	(CBS	2015).	Dit	biedt	een	kans	voor	de	agrofoodsector	om	biomassa	(mest,	hout,	
snoeiafval,	gft,	vezels,	plantaardig	en	dierlijk	vet)	in	te	zetten	voor	de	opwekking	van	bio-
energie.		
	
2.4	Bodemkwaliteit	moet	omhoog	
In	2050	leven	er	naar	verwachting	9	miljard	mensen	op	aarde.	Om	deze	mensen	te	kunnen	
voeden	is	er	substantieel	meer	voedsel	nodig.	De	vraag	naar	opbrengst	van	land	–	voedsel,	
hout,	biobrandstof	–	zal	daarom	tot	2050	met	30	tot	80%	verder	toenemen	(PBL).	Het	
huidige	beheer	van	landbouwgrond	leidt	wereldwijd	echter	tot	een	achteruitgang	van	de	
kwaliteit	van	bodems.	Kunstmest	kan	deze	achteruitgang	niet	tegenhouden,	de	juiste	
bodemdiversiteit	wel.	Nederland	kan	als	tweede	exportland	ter	wereld	een	gidsrol	vervullen	
in	het	verrijken	van	de	bodem,	teneinde	de	voedselproductie	en	–kwaliteit	weer	naar	het	
juiste	niveau	te	tillen.	
	
2.5	Regionale	ambities	
Regio	Venlo	is	een	van	de	wereldwijd	leidende	regio’s	op	het	gebied	van	cradle-to-cradle.	
Wanneer	vanuit	de	besturingsfilosofie	van	gemeente	Venlo5	gekeken	wordt	naar	de	
regionale	voordelen	van	het	toepassen	van	een	Biomeiler	installatie	dan	zijn	deze	legio.	
Allereerst	speelt	dit	project	duidelijk	in	op	de	wens	om	in	kringlopen	te	denken,	te	innoveren	
en	gebruik	te	maken	van	plaats,	context	en	belangen,	gebruikmaken	van	aanwezige	energie	
en	ontwerp	voor	toekomstige	generaties.	De	Biomeiler	installatie	maakt	gebruik	van	lokaal	
aanwezige	reststromen	en	daarmee	aanwezige	energie,	is	innovatief	en	maakt	geen	gebruik	
meer	van	steeds	duurder	wordende	fossiele	brandstoffen.	Bovendien	werken	regionale	
ondernemers	samen	aan	het	duurzamer	maken	van	de	regio.	Daarnaast	draagt	een	
operationele	Biomeiler	installatie	voor	een	fors	gedeelte	(2%	van	de	totale	
energieopwekking	in	de	regio,	ofwel	de	totale	energieconsumptie	van	het	dorp	Arcen!)	bij	
aan	de	duurzame	energiedoelstellingen	van	de	regio.	Bovendien	brengt	de	Biomeiler	
installatie	weer	compost	voort	dat	direct	bijdraagt	aan	het	bevorderen	van	de	
bodembiodiversiteit	en	sluit	het	daarmee	een	kringloop.	Door	op	deze	manier	invulling	te	
geven	aan	de	cradle-to-cradle	ambitie	van	Venlo	en	het	circulair	economisch	denken	wordt	
een	duurzame,	veilige	en	gezonde	regio	gecreëerd.		
	

																																																								
5	Venlo,	juni	2015.	Koersvast	en	flexibel.	Dat	is	Venlo.	Besturingsfilosofie	van	gemeente	Venlo.		
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Hoofdstuk	3	–	Samenwerkingspartners		
In	dit	project	beogen	vier	toonaangevende	regionale	bedrijven	samen	te	werken	om	hun	
duurzaamheidsambities	waar	te	maken.	Dit	hoofdstuk	geeft	een	korte	toelichting	per	
partner	over	welke	redenen	zij	hebben	om	in	dit	project	te	willen	participeren.	
	
3.1	BioVerbeek	BV	
BioVerbeek	is	een	biologisch	glastuinbedrijf	met	een	teeltoppervlakte	van	ca	10	ha.	dat	op	
drie	in	de	nabijheid	van	elkaar	gelegen	glastuinbouwlocaties	op	biologische	wijze	
komkommers,	tomaten	en	paprika’s		teelt.	Op	dit	moment	worden	de	kassen	van	dit	bedrijf	
nog	via	fossiele	brandstoffen	verwarmd.	Reeds	20	jaar	geleden	is	de	overstap	naar	biologisch	
telen	gemaakt.	Toen	was	de	beweegreden	om	duurzaam	en	vanuit	een	kringloopgedachte	te	
gaan	opereren.	Voorbeelden	zijn:	eigen	afval	composteren	om	een	betere	voedingswaarde	
en	een	betere	bodem	te	ontwikkelen	en	energieopwekking	middels	restwarmte	van	Wkk’s.		
	
Ondanks	dat	BioVerbeek	door	het	biologisch	telen	haar	brandstofverbruik	fors	heeft	weten	
terug	te	dringen,	worden	er	nog	altijd	grote	hoeveelheden	fossiele	energie	verstookt	binnen	
de	onderneming.	BioVerbeek	is	daarom	op	zoek	naar	betere	duurzame	alternatieven.	De	
ambitie	is	om	ook	gezonde	biologische	groenten	te	telen	in	kassen	zonder	fossiele	energie.	
BioVerbeek	heeft	gedurende	vijf	jaar	duurzame	alternatieven	bekeken	en	beoordeeld.	In	
haar	zoektocht	naar	alternatieve	energiebronnen,	is	de	onderneming	overtuigd	geraakt	van	
een	Biomeiler	installatie.	Deze	installatie	past	het	beste	omdat	deze	én	biomassa	gebruikt,	
én	duurzame	energie	opwekt	ter	vervanging	van	fossiele	brandstof,	én	uitgaat	van	de	cradle-
to-cradle	principes	én	opgewaardeerde	reststromen	als	compost	weer	aangeboden	kunnen	
worden.		
	
Jaarlijks	verbruikt	BioVerbeek	ca.	3.000.000	m3	gas.	Wanneer	dit	gasverbruik	vervangen	kan	
worden	door	duurzame	energie	dan	zou	BioVerbeek	reeds	bijna	2%	van	de	duurzame	
doelstelling	die	de	gemeenten	Venlo,	Venray	en	Beesel	voor	2030	gesteld	heeft,	behalen.	
Daarnaast	genereert	de	Biomeiler	installatie	substantiële	hoeveelheden	compost	die	
gebruikt	kan	worden	in	de	vorm	van	organische	meststof	en	ter	bevordering	van	
bodemleven.	Wanneer	BioVerbeek	compost	die	voortkomt	uit	de	Biomeiler	installatie	ook	
zelf	gaat	gebruiken,	wordt	de	carbonfootprint	voor	de	onderneming	bijna	nihil.	Bovendien	
kan	de	compost	ook	elders	ingezet	worden	om	daar	de	bodemdiversiteit	te	verbeteren.	
	
3.2	De	Brem	Holsteins	
De	Brem	Holsteins	is	een	melkveehouderijbedrijf.	De	toegevoegde	waarde	van	een	
Biomeiler	installatie	voor	de	Brem	Holsteins	is	dat	de	reststroom	(mest)	op	een	duurzame	
manier	wordt	opgewaardeerd	zonder	daarvoor	transport	uit	te	voeren.	Zo	is	het	bedrijf	
verzekerd	van	een	constante	en	duurzame	afzet	van	mest.		
	
3.3	Loonbedrijf	van	Lipzig	V.O.F.	
Voor	Loonbedrijf	van	Lipzig	heeft	een	Biomeiler	installatie	als	toegevoegde	waarde	dat	het	
klanten	een	duurzame	en	constante	duurzame	verwerking	van	mest	aan	kan	bieden.	Daarbij	
ontstaat	dan	ook	een	constante	stroom	van	werkgelegenheid	bij	het	bedrijf.	Hierdoor	is	het	
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bedrijf	in	staat	seizoens-	en	weersonafhankelijk	werkzaamheden	uit	te	voeren,	waardoor	
een	meer	constante	stroom	aan	stabiele	werkzaamheden	ontstaat.		
	
3.4	Hofmans	B.V.	/	Emons	Group	
Voor	de	realisatie	en	exploitatie	van	de	Biomeiler	installatie	is	het	van	belang	een	goed	beeld	
te	hebben	van	de	gehele	keten.	Omdat	verwacht	wordt	dat	de	Biomeiler	installatie	ook	
regionale	reststromen	nodig	heeft	voor	de	benodigde	duurzame	energieopwekking	hebben	
de	samenwerkingspartners	de	verbinding	gezocht	met	Hofmans	BV.		
	
Transport-	en	Handelsbedrijf	Hofmans	BV	maakt	deel	uit	van	de	in	Milsbeek	gevestigde	
Emons	Group.	Hofmans	richt	zich	als	logistieke	partner	op	het	afvoeren	van	de	champost,	de	
“uitgewerkte”	voedingsbodem,	bij	toonaangevende	champignon-productiebedrijven	in	o.a.	
de	regio	Horst.	Champost	bestaat	voornamelijk	uit	stro,	paardenmest	en	gips	en	vindt	in	de	
land-	en	tuinbouw	toepassing	als	organische	meststof/bodemverbeteraar.	
	
Omdat	Hofmans	de	ambitie	heeft	om	de	primaire	sector	een	structurele	meerwaarde	te	
bieden,	is	in	samenwerking	met	champignonkwekerij	van	den	Boomen	het	procedé	achter	
de	Biomeiler	ontwikkeld.	Dit	is	een	procedé	waarmee	alternatieve	warmte	wordt	opgewekt	
uit	biomassa	door	een	biologisch	verwerkingsproces.	Deze	warmte	kan	vervolgens	ingezet	
worden	in	productieprocessen	of	het	verwarmen	van	gebouwen.	Daarnaast	wordt	de	
champost	omgezet	in	een	product	wat	rijk	is	aan	stikstof,	kali,	fosfaat	en	organische	stoffen,	
wat	maakt	dat	de	champost	in	andere	markten	af	te	zetten	is.	Daarnaast	is	Hofmans	ook	
founding	father	van	het	Bio	Treat	Center.	Het	Bio	Treat	Center	in	Venlo	is	een	open	
innovatiecentrum	voor	de	be-	en	verwerking	van	biomassa	en	reststromen	tot	halffabrikaten	
en	producten	voor	de	biobased	economy.		
	
De	initiatieven	en	activiteiten	van	Hofmans	sluiten	daarmee	zeer	aan	bij	de	ambities	van	de	
samenwerkingspartners	voor	de	realisatie	van	de	Biomeiler	Installatie.	Zij	zijn	daarom	als	
transportpartner	aangehaakt	bij	dit	initiatief.		
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Hoofdstuk	4	-	Principeverzoek		
Gezamenlijk	wensen	de	vier	partners	een	Biomeiler	Installatie	te	realiseren.	Dit	hoofdstuk	
beschrijft	waarom	het	deze	wens	heeft	en	wat	er	nodig	is	om	deze	Biomeiler	Installatie	te	
realiseren.				
	
4.1	Keuze	voor	Biomeiler	Installatie	
Onderzoek	
De	afgelopen	vijf	jaar	heeft	BioVerbeek	in	samenwerking	met	verschillende	toonaangevende	
adviesbureaus	en	toeleveranciers	onderzoek	gedaan	naar	duurzame	energieopwekking	voor	
de	invulling	van	de	warmtebehoefte	als	vervanger	van	fossiele	brandstof.	Vanuit	haar	
strategie	en	duurzame	filosofie	heeft	de	onderneming	vijf	kritische	succesfactoren	
benoemd:			
	

• Vervanging	van	90%	tot	100%	van	het	huidig	fossiele	brandstof	verbruik;	
• Investering	moet	concurrerend	zijn	met	de	huidige	energieprijs;	
• Het	alternatief	moet	een	positieve	bijdrage	leveren	aan	de	visie	en	missie	van	

BioVerbeek;	
• Investeringsrisico’s	moeten	te	overzien	zijn;	
• Impact	op	huidige	bedrijfsvoering	moet	te	overzien	zijn.	

	
Op	basis	van	deze	criteria	zijn	zes	duurzame	alternatieven	onderzocht,	te	weten:	
houtstookinstallatie,	ondiepe	aardwarmte,	one-hole	systeem,	zonnecollectoren,	warmte	uit	
asfalt	en	de	realisatie	van	een	biomeiler	installatie.	Alle	alternatieven	zijn	getoetst	op	de	
kritische	succesfactoren	en	de	mate	van	vervanging	van	fossiele	brandstof,	
financierbaarheid,	afhankelijkheid	van	subsidie,	duurzaamheid,	elektra	verbruik,	benodigde	
oppervlakte,	vervoer	en	kans	van	slagen.	In	de	bijlage	is	een	nadere	toelichting	per	
duurzaam	alternatief	opgenomen.		
	
Conclusie	
Gezamenlijk	met	de	partners	is	BioVerbeek	overtuigd	geraakt	van	de	Biomeiler	installatie	als	
beste	optie.	Deze	installatie	past	het	beste	omdat	deze	én	biomassa	gebruikt	die	
voorhanden	is	in	de	regio,	én	duurzame	energie	opwekt	ter	vervanging	van	fossiele	
brandstof,	én	uitgaat	van	de	cradle-to-cradle	principes	én	opgewaardeerde	reststromen	als	
compost	weer	aan	de	regio	aangeboden	kunnen	worden.	Daarnaast	is	het	voor	de	
samenwerkingspartners	goed	financierbaar,	is	het	een	bewezen	techniek	en	zijn	risico’s	
overzienbaar.	In	de	bijlage	zijn	de	belangrijkste	conclusies	uit	het	onderzoek	naar	de	
Biomeiler	Installatie	opgenomen.			
	
4.2	Installatie	van	de	Biomeiler	installatie	
De	Biomeiler-installatie	is	een	volledig	computergestuurde	composteerinstallatie	waarin	
biomassa	(o.a.	afgedragen	gewasresten	vanuit	de	kassen	van	BioVerbeek	of	vanuit	de	
champignonsector)	gemengd	wordt	met	dierlijke	meststoffen,	waarbij	door	het	actief	
toedienen	van	zuurstof	broei	(warmte)	ontstaat.	Met	deze	warmte	wordt,	door	middel	van	
een	warmtewisselaar,	water	verwarmd.	Dit	verwarmde	water	wordt	vervolgens	via	een	
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leidingenstelsel	naar	de	in	de	buurt	gelegen	kassen	van	BioVerbeek	getransporteerd	en	
gebruikt	voor	de	verwarming	van	de	kassen.	
	
Om	de	geproduceerde	warmte	zo	snel	mogelijk	in	de	kassen	te	krijgen	zal	de	
composteerinstallatie,	waarbij	warmte	ontstaat,	in	de	directe	nabijheid	van	de	kassen	
gesitueerd	moeten	worden,	om	met	behulp	van	een	ondergrondse	leiding,	zo	snel	mogelijk,	
de	warmte	van	de	composteerunit	naar	de	kassen	te	transporteren.	
	
Daarnaast	wordt	de	composteerunit	‘gevoed’	met	biomassa	en	dierlijke	mest	om	de	
compostering	te	optimaliseren.	De	biomassa	kan	van	agrarische	bedrijven	uit	(de	directe	
omgeving	van)	het	gebied	aangevoerd	worden.	Loonbedrijf	van	Lipzig	en	Melkveebedrijf	De	
Brem	Holsteins	transporteren	en	produceren	mest	die	als	een	van	de	grondstoffen	gebruikt	
kan	worden	voor	het	composteerproces.	Beide	bedrijven	zijn	in	de	nabijheid	van	de	
glastuinbouwlocaties	van	BioVerbeek	gelegen	zoals	uit	onderstaande	luchtfoto	blijkt.	Een	
situering	van	de	installatie	in	de	nabijheid	van	deze	locaties	ligt	dan	ook	voor	de	hand.	
	
Figuur	1	–	Luchtfoto	samenwerkingspartners	

	
	
4.3	Inrichting	van	de	Biomeiler	Installatie	
De	installatie	moet	een	dusdanige	omvang	hebben	dat	de	kassen	van	BioVerbeek	van	
voldoende	warmte	voorzien	kunnen	worden.	Hierbij	moet	rekening	gehouden	worden	met	
schommelingen	in	de	vraag	naar	warmte.	Om	de	kassen	van	BioVerbeek	te	verwarmen	is	
normaal	gesproken	ca	3.000.000	m3	aardgas	nodig.	Deze	hoeveelheid	wordt	nu	volledig	
vervangen	door	biothermische	warmte.	

Melkveebedrijf	De	
Brem	Holsteins	

Loonbedrijf	
van	Lipzig	

Glastuinbouw	
Bedrijf	

BioVerbeek	

Beoogde	
locatie	

Biomeiler	
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Om	aan	deze	warmtevraag	te	kunnen	voldoen	en	om	alle	handelingen	inpandig	uit	te	voeren	
om	de	emissies	naar	de	omgeving	tot	een	minimum	te	beperken,	is	een	gebouw	nodig	met	
een	afmeting	van	ca.	90	m	breed	en	95	m	lang	met	een	goothoogte	van	ca.	6,5	m	en	een	
hoogte	van	(deels)	15	m.		
	
Doordat	alle	processen	inpandig	plaatsvinden	en	omwille	van	de	compactheid	van	de	
installatie	is	(plaatselijk)	een	afdoende	hoogte	(ca	15	m)	van	(een	gedeelte	van)	het	
gebouw/de	gebouwen	noodzakelijk.	Deze	hoogte	is	nodig	om	vrachtauto’s	inpandig	te	
kunnen	laten	lossen.	Bovendien	is	de	installatie	zodanig	ingericht	dat	het	biofilter/biobed	
boven	de	composteerunits	wordt	gesitueerd	waardoor	het	ruimtebeslag	van	de	installatie	
wordt	beperkt.	
	
In	de	omliggende	bestemmingsplannen	is	een	goothoogte	van	6	m	(gebouwen)	en	7	m	
(kassen)	toegestaan,	zonder	een	maximum	voor	nokhoogte	(BP	buitengebied	Arcen	en	
Velden)	en	een	goothoogte	van	7,2	m	met	een	nokhoogte	van	12	m	(BP	De	Brem	Holsteins).	
In	zoverre	kan	gesteld	worden	dat	benodigde	hoogtematen	aansluiten	bij	de	vigerende	
bestemmingsplannen.	
	
Figuur	2	–	situatietekening	Biomeiler	Installatie	
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De	indeling	van	het	gebouw	op	de	begane	grond	is	als	volgt:	een	overdekte	ontvangstruimte	
voor	de	grondstoffen	(met	de	mogelijkheid	tot	ontsmetting	van	de	voertuigen),	ca.	4	
composteertunnels	voorzien	van	een	geperforeerde	vloer	voor	de	geforceerde	toevoer	van	
lucht,	een	ruimte	voor	de	opslag	van	het	eindproduct	en	een	ammoniakwasser.	Op	de	
verdieping	is	het	biofilter/biobed	voorzien,	waarmee	de	lucht	uit	de	bedrijfsruimtes	van	de	
begane	grond	wordt	nagezuiverd.	Rondom	het	gebouw	wordt	een	verharding	aangelegd	
t.b.v.	de	transporten	naar	en	van	de	installatie.	Bij	de	ingang	van	het	terrein	is	ook	een	
weeginstallatie	voorzien.	
	
4.4	Transport	
Naast	het	gebruik	van	grondstoffen	uit	de	directe	omgeving,	zullen	er	ook	grondstoffen	
moeten	worden	aangevoerd	en	zal	er	compost	(welke	vrij	is	van	ziektekiemen)	worden	
afgevoerd	met	behulp	van	vrachtauto’s.		Vanaf	de	N271	zijn	er	twee	aan-	en	afvoerroutes	
mogelijk	zoals	op	onderstaande	afbeelding	is	aangegeven.	
	
Figuur	3	–	Mogelijke	routes		

	
	
	 	

Route	1	

Route	
2	
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• Route	1	gaat	vanaf	de	rotonde	bij	Velden	naar	via	Kraneveld,	Heideveld,	
Schandeloseweg	en	Schandelo	naar	de	gewenste	locatie.		

• Route	2	gaat	vanaf	de	N271	via	de	Hakkestraat	(of	Laurens	Janszoon	Costerstraat),	de	
Schandeloselaan	en	Schandelo	naar	de	gewenste	locatie.		

	
De	voorkeur	van	de	initiatiefnemers	gaat	uit	naar	route	2,	omdat	deze	route	niet	langs	een	
woonwijk	en	dus	ook	langs	veel	minder	woningen	loopt	en	deze	route	rustiger	is	voor	wat	
betreft	het	verkeer.	Hierdoor	geeft	deze	aan-	en	afvoerroute	de	beste	ontsluiting	van	de	
locatie,	waarbij	de	invloed	op	de	omgeving	het	meest	beperkt	is.	De	beoogde	locatie	ligt	wel	
aan	een	onverharde	weg.	Een	klein	deel	zal	verhard	moeten	worden.	De	initiatiefnemers	zijn	
bereid	mee	te	investeren	in	het	verharden	van	deze	weg.		
	
Deze	aan-	en	afvoerroute	geeft	de	beste	ontsluiting	van	de	locatie,	waarbij	de	invloed	op	de	
omgeving	het	meest	beperkt	is.	Naar	inschatting	gaat	het	om	een	negen	tot	twaalf	
vrachtwagens	per	dag.	Op	basis	van	calculaties	van	gemeente	Venlo	wordt	voor	twee	
belangrijkste	aanvoerwegen	rondom	de	beoogde	locatie	van	de	Biomeiler	Installatie	(de	
Schandeloselaan	en	voor	Schandeloseweg)	uitgegaan	van	1.000	voertuigbewegingen	per	
dag.	Dit	betekent	dat	de	verkeersintensiteit	met	de	ingebruikname	van	de	Biomeiler	
Installatie	nauwelijks	(1-2%)	toeneemt.	Daarbij	wordt	benadrukt	dat	het	aantal	
vrachtwagens	vanuit	een	regionale	context	naar	inschatting	substantieel	gaat	afnemen.	Het	
netto	aantal	vrachtwagens	in	de	regio	neemt	naar	verwachting	dus	(substantieel)	af.	Voor	
een	nadere	toelichting	over	netto	afname	aan	vrachtwagens	zie	bijlage	3.	
	
4.5	Randvoorwaarden	
Om	het	onderhavige	initiatief	te	kunnen	uitvoeren	zullen	er	toestemmingen	verleend	
moeten	worden	door	diverse	partijen	en	dient	er	een	aanpassing	van	o.a.	het	
bestemmingsplan	plaats	te	vinden.		
	
Bestemmingsplan	
Het	vigerende	bestemmingsplan	is	het	bestemmingsplan	“De	Brem	Holsteins”	zoals	dit	op	24	
september	2014	is	vastgesteld	door	de	gemeenteraad	van	de	gemeente	Venlo.	Binnen	dit	
plan	heeft	de	beoogde	locatie	de	bestemming	“Agrarisch	met	waarden”.	Binnen	deze	
bestemming	is	het	realiseren	van	de	beoogde	bebouwing	niet	mogelijk.	Er	dient	derhalve	
een	nieuw	bestemmingsplan	te	worden	opgesteld.	
	
Figuur	4	-	Verbeelding	behorende	bij	Bestemmingsplan	“De	Brem	Holsteins”	
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Wet	natuurbescherming	
In	de	omgeving	van	de	inrichting	liggen	een	aantal	Natura	2000	gebieden	in	binnen-	en	
buitenland	te	weten:		
	
Het	gebied		Maasduinen	dat	is	gelegen	op	een	afstand	van	circa	1,5	km	van	de	beoogde	
locatie,	alsmede	een	aantal	Duitse	gebieden,	te	weten	“Hangmoor	Damerbruch”	(op	2,9	
km),	“Vogelschutzgebiet	'Schwalm-Nette-Platte	mit	Grenzwald	u.	Meinweg”	(op	4,8	km)	en	
“Krickenbecker	Seen	-	Kl.	De	Witt-See”	(op	6	km).	
	
Omdat	te	verwachten	is	dat	van	de	voorgenomen	activiteiten	(beperkte)	nadelige	effecten	
op	de	natura	2000	gebieden	kunnen	uitgaan,	dient	een	vergunning	in	het	kader	van	de	Wet	
natuurbescherming	te	worden	aangevraagd.		
	
Ten	behoeve	van	het	onderhavige	initiatief	is	een	indicatieve	ammoniakberekening	gemaakt	
voor	zowel	de	resterende	uitstoot	van	ammoniak	van	het	composteringsproces	(ca	750	kg	
NH3),	de	transportbewegingen	van	en	naar	de	inrichting	(worst	case:	50	transporten	per	
dag),	en	een	loader	(	1	loader	van	75-	130	kW	met	een	brandstof	gebruik	van	10.000	ltr.	per	
jaar)	op	het	terrein.	Uitgaande	van	deze	situatie	bedraagt	de	depositie	op	het	gebied	
Maasduinen	maximaal	1,06	mol	per	ha/jaar.	De	depositie	op	de	Duitse	gebieden	bedraagt	in	
dat	geval	ca.	0,49	mol.	
	
Voor	projecten	met	een	dergelijke	depositie	dient	een	vergunning	in	het	kader	van	de	Wet	
natuurbescherming	te	worden	aangevraagd	(of	een	verklaring	van	geen	bedenking	in	
combinatie	met	een	omgevingsvergunning)	bij	de	provincie	Limburg.	In	deze	vergunning	
wordt	zowel	de	toestemming	op	de	Nederlandse	alsook	de	Duitse	gebieden	verleend.	
	
Tegenover	een	toename	van	stikstofuitstoot	uit	de	Biomeiler,	staat	ook	een	afname	van	
stikstof	uitstoot	door	het	wegvallen	van	de	uitstootgassen	van	de	huidige,	aardgasgestookte,	
installatie	(zie	bijlage	2).		De	verwachting	is	dat	deze	invloeden	elkaar	(ruimschoots)	
opheffen.	
	
Betrokkenheid	buurtgemeenschap		
De	realisatie	van	de	Biomeiler	Installatie	heeft	ook	impact	op	het	buurtgemeenschap.	Alleen	
al	omdat	de	installatie	in	de	omgeving	van	buren	komt	te	liggen.	Daarnaast	kan	extra	
vrachtvervoer	storend	zijn	voor	buurtgenoten.	Daarom	zijn	de	directe	buurtgenoten	

geraadpleegd	voordat	dit	principeverzoek	werd	gerealiseerd.	Geïnformeerd	zijn	de	huisnr	in	
Schandelo	93,	95,	99,	100,	111,	en	118.	Bekend	met	de	plannen	waren	al	op	de	huisnr	113	
en	113a.			Om	zo	goed	mogelijk	op	alle	vragen	antwoord	te	kunnen	geven,	is	er	een	Q&A	
gemaakt,	welke	terug	te	vinden	is	in	bijlage	4.	
	
De	buurt	was	erg	blij	met	de	proactieve	houding	van	de	initiatiefnemers	hen	vooraf	te	
betrekken	bij	deze	ambitie.	Overall	staat	de	buurt	positief	tegenover	het	initiatief	om	een	
BIomeiler	Installatie	te	realiseren.	Desalniettemin	waren	er	enkele	vragen.	Hieronder	volgt	
een	toelichting:	
	

- De	vragen	vanuit	de	buurt	gaan	vooral	over	geluid-	en	geuroverlast.	Een	BIomeiler	
Installatie	produceert	inderdaad	veel	geluid.	Daarom	hebben	de	initiatiefnemers	
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besloten	geluidswerend	materiaal	rondom	de	installatie	te	gebruiken.	Daarnaast	
worden	de	noodzakelijke	ventilatoren	in	het	midden	van	de	installatie	geplaatst.	
Volgens	eigen	berekeningen	zou	het	geluidsoverlast	dan	verwaarloosbaar	klein	
moeten	zijn.	

- Ook	de	geuroverlast	is	verwaarloosbaar	omdat	de	biomassa	inpanding	gestort	gaat	
worden.	Hierdoor	worden	onwenselijke	geuren	reeds	binnen	de	installatie	
opgevangen	en	gefilterd.		

- Er	waren	ook	opmerkingen	over	het	toenemend	vrachtverkeer.	Wanneer	dit	
vrachtverkeer	in	perspectief	met	het	totaal	aantal	vrachtbewegingen	werd	geplaatst,	
bleek	dit	probleem	minder	van	belang	voor	de	buurt.		

- Buurtgenoten	toonden	veel	interesse	in	een	vergelijkbare	installatie	in	gemeente	
Gemert.	De	initiatiefnemers	bieden	daarom	de	mogelijkheid	om	daar	gezamenlijk	
met	de	buurt	te	gaan	kijken.	Doel	is	om	een	beter	beeld	te	krijgen	bij	een	dergelijke	
installatie.		

	
4.6	Innovatie	
Het	innovatieve	van	dit	project	zit	in	de	slimme	verbindingen	die	gelegd	wordt	tussen	de	
verschillende	sectoren	waarmee	voor	elke	sector	een	‘win’	gerealiseerd	wordt	en	waarmee	
de	agrarische	sector	bijdraagt	aan	een	aantal	duurzaamheidsdoelstellingen.	Waar	zit	de	‘win’	
voor	de	verschillende	sectoren?	
	
Dierhouderij:	
De	mineralenproductie	van	de	dierhouderij	moet	in	balans	gebracht	worden	met	de	
mineralenopname	in	Nederland.	Dit	vindt	plaats	door	middel	van	het	be-	en	verwerken	van	
mest	met	als	doel	om	fosfaat	en	stikstof	buiten	de	Nederlandse	landbouw	te	plaatsen.	Dit	
wordt	gerealiseerd	middels	verbranding	en/of	export.	Dit	zijn	kostbare	processen	die	veel	
energie	kosten,	technisch	ingewikkeld	en	economisch	niet	rendabel	waardoor	de	
continuïteit	en	duurzaamheid	van	de	dierhouderij	onder	druk	is	komen	te	staan.	Deze	
slimme	verbinding	zorgt	ervoor	dat	de	be-	en	verwerking	van	mest	geen	energie	kost,	maar	
energie	oplevert,	het	is	een	relatief	eenvoudig	proces	en	economisch	rendabel.	Dit	draagt	
dus	bij	aan	het	perspectief	de	verduurzaming	van	de	sector.	
	
Glastuinbouw:	
De	glastuinbouw	staat	voor	de	opgave	om	van	fossiele	energie	naar	duurzame	energie	om	te	
schakelen.	Deze	slimme	verbinding	zorgt	ervoor	dat	de	warmte-energie	die	vrijkomt	uit	een	
biologisch	proces	benut	wordt	door	de	glastuinbouw.	Daarbij	komt	nog	dat	de	CO2	die	de	
glastuinbouw	nu	vaak	zelf	opwekt	middels	de	wkk’s	nu	vervangen	gaat	worden	door	CO2	die	
vrijkomt	uit	productieprocessen	als	‘reststroom’	die	hiermee	niet	de	lucht	ingaat	maar	
rechtstreeks	benut	wordt	door	de	planten	in	de	kassen!	
Daarnaast	is	het	mogelijk	om	het	plantenloof	dat	vrijkomt	uit	de	kassen	in	combinatie	met	
andere	biomassastromen	middels	een	Biomeiler	te	composteren	en	te	verwaarden	tot	een	
hoogwaardige	organische	meststof.		
	
Paddestoelenteelt:	
De	paddestoelenteelt	maakt	gebruik	van	champost	die	na	de	teelt	wordt	afgevoerd	als	een	
‘compost’	voor	de	bodem.	De	afvoerkosten	van	dit	product	worden	voor	deze	sector	alleen	
maar	hoger	en	de	samenstelling	van	de	champost	sluit	lang	niet	altijd	aan	bij	de	
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behoefte/wens	van	de	ontvanger.	Middels	compostering	van	de	champost	(in	combinatie	
met	vaste	dierlijke	mest)	ontstaat	een	organische	bodemverbeteraar	die	uitstekend	geschikt	
is	voor	verrijking	van	de	bodem.		Door	deze	slimme	verbinding	wordt	uit	de	champost	
energie	gehaald	en	opgewaardeerd	tot	een	organische	bodemverbeteraar	waardoor	de	
waarde	enorm	toeneemt.	Dit	draagt	bij	tot	perspectief	en	verduurzaming	van	de	sector.	
	
Akkerbouw:	
De	akkerbouw	maakt	nog	gebruik	van	grote	hoeveelheden	kunstmest.	Door	het	vervangen	
van	kunstmest	door	organische	compost	eventueel	nog	in	combinatie	met	minerale	
kunstmestvervangers	uit	andere	mestverwerkingsinitiatieven,	zal	de	bodemvruchtbaarheid	
en	het	bodemleven	enorm	toenemen.	Bijkomend	voordeel	is	dat	middels	een	hoger	
organisch	stof%	in	de	bodem,	de	vastlegging	van	koolstof	sterk	verbeterd	waardoor	de	
emissie	van	CO2	naar	de	lucht	fors	wordt	verminderd.	
	
Naast	de	slimme	verbindingen	die	tussen	de	diverse	agrarische	sectoren	gelegd	worden,	kan	
ook	de	verbinding	gelegd	worden	naar	het	verwerken	van	andere	biomassastromen	die	
buiten	de	agrarische	sector.	Denk	hierbij	aan	bermgras,	snoeiafval	en	bladafval.	Hiermee	
liggen	er	kansen	om	de	verbinding	cq.	de	samenwerking	te	zoeken	met	de	groeninzameling	
van	gemeentes!	
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Bijlage	1	–	Onderzoek	naar	alternatieven	
De	afgelopen	vier	jaar	heeft	BioVerbeek	in	samenwerking	met	verschillende	
toonaangevende	adviesbureaus	en	toeleveranciers	onderzoek	gedaan	naar	duurzame	
energieopwekking	voor	de	invulling	van	de	warmtebehoefte	als	vervanger	van	fossiele	
brandstof.	Vanuit	haar	strategie	en	duurzame	filosofie	heeft	de	onderneming	vijf	kritische	
succesfactoren	benoemd:			

• Vervanging	van	90%	tot	100%	van	het	huidig	fossiele	brandstof	verbruik;	
• Investering	moet	concurrerend	zijn	met	de	huidige	energieprijs;	
• Het	alternatief	moet	een	positieve	bijdrage	leveren	aan	de	visie	en	missie	van	

BioVerbeek;	
• Investeringsrisico’s	moeten	te	overzien	zijn;	
• Impact	op	huidige	bedrijfsvoering	moet	te	overzien	zijn.	

Huidige	situatie	
In	2010/2011	heeft	BioVerbeek	drie	wkk’s	geplaatst	om	de	warmtebehoefte	mee	in	te	
vullen.	Voorafgaand	aan	die	periode	is	ook	onderzoek	gedaan	naar	een	houtgestookte	
biomassa-wkk.	Omdat	de	drie	wkk’s	in	één	proces	het	gas	om	konden	zetten	in	elektriciteit	
en	warmte,	is	uiteindelijk	voor	dit	alternatief	gekozen.	Vervolgens	is	verder	geïnvesteerd	in	
het	optimaliseren	van	diverse	installaties	in	de	kassen	om	de	energiebehoefte	verder	te	
verminderen.	Omdat	het	fossiele	brandstofverbruik	door	BioVerbeek	nog	altijd	substantieel	
is,	is	de	ambitie	ontstaan	om	100%	onafhankelijk	te	worden	van	fossiele	brandstof	(gas)	voor	
het	verwarmen	van	de	kassen.		
	
Alternatieven	
Sinds	2013	zijn	er	zes	alternatieven	onderzocht,	waaronder	de	Biomeiler	Installatie.		
	
1.	Houtstookinstallatie	
In	samenwerking	met	Energy	Matters	is	een	quickscan	uitgevoerd	naar	een	
houtstookinstallatie.	Een	houtstookinstallatie	is	een	installatie	waar	hout	als	brandstof	wordt	
gebruikt.	De	investeringen	zijn	te	overzien,	echter	is	de	exploitatie	wel	afhankelijk	van	SDE+-
subsidie	om	de	warmteprijs	concurrerend	te	houden	met	de	huidige	gasprijzen.	De	keuze	
voor	een	houtstookinstallatie	is	vooral	afgevallen	omdat	in	onze	gedachte	de	benodigde	
biomassa,	hout,	een	grondstof	betreft	en	geen	afvalstof.	Hout	in	de	vorm	van	compost	kan	
namelijk	ingezet	worden	als	bodemverbeteraar.	
	
2.	Ondiepe	aardwarmte	
In	samenwerking	met	Ekwadraat	is	een	quickscan	uitgevoerd	naar	ondiepe	aardwarmte,	
tevens	zijn	er	diverse	gesprekken	gevoerd	met	toeleveranciers	zoals	een	boorbedrijf.	Bij	
ondiepe	aardwarmte	worden	twee	putten	geboord	van	500	tot	1500	meter	diep.	Omdat	het	
ondiepe	boringen	betreft,	is	de	warmte	van	het	water	(40	graden)	niet	voldoende	om	direct	
in	de	kas	gebruikt	te	worden.	Het	water	zal	opgewaardeerd	moeten	worden	middels	
warmtepompen	(er	is	een	hogere	temperatuur	nodig	van	65	graden).	Voor	deze	
warmtepompen	is	een	aanzienlijke	hoeveelheid	aan	energie	en	elektriciteit	nodig.	De	keuze	
voor	het	ondiepe	aardwarmte-project	is	afgevallen	omdat	de	investeringssom	dermate	hoog	
en	de	slagingskans	niet	met	enige	zekerheid	in	te	schatten	is.	Het	investeringsrisico	is	dus	
niet	te	overzien.		
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3.	One-hole	systeem	
In	samenwerking	met	TNO	is	een	onderzoek	naar	een	One-hole	systeem	opgezet.	In	plaats	
van	twee	putten	bij	ondiepe	aardwarmte,	wordt	één	put	geboord	waardoor	de	investering	
lager	uit	zou	moeten	vallen.	Met	betrekking	tot	dit	project	zijn	geen	ervaringen	in	
Nederland.	Dit	brengt	dan	ook	een	hoog	risico	met	zich	mee	met	betrekking	tot	de	
slagingskans	en	de	invulling	van	de	benodigde	warmte.	Dit	maakt	deze	optie	tot	een	
ongewenste	optie.		
	
4.	Zonnecollectoren	
In	samenwerking	met	het	bedrijf	Hocosto	is	een	onderzoek	gedaan	naar	de	plaatsing	van	
zonnecollectoren.	De	zonnecollectoren	warmen	het	water	in	de	zomer	op.	Deze	warmte	
wordt	opgeslagen.	In	de	winter	wordt	het	warme	water	uit	de	opslag	onttrokken.	Uit	dit	
onderzoek	bleek	dat	we	10	ha	aan	zonnecollectoren	zouden	moeten	plaatsen	om	10	ha	kas	
te	verwarmen.	Tevens	zou	er	veel	opslag	in	de	bodem	nodig	zijn	voor	het	bufferen	van	
voldoende	warm	water	voor	de	winterperiode.	Ook	hier	is	weer	veel	energie,	elektra,	
benodigd	voor	het	opwaarderen	van	het	water	met	laagwaardige	warmte.		
	
5.	Warmte	uit	asfalt	
Op	basis	van	publicaties	van	Road	Energy	Systems®	is	onderzocht	welke	mogelijkheden	
warmtewinning	uit	asfalt	(rondom	het	bedrijf)	mogelijk	is	voor	het	verwarmen	van	de	kas.	In	
de	publicaties	wordt	veelal	gesproken	over	warmte	van	20	graden.	Om	de	benodigd	aantal	
van	60	graden	te	bereiken	is	er	(op	basis	van	eigen	onderzoek)	meer	dan	40	ha	asfalt	nodig.	
Om	de	20	graden	uit	het	asfalt	op	te	waarderen	naar	60	graden	middels	warmtepompen	is	
ook	nog	veel	energie,	elektra,	benodigd.	Tevens	zou	er	nog	veel	opslagcapaciteit	benodigd	
zijn.		
	
6.	Biomeiler	Installatie	
In	samenwerking	met	Arvalis	is	een	quickscan	uitgevoerd	naar	de	mogelijkheden	van	een	
Biomeiler	installatie.	Deze	optie	bleek	vanwege	het	kunnen	vervanvgen	van	fossiele	energie,	
duurzaamheid,	oppervlakte	en	risico-assesment,	uiteindelijk	het	meest	interessante	
alternatief.	Hier	wordt	in	het	volgende	hoofdstuk	nader	op	ingegaan.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Conclusie 
Bovenstaande beschrijving en conclusies naar aanleiding van de onderzoeken zijn 
schematisch in onderstaand overzicht weergegeven. De quickscans en onderzoeken van de 
diverse samenwerkingspartners zijn mondeling door te nemen met BioVerbeek. 

18 
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Bijlage	2	–	Resultaten	onderzoek	Biomeiler	Installatie	
	
In	deze	bijlage	volgt	een	overzicht	van	de	effecten	op	bedrijfsniveau,	de	effecten	naar	de	
omgeving,	en	de	sectorale	effecten	die	de	Biomeiler	installatie	met	zich	meebrengt.	Duidelijk	
is	dat	de	totaalsom	van	deze	effecten	zeer	positief	uitpakt	voor	zowel	het	bedrijf,	de	
omgeving	als	de	sector.	Dit	vormt	een	belangrijke	basis	waarop	de	keuze	voor	de	Biomeiler	
installatie	gestoeld	is.		
	
Energiewinst:	
Huidig	verbruik	fossiele	brandstof:	c.a.	3.000.000	m3	aardgas	
Nieuwe	situatie:	0	m3	aardgas.	Totale	vervanging	door	biothermische	energie	die	vrijkomt	
uit	een	natuurlijk	proces	(compostering).	Dit	proces	vraagt	wel	energie-input	in	de	vorm	van	
elektriciteit.	Deze	wordt	ingekocht	in	de	vorm	van	groene	stroom	zodat	ook	deze	volledig	
van	duurzame	oorsprong	is.		
	
Co2:	
Een	reductie	van	3000.000	m3	gas	levert	een	vermindering	op	van	5.661.000	kg		(afgerond	
5,7	miljoen	kg)	uitstoot	CO2.	
	
De	Co2	die	vrijkomt	als	gevolg	van	de	verbranding	van	aardgas	wordt	ook	wel	‘langcyclische	
Co2	genoemd.	Dat	wil	zeggen	dat	de	C02	langdurig	opgeslagen	zat	in	het	aardgas.	Wanneer	
het	bij	verbranding	vrijkomt,	duurt	het	weer	heel	lang	voordat	deze	Co2	weer	langcyclisch	
wordt	vastgelegd.	Daarom	draagt	het	vrijkomen	van	langcyclische	Co2	structureel	bij	tot	de	
stijging	van	het	aandeel	broeikasgassen	in	de	atmosfeer.	Dit	betekent	dus	dat	de	genoemde	
reductie	van	Co2	ook	daadwerkelijk	bijdraagt	aan	het	verminderen	van	de	reductie	van	
broeikasgassen.	De	productie	van	Co2	uit	de	Biomeilerinstallatie	valt	onder	de	definitie	
‘kortcyclische	Co2’.	Dit	betekent	dat	de	Co2	die	opgeslagen	zat	in	de	biomassa	die	
gecomposteerd	wordt	weer	deels	vrijkomt	in	de	atmosfeer,	maar	door	de	constante	groei	
van	biomassa	wordt	deze	ook	weer	vrij	snel	opgenomen.	Dit	wordt	kortcyclisch	genoemd	en	
draagt	daarmee	niet	bij	tot	de	structurele	toename	van	broeikasgassen.	Vandaar	dat	het	
verbranden/composteren	van	biomassa	als	‘groen’	mag	worden	aangemerkt,	en	het	
verbranden	van	aardgas	niet.	Conform	deze	benadering	mag	de	vermindering	van	5,7	
miljoen	kg		Co2	dan	ook	volledig	als	‘netto’	reductie	aangemerkt	worden.	
Een	bijkomend	effect	is	nog	dat	de	benodigde	Co2	voor	de	plantengroei	in	de	kassen	bij	het	
gebruik	van	warmte	via	de	Biomeiler	ipv	wkk’s,	extern	aangevoerd	moet	worden.	Deze	Co2	
is	een	reststroom	afkomstig	uit	industriele	processen	die	anders	als	‘langcyclische	Co2’	in	de	
atmosfeer	terecht	zou	komen	en	nu	als	‘kortcyclische	Co2’	in	planten	wordt	vastgelegd.	
Hiermee	wordt	dus	een	nog	verdere	reductie	van	de	uitstoot	van	broeikasgassen	bereikt!	
De	genoemde	reductie	van	bijna	4,8	miljoen	kg	Co2	staat	gelijk	aan	een	besparing	van	20	
miljoen	autokilometers!!	Wanneer	je	uitgaat	van	het	feit	dat	in	Nederland	een	auto	
gemiddeld	20.000	km/jaar	rijdt,	dan	staat	dit	dus	gelijk	aan	1.000	auto’s!	
	
Vervoersbewegingen:	
Door	de	realisatie	van	de	Biomeilerinstallatie	kunnen	er	450.000	transportkilometers	
bespaard	worden.	Dit	staat	gelijk	aan	een	besparing	van	150.000	liter	diesel!	
Dit	is	met	name	een	gevolg	van	het	feit	dat	biomassastromen	als	champost	en	mest	uit	de	
regio,	dus	over	relatief	korte	afstanden	(gem.	ca.	15	km)	verwerkt	worden	in	de	Biomeiler	
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installatie.	In	de	huidige	situatie	worden	deze	stromen	over	vele	grotere	afstanden	(gem.	ca.	
120	km),	(nationaal	en	internationaal)	vervoerd	naar	hun	uiteindelijke	bestemming.	Zie	
bijlage	3	voor	de	onderbouwing.		
	
Stikstofuitstoot	(ammoniak/NOx):	
Huidige	situatie:	3	wkk’s,	ieder	een	uitstoot	op	jaarbasis	van	609	kg	N.	Totaal	dus	1.827	kg	N	
Nieuwe	situatie:	3	wkk’s	komen	te	vervallen,	in	de	plaats	komt	de	Biomeiler.	Op	basis	van	de	
huidige	uitgangspunten	geeft	dit	een	N-emissie	van	750	kg.		
Netto-reductie	is	dan	1.077	kg	N.		
	
Fijnstof:	
Huidige	situatie:	3	wkk’s,	ieder	een	uitstoot	op	jaarbasis	van	20	kg	fijnstof.	Totaal	dus	60	kg	
fijnstof.	
Nieuwe	situatie:	3	wkk’s	komen	te	vervallen,	in	de	plaats	komt	de	Biomeiler.	Vanwege	het	
toepassen	van	een	biobed-filter	die	continue	bevochtigd	wordt	is	de	verwachting	dat	de	
uitstoot	van	fijnstof	te	verwaarlozen	is.	Hier	zijn	echter	nog	geen	‘officiële’	metingen	van,	
maar	uit	literatuuronderzoek	blijft	dat	dit	zeer	aannemelijk	is.	Dit	betekent	dat	de	netto-
reductie	dan	ook	nagenoeg	gelijk	is	aan	60	kg	fijnstof.	
	
Bekend	is	dat	een	teveel	aan	stikstof	en	fijnstof	invloed	heeft	op	de	luchtkwaliteit	en	
daarmee	invloed	heeft	op	de	gezondheid.		Een	reductie	van	stikstof	en	fijnstof	draagt	voor	
de	directe	omgeving	bij	aan	de	verbetering	van	de	luchtkwaliteit	en	zal	dus	een	positief	
effect	hebben	op	de	gezondheid	van	met	name	mensen	met	luchtwegaandoeningen,	hart-	
en	vaatziekten,	ouderen	en	kinderen.	Zij	zijn	immers	het	meest	gevoelig	voor	deze	effecten.		
	
Compost	als	kunstmestvervanger:	
De	compost	vervangt	de	kunstmest,	deze	hoeft	niet	geproduceerd	te	worden.	De	mineralen	
die	de	compost	bevat	hoeven	niet	middels	kunstmest	gegeven	te	worden.	Productie	van	
kunstmest	kost	veel	energie	en	veroorzaakt	uitstoot	van	broeikasgassen.	Daarentegen	
brengt	onze	productie	van	compost	zelfs	energie	met	zich	mee.	Compost	bevat	organische	
stof	waardoor	de	bodemstructuur	verbeterd.	Een	verbetering	van	bodemstructuur	heeft	als	
voordeel	dat	plantenwortels	de	voedingsstoffen	beter	kunnen	opnemen.	De	verbetering	van	
bodemstructuur	heeft	eveneens	een	voordeel	op	het	waterbergend	vermogen	van	de	
bodem.	Hierdoor	is	het	beregenen	veel	minder	nodig.			
	
Uitgaande	van	een	productie	van	42.500	ton	compost	uit	de	Biomeiler	met	een	gemiddeld	
gehalte	van	8	kg	N,	2,5	kg	P	en	2,5	kg	K,	dan	is	dit	op	jaarbasis	een	productie	van	340.000	ton	
N,	106.250	ton	P	en	106.250	ton	K.	De	organische	N	uit	de	compost	kan	voor	ca.	¾	de	N	
vervangen	die	in	kunstmest	zit.	De	overige	¼	bestaat	uit	minerale	N	die	toegediend	wordt	
wanneer	de	plant	het	direct	nodig	heeft.	Dit	betekent	dat	¾	x	340.000	=	255.000	kg	
‘kunstmest-N’	vervangen	kan	worden.	Voor	de	productie	van	1	kg	kunstmest-N	is	1,3	m3	
aardgas	nodig!	Middels	de	productie	van	de	compost	uit	de	Biomeiler	kan	dus	255.000	x	1,3	
=	331.500	m3	aardgas	bespaart	worden!		
	
De	minerale	P	en	K	in	de	compost	kunnen	volledig	de	P	en	K	uit	kunstmest	vervangen.	Dit	
betekent	dus	een	‘besparing’	van	106.250	ton	aan	P	en	K	kunstmeststoffen.	P	en	K	
kunstmeststoffen	worden	op	dit	moment	uit	natuurlijke	bronnen	gewonnen	die	eindig	zijn.	
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Het	vervangen	van	deze	kunstmeststoffen	door	organische	compost	is	daarom	duurzaam	en	
past	in	het	cradle	to	cradle	principe.	
	
Bodemverrijking:	
De	organische	stof	en	de	organische	N	in	de	compost	draagt	bij	aan	het	verrijken	van	de	
bodem.	De	bodem	wordt	vruchtbaarder,	het	bodemleven	neemt	toe	en	het	organische	
stof%	neemt	toe.	Hierdoor	wordt	de	bodem	niet	alleen	duurzamer	voor	de	toekomst,	maar	
de	capaciteit	van	de	bodem	om	koolstof	vast	te	leggen	en	vast	te	houden	neemt	ook	toe.	
Hierdoor	vermindert	de	uitstoot	van	Co2.	
	
Waarom	de	Biomeiler	installatie	dicht	bij	de	kassen	situeren?	
De	Biomeiler	is	een	warmte-producerende	installatie.	De	warmte	wordt	benut	voor	het	
verwarmen	van	de	kassen.	Om	warmte	zo	efficient	mogelijk	te	benutten	is	het	van	belang	
om	de	transportafstand	van	deze	warmte	zo	kort	mogelijk	te	houden.	Hiermee	wordt	het	
verlies	van	warmte	immers	tot	een	minimum	beperkt.	Het	is	daarom	van	belang	dat	de	
warmte-producerende	installatie	zo	dicht	mogelijk	bij	de	warmte-vragende	installatie	wordt	
gesitueerd.	In	het	geval	van	de	Biomeiler	geldt	tevens	dat	de	retourwarmte	ook	nog	benut	
wordt	voor	het	biologisch	nadrogen	van	de	compost.	De	warmte	wordt	dus	optimaal	benut	
voordat	deze	de	installatie	in	de	vorm	van	(warme)	lucht	verlaat.	Deze	optimale	benutting	
kan	alleen	maar	plaatsvinden	wanneer	de	Biomeiler	zo	dicht	mogelijk	bij	de	kassen	is	
gesitueerd.		
	
Is	de	Biomeiler	een	bewezen	techniek?	
Het	principe	van	het	op	natuurlijke	wijze	opwekken	van	warmte	door	middel	van	biologische	
omzettingsprocessen	is	bekend.	Een	Biomeiler	doet	niets	anders	dan	deze	warmte	
overbrengen	naar	water	waarmee	in	dit	project	de	kassen	van	Bioverbeek		verwarmt	
worden.	Het	innovatieve	aan	dit	project	is	dat	door	slimme	technieken	er	zoveel	mogelijk	
biologische	warmte	wordt	gehaald	uit	de	biomassa	waarmee	én	de	kassen	verwarmd	
kunnen	worden	én	de	compost	nog	op	biologische	wijze	nagedroogd	kan	worden.	Hiermee	
ontstaat	dan	uiteindelijk	een	organische	bodemverbeteraar	cq	bemester	die	bijdraagt	aan	de	
verbetering	van	de	bodem,	het	‘fundament’	waar	alles	begint!	
Deze	techniek	wordt	in	Europa	al	meer	op	grotere	schaal	toegepast,	met	name	in	die	
gebieden	waar	geen	aardgas	voorhanden	is.	Denk	hierbij	aan	afgelegen	of	bergachtige	
gebieden	in	Duitsland	en	Engeland.	In	Duitsland	draaien	op	dit	moment	al	meer	dan	50	
Biomeiler-installaties.	Dit	zijn	relatief	kleine	installaties	voor	particulieren	die	hiermee	hun	
woonhuis	verwarmen,	maar	ook	grote	installaties	voor	bijvoorbeeld	hotels	die	hiermee	
voorzien	in	hun	warmtebehoefte.		
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Bijlage	3	–	Toelichting	netto	afname	regionale	vrachtbewegingen	
	
Beschrijving	transport	bij	inzet	Biomeiler-Installatie	

• Aanvoer	van	biomassa:	voor	de	aanvoer	van	85.000	ton	biomassa	zijn	in	totaal	2.361	
vrachtautoritten	nodig,	namelijk	36	ton	per	vrachtwagen.	Als	we	deze	ritten	
berekenen	met	een	gemiddelde	van	30	kilometer	(heen	en	terugreis)	komen	we	op	
een	totaal	kilometers	uit	van	70.833.	

• Afvoer	van	compost:	na	het	Biomeiler	proces	gaan	we	ervan	uit	dat	er	50%	van	de	
biomassa	(50%	x	85.000	=	42.500	ton)	overblijft	in	de	vorm	van	hoogwaardige	
compost.	Deze	42.500	ton	wordt	getransporteerd	(voornamelijk	naar	het	buitenland)	
via	de	weg	en	via	het	water.	In	de	berekeningen	gaan	we	uit	van	50%	van	
wegtransport	en	50%	van	watertransport.	

o Wegtransport:	50%	van	de	compost	wordt	via	wegtransport	afgezet.	Omdat	
in	het	buitenland	de	vrachtwagens	maximaal	geladen	mogen	worden	met	27	
ton	per	vracht	komen	we	uit	op	275.463	kilometer	bij	een	gemiddelde	afstand	
van	350	kilometer.	(50%	x	42.500	=	21.250	/	27	=	787	ritten	x	350	kilometer)	

o Watertransport:	De	overige	50%	van	de	compost	wordt	via	het	water	
getransporteerd.	Hier	moeten	we	rekening	houden	met	het	laden	en	lossen	
van	de	boten.	Er	zal	dus	transport	zijn	vanuit	Velden	naar	de	haven	in	Venlo	
en	er	zal	natransport	plaatsvinden	in	het	buitenland.	Van	Velden	naar	de	
haven	in	Venlo	bedragen	13	kilometer	enkel,	26	kilometer	dubbel.	21.250	ton	
met	36	ton	per	vracht	bedragen	590	ritten	x	26	kilometer	is	in	totaal	15.347	
kilometer.	Het	natransport	in	het	buitenland	zal	75	kilometer	bedragen.	
21.250	ton	bedragen	590	ritten	x	75	kilometer	is	in	totaal	44.271.	

		
In	totaal	komen	we	uit	op	405.914	kilometer	bij	verwerking	van	biomassa	door	middel	van	
de	Biomeiler-Installatie.		
		
Huidige	situatie	aan	transport	
In	de	huidige	situatie	kunnen	we	een	onderscheid	maken	van	50%	champost	en	50%	overige	
biomassa.	De	50%	champost	wordt	afgezet	naar	het	buitenland	met	een	gemiddelde	van	
216	kilometer	maakt	dit	340.000	kilometer.	De	overige	50%	biomassa	wordt	eerst	in	
Nederland	gehygiëniseerd.	42.500	ton	biomassa	gedeeld	door	36	ton	per	vracht	maakt	1.181	
vrachten.	Deze	1.181	vrachten	met	een	afstand	van	40	kilometer	is	dit	in	totaal	47.222	
kilometer.	Na	hygiënisatie	moet	de	biomassa	vervoerd	worden	naar	het	buitenland	met	27	
ton	per	vracht.	Dit	zijn	1.574	ritten	van	300	kilometer,	dus	472.222	kilometer.	In	de	oude	
situatie	wordt	in	totaal	dus	859.444	kilometer	gereden	met	de	biomassa.	
		
In	totaal	komen	we	dus	uit	op	een	verschil	van	453.530	kilometer,	ofwel	een	afname	van	
meer	dan	50%.		
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Bijlage	4	-	Q&A	t.b.v.	buurtgenoten	
	

Sommige	bewoners	zullen	vragen	hebben.	Daarop	dienen	de	initiatiefnemers	voorbereid	te	
zijn.	Elke	bewoner	is	anders.	De	ene	bewoner	wil	meer	informatie	over	de	techniek	achter	
de	installatie,	de	andere	bewoner	wil	meer	informatie	over	de	alternatieven,	sommige	
bewoners	vinden	‘alles	prima’	etc.	Onderstaande	thema’s	zijn	vragen	waar	de	
initiatiefnemers	in	ieder	geval	op	voorbereid	moeten	zijn.	Deze	gaan	uit	van	bewoners	die	
twijfelen	of	minder	blij	zijn	met	de	installatie.	De	Q&A	geldt	als	leidraad	en	is	gebruikt	voor	
de	buurtinventarisatie.	
	
Gezondheid	
Hoe	beïnvloedt	de	Biomeiler	Installatie	mijn	gezondheid?	
	
Uw	gezondheid	wordt	niet	negatief	beïnvloed	door	de	Biomeiler	Installatie.	Sterker	nog:	de	
installatie	stoot	geen	fijnstof	uit	en	de	ammoniakuitstoot	is	met	de	Biomeiler	Installatie	60%	
lager	dan	nu	het	geval	is.	Bovendien	gebruiken	we	een	biofilter	(systeem	voor	lucht-	of	
waterzuivering)	op	de	installatie	zodat	de	uitgaande	lucht	nog	eens	extra	wordt	gezuiverd.	
De	lucht	die	uit	de	installatie	komt	is	gezonder	dan	de	lucht	die	de	installatie	inkomt.	U	hoeft	
zich	dus	geen	zorgen	te	maken	over	uw	gezondheid.		
	
Geluid	
Krijg	ik	niet	enorm	veel	geluidsoverlast	door	de	Biomeiler	Installatie?	
	
Een	Biomeiler	Installatie	produceert	inderdaad	behoorlijk	wat	decibel.	Er	staat	reeds	een	
vergelijkbare	biomeiler	installatie	in	de	gemeente	Gemert	waar	we	dit	geconstateerd	
hebben.	Voor	ons	is	het	onacceptabel	dat	er	geluidsoverlast	in	de	buurt	is.	Daarom	willen	
wij,	in	tegenstelling	tot	het	voorbeeld	in	Gemert,	gebruik	maken	van	geluidswerend	
materiaal	rondom	de	installatie.	Daarnaast	plaatsen	we	de	noodzakelijke	ventilatoren,	ook	in	
tegenstelling	tot	het	voorbeeld	in	Gemert,	in	het	midden	van	de	installatie.	We	hebben	
berekend	dat	het	geluidsoverlast	dan	verwaarloosbaar	klein	is	en	u	er	geen	last	van	zult	
hebben.		
	
Ongedierte	
Komt	er	niet	ontzettend	veel	ongedierte	af	op	het	gebruikte	mest	in	de	Biomeiler	Installatie?	
	
Het	klopt	dat	ongedierte	op	de	reststromen	afkomen	die	wij	in	de	Biomeiler	installatie	willen	
gaan	gebruiken.	De	reststromen	inclusief	mest	die	wij	gebruiken	worden	echter	inpandig	
gestort,	opgeslagen	en	beheerd.	Hierdoor	zult	u	geen	last	hebben	van	ongedierte.		
	
Stank	
Gaat	die	hoeveelheid	mest	die	jullie	nodig	hebben	niet	ontzettend	stinken?	
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Het	klopt	dat	we	mest	willen	gaan	gebruiken	in	de	Biomeiler	Installatie.	Echter,	waar	we	nu	
in	de	openlucht	met	compost	werken,	wordt	de	mest	bij	de	Biomeiler	Installatie	inpandig	
gestort,	opgeslagen	en	beheerd.	Doordat	er	onderdruk	in	het	gebouw	is	zal	er	ook	geen	
lucht/geur	door	open	deuren	naar	buiten	kunnen	verdwijnen.	Al	die	lucht	wordt	gebruikt	in	
de	compostering	en	uiteindelijk	gezuiverd	door	de	biofilter	naar	buiten	verdwijnen.	Hierdoor	
zult	u	geen	last	hebben	van	stank.		
	
Mest	
Ik	weet	niet	of	ik	het	wenselijk	vind	dat	er	zoveel	mest	in	mijn	achtertuin	komt	te	liggen?	
	
U	hoeft	zich	geen	zorgen	te	maken	dat	de	Biomeiler	Installatie	een	stortplaats	wordt.	Alle	
reststromen	die	we	gebruiken	worden	inpandig	gestort,	zodat	u	nooit	zult	merken	dat	er	
met	reststormen	gewerkt	wordt.		
	
We	gebruiken	allerhande	reststromen	zoals	mest	en	groenafval.	Echter,	nooit	meer	dan	
nodig	is	om	energie	op	te	wekken.	Bovendien	zorgt	de	Biomeiler	Installatie	ervoor	dat	de	
reststromen	opgewaardeerd	worden	tot	een	echte	bodemverbeteraar	(compost),	waardoor	
we	ook	deels	het	mestprobleem	oplossen	en	groenafval	als	reststroom	beter	gebruiken.	De	
compost	bieden	we	vervolgens	in	de	markt	aan	waardoor	onze	bodem	verrijkt	wordt.		
	
Verkeer	
Komt	er	nu	nog	meer	verkeer	over	de	toch	al	verouderde	wegen?	
	
De	Biomeiler	Installatie	dient	‘gevoed’	te	worden	met	reststromen	die	aangevoerd	dienen	te	
worden.	Concreet	betekent	dit	dat	er	een	vrachtwagen	per	uur	nodig	is.		
	
Er	rijden	in	sommige	seizoenen	meer	extra	vrachtwagens	per	uur	voorbij.	Hier	hebben	wij	
nooit	klachten	over	ontvangen.	Bovendien	wordt	in	het	weekend	niet	gereden.			
	
Infrastructuur	
U	kunt	toch	niet	met	uw	vrachtverkeer	over	onze	nu	al	slechte	wegen	rijden?	
	
Wij	zijn	het	er	helemaal	mee	eens	dat	de	infrastructuur	in	ons	dorp	een	aandachtspunt	is.	
Onze	wegen	zij	niet	altijd	berekend	op	agrovervoer.	Desalniettemin	zijn	de	smallere	wegen	
er	wel	bewust	neergelegd	om	snelheid	van	auto’s	te	verminderen.	Dit	is	in	beginsel	een	
goede	zaak.	Daarnaast	staat	de	infrastructuur	al	langer	op	de	agenda	van	de	dorpsraad	en	
daar	sluiten	bij	ons	graag	bij	aan.	Desalniettemin	als	er	ergens	schade	is	op	de	route	die	wij	
in	de	toekomst	gaan	rijden,	dan	zijn	wij	uiteraard	bereid	dit	zelfstandig	op	te	lossen.	
Zodoende	heeft	u	zo	weinig	mogelijk	last	van	eventuele	gebrekkige	infrastructuur.		
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Geografische	positie	
Kun	je	dat	niet	ergens	anders	gaan	doen?	
	
Een	van	de	redenen	waarom	we	de	Biomeiler	Installatie	willen	instantie	plaatsen	is	ten	
behoeve	van	duurzaam	energieopwekking	voor	de	kassen	van	BioVerbeek.	De	Biomeiler	
Installatie	wekt	warmte	op	gebruik	makend	van	reststromen.	Om	te	voorkomen	dat	de	
opgewekte	warmte	verloren	gaat	moet	de	installatie	zo	dicht	mogelijk	bij	de	ruimte	staan	
die	verwarmd	moet	worden.	Daarom	dient	de	Biomeiler	Installatie	zo	dicht	mogelijk	bio	de	
kassen	van	BioVerbeek	gesitueerd	te	worden.		
	
Imago	
Is	zo’n	Biomeiler	Installatie	überhaupt	wel	nodig?	‘Jullie	zijn	toch	al	groot	genoeg’	
	
Het	neerzetten	van	een	Biomeiler	Installatie	vraagt	inderdaad	om	een	hoge	investering.	
Deze	investering	doen	we	echter	niet	om	er	perse	zelf	beter	van	te	worden.	Iedereen	weet	
dat	we	fossiele	brandstof	uiteindelijk	vervangen	moet	worden	door	duurzame	energie.	Met	
deze	investering	dragen	wij	als	ondernemingen	bij	aan	het	verduurzamen	van	de	wereld.	We	
investeren	in	de	toekomst	en	in	toekomstige	generaties;	niet	in	omzetgroei.		
	
Wij	zien	de	Biomeiler	Installatie	als	het	beste	alternatief	omdat	het	zowel	duurzaam	energie	
opwekt	als	dat	er	opgewaardeerde	compost	uit	voortkomt	die	nodig	is	om	genoeg	en	
gezond	voedsel	te	kunnen	produceren.	Beiden	zijn	nodig.	
	
Omvang	
Hoe	groot	wordt	dat	gebouw?	
	
We	zijn	er	nog	niet	helemaal	uit.	Het	gebouw	heeft	naar	inschatting	een	vergelijkbare	
omvang	van	een	koeienstal	zoals	ook	bij	De	Brem	Holsteins.		
	



In dit document hebben we een paar issues nader bekeken die vrijdag 8 juni aan de orde zijn geweest: 

Alternatieve locaties 
Opschaling Biomeiler 
Huidige transportbeweging tov nieuwe situatie 
Landschappelijke inpassing gebouw. 
Noodzaak van verduurzamen voor BioVerbeek 
Totale vermindering Co2 uitstoot. 

Beschouwing mogelijke alternatieve locaties 

Als we kijken naar locaties elders dan de huidig beoogde locatie tussen de bedrijven van BioVerbeek en De 
Brem Holsteins zouden er 2 alternatieve zijn. 

• Plaatsing op de Veegtes 
• Plaatsing langs de Rijksweg 

Plaatsing op bovenstaande locaties zou interessant zijn bij een opschaling van de input zijde (direct of in de 
toekomst). We moeten dan rekening houden met een aantal aandachtspunten: 

• Aanleg warmtenet 
o Bij de aanleg van een warmtenet dienen we rekening te houden met het aantal kilometers 

om te overbruggen en de hoeveelheid water die er doorheen stroomt (op basis van de vraag 
van de tuinders in het gebied Schandelo). Op basis van informatie van Wim Beckers, VTI Horst 
kunnen we stellen dat er een aanvoer- en retourleiding van 457 /560mm geplaatst zal moeten 
worden. Als we kiezen voor een locatie aan de Rijksweg of op de Veegtes komen we in totaal 
uit op ongeveer 3,5 kilometer aan te leggen transportleiding. 

o Navraag bij Visser &Smits Hanab <Kees vd Zalm> leert ons dat dergelijke warmtenetten 
tussen de €1000,- en €2000,- per strekkende meter kosten!! Als we dan €1200,- perm <wat 
een lage schatting is>aanhouden komen we bij een extra investering van 4,2 miljoen euro. 

• Koop grond derden 
o Bij het kopen van grond van derden komen extra projectkosten in beeld. Als we kijken naar 

de huidige grondprijzen op de Veegtes kunnen we stellen dat prijzen rond de€ 120 per m2 
gebruikelijk zijn. Dit zou een totale extra investering zijn van€ 1.000.000 zijn als we uitgaan 
van een oppervlakte van 1 ha in vergelijking tot de kosten van landbouwgrond. 
Bron: https:// aan bod. venloverkoopt. n 1/bed rijventerrei nen/ 109-veegtes-groethofstraat-venlo 

Uit bovenstaande analyse kunnen we stellen dat een alternatieve locatie niet haalbaar is vanwege de extra 
kosten 5,2 miljoen euro. Deze veroorzaken meer dan een verdubbeling van de investering in de Biomeiler. 

Opschaling 

Nu al opschaling op de huidig beoogde locatie is niet gewenst omdat het bij de start nog in de innovatieve fase 
bevindt. Opschaling van de output door optimalisatie van het proces zien we als mogelijkheid. Voor eventuele 
warmtelevering aan derden staan we op termijn ook open mocht dit technisch en financieel haalbaar zijn. 

Economisch gezien heeft ons project een levensduur van 12 jaar. Tegen het einde van deze periode zullen we 
een evaluatie maken of de Biomeiler op dat moment voor ons nog steeds de beste oplossing is voor de 
verduurzaming van ons bedrijf. Mochten er in de toekomst duurzamere technieken voorhanden zijn dan zullen 
we hier voor open staan. 
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Huidige transportbewegingen en uitbreiding door de Biomeiler 

Hiervoor willen we verwijzen naar een gedeelte van de mailwisseling tussen Lei Peeters, adviseur van Arvalis en 
Leon Hesseling Medewerker Beheer van de Gemeente Venlo: 

Ik heb de routes bekeken en in mijn bestanden gezocht of hier telgegevens van waren. 
Van een aantal wegvakken heb ik iets terug kunnen vinden. 
Dit zijn echter geen recente opnames maar geven wellicht wel een globaal beeld. 

De rode route loopt via de Hakkestraat. 
Hier is in het verleden een intensiteit gemeten en kunnen we uitgaan van ca.3500-4000 voertuigbewegingen per 
etmaal. 
Voor het verdere verloop van de route is de intensiteit beduidend minder omdat de Hakkestraat de toe leidende 
weg naar het achterliggende industrie terrein is. 
Ik denk dat we voor de Schandeloselaan een intensiteit van max. 1000 voertuigbewegingen mogen stellen. 

Ik hoop dat u met bovenstaande informatie iets kunt maar helaas hebben we niet meer gegevens in ons bezit. 

Met vriendelijke groet, 

Leon Hesseling 
Medewerker Beheer 

Gemeente Venlo I Afdeling Openbare en Gebouwde Omgeving I Team Beheer Openbare Ruimte 
Bezoekadres: Hanzeplaats 1 Venlo I Postbus 3434, 5902 RK Venlo 
T: +31 77 3596548 1 M: +31 6 52493884 1 E: l.hesseling@venlo.nl 11: www.venlo.nl 

4'fvenlo ffi ~~~~tocradle 

Gezien de omvang van de 1.000 voertuigbewegingen die er reeds plaatsvinden zijn volgens ons de extra 
bewegingen door de Biomeiler van ondergeschikt belang< 1 a 2 % van de geschatte vervoersbewegingen>. In 
het gesprek met Leon Hesseling en Erik Bremmers (april 2018) kwam naar voren dat bijkomende bewegingen 
niet direct welkom waren maar gezien de bestaande situatie niet het breekpunt is om onze verduurzaming in 
de weg te staan. De opmerking vanuit de gemeente was dat wij zorg moesten dragen voor het laatste stuk weg 
naar de Biomeiler (laatste stuk zandweg en zijweg van de ontsluitingsweg Schandelo) 

Regionaal wordt met dit project ook ruim 450.000 km bespaard. <Zie bijlage principe > Dit is een besparing van 
ruim 150.000 liter diesel welk een afname betekent van 390.000 kg C02 uitstoot per jaar. 

Vrachtverkeer in relatie tot toerisme 

De Biomeiler zal op basis van de benodigde warmte voor het tuinbouwbedrijf aangestuurd worden. In periodes 
dat we veel warmte nodig hebben (winterperiode) zal de Biomeiler op volledige productiecapaciteit draaien. 
De aanvoer en dus vrachtverkeer neemt in deze periode ook toe. In de zomer hebben we significant minder 
warmte nodig. Hierdoor zal de aanvoer en het vrachtverkeer ook afnemen tot 3 per dag. Dit is precies 
tegenovergesteld aan de bewegingen rondom ons bedrijf in verband met toenemend toerisme in de zomer. In 
de zomer zal toerisme dus minder last hebben van vrachtbewegingen ten behoeve van de Biomeiler. 

Op zon en feestdagen kunnen we zorgen dat er geen vrachtvervoer zal plaatsvinden voor de Biomeiler. 



Landschappelijk inpassing van het gebouw 

BioVerbeek heeft landschappelijke inpassing van de gebouwen en kassen hoog in het vaandel staan, dit hebben 
we reeds bewezen in de aankleding rondom onze kassen en loodsen. Dit willen we graag bespreken met de 
planoloog van de Gemeente Venlo. 

Noodzaak voor BioVerbeek om te verduurzamen: 

Inmiddels zijn er al 2 klanten waar wij geen biologische producten aan kunnen leveren in verband met huidige 
energieverbruik. Aastiderna uit Denemarken en Riverford uit Engeland. Ook de huidige klanten vragen ons 
steeds nadrukkelijker wat we gaan doen op korte termijn. 

Voor ons is het naast het algemeen belang om te verduurzamen ook duidelijk een bedrijfsbelang om op korte 
termijn te kunnen verduurzamen. 

Totale vermindering C02 uitstoot: 

Aan warmte 3 miljoen m3 aan gas x 1,7 kg C02 = 5.100.000 kg C02 
Aan stroom opwekking door wkk, ook die 3miljoen m3 aan gas= 5.100.000 kg C02 
<die gaat vervallen bij duurzame warmte>. 
150.000 liter diesel x 2,6 kg co2 = 390.000 kg Co2 
<aan regionaal vermindering vrachtverkeer>. 

Totale vermindering 10.590.000 kg C02 
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Benodigde km afvoer biomassa/ champost t.b.v. Biomeiler BioVerbeek/van Lipzig 
Kilometers bij verwerking van 85.000 ton biomassa 
Aanvoer 36 ton/vracht ritten gem afstand km/jaar retour km 

42.500 champost 1181 15 17.708 17.708 
42.500 overige biomassa 1181 15 17.708 17.708 

2361 
Afvoer 27 ton/vracht 

42.500 
50% per as exporteren 

21.250 787 350 275.463 100% als retourlading 
per schip, via haven 

50% Venlo 
21.250 (36 ton) 590 13 7.674 7.674 

transport buitenland 590 50 29.514 14.757 50% als retourlading 

1 

348.067 1 57.847 

1 TOTAAL 405.914 

Kilometers huidige situatie 85.000 ton biomassa zonder verwerking 
Afvoer 27 ton/vracht 

42.500 champost 1.574 120 188.889 151.111 20 % als retourlading 
42.500 biomassa 

naar hygienisatie 1.181 20 23.611 23.611 
afzet (na hygienisatie) 1.574 300 472.222 100% als retourlading 

1 

684.722 1 174.722 

1 TOTAAL 859.444 

km per 
Besparing: 453.530 jaar 



venlo 
GEMEENTEBESTUUR 

BioVerbeek B.V. 
t.a.v. dhr. L.H.M. Verbeek 
Muldersweg 11 
5941 MX Velden 

uw kenmerk 
uw brief d.d. 

ons kenmerk 1325886 
behandelaar JAM Cremers 
doorkiesnummer +31 77 3599518 
e-mail j.cremers@venlo.nl 
collegebesluit d.d. 17 juli 2018 
bijlage(n) 

onderwerp Principe verzoek voor de realisering van een Biomeilerinstallatie. datum 

Geachte heer Verbeek, 

VERZONDEN 
• 9 JULI 2018 

Naar aanleiding van het door u, mede namens loonbedrijf van Lipzig en melkveebedrijf De Brem 
Holsteins ingediende principe verzoek voor de realisering van een Biomeilerinstallatie aan de weg 
Schandelo in Velden, delen wij u hierbij het volgende mede. 

Voor de door u aangegeven locatie geldt thans het bestemmingsplan "De Brem Holsteins" uit 2014, 
waarin het perceel de bestemming "Agrarisch met waarden" heeft. De oprichting van een 
Biomeilerinstallatie is niet in overeenstemming met deze bestemming. 
Om de door u gevraagde ontwikkeling mogelijk te kunnen maken is een wijziging van het 
bestemmingsplan noodzakelijk. 
Na een zorgvuldige afweging van alle aspecten en belangen die hiermee verband houden, hebben 
wij vastgesteld dat de realisering van de gevraagde ontwikkeling in beginsel mogelijk is, mits 
voldaan wordt aan een aantal kaders. 

Voor het voeren van een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan dienen door u de 
benodigde documenten in de vorm van een ontwerp-bestemmingsplan bij ons college te worden 
aangeleverd. 
Naast de uitkomsten van de noodzakelijke onderzoeken, dient bij dit ontwerp-bestemmingsplan 
onder meer een gedegen ruimtelijke onderbouwing te zijn gevoegd. Hieruit moet de noodzaak van 
de beoogde ontwikkeling blijken en dient een motivering te worden gegeven waarom deze op de 
aangegeven locatie in het kader van een goede ruimtelijke ordening passend is en hoe deze 
ontwikkeling op een verantwoorde wijze (o.a. landschappelijk en milieutechnisch) kan worden 
ingepast in de omgeving. 

postadres Postbus 3434 
postcode 5902 RK Venlo 
bezoekadres Hanzeplaats 1 Venlo 
telefoon 14 077 
telefax +31 77 3596766 
internet www.venlo.nl 
bank NL33BNGH0285008749 
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Eén van de aspecten die hierbij met name ook aan de orde dient te zijn is een paragraaf over de 
verkeersbewegingen en de gevolgen van het aan- en afrijdende vrachtverkeer. 
In overleg met de gemeente zal inzichtelijk moeten worden gemaakt welke maatregelen en kosten 
in dat kader noodzakelijk zijn. 
Een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan zal worden gestart nadat er een 
overeenkomst tot stand is gekomen tussen de gemeente en de initiatiefnemers, waarin wordt 
vastgelegd dat de kosten die verband houden met deze bestemmingsplanwijziging en eventuele 
daaruit voortvloeiende infrastructurele maatregelen, voor rekening van de initiatiefnemers zijn. 
Een dergelijke overeenkomst is ook noodzakelijk in het kader van de economische uitvoerbaarheid 
van de plannen. 
Verder dient u in overleg met de gemeente te zorgen voor een goede communicatie omtrent uw 
plannen met de buurt. 

Wij vertrouwen er op u met het vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog 
vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team Project- en Procesmanagement van de 
gemeente. Contactpersoon voor u is de heer J. Cremers van dit team, tel 077-3599518; e-mail: 
j.cremers@venlo.nl 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Venlo 
de secretaris de burgemeester • ' . \). 

Antoin Scholten 
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