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Uit digestaat (reststroom van biovergisting) veel energie en groene mineralen te
halen via SCAR - #scarlet_plus
door Bertus Buizer (Buizer Advies)

7 mei 2016

Dagblad Trouw schreef op 7 mei 2016 over het initiatief van de grote Nederlandse zuivelcoöperatie
FrieslandCampina die in 2020 duizend melkveehouders wil helpen aan een installatie waarmee ze op de boerderij
mest om kunnen zetten in elektriciteit. Het gaat hierbij om een monovergister. Daarin wordt mest verwerkt zonder
toevoeging van andere producten zoals maïs bijvoorbeeld.
Bij monovergisting blijft net als bij andere vormen van biovergisting een restproduct achter, digestaat, dat ook nog
veel organisch materiaal bevat dat bacteriën in de gegeven periode in de biovergister niet hebben kunnen
verteren. Daar zit dus ook nog energie in, behoorlijk veel zelfs. En er zitten veel waardevolle mineralen uit de mest
in het restproduct. Die kunnen net als de energie nog uit de digestaat worden herwonnen. Dat kan met een
geheel nieuw procédé, waarvoor nu op initiatief van Prof. Dr. Dr.h.c. Ir. J.M.L. Penninger, directeur van SPARQLE
International, voor het eerst een technologie wordt ontwikkeld voor toepassing op commerciële schaal...
Lees meer ....
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Eenzijdige mineralenstromen naar Europa gaan ten koste van bodemvruchtbaarheid
in Afrika
Wat kan de landbouw in Afrika aan een nieuwe impuls helpen en hoe zouden jongeren daarin geïnteresseerd
kunnen raken? En welke rol kan ontwikkelingssamenwerking hierin spelen?
Hierover en over andere relaties tussen internationale armoede en landbouw mocht ik op 25 april 2016 in
Amersfoort vertellen op een interessante discussieavond die was georganiseerd door het Wetenschappelijk

Instituut van de Nederlandse politieke partij SGP.
door Bertus Buizer (Buizer Advies)

26 april 2016

De Europese landbouw heeft rechtstreeks invloed op de landbouw in Afrika. Overproductie in Europa leidt tot
lagere inkomsten van miljoenen boeren. Daar profiteren consumenten van, ook in ontwikkelingslanden. Maar dat
is schijn. Want als de boeren niet kunnen investeren om hun productie te verbeteren, dan worden landen
afhankelijk van import. En dat drijft de consumentenprijzen weer op.
Uit ervaringen hier, weten boeren dat hogere consumentenprijzen voor voedsel niet automatisch een hogere
boerenprijs oplevert vanwege de macht van de tussenhandel, de supermarkt.
Lees het artikel ....
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