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Koemest (CM) is één van de meest voorkomende landbouwafvalstoffen ter wereld en 

vormt een grote bedreiging voor het milieu als het niet wordt behandeld. Anaerobe 

digestie (AD) van koemest is in potentie een goede technologie om een groot deel van de 

koemest om te zetten in groene energie (biogas) en gerecyclede meststoffen. Een 

aanzienlijk deel van koemest bestaat uit recalcitrante lignine verbindingen die de 

efficiëntie van AD verminderen. In dit proefschrift worden technologieën beschreven 

waarmee het energiepotentieel van koemest beter kan worden benut. 

In hoofdstuk 2 wordt een uitgebreid overzicht beschreven van mogelijke strategieën om 

de AD-prestaties van koemest te verbeteren. Koemest wordt gekenmerkt als een 

lignocellulose substraat dat daarnaast veel mineralen (buffercapaciteit) en fermentatieve 

micro-organismen bevat. Enerzijds maken deze eigenschappen koemest geschikt als 

substraat voor AD, hetzij als enige voedingsbron maar ook als co-substraat. Anderzijds 

belemmert het lignocellulose deel in koemest een goede AD-werking omdat het resistent 

is tegen hydrolyse. Er zijn verschillende strategieën ontwikkeld om de prestaties van AD 

te verbeteren. Van de verschillende voorbehandelingsmethoden heeft een chemische 

voorbehandeling een sterk modificerend effect op lignocellulose, en is daardoor het meest 

aantrekkelijk om op kleine schaal in het laboratorium te gebruiken. Verhoging tot 120% 

van de methaanopbrengst blijkt mogelijk in vergelijking met andere 

voorbehandelingsmethoden. Chemische voorbehandeling is echter te kostbaar voor een 

toepassing op grote schaal. Hoewel met mechanische en thermische voorbehandeling van 

koemest slechts een matige verhoging van de methaanopbrengst (10-58%) bereikt wordt, 

zijn ze op grote schaal wel levensvatbaar: de kosten zijn lager dan de extra winst door het 

extra geproduceerde methaan. Biologische voorbehandeling zou meer aandacht 

verdienen vanwege het milieuvriendelijke karakter ervan, maar onderzoekers 

documenteerden nauwelijks recent laboratoriumwerk.  

Een andere benadering om AD te optimaliseren is het co-vergisten van koemest met ander 

organisch afval. Co-vergisting wordt algemeen toegepast en is een eenvoudige maar 

effectieve manier om de methaanopbrengst van koemest te verhogen. Niet alle 

gepubliceerde co-digestiestudies vertoonden echter een synergetisch effect en rapporteren 

geen verbeterde afbraak van het lignocellulose in koemest. Daarom is een zorgvuldige 
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selectie van het juiste co-substraat (bijvoorbeeld lignine-arm substraat) belangrijk om de 

juiste verhoudingen te behouden. Ook verschillende metaal-, koolstofhoudende of 

biologische additieven verbeteren AD van koemest. De additieven resulteren in een 

verbeterde afbraak van lignocellulose in de koemest, met een verhoogde 

methaanopbrengst als gevolg. De op afval gebaseerde additieven op koolstofbasis en op 

Fe-gebaseerde nanomaterialen vallen op door hun uitstekende prestaties op zowel 

laboratoriumschaal als grote schaal. Ook blijken bio-elektrochemische systemen als 

onderdeel van innovatieve reactoropstellingen gunstig ten opzichte van conventionele 

reactoren. Met name doordat methanogenen en hydrolytische micro-organismen actiever 

zijn in de biofilms op de elektroden. 

In hoofdstuk 3 is de covergisting van koemest en schapenmest (SM) in verschillende 

verhoudingen bestudeerd in batch- en continue systemen. In batch-co-

vergistingsexperimenten zorgt de introductie van SM voor een verbeterde afbraak van 

lignocellulose in vergelijking met de afbraak van in koemest alleen. Bovendien worden 

synergetische effecten verkregen in de mengsels, die het hoogst is bij de verhouding van 

koemest en SM van 1: 1 (10.2%). De microbiële analyse laat zien dat in de co-digestie de 

aantallen micro-organismen die betrokken zijn bij de hydrolyse (Clostridium), 

acidogenese (Candidatus Cloacimonas) en methanogenese (Methanoculleus) waren 

toegenomen. Bovendien waren de syntrofe microbiële gilden (Candidatus Cloacimonas 

en Methanoculleus) duidelijk aanwezig in de reactoren die werden gevoed met SM. De 

methaanopbrengst nam toe van 146 ml CH4/gVS/d (alleen CM) tot 179 ml CH4/gVS/d 

(koemest : SM was 1 : 1). 

Hoofdstuk 4 focust op het verkrijgen van een bioaugmentatie culture om de afbraak van 

de recalcitrante lignocellulose in koemest te verbeteren. Om micro-organismen die 

gespecialiseerd zijn in de afbraak van lignocellulose selectief te verrijken, is als eerste 

stap de hydrolytische capaciteit van drie verschillende microbiële inocula geëvalueerd: 

een inoculum van een full-scale AD-installatie gevoed met stedelijk vast afval (MSW), 

een inoculum vanuit afvalwaterslib-vergister en een koemest-inoculum vanuit een 

monovergister (CMMD). De resultaten gaven aan dat met reactoren die waren beënt met 

CMMD de hoogste cellulose (56%) en hemicellulose (50%) afbraak werd bereikt, 
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veroorzaakt door de hoge aantallen cellulolytische bacteriën. Verrijking van ‘de 

cellulolytische archaea’ norank_c_Bathyarchaeia werd overigens in alle geteste gevallen 

aangetoond, wat duidt op een mogelijke functionele rol van dit type micro-organisme in 

AD. Vervolgens werd materiaal uit de koemest-monovergister gebruikt als entmateriaal 

in een reactor die werd gevoed met alleen de vezelfractie van koemest. Na 100 dagen 

(hydraulische retentietijd van 30 dagen) werden naast de cellulolytische bacteriën 

(Ruminofilibacter, norank_o_SBR1031, Treponema, Acetivibrio) ook de 

norank_c_Bathyarchaeia opnieuw met succes verrijkt tot maar liefst 97% van de archaea-

genera. Met deze hoge gehaltes hydrolytische en methanogene micro-organismen in deze 

selectiereactor, is een uitstekend bioaugmentatiemateriaal verkregen voor verbeterde AD 

van koemest. 

Hoofdstuk 5 laat experimenten zien waarbij de bioaugmentatiecultuur (hoofdstuk 4) werd 

gedoseerd in een continue AD-reactor gevoed met koemest. Het positieve effect van 

bioaugmentatie is aangetoond door een aanzienlijke verhoging van de dagelijkse 

methaanopbrengst (DMY) (24.3%) verkregen uit de gebioaugmenteerde reactor (179 ml 

CH4/ gVS/d) vergeleken met die van de controlereactor (144 ml CH4/gVS/d) (P˂0.05). 

Het effluent van de gebioaugmenteerde reactor bevatte ook een lager cellulosegehalte 

(door verbeterde cellulose afbraak (14.7%) in de reactor) vergeleken met die van de 

controle reactor. Daarentegen bleef de hoeveelheid hemicellulose vergelijkbaar in het 

effluent van beide reactoren. Toen de bioaugmentatie werd gestopt, bleef de verbetering 

van de hydrolyse en methanogenese zichtbaar. Dit was te zien door een verbeterde 

methaan opbrengst (160 ml CH4/gVS/d) en een lager cellulosegehalte (53 mg/gTS) in de 

gebioaugmenteerde reactor vergeleken met de controle (144 ml CH4/gVS/d en 

cellulosegehalte 63 mg/gTS, respectievelijk). De verhoogde dagelijkse methaanopbrengst 

van de continue reactor beënt met een specifiek verrijkt consortium dat de vezelfractie in 

koemest kan afbreken, toonde de haalbaarheid aan van bioaugmentatie in een AD gevoed 

met koemest. De verhoogde hydrolyse van cellulose werd ook bevestigd door de 

verrijking van typische hydrolytische bacteriën (Cellulomonadaceae, Micrococcaceae, 

Bacteroidaceae, Dysgonomonadaceae, Prevotellaceae, Chitinophagaceae, 

Anaerolineaceae, Caldilineaceae, Fibrobacteraceae, Bacillaceae, Christensenellaceae, 

Clostridiaceae, Lachnospiraceae, en Ruminococcaceae. Belangrijker is dat de 
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geïnjecteerde norank_c_Bathyarchaeia (aanwezig in de bioaugmentatiedosering) zich 

handhaafde in de reactor en waarschijnlijk verantwoordelijk was voor de verbeterde 

methaanopbrengst. Een transcriptoom analyse van het mRNA geëxtraheerd uit de 

microbiële gemeenschap toonde aan dat hydrolytische enzymen zoals cellulase (EC: 

3.2.1.4), endo-1,4-beta-xylanase (EC: 3.2.1.8), beta-glucosidase (EC: 3.2.1.21) glucaan 

1,4-beta-glucosidase (EC: 3.2.1.74) en xylaan 1,4-beta-xylosidase (EC: 3.2.1.37) in 

grotere hoeveelheden werden aangetroffen in de beënte reactor dan in de controle reactor. 

Dit duidde op een stimulerende rol van bioaugmentatie met een permanente verbetering 

van AD van koemest als resultaat. 
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