
Zelfvoorzienend leven op biogas: broodnodig! 
 
In een tijd waarin de bronnen opraken en energie steeds duurder wordt, is het 
tijd om te kijken naar goede alternatieven. Goed wil zeggen met oog op zowel 
sociaal als economisch en ecologisch aspect. Biogas is een opkomend 
alternatief dat stijgt in populariteit. In Afrika was het al lange tijd een bekend 
fenomeen, maar sinds korte tijd lijkt deze vorm van energie ook voor 
Nederlanders binnen handbereik te komen.  
Wat dacht je bijvoorbeeld van koken op de energie van je oude boterhammen? In Amsterdam weten 
ze daar alles van. De dames van Pink Pony Express werden geïnspireerd door de containers voor 
oud brood in de Kolenkitbuurt in Amsterdam-West. Volgens de Koran hoort men brood terug te geven 
aan de aarde en daarom gooiden moslims het tot een aantal jaren terug op de straat. Vanwege de 
rattenplaag die volgde, zette het stadsdeel twee grote, groene containers neer waarin het brood werd 
verzameld om vervolgens tot dierenvoer of plantenmest verwerkt te worden. Dit laatste bleek echter 
onzin, zo ontdekten de mensen van Pink Pony Express. Het brood werd gewoon bij het andere afval 
gekieperd. Dit bleek naast Amsterdam ook in vele andere gemeentes het geval te zijn. Vandaar dat 
gezocht werd naar een alternatief voor de verwerking van al dit brood. Vergisting bleek al snel de 
beste oplossing. Hierbij zetten micro-organismen het brood om in biogas.  

Samen met Enki Energy, een bedrijf gespecialiseerd in vergisting van organisch afval, bouwde Pink 
Pony Express een kleinschalige vergister in de Kolenkit. Het brood, vermengd met water, wordt aan 
een ton met bacteriën toegevoegd en zo ontstaat methaangas. Een leuke bijkomstigheid: brood bleek 
de voedselsoort waar je de meeste energie uit kunt halen. Op twee broden kunnen vier pitten van een 
gasfornuis maar liefst twee uur lang branden. In de Kolenkitbuurt staan momenteel drie 
broodcontainers die elk rond de 300 à 450 kubieke meter gas per week opleveren. Een gemiddeld 
huishouden gebruikt per jaar ongeveer 1500 kubieke meter gas. Met tien containers zou je een gezin 
dus een jaar lang van energie kunnen voorzien.  

Wat erg krachtig is aan dit kleinschalige project is dat wetenschap, politiek en religie erin 
samenkomen. Op dit moment staat de vergister in de Kolenkit als educatief kunstobject waarbij men 
ter plekke kan koken en wordt geïnspireerd om oud brood niet zomaar weg te gooien. Daarbij wordt 
de wijk door dit vooruitstrevende project voor de verandering eens in een positief daglicht gesteld. In 
samenwerking met Amsterdam Energie is Pink Pony Express nu bezig om meerdere vergisters te 
ontwikkelen die verspreid door Amsterdam zullen worden geplaatst. De dames benadrukken zelf het 
belang van kleinschaligheid, “Alleen door steeds terug te gaan naar de basis heeft het project zich zo 
ver kunnen ontwikkelen.” 
	  



 
Biogas vindt haar opkomst nu dus in Nederland, maar in werelddelen zoals Afrika bestaat dit 
fenomeen al veel langer. Dit komt doordat men daar vanwege de warmte veel makkelijker gas kan 
maken uit gemengde biomassa’s. Toch zijn de biogasinstallaties nog steeds erg prijzig. Sinds kort 
speelt het Nederlandse bedrijf SimGas hier slim op in. Zij ontwikkelen betaal- én aanpasbare 
biogassystemen van gerecycled plastic. Zo kunnen zowel stedelijke als rurale huishoudens in 
subtropische landen hun eigen energie opwekken.	  



Ook in de architectuur, waar het thema duurzaamheid een steeds grotere rol vervult, kan men niet 
achterblijven. Een mooi voorbeeld is het project “Seeds of Life” in Caïro waarbij Mekano Studio een 
zogenaamde ‘vuilnis stad’ heeft ontworpen. Met het oog op het grote aantal daklozen in Caïro en het 
vele vuilnis hebben zij een systeem bedacht waarbij een flat draait op het biogas dat uit biologisch 
afval onder de grond verkregen wordt. De daklozen kunnen hieraan meewerken en tegelijkertijd 
wonen in de flat. Op die manier worden zowel een sociaal als milieuprobleem aangepakt.  
	  

Terug naar ons kikkerlandje. Stel dat wij wijken kunnen ontwikkelen die op biogas draaien, werkt dit 
principe dan? Dat mogen we best verwachten. Steeds vaker zie je namelijk dat bewoners van een wijk 
of buurt samen zelfvoorzienend gaan leven. Het heeft dan ook meerdere voordelen om met een kleine 
groep het heft terug in handen te nemen. Wanneer een grote energieleverancier bijvoorbeeld tijdelijk 
uit de running is, zijn vele wijken daar nu de dupe van. In het geval van wijken die zelfvoorzienend 
zijn, zal de impact van een storing of faillissement veel minder drastisch zijn. Ook houdt men 
makkelijker overzicht. TexelEnergie is een voorbeeld van een dergelijk kleinschalig energiebedrijf. Zij 
werken met zonnepanelen op de daken van de vele boerderijen op Texel. Energie wordt zo 
opgespaard en wat men niet gebruikt wordt teruggegeven aan het netwerk zodat het gedeeld kan 
worden en niet verloren gaat. Een bijkomend voordeel is dat de prijs van energie stijgt, maar die van 
zonnepanelen niet. Ook hier worden de drie p’s (people, planet, profit) dus gecombineerd. Het streven 
is dat Texel in 2020 geheel zelfvoorzienend is. 	  



Is er nu ook al een bestaand voorbeeld van een wijk die op biogas draait? In Friesland, Sneek om 
precies te zijn, is er een nieuwbouwwijk die er via ingebouwde vacuümtoiletten geheel op draait. Deze 
toiletten maken van zwart water (ontlasting, urine en compost gecombineerd) biogas. 
	  

Een mooi en duurzaam initiatief, vergelijkbaar met het eiland Samsø in Denemarken dat dit al is. Hier 
wordt stroom voornamelijk opgewekt met behulp van de vele windmolens op het eiland. Dit werd 
gestart nadat het eiland financieel ten onder dreigde te gaan en inmiddels gaat het beter dan ooit.  

Wat is de les voor ons? In onze tijd is zelfvoorzienend leven weer nodig. Broodnodig zelfs. Laten we 
daarom projecten als dat van Pink Pony Express voluit ondersteunen. Zo kunnen we beginnen met de 
grote steden en kan daarna heel Nederland op biogas gaan leven. Om de smaak te pakken te krijgen 
kunt u ook eens wat mest en oude boterhammen in een potje doen met een zak erop. Wie weet heeft 
u binnenkort uw eigen zakje biogas in handen!	  


