
Wilt u zonder extra kosten duurzamer 

ondernemen? Sluit u dan aan bij het 

project Oxe Geeft Gas! Duurzame gas-

voorziening uit lokale energiebronnen! 

Wat is het project Oxe Geeft Gas?
Net onder de A1, ter hoogte van Deventer ligt buurtschap 

Oxe. In het project Oxe Geeft Gas (OGG) bundelen vijf 

melkveehouders en drie lokale leveranciers uit dit gebied 

hun krachten om landbouw te verduurzamen en groene 

energie te leveren aan Deventer en omgeving. Ze doen dit 

door biogas op te wekken door de vergisting van bedrijfs-

eigen rundveemest. En dit biogas, is binnenkort ook voor 

uw bedrijf beschikbaar!  

Lokale hernieuwbare energie: 
voor en door Deventer
OGG wil op een betaalbare manier verduurzaming bieden 

aan bedrijven in de regio. Door deze unieke samenwerking 

van lokale ondernemers, kan er vanaf het voorjaar van 2022 

biogas geleverd worden aan alle gasverbruikers op het 

bedrijvenpark Kloosterlanden te Deventer. Hernieuwbare 

energie vóór en dóór Deventer dus.

Na jaren van voorbereiding staat het project op het punt 

om uitgevoerd te worden. Dit jaar start de aanleg van de 

vergistingsinstallaties en wordt het leidingwerk aangelegd 

onder bedrijventerrein Kloosterlanden. 

Naar verwachting sluiten steeds meer melkveehouders 

zich de komende jaren aan bij het project OGG. Het 

potentieel van biogas neemt daardoor toe en het bereik 

wordt groter. Dat biedt vervolgens meer mogelijkheden 

voor bedrijven in de regio om zich aan te laten sluiten op 

deze duurzame gasvoorziening! 

 

Waarom kiezen voor biogas van 
Oxe Geeft Gas?
Agrarisch biogas van OGG heeft zowel op het gebied van 

financiën, milieu, verduurzaming en toekomstbestendig-

heid allerlei voordelen voor uw organisatie. 

Biogas uit mest = dubbele winst voor het milieu!

Waarom zou u kiezen voor agrarisch biogas? Omdat 

biogas uit mest onttrekken veel voordelen voor het 

klimaat oplevert! Biogas is namelijk een hoogwaardige 

vervanger voor regulier (fossiel) aardgas. Door de mest 

te vergisten, reduceert de veehouderij haar uitstoot van 

ammoniak (stikstof), methaan en CO2. Bovendien is het 

digestaat (de mest die overblijft na de vergisting) een 



vruchtbare grondstof, waardoor er uiteindelijk minder 

kunstmest op het land nodig is. Met biogas draagt u dus 

bij aan het behalen van de klimaatdoelen én helpt het 

milieu nog een extra handje; dubbele winst! 

Biogas = betaalbare energie

Met name voor processen die hoge temperaturen verei-

sen, is biogas een unieke beschikbare bron van hernieuw-

bare energie. Behalve een directe CO2 besparing als 

resultaat, kan biogas ook nog tegen de kostprijs van groen 

gas worden geleverd! Met de transitie naar biogas ver-

mijdt een afnemer tevens grote investeringen in duurzame 

Aansluiten is nog mogelijk!
Bij veel bedrijven staat verduurzaming van de energie-

voorziening al hoog op de agenda. Bij u ook? Maak er dan 

op een unieke en eenvoudige manier werk van met OGG! 

Bevindt uw bedrijf zich op of nabij bedrijventerrein 

Kloosterlanden? En wilt u uw organisatie verduurzamen 

• Hét beschikbare groene alternatief voor aardgas

• 100% duurzaam 

• Lokale energie: voor en door Deventer

• Behoud van bestaande stookinstallaties

• Lage aanpassingskosten

• Toekomstbestendigheid – voorkom later hoge kosten energietransitie 

• Kosten: evenveel als voor andere vormen van Groen Gas

• Regionale binding

• Verduurzaming van uw organisatie - biedt kansen op commercieel gebied (marketing) 

technologieën, zoals warmtepompen en geothermie. In de 

meeste gevallen kunnen bestaande gasketels worden 

voorzien van een extra biogasbrander. De huidige aard-

gasbrander blijft aanwezig om de beschikbaarheid van gas 

te allen tijde te garanderen.   

Biogas = bron van voordelen!

Overstappen op agrarisch biogas is dus gunstig voor het 

klimaat, milieu én uw portemonnee. Maar, biogas heeft 

nog veel meer pluspunten als vervanger van aardgas, 

voor industriële processen of ruimteverwarming. We 

zetten ze voor u op een rijtje:

zonder grote investeringen? Dan is deze groene energie-

voorziening hét initiatief voor u! Aanmelden voor de 

eerste fase van het project is nog mogelijk. OGG zal de 

meest geschikte afnemers selecteren om de gelimiteerde 

hoeveelheid biogas te leveren.  

Meer weten?
Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer weten 
over de mogelijkheden van biogas voor uw bedrijf? 

Neem dan contact op met Harco Lammers / 
06-21176727 / info@oxegeeftgas.nl voor een 
vrijblijvend adviesgesprek. 
Of bekijk www.oxegeeftgas.nl 


