
Innovatie bij bio-energie

Er is een groot verschil tussen traditioneel gebruik van biomassa en moderne 
toepassingen. Koken op sprokkelhout is een traditionele vorm die met name 
wordt toegepast in armere delen van de wereld en kent grote nadelen. Moderne 
toepassing van biomassa betreft het gebruik van biomassa in energiecentrales, 
warmteketels of bioraffinaderijen of voor toepassing in de andere sectoren van 
de biobased economy.1 In Nederland vindt veel innovatie plaats bij bedrijven 
als DSM, ECN en BTG en er zijn ongekende ontwikkelingsmogelijkheden met 
kansen voor de Nederlandse economie. Voorbeelden liggen op het gebied van 
torrefactie (biokool), pyrolyse, raffinage, algenkweek, enzymatische omzetting, 
vergisting, vergassing en ketenbeheer (havens, logistiek). 

Innovaties

Er doen zich belangrijke innovaties voor bij het onttrekken 
van waardevolle componenten aan die grondstoffen voor 
nuttige chemische producten. De recente opening van de 
door DSM ontwikkelde installatie die maisresten omzet in 
ethanol is een sprekend voorbeeld van innovatie waarbij 
reststromen omgezet worden in een waardevolle niet-
fossiele energiedrager.2 De resterende fractie kan dan 
nog prima worden verbrand, wellicht nog goedkoper ook. 
Zo kunnen de biomassaketens nog betrouwbaarder en 
doelmatiger worden, terwijl ze op relatief korte termijn bijdragen 
aan het bereiken van het gewenste percentage duurzame energie. 
Er is dus een grote groep processen (ketens) die van belang zijn in de 
biobased economy en daarmee ook voor bio-energie. Het cluster BioBased Economy 
van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie begeleidt het ontwikkelingsonderzoek 
namens de overheid.3 

1 Zie bijvoorbeeld www.biobasedeconomy.nl (overheid) of http://www.wageningenur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/
Themas/Biobased-economy.htm (universiteit)
2 Project Liberty, www.poetdsm.com; zie ook de Onderzoeksagenda Biobased Economy 2015–2027 van TKI-BBE, 
pagina 21.
3 http://www.kennisnetbiobased.nl/nl/biobasedeconomy/Innovatie-en-onderzoek.htm
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Nieuwe combinaties

Innovatie kan ook plaatsvinden door de toepassing van een combinatie van technieken. 
Voorbeelden daarvan:

 • Nieuwe methoden van bosbeheer leveren meer of ander hout op. Het is 
bovendien een effectieve manier om CO2 uit de lucht vast te leggen.

 • Houtpellets worden geproduceerd en verhandeld als ‘commodity’, d.w.z. 
met kwaliteitsstandaarden en wereldwijde prijsnotering Dit leidt tot 
schaalvergroting en efficiency. De technologieontwikkeling van het geschikt 
maken van grote ketels voor pellets sluit hierop aan.

 • De vaststelling van internationaal geharmoniseerde duurzaamheidscriteria 
is van invloed op milieu en klimaat, maar ook op het speelveld en op de 
acceptatie van bio-energie. De keerzijde ervan is uiteraard een verhoging van 
de gemiddelde kostprijs. Daarom dringt de bio-energiesector erop aan om ook 
soortgelijke criteria voor fossiele grondstoffen vast te stellen.

 • Het Italiaanse energiebedrijf Enel exploiteert in Toscane als eerste een 
combinatie van geothermiecentrale en biomassaketel,4 die in de gegeven 
situatie betere resultaten geeft dan elk apart. 

 • Drie Duitse bedrijven waaronder Schmack Biogas AG heeft in dat land 
36 installaties voor wind-, zonne-, waterkracht- en bio-energie aan elkaar 
gekoppeld en stuurt die gezamenlijk aan. Hierdoor ontstaat als het 
ware één grote centrale die net zo betrouwbaar is als een conventionele 
elektriciteitscentrale.5

4 http://www.evwind.es/2015/07/27/enel-green-power-brings-worlds-first-integrated-geothermal-energy-and-
biomass-plant-in-tuscany/53541
5 http://unendlich-viel-energie.de/suche?f_search=kombikraftwerk
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Overige interessante innovaties

1. Waterschappen passen thermische drukhydrolyse toe om de afbraak van 
organisch materiaal te verbeteren en zo de biogasopbrengst te verhogen in 
hun Energiefabrieken.6

2. Mestmono vergisting op stalniveau zorgt ervoor dat de mest minder methaan 
uitdampt (chemisch gelijk aan aardgas, een krachtig broeikasgas); het 
resterende digestaat heeft betere bemestingseigenschappen dan drijfmest. 
Met deze techniek is toevoeging van co-vergistingsstoffen zoals voedermais 
niet meer nodig, en daarmee verdwijnen tevens enkele specifieke risico’s.7

3. Attero heeft in Schinnen (Limburg) een betere benutting van stortgas bereikt.8

4. De in oktober 2014 geopende installaties van afval- en recyclingbedrijf Twence 
in Hengelo maken allerlei onderdelen van bestaande processen efficiënter.9

5. Amerikaanse onderzoekers produceren vliegtuigbrandstof uit CO2. Hiertoe 
werken verschillende toegepaste technische disciplines op een nieuwe manier 
samen.10

6. Biobrandstof uit gekweekte algen is al veel verder dan de laboratoriumfase 
maar vooralsnog niet marktrijp.

7. Een groep Nederlandse bedrijven onder aanvoering van Clean Fuels maakt 
biokool (Engels: biochar) door carbonisatie van mest en/of digestaat.11 Dit 
is waarschijnlijk een lucratief procedé zowel uit energetisch en financieel 
oogpunt als in termen van een de mineralen- en koolstofcyclus.

8. Het in december 2015 gepubliceerde rapport Macro-economic outlook 
of sustainable energy and biorenewables innovations (MEV II) van enkele 
samenwerkende Nederlandse kennisinstituten bevat veel interessante 
informatie.12 (Het integrale rapport is ook op te vragen bij PBE.)

9. Over vergassing (nu nog niet op industriële schaal toegepast in ons land) en 
total energy op basis van biomassa (zoals bij Attero in Odiliapeel) zijn aparte 
factsheets beschikbaar.

6 http://www.host.nl/nl/?s=thermische+drukhy&lang=nl
7 www.groengas.nl
8 http://www.attero.nl/nl/bedrijf-organisatie/nieuws/actueel/wereldprimeur-attero-op-stortplaats-schinnen-/
9 www.twence.nl
10 http://www.biomassmagazine.com/articles/12718/researchers-to-produce-aviation-fuel-from-co2-waste-biomass
11 http://cleanfuels.nl/cleanfuels-projects.html
12 http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/498313
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