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1. 1 Literatuurstudie 

Biomassa 

Inleiding 

Biomassa kan in ruime en enge zin gedefinieerd worden. In enge zin komt dit te neer 
op bewust gekweekte energie gewassen in de landbouw. In ruime zin kan men 
denken aan dezelfde gewassen tot aan producten die al vele verwerkingen hebben 
begaan, zoals papier en sloophout De definitie die het Europese parlement erop 
nahoudt, en ook de gehanteerde definitie is voor dit rapport, is de volgende: "De 
biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de 
landbouw (inclusief plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante 
bedrijfstakken, evenals de afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval" 
(Noord hoek, 2001) Zoals uit bovenstaande valt op te maken kan biomassa in 
verscheidene vormen voorkomen. Biomassa kan allerlei functies hebben, zo is er 
gekweekte biomassa, natuurlijke aanwezige biomassa, restanten biomassa en 
biomassa uit afvalstromen. Hiervoor hanteert men de termen eerste, tweede en 
derde generatie biomassa. 

Biomassa toepassingen 

De tekorten die gaan ontstaan bij fossiele brandstoffen hebben voor meerdere 
industrieën gevolgen. Biomassa kent buiten de energie doeleinden nog een aantal 
andere mogelijke toepassingen. Zo zijn er uit biomassa een aantal grondstoffen te 
halen die in de petrochemische industrie benodigd zijn. De chemische sector heeft 
vele overeenkomsten met de energiesector als het gaat om het veiligstellen van de 
levering en beschikbaarheid van benodigde stoffen, nu en in de toekomst. 
"Het winnen van belangrijke basischemicaliën uit biomassa is net als energie 
opwekken uit een duurzame energiebron zoals de wind of de zon een stap in de 
richting van een duurzame samenleving. Basischemicaliën zijn belangrijk voor de 
vervaardiging van allerlei materialen. Op het moment worden de meest 
basischemicaliën gewonnen uit fossiele grondstoffen. (Kiijn J., 2007) 

JperFor .nee materialen 

! Ferm ta lie, commodily chemlcaliëfl 

Fe izer, bulk chemicaliën 
emie 

Fig.1 Toegevoegde waarde landbouwproducten (Verburg G, 2007) 

Verder zijn er initiatieven die in onderzoekende fase zitten, maar mogelijk gaan 
concurreren met biomassa voor energie gewin. Bijvoorbeeld biomassa voor 
constructieve doeleinden in de gebouwde omgeving. Onderzoeken waar o.a. Prof. 
Mag. Arch. P. Schmid aan de TU Eindhoven aan deelneemt. 
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Biomassa voor energiegewin 

Biomassa kent dus meerdere toepassingen. Een van de meest genoemde 
toepassing voor biomassa is desondanks energiewinning. Om uit biomassa energie 
te halen zijn er een aantal mogelijkheden. 

Biomassa naar bio-energie omzetten 

Vast Vloeibaar Gas 

Procédé •Hout,;kool productie •Pyrolyse • V ~ rgnssi ng 

•Pelletisering •Persing,/extrnctie en •An<lt!robe 

•(Col-wrbrnncling verestering w rgis ting 

•Fennentntie & hydrolpe 

E-vorm •\Vnnnre •\\"nrrnte •\Vnnnre 

•Elektriciteit •Elektriciteit •Elektricitei t 

•Bmndstof •Brands tof 

Fig. 2. Bron: Wervel, 2007 

Het omzetten van biomassa naar energie is een gevolg van de eigenschappen van 
de biomassa. In het schema hieronder wordt duidelijk per product welke omzetting 
het meest geschikt is. In hoofdlijnen is van belang of de biomassa een vaste of 
vloeibare vorm heeft. In de tabel ziet men vergassing terug. Vergassing is een 
techniek die nog in de ontwikkelingsfase verkeerd . Hout heeft in den beginnen de 
meeste potentie om te worden vergast in plaats van verbrand . Andere vaste 
biomassa's worden momenteel onderzocht op geschiktheid voor vergassing. 
Vergassing kan een aanvulling zijn op het vergisting proces, zodoende kan er 
synergie behaald worden . 

Installatie Belangrijkste EJ ~~v~;:~~ ~Techniek I 
biomassa 

teitsnet 

I:=A=f=v=a=l_=====~ GFT van huisvuil r=E=Ie=k=t=ric=i=te=it==e=n
1 

CJ 
verbrandl·ngs Ja Verbranding - (50 procent) warmte 
installatie (A VI) 

~==~ 

Bio- I Hout, palmpitten wEiaerkmtrtieciteit eniiJa I Verbranding 
energiecentrale . . 
~~~=========:~========~~=========: 
Elektriciteits-
centrales (mee- en Beenmeel 
bijstook van 

Elektriciteit 
warmte 

en Ja Verbranding 

biomassa) 

GFT-vergisting
installaties GFT elektnc1te1t en Ja Vergisting 

I !

Biogas. daaruitCJ 

. warmte 
~==========~ ~==~I 

Hout- I I CJ verbranding- Hout Elektriciteit en J V b d. warmte a er ran mg 
installaties 
~=====~~==========~:==========~ 
Mest- Mest 
vergisting- boerderij-
installaties dieren 

van Biogas, daaruit Ja. Een deel 
elektriciteit en warmte is voor Vergisting 

~=====~ ~====~ 
warmte eigen gebruik 

Riool- Zuiverings-
waterzuivering- slib 

Biogas, daaruit Ja. Ee~ deel Vergisting 
elektriciteit en warmte IS voor 
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!installaties (RWZI) I !warmte lleigen gebruik 11 I 
Vuilstort- Huishoudelijk-

I stortgas liJ a I Vergisting plaatsen en bedrijfsafval 
.. 

FJg.3. Bron: MJ!Jeucentraal, 2007 

Beschikbaarheid 

De aanwezige tweede en derde generatie biomassa in Nederland, wordt nog weinig 
benut. Er zijn een aantal bronnen naar voren gekomen die in Nederland kansen 
bieden. Van elke hieronder genoemde biomassa type is minstens 1 PJ aan energie 
opwekking mogelijk: 

• "The bicgenie fraction of municipal waste. 
• Wood (chunks and pellets). 
• Woody by-products. 
• Vegetable oils: rape and palm. 
• Bone meal. 
• (Energy) corn. 
• Dried sewage sludge. 
• Landfill gas. 
• Manure." 

(Geert Bergsma et all, 2006) 
De groep potentiële biomassa bestaat dus uit zowel eerste, tweede als derde 
generatie biomassa. 
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Het onderstaande overzicht laat de diverse biomassa's zien met bijbehorende 
energetische eigenschappen. 

Tabel19 Verwacht aanbod van biomassa in 2010 {naar Koppejan, 2005]. 

Nr. 

1a 
1b 
2 
3a 
3b 
3c 
4 

5 

6 

7 

BlomaSS8SOOrt 

8 Stro van granen 
9 Bermgras 
1 o Hooi van gras 
11 
12 
13 
14 
15a 
15 b 
16a 
16b 
16c 
16d 
16e 
16f 
16g 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 

Totaal' 

Aanbod In 
Nederland 
(kton/jaarl 

500 
540 

2 
270 
100 
250 
500 

700 

50 

0 
0 

450 
140 

5 
0.5 
4 

15 
100 
100 
60 
12 
60 
0 

100 
50 

200 
215 

2.280 
10.200 

0 
0 

1.000 
15.000 

1.400 
50 

500 

1.000 
2.500 

17 Mton 

Energie
Inhoud 
(GJ/tonl 

10.2 
10.2 
10,2 
15,6 
17.5 
15,6 
15.4 

15.4 

15.4 

13,3 
5,3 

12.7 
11,3 
13.2 
38 
13.6 
16,5 
15 
38 
10 
38 
30 
18 
22 
25 
3.4 
3.4 
8.4 

6,6 
-1 
1.5 

10.2 
15.4 

1.6 
13-20 

Energie
Inhoud 

(PJ/j8arl 

5,1 
5,5 

-o 
4.2 
1,8 
3.9 
7.7 

10,8 

0,8 

0 

Prijs 
(Euro/ton 
geleverd! 

10 
18 
80 

n.v.t. 
90 
10 
16 

6 

-74 

Prijs 
(Euro/GJ 
geleverd! 

1.0 
1.8 
7.8 

0-0.6 
5.2 
1.0 
1.0 

0,4 

-4 .8 

0 41 3.1 
~4 -44 ~~ 
1,8 76 6.0 

-o 6 0,5 
-o 80 6.1 
-o 705 18,6 
-o 41 3.o 

1.7 80 4.8 
1,5 150 10 
2.3 200 5.3 
0 
2.3 45-125 2.0 
0 
1,8 55-80 3.2 
1.1 0 0 
5 250 10 
0,7 -34 -10 
7,8 -31 -9.1 

40 -100 ·11 .9 
0 
0 
0 
0 
6.6 -o -o 
0 -16 
2.1 -20 tot -40 
0,5 -o 
7.7 10 0.6 

1,6 
42 

150 
4.4 

143 
0.03 
1.9 

10 
-o 
0,6 

GFT bestaat uit zowel primaire els secundaire en tertiaire bijproducten en Is hier bij de laatste geteld. 
• In het totaal is runder- en varkensmest niet meegeteld en is van afval en papier/plastic 
pellets alleen het aandeel biomassa geteld. 

Fig. 4. Bron:ECN en WUR, 2006 

Uit bovenstaand onderzoek wordt geconcludeerd dat bij volledige medewerking en 
inzit van de overheid een 23 procent besparing op energie door gebruik van 
biomassa te behalen is. Hierbij is gekeken naar input, verwerking, infrastructuur en 
output. De input zal voor de helft in Nederland zelf aanwezig zijn . De andere helft zal 
moeten worden geïmporteerd. "De maximale binnenlandse beschikbaarheid van 
biomassa is 450 PJ. Extra import van minstens 450 PJ biomassa is nodig .... Dat 
komt neer op ongeveer 30 miljoen ton." (ECN en WUR, 2006) Het afhankelijk zijn 
van te importeren biomassa is anders dan het afhankelijk zijn van de fossiele 
brandstoffen. In principe is biomassa door iedereen te produceren, en kent de 
biomassa teelt minder beperkingen dan die van de fossiele brandstoffen, mede door 
het oneindige karakter. 
"Inventarisaties laten zien dat de bruto potentie hiervoor voldoende is [Lysen, 2000]. 
De netto beschikbare biomassa wereldwijd wordt geschat op 200 tot 700 EJ per jaar. 
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Nederland is nu al actief op deze zich ontwikkelende biomassa wereldmarkt (zie de 
import van pellets, cacao doppen, etc)." (ECN en WUR, 2006) 

(Berekeningen nemen aan voor planten een ft van 30%) 

Vergisten 

Vergisten van biomassa is een interessante techniek, het betreft namelijk een 
beproefde techniek die nog voldoende potentie heeft. 
De vergassingstechnologie (SNG) is in ontwikkeling, maar wordt pas over tien tot 
vijftien jaar op grote schaal verwacht. Het verdere onderzoek houdt zich dan ook 
bezig met vergisting van biomassa, zowel droog als nat. Wel zal er waar mogelijk 
rekening gehouden worden met toekomstige SNG technologie als vervanger en 
aanvulling op vergisting. 

Fig. 5. Bron: mestvergistingsinstallatie Clean Minerals, 2007 

Bij het vergisten van biomassa komt er biogas vrij. Biogas heeft overeenkomstig met 
aardgas een aandeel methaan. Echter het aandeel methaan bij biogas is kleiner dan 
bij aardgas. Biogas heeft bovendien meerder bestanddelen die niet voorkomen in 
aardgas, en die onwenselijk kunnen zijn bij verbranding. Biogas voldoet niet aan de 
norm om in het gasnet gedeeld te mogen worden. 
Het verschil in samenstelling is te zien in onderstaande tabel, waarbij de kwaliteit van 
biogas wisselend van samenstelling kan zijn, afhankelijk van de biomassa waaruit 
gewonnen. 
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Tabelle 2-1 : Eigemchaflen von Biogas und Erdgas im Vergleich 

Substanz 

Metban 

Kohlendioxid 

Stickstoff 

Sauerstoff 

Wa~serstoff 

Schwefelwasserstoff 

Ammoniak 

Ethan 

Propan 

Siloxane 

Fig. 6. Bron: Thran, 0 et all, 2007 

Biogas 

50-70% 

25-40% 

< 3 % 

< 2% 

Spmen 

bis 4000 ppm 

Spmen 

Spmen 

Erdgas 

93-98% 

1% 

1% 

< 3 % 

<2% 

De markt van vergisten kent nog maar een beperkt aantal spelers in Nederland. 
De markt die zich bezighoudt met biogas is niet gebonden aan grenzen. Er zijn een 
aantal internationale spelers die hier opereren. Vooral vanuit Duitsland zijn er 
bedrijven die hier vanwege hun expertise systemen aanleggen en onderhouden. 
Andersom zijn er ook Nederlandse bedrijven die specifieke expertise hebben 
opgebouwd en daardoor internationaal opereren. Het bedrijf Host bijvoorbeeld heeft 
projecten gemaakt en lopen door geheel Europa. 

Agressieve bestanddelen biogas 
De voornaamste vervuiling van biogas is de zwavel. Voor zowel WKK als opwerking 
is het verwijderen van zwavel van belang. 

BIOGAS 

Fig. 7 Bron: Persson M, 2006 

De investering in leidingen voor biogas zijn hoger dan voor conventionele 
gasleidingen. Er is meer kans op aantasting van de leidingen. Biogas ontdoen van 
zwavel is geen verplichting, echter het onderhoud van de verbranding- of 
opwerkingsinstallaties gaat dermate omhoog dat entzwavelen van biogas een 
normale gang van zaken is. Ontzwavelen is dan ook een vaste kostenpost op 
biogasprojecten. "De investeringskosten liggen tussen de: 80.000 en de 150.000 
EUR. .. en zijn vrijwel onafhankelijk van het te behandelen debiet. .. Directe baten zijn 
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er niet, al wordt het biogas wel geschikt gemaakt voor verder gebruik in een 
gasturbine, ketel of WKK." (Emis,2008) 

Transport beperking 

De geografische ligging is een van de belangrijkste criteria voor succesvol biomassa 
gebruik. 
Vanuit verschillende perspectieven is de geografische ligging een belemmerende 
factor. Wanneer men kijkt naar energiedrager, biomassa, dan komt deze op velerlei 
plekken vrij. De massa van het product zorgt voor een bepaalde transportbelasting, 
beperking. Hieruit volgt dat bij een bepaalde, vaak geringe, te overbruggen afstand 
het energiegewin van de biomassa niet meer rendabel is. De verhouding 
energetische waarde tot de massa is hiervan de grootste oorzaak. Bij toepassing van 
bijvoorbeeld een lokale WKK op biogas moet afname van warmte in de nabije 
omgeving gegarandeerd zijn . Warmte moet in het algemeen, zo wordt algemeen 
gesteld, binnen een kilometer afgenomen kunnen worden. Warmte bedraagt rond de 
2/3 van de vrijgekomen energie en afnemen van warmte lijkt dus mede bepalend te 
zijn. De geografische ligging van alle proces stappen zijn van belang, Het vrijkomen , 
transporteren, conversie en gebruik van biomassa zijn beperkend voor biogas. De 
hoeveelheden biomassa die op een locatie vrijkomen zijn ook nog eens aanzienlijk 
verschillend. Biomassa uit de voedselindustrie heeft over het algemeen een hogere 
energetische waarde ten opzicht van biomassa afkomstig vanuit de landbouw per 
gewichtseenheid. 

Conclusie 

Biomassa is dus in allerlei vormen beschikbaar. Er is voldoende onbenut biomassa 
met potentieel, ondanks dat er concurrentie is van andere sectoren, zoals de 
chemische en voedselindustrie. Transport van biomassa is o.a. een grote beperking, 
waardoor geografische ligging van belang is. Hierdoor lijkt biomassa gebruik aan te 
sluiten op de bouwsector, namelijk dat ieder project locatie gebonden is. 
Vergisten van biomassa is een beproefde technologie om biogas te produceren met 
een relatief hoog rendement. 
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Energie 
Inleiding 

In Nederland zijn er meerdere energiebronnen die ingezet worden om aan de 
energiebehoefte te kunnen voldoen. In Nederland bevinden zich een aantal 
energiebronnen, voornamelijk gas en kolen. Ook importeert Nederland een aantal 
energiebronnen, zoals aardolie. Het onderstaande overzicht biedt een overzicht van 
alle energie input en output binnen Nederland. 

Aardolie 1073 PJ 

Fig. 8. Bron: Eek, T van, 2007 

Omzettingswnles 
E-bedrtj-.en 433 PJ 

< 1000Cn2 PJ 

Grondstoffen 497 PJ 

Decentraal 
omzettlngs-.er1ies 102 PJ 

De input en output zijn in bovenstaande afbeelding duidelijk gekwantificeerd. Echter 
verbanden tussen de input en output ontbreken in bovenstaand schema. 
Het onderstaande schema geeft meer inzicht in de verwerking en eindgebruiker. 
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I aardgas ruwe oli• I olieproducten I kolen I k•rn•n•rgl• I •Jektrlclteit I warmt• I •fv.al , blom•ssa . biogas, bîobrandsto1 

Fig. 9. Bron: ECN(cbs), 2007 

Bovenstaande is een sankey diagram gemaakt door het CBS over het jaar 2006. 
Uit het schema zijn een aantal aspecten af te lezen zoals de Nederlandse 
energieproductie(links), geïmporteerde energie(boven) en export(beneden). 
"Opvallend is de omvangrijke doorvoer van olie en olieproducten. Ook is het belang 
van de raffinaderijensector in Nederland te zien. De daar geproduceerde 
olieproducten worden slechts beperkt in eigen land gebruikt, ze zijn vooral voor de 
export bestemd. In het binnenlandse verbruik speelt aardgas een belangrijke rol." 
(ECN(cbs), 2007) 
De bovenstaande twee schema's kan men niet eenvoudig vergelijken. Er is een 
verschil in scope tussen de twee schema's, namelijk een invoer van 3000 PJ en 
11000 PJ. Bovenstaande schema's zijn in de energiestromen veelal zeer logisch en 
consequent opgebouwd op eigenschap en rendement. De meeste energiestromen 
komen door hun technische eigenschappen in aanmerking voor een bepaalde 
verwerking en/of toepassing. Buiten deze technische eigenschappen zijn er ook 
politiek invloeden terug te zien in het schema. Men ziet vanaf duurzaam, een 
duurzame energiestroom lopen naar transport. Deze lijn is veroorzaakt door een 
Europese verplichting om 5 procent biodiesel bij te moeten mengen bij 
transportbrandstoffen. Het schema zegt ook het een en ander over 
toepassingsmogelijkheden van biogas in de gebouwde omgeving. De output: 
diensten en huishoudens zijn voornamelijk gebouwde omgeving. Ook industrie is 
gedeeltelijk te rekenen onder gebouwde omgeving . Echter in dit schema kan niet 
veel gezegd worden over de energiestromen die naar industrie gaan m.b.t. de 
gebouwde omgeving. Bij huishoudens en diensten leest men af dat er veel gas 
gebruikt wordt. Het meest opvallende lijkt de warmte die door diensten wordt 
verbruikt. Diensten bevinden zich op plekken waar warmtenetten als eerste zijn 
geplaatst. Diensten bevinden zich namelijk vaak op zeer dichtgebouwde en energie-



intensieve locaties. Deze locaties zijn uitstekend geschikt om decentraal energie op 
te wekken en/of 'rest' warmte te benutten door middel van een warmtenet 

Energie infrastructuur 

De energievoorziening in Nederland bestaat uit twee landelijke netwerken, de gas, -
en de elektriciteitsvoorziening. Beide netwerken houden met elkaar verband, omdat 
in de energieketen bij omzetten en verwerking vaak zowel warmte als elektriciteit 
vrijgemaakt wordt of kan worden. Bij de zoektocht naar optimaal rendement en 
efficiëntie is het voor de hand liggend beide netwerken toepassing te laten vinden . 
Vrijkomende warmte en elektriciteit, kunnen zo als product of bijproduct nuttig 
ingezet worden. 

Beldriciteits
nef 50Hz 

lmpoff 

Wind 
Zon-PV 
Stromend 
watP.r 

BeYier1<.in~n: 
kraken, 
hydrogeneren enz. 

l~jl!!!~~~~~=l Decentraal, 
111 Warmte/ll.racht 

Fig. 10. Bron: drs.ir. J.H.B. Benneren dr.ir. A. H.M. Kipperman, 2002 
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De infrastructuur in Nederland is gericht op gas. Het simpele feit ligt hieraan te 
grondslag dat er in het Nederlandse grondgebied een aanzienlijke hoeveelheid gas 
voorkomt. Gas winning vindt dan ook al tientallen jaren plaats in Nederland, zie het 
onderstaande schema. Ook is in dit schema, de situatie van dit moment af te lezen. 
Er kan nog 20 tot 30 jaar met het Nederlandse gas uitgekomen worden, bij gelijke 
productie. Verder ziet men dat er ongeveer het dubbele van de voorraad reeds is 
verbruikt (geconsumeerd). Op de lange termijn zou men kunnen concluderen, dat er 
afhankelijkheid gaat ontstaan van te importeren gas, iets wat we reeds herkennen bij 
de andere energiebronnen. Zie daarvoor de import in figuur 8 van Eek, T van, 2007. 

Gas reserves en cumulatieve productie (1 januari), 1965- 2007 

3500~--------------------------------------------------

3000 +-----------------------------------------~-------= 

~ 2500 +-~~~~~~r-----------------------------~~~·~~~· 

s 20il0 +-_.... ...................... ..., ................... .......,r=-::----l .......... ~:ll::'"r1 
"2 
~1500~~ ...................... ..., ........................ ~ .. 
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Gasnet 

jaar 

Het gasnet in Nederland kent een aantal niveaus. 
Allereerst het hoofdnet, waarbij de druk op de 67 bar ligt. Vervolgens zijn er het 
midden en lage druknet 
Het betreft hier maximaal 8 bar voor middelhoge druknetten tot 1 OOmbar voor lage 
druknetten. 
Voor de optie biogas opwerken tot aardgaskwaliteit gelden hier al enige beperkingen. 
De locatie van de vrijkomende biomassa is gerelateerd aan de aanwezige 
gasnetwerken voor opwerking. Afhankelijk van het aanwezige gasnet weet men pas 
de mogelijkheden voor een gas opwerkingsproject. Hierin spelen de 
netwerkbedrijven een belangrijke rol. 

Wanneer een gasnetwerk aangelegd wordt is deze afhankelijk van omliggende 
gasnetwerken. Een aan te leggen gasnet behoort automatisch tot het 
netwerkbeheerbedrijf die voor het gebied is aangewezen. 
De netwerkbedrijven staan onder strikte voorwaarden en toezicht, vanwege deze 
monopolistische positie. 
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Opwerking 

Opwerking van gas tot aardgaskwaliteit gebeurt reeds jaren bij stortgas en 
rioolwaterzuiveringsinstallaties. De markt waarbij biogas wordt opgewerkt is 
momenteel in ontwikkeling. Zo is er bij een RWZI in Beverwijk sinds kort een kleine 
opwerkingsinstallaties geïnstalleerd. Dit biedt potentie voor alle kleinschaligere 
RWZI's waarbij een opwerkingsinstallatie voorheen niet rendabel is. Hierbij is ook 
meteen een nadeel van opwerking gegeven. De investeringskosten zijn bij klein 
debiet of groot debiet niet eens zo verschillend met de huidige technieken. De 
ontwikkelingen in opwerkingstechnieken zijn echter nog volop in beweging wat o.a. 
de investeringskosten nog kan gaan beïnvloeden. Zo is cryogene opwerking nog in 
de ontwikkelfase. Deze techniek is naar verwachting goedkoper dan membraan en 
PSA. 

LunHtt' mln . mJ.'j>utr J '4"r i u 1<.'"\:buid; 
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:"{'{\l't'lnnd 
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Fig. 12. Bron: Senter novem, 2007 

De markt van opwerking kent een klein aantal bedrijven die de verschillende 
technieken toepassen. De technieken zijn: 

• Membraanfiltratie 
• PSA 
• Cryogene techniek 
• Gaswassing 
• Waterscrubber 

In onderstaand figuur, een overzicht van het segment, waar de verschillende 
bedrijven zich in begeven. Het overzicht geeft de verhouding capaciteit installaties tot 
het rendement weer. Waarbij een verhoogd rendement uiteraard gerelateerd is aan 
financiële consequenties. 
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Fig. 13. Marktsegment groengas bedrijven 

Nederland is een middenmotor in Europa. Sommige landen lopen voorop als het om 
opwerking gaat (Duitsland, Zweden, Oostenrijk, Zwitserland). Andere landen volgen 
waaronder Nederland. En dan zijn er landen die nog nauwelijks of niet opwerken. 
(Senternovem, 2007) 
Duitsland, een van de koplopers, spreekt ook van een enorm potentieel " Das 
Potenzial ist enorm: Ziel der Branche ist es, bis 2030 bis zu zehn Milliarden 
Kubikmeter Bioerdgas in das Erdgasversorgungnetz Deutschlands einzuspeisen .. . 
Die Vorteile liegen klar auf der Hand: So enttallen die Probleme der dezentralen 
Verstromung, wie etwa der Verlust der Abwärme bei der Direkteinspeiung. Der 
Netzbetreiber entnimmt das Biogas zur Verstromung dort, wo auch eine effiziente 
Nutzung der Abwärme möglich ist." (Schmack U, 2008) 

De markt voor warmtekrachtkoppeling is nog steeds een sterk groeiende. De WKK is 
medevertegenwoordiger van de efficiëntie slag die gemaakt moet worden. 
De WKK is er voor installaties vanaf complexniveau tot aan stadsniveau. Bij deze 
laatste is het neerzetten van meerdere installaties meestal het geval. De mini-wkk is 
op dit moment de laagst vermogende installatie waarbij praktisch werkbare 
rendementen behaald worden. Een schakellager is de micro-wkk. 
De toekomstige vervanger van de HR Ketel zal naar alle waarschijnlijkheid een 
micro-wkk zijn. Deze vervanging zal tenminste 15 jaar in beslag nemen. Dit is de 
levensduur van huidige ketels. Echter, gezien het feit dat de micro-wkk nog niet 
genoeg concurreert met de HR ketel, en introductie nog niet daar is, is een 
verwachting langer dan 15 jaar meer aannemelijk. 

Een WKK kan aangedreven worden door gasturbines, stoomturbines, orc turbines en 
dieselmotoren. Het gebruik van gasturbines heeft verreweg het grootste aandeel van 
deze technieken. 
Het gebruik van een WKK is een beproefde techniek. Het omzetten van biogas levert 
ongeveer 30 tot 45 % elektriciteit op, en 50 tot 70 procent warmte. 
Bij het vergisting proces wordt van de warmte 25 tot 35 procent gebruikt voor het 
verwarmen van het vergisting proces. 
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Warmtenet 

Een warmtenet, ook wel stadverwarming genaamd, is een type infrastructuur wat 
grofweg dezelfde plaats inneemt als een gasnet. Er zijn twee type, Hoog temperatuur 
verwarming (HTV) met een aanvoer en retour temperatuur van respectievelijk een 
11 0 en 90 graden. 
Dan is er tevens lage temperatuur verwarming met een verhouding 70-40. 
Dit laatste type warmtenet is vooral in opkomst, dit heeft een aantal oorzaken. 

• Minder rendementsverliezen bij distributie 
• Efficiëntere warmteafgifte 
• Negatief effect is het benodigde bijstoken voor warm tapwater gebruik in 

verband met legionella. 
Dit zijn globaal drie afwegingen bij de keuze tussen de twee typen warmtenetten. 
Warmtenetten zijn gesloten systemen. De vloeistof in het warmtenet levert de 
energie door middel van warmtewisselaars bij de eindverbruikers. 

Conclusie 

Over een 25 jaar is het zeer waarschijnlijk dat Nederland afhankelijk is van andere 
gasleverende landen voor de gasleverantie. Biogasprojecten hebben de mogelijkheid 
een aandeel gas te leveren. Het is een stabiele en C02 neutrale energie. Daarmee 
kan biogas dus een betrouwbare producent van energie zijn. Er is genoeg expertise 
voor zowel WKK als opwerking om biogas efficiënt in te zetten. De technieken van 
zowel productie, conversie en distributie zijn beproefd en beschikbaar in de markt. 
Momenteel zijn er echter nog een aantal knelpunten, die ontwikkeling van biogas 
voorkomen. 
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Gebouwde omgeving 

De relevantie van dit onderzoek wordt mede bepaald door de hoeveelheid energie 
die door de gebouwde omgeving wordt gevraagd. Het aandeel van de gebouwde 
omgeving tot de totale energievraag is noemenswaardig. De gebouwde omgeving 
neemt zowel warmte als gas af. (Zie hiervoor figuur 9.ECN) 
Trias energetica. 

Wanneer we kijken naar trias energetica, dan staat dat voor een efficiënt, duurzaam 
en beperkt energiegebruik. 

3 
indie~ nodig, gebruik 

fossiele brandstoffen zo 
erticll!nt •n schoon mog~>lijk 

Trias Energetica 
Fig.14. Bron: Ecotvs.2008 

In de gebouwde orngeving zijn er genoeg mogelijkheden om te besparen op het 
energiegebruik. 40 procent besparing is mogelijk op basis van op korte termijn 
rendabele investeringen en inzet.(Senternovem) Besparing en gebruik gaan hand in 
hand. Voor de bestaande bebouwing geldt dat energiebesparing van een groot 
belang is. Dit onderzoek houdt zich met groen gas en leverantie van energie bezig 
en niet zozeer met besparing. Echter zoals andere onderzoeken onderschrijven zit 
de kracht in de combinatie. Wanneer men besparingen in de bestaande bebouwing 
laat plaatsvinden, dan zal dit resulteren in relatief een hoger aantal groengas 
gebruikers. Maatschappelijk en ook politiek zijn groen gas projecten en leveranties in 
dergelijke situatie nog beter te verantwoorden. De energiebesparingen zorgen voor 
een verhoging van het aandeel gebruik van duurzame energie. De ingevoerde 
energiebesparingen zal het aandeel biogas aanzienlijk groter en meer belang 
toekennen. 
Er wordt buiten dit schrijven niet ingegaan op het energiegebruik in relatie met 
besparing omdat dit geen deel uitmaakt van het onderzoek. 
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Energiegebruik van huishoudens 

Het energieverbruik van de Nederlandse huishoudens in de tjjd laat aanzienlijke 
ontwikkelingen zien . 
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Fig.15. Bron: Energie.n/,2007 

De CBS heeft een prognose voor de langere termijn (2030) voor huishoudens. Hierin 
komen een aantal aspecten terug die te maken hebben met de toekomstige 
verwachting voor het energiegebruik. Het aantal huishoudens stijgt van 6.8 tot 8,3 
miljoen. Over het gasgebruik is het volgende te melden: "Het gemiddelde verbruik 
per huis voor verwarming daalt door afbraak of renovatie van oude woningen en 
energiezuinige nieuwbouw. De vraag daalt ook, omdat in huizen meer warmte 
vrijkomt door het groeiende gebruik van elektriciteit. Het verbruik voor warm tapwater 
blijft per persoon bijna hetzelfde en daalt per huis."(ECN en WUR, 2006) Het verbruik 
voor koken en warm tapwater is stabiel tot lichtstijgend. Het verbruik voor 
ruimteverwarming blijft dalen zoals het allangere tijd deed. 

Om nu zonder meer uit te gaan van het feit dat elektriciteit blijft groeien en warmte 
afneemt, ook op de lange termijn, is niet juist. Landen en vooral steden die in hun 
ontwikkelingen voor liggen op Nederland, laten ontwikkelingen zien in apparatuur en 
installaties gevoed op warmte en koudenetten. Zelfs in het Nederlandse project, 
Amsterdamse zuidas wordt een koudenet op de ventilatie aangesloten. Hierbij wordt 
opmerkelijk rendabel koude van 4 graden gebruikt voor koeling. (warmtenetwerk, 
april 2008) 

Energieverbruik nieuwbouwhuizen 

De overheid heeft op 1995 een Energie prestatie coëfficiënt (EPC) ingevoerd en 
opgenomen in het bouwbesluit Sinds 15 december van dat jaar dienen alle 
nieuwbouwhuizen een EPC van minder dan 1.4 te hebben. In de jaren 1998, 2000 en 
2006 heeft hier steeds een aanscherping in plaats gevonden met een verlaging van 
0,2. In 2006 is er een EPC verplichting van 0,8 of minder op nieuwbouw vastgesteld 
in het bouwbesluit 
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Het verbruik van deze laatste categorie woningen is dus van belang wanneer het een 
biogasproject betreft met nieuwbouw. 
Het totale gemiddelde verbruik van nieuwbouwwoningen met een epc van 0,8 of 
lager, ligt in het bereik van 868 tot 1050 m3 gas. (Senternovem, 2004). Gemiddeld is 
dit een 959 m3 gas voor nieuwbouw met een EPC van 0,8. De verhouding tussen 
ruimteverwarming en warm tapwatergebruik is nogal verschillend van figuur 15 die 
betrekking heeft op alle Nederlandse woningen. 
Onderstaande figuur geeft de verhouding weer voor verschillende EPC 
nieuwbouwhuizen. 

Fig.uur 4.1 Jaarlijks gemiddeld referentieverbnrik en gemeten verbmik per EPC categorie 
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Fig. 16. Bron: Senternovem, 2004 
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Seizoen 

De seizoenen hebben een aanzienlijke uitwerking op het verbruik van de 
Nederlandse huishoudens. De seizoensvraag is van belang vanwege de vaak 
constante toestroom van biogas. Zowel het warmtenet als gasnet heeft met dit 
probleem te maken 
Voor de toevoer aan het gasnet en warmtenet is het van belang dat het minimale 
verbruik niet overstijgt wordt. 
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Fig. 17. Voorbeeld verbruikers curve over een jaar, Bron: Hoogsteen R, 2003 

Warmte en koudevraag 

Er is een stijgende koudevraag in de gebouwde omgeving. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de dienstensector en huishoudens. Om aan de koude vraag te 
voldoen zijn er een aantal technische mogelijkheden. Sommige installaties zijn in 
staat zowel warmte en koude te leveren, zoals een WKO, absorptie koelmachine en 
warmtepomp. 
Voor de keuze naar transitiepad is de koudevraag, die de laatste tien jaar sterk 
veranderd is, een belangrijke variabele. De vraag naar koude neemt toe, en dit heeft 
zowel positieve als negatieve invloeden op het gebied van duurzame 
energieproductie. Een positief aspect is een constantere energievraag, wat aansluit 
op een constante duurzame energieaanvoer. Negatief is een verhoging van de 
energievraag. 
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De duurzame potentie die de warmte en koudevraag heeft is zeer locatie en project 
afhankelijk. Het hangt samen met diverse andere keuzes. Globaal is er enige 
kwalificatie aan te geven in de koude en warmte installaties in relatie tot 
biogasprojecten. De relatie tot biogasprojecten en koude is het aspect 
seizoensverbruik en daarmee de hoeveelheid toe te passen biogas. 

Installatie Product Voeding Schaalniveau 
Airco Koude Elektriciteit of Gas Woning t/m complex 
Absorptie 
koelmachine Koude Warmte Wijk 
HR (-e) ketel Warmte Gas Woning 

Warmte Woning t/m complex 
Warmtepomp Koude Elektriciteit of Gas 

Warmte Elektriciteit en Gas of 
WKO Koude Warmte Complex t/m wijk 

Warmte 
Warmtewisselaar Koude Warmte of Koude Woning 

Afhankelijk van gekozen infrastructuur en daaraan gerelateerde installaties, zijn er 
dus mogelijkheden voor koeling in de zomer. 

NMDA en warmtewet 

Warmtewet 

Het Niet meer dan anders beginsei(NMDA) is van toepassing op bijna alle 
warmtenetten in de gebouwde omgeving. EnergieNed stelt ieder jaar een prijs vast 
voor de levering van warmte. Deze prijs relateert men grotendeels aan de prijs van 
gas. 
De prijs heeft tot doel dat de afnemers van warmte niet meer betalen dan ze zouden 
doen bij het gebruik op gas. Aangezien de afnemers gekoppeld zijn aan een vaste 
bepaalde warmteleverancier, worden zij beschermd, en worden de kosten dus 
gekoppeld aan het NMDA beginsel. Echter Het NMDA beginsel kent een aantal 
hiaten. 

• Het NMDA principe wordt alleen berekend voor hoge temperatuur 
warmtenetten. 

• Het niet kunnen koken op gas heeft zowel financieel gevolgen, als gevolgen 
voor het comfort. 

• De berekening van het NMDA tarief heeft een aantal gebreken volgens critici. 
• Minder dan anders zou ook op zijn plaats kunnen zijn i.p.v. gelijk aan anders. 
• Doorspoeling van het net, voor o.a. onderhoud, zonder vraag, zijn ook kosten. 

Buiten deze kritische noten biedt het NMDA beginsel bescherming aan de 
eindgebruiker. De warmtewet die de overheid reeds lange tijd aankondigt zal nog 
meer uitsluitsel en bescherming geven, bovenop het NMDA beginsel. 
Volksgezondheid 

Biogas bevat allerlei stoffen die het aardgas niet in zich herbergt. Alleen al de 
onzekerheid die hieruit ontstaat, kan financieel gevolgen hebben. De garanties 
moeten aanwezig zijn dat biogas voldoende gezuiverd is, echter daarmee hoeft de 
onzekerheid nog niet weg te zijn. Weerstandskosten zijn niet ongebruikelijk. Het niet 
weg kunnen nemen van onzekerheden en zeker gerelateerd aan de volksgezondheid 
kan funest zijn voor zowel politieke besluitvorming als voor de betrokken bedrijven. 
(Ir. R. Eekelen, KIWA) 

21 



Conclusie 

De gebouwde omgeving gebruikt energie periodiek zeer verschillend. De ruimte 
verwarming beïnvloedt grotendeels deze seizoensverschillen. Stabieler is de vraag 
naar warm tapwater en elektriciteit. 

De gebouwde omgeving en diens gebruiker veranderen in een traag tempo. Echter 
de levensduur van de infrastructuur is zodanig dat deze trage ontwikkelingen van de 
gebruiker meegenomen dienen te worden. 
De veranderende vraag en de eigenschappen van biogas werpen een aantal 
knelpunten op. 
De seizoenen hebben hun invloed op het in te zetten biogas. Aangezien het biogas 
lokaal afgenomen dient te worden. Het biogas kan alleen daar ingezet worden, daar 
waar afname gegarandeerd is. 
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1.2 Resultaat scenario's 
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Fig. C. Resultaten Apeldoorn 
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1.3 Six qualifications 

(i) Orieotation: Complex construction assigoments in relation to (urbao) site 
development 

Big cities in the Netherlands and Europe are on the eve of large-scale alterations or have 
already started these. Space in the inner-city areas is scarce. As a result, infrastructure must go 
underground and tal! multifunctional buildings have to be constructed.These are focal points 
in Europe, with great economie, cultural and social significance. These unique inner-city 
areas require regular upgrading and alteration. This involves a special discipline of 
construction management, in the sen se that 'life in the city goes on as usual during the 
alterations(,. lt also implies a conneetion between this management task and area 
development. The gaveroment retreats and risk-hearing market parties come to the fore. 
Construction management does more emphatically camprise process managementand long 
term organization design committed toa particular vision: realization ofvalue. 

(ii) Masterthesis aod research 

CM & E graduation projectsin this specialisation are aimed at the impravement of 'added 
value(, to society via construction management and engineering. Basic values refer to the 
areas of: Safety and health, Sustainability, Economy; 

The research of MSc. Thesis projects is conducted by CME scientific staff memhers and PhD. 
candidates. 

(iii) Eindtermen I Final attaioment level (Programme objectives) 

The graduate has the following qualifications: 

1. has acquired the necessary engineering skilis in the context of either civil engineering, 
building engineering or complex site engineering (is able to work methodically, is able to 
invent his own tools, adapt scientific theories and techniques, is able to work in a 
multidisciplinary environment, is application-oriented); 

2. is able to develop management processes based upon management theory and teehoical 
knowied ge 

3. is able to manage complex assignments in a multidisciplinary team. 

4. is skilied in domain-specific documentation aod presentation of the results of research 
projects. 

5. h as a thorough scientific attitude (having the ability to work independently, to reflect, to 
critically analyze, to evaluate, to generate navel ideas etc.). In his scientific attitude he does 
nat restriet himselfto the specific boundaries ofthe Construction Managementand 
Engineering domain and is able to cross these boundaries, wherever and whenever necessary; 

6. has the ability to reflect on the complete scope of matters and issues in the domain: is 
able tofarm an apinion and contribute to discussions; 

Bron: www.owinfo.tue.nl, beschikbaar op 1-8-2008 
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1.4 Investering t. ov. rendement 

In onderstaande afbeelding een situatie schets van investering en rendement van 
beide transitiepaden ten opzicht van de referentiesituatie. 

Keten B(Jgas 

Opwerking 

Wkk 

Distributie Hu~ilstallatie 

0lml 

€ Investering 
Rendement 

Afb. Schets investering en rendement van beide transitiepaden t.o.v. referentie. 

1.5 Schets van rendementen van beide transitiepaden 

Ketel 0.80 
1/3warmtapwater 

~ 0.91MJ 
Ketel 0.90 

2/3 ruimteveiWarming 

WKK 
l')th=0.50 11e=~ 

0.5 MJth q Î Distrubutie 
verliezen 20% 

0.38 MJ e c:::;) Warm tapwater 

0.24 MJth <i==' 

Vermeden fossiel 

1/3X0.91MJ 
Aardgas 

o. 55 MJth <? ( 2/3 x 0.91 MJ 
Aardgas 

Totaal 0.79 MJth 0. 91 MJ Aardgas 

0.4 MJth <:= 0.44 MJ Aardgas 

~--

( 
0.38 MJ e ~ 0.69 MJ Aardgas 

Totaal 0. 78 MJ 1 . 1 3 MJ Aardgas 

Afb. Situatieschets rendementen behorende bij beide energie-infrastructuren 
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1. 6 Opwerking 

Data behorende bij afbeelding 9 uit het afstudeerverslag. 

Glob 
Gas Tijd Gem aal 

Techni gem. Gas Gas jaar Prijsinstallali sdu per 
ek m3/h m3/h (aardg_asl e ur €/m3 jaar Bron 
Scenar 2853 250.000.00 
io 2 9 28539 0 € 30.100.000 10 0,12 0,01 Flevo Advice en project service bv, Potentie biogasproductie in flevoland t.v.v. aardgas, maart 2008 
Scenar 2853 250.000.00 
io 3 9 28539 0 € 44.720.000 10 0,18 0,02 Flevo Advice en project service bv, Potentie bioQasproductie in flevoland t.v.v. aardgas, maart 2008 

240-
330 420 2.084.880 € 608.465 10 0,29 0,03 Coops 0 , Benutting biogas waaierschap Vallei en Een, 31 januari 2003, Grontmij , de Bilt 

600-
625 650 4.653.750 € 1.036.200 10 0,22 0,02 Coops 0 , Benutting biogas waaierschap Vallei en Een, 31 januari 2003, Grontmij , de Bilt 

membr 75 74 650.000 € 650.000 10 1,00 0,10 Biogas!, RWZI Beverwijk, 2006 

optie 1 55 54 476.000 € 445.000 10 0,93 0,09 biomove mogelijkheden voor biogas in de omgeving Haarlem 

optie 2 55 54 476.000 € 445.000 10 0,93 0,09 biomove mogelijkheden voor biogas in de omgeving Haarlem 

optie 3 182 182 1.592.000 € 1.150.000 10 0,72 0,07 biomove mogelijkheden voor biogas in de omgeving Haarlem 

optie 4 182 182 1.592.000 € 1.150.000 10 0,72 0,07 biomove mogelijkheden voor biogas in de omgeving Haarlem 

350 298 2.606.100 € 750.000 10 0,29 0,03 Senternovem, Creatieve energie (enerQie transitei), van biogas naar Qroen Qas, 2007 

700 700 6.132.000 € 1.000.000 10 0,16 0,02 Senternovem, Creatieve energie (enerQie transitei), van biogas naar groen gas, 2007 

0,51 0,06 €/m3 

0,72 

0,36 



1. 7 Micro-wkk I HR-e ketel 

Micro CHP 1/2 

Short Description 
A micro CHP (combined heat and power) system is a 
residentiel boiler ror space healing and hol water production 
thats1multaneously generatas electnc1ty (1 -5 kW). 
The technology used IS e1ther a generotor 
(sterhng or intemal cambustion eng1ne) or fuel eelt .._ 1nverter 
(futura development). The electrtcity produced Is used in the 
bUIIdmg or fed back 1nto the gnd The operat1on mode is heat 
-demand following. 11 serves as a reptacement of ex1st1ng 
Boilers. 

- - -=--~- -- -· " - - ....,- - -
Parties· involved · ... ~ • -_I L~ ~ · ·· 
Euroj:l_e; Mîcmgen, Senei1ac;'Valllànt;'Renit1aïi; ,Nëlïi!. 
Gasuma · • - ~- · · 1 

Olhers Capstone, wisperTech .~.~·, .-t -

Key figures 
Power rating: 1 - 6 kW (electncal) 
Voltage leveL conneeled to low voltage 

Electrical efficiency (20 1 0) 
• Stirhng 12-20% 
·Gas motor '18-25% 
• Fuel cel! 30-40% 

Overall efficiency eleclricaJ + themml (20 1 0) 
• Stirlmg 1 05% 
• Gas motor 95% 
• Fuel cell 85% 

Power to heat rat10 (20 1 0) 
• Sllrling 1 6.1 
• Gas motor I: 3 .8 
• Fuel cell 1 1.4 

Life expectancy: 15-20 years 
Price indication: 
2,500 - 4,000 € I kWe {estimate 2006) 

Energy recovery t1me: n.a. 

References & Links 
www.m1c~en cum 
www..sentemovem nJ/energle!ratlStttelnlellw_gas 

,' M1~0 CI.-IP•!iys.lems- state oi lhe en- Austnan Energy Ayeu« 
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Sustainability 

L H 
0 

A mtcro CHP system contributes to 
sustmnobflity Although !he gas 
consumption is somewhat htgher than 
for a conventional boiler it · saves· 
on fossil ruel due to less "rmport • or 
electricity fmm lhe pubfic grid_ 
In the 2006 study •technisch energie-
en C02 bespanngspotentteel van 
mtcro-wkk m Nederland (2010-2030) 
the C02 household savings is calculate 
as 1200 kg/year less compared to the 
average electricity generation park. 
camparabie to roughly a 20-o/o reduclion. 
and 400 kg/year less ( - ·tO% reduction) 
compared when generaled wrth a STEG 
(20 '10 technology). 

Nota: tssue of (futura} local C02 captulï 

Barriers 

Micro CHP 2/2 

Profitability 

L -----H 0 
The German based company Senertec 
has al ready sold more than I 0,000 
5.5 kWe engmes tn 2004. In 2005 
Powergen. part of E.on ordered 80,000 
1.2 kWe systems (now in a field Lest) In 
the Netherlands the Mtcrogen ·t kWe a 
re ptloted and field lesled lhrough tlle 
Smart Power Foundation whtch include 
Gasunle. Va1llant. Remeha and Nefit 

--
UK ---

L 

Availability _ ... _H 
0 

The mrcro CHP systems are conneeled 
to the low vollage {OAkV) networ1< and 
na significant pmblems are an!icïpated 
regardlng natwerk capecity constraints, 
vollage reguiatien or sllort-ctrcutl 
contobuiJon when lhe penetrairon level 
Is such Umt on average the tolal of !he 
"home-generatlon· is less than the laad. 
For the 1 kWe syslem !hts ts roughly 1 
Panelration of miero-CH P's_ A pomt of 
attenllon is lhe proteetion of lhe system, 
now lhey are discon neeled at over or 
ondervoltage and lhus do noL contnbule 
to a betlar reliabihty tor the cuslomer 
Impravement of the customer- and 
System-reliabrlity ts possible when 
Appropriate proteetion and control 
schames are developed (e.g controlled 

• Technicat conslll!rnts e.g conneetion ruftls (harmanisation) and malering enaugeme11ts 
• Non techntcal tssues as noise producliori, physical dim(msions a·nd ease of repteooment of an exisfmg bollor 
• Proteelion and CO!tlrol systems (equîpment end rieopla) 

Updated: KEMA Peter Vaesgen. 13-12-2006 

Bron: Essent, intranet 
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