


Samenvatting

• de biomassa 

• de biobrandstoffen

• de mijlpalen

• de technologische ontwikkelingen

• de plannen

• de ondersteuning van de provincie



hoogwaardige biobrandstoffen

Biomassa?

“er is genoeg” (Van Erp)

“het is belangrijk” (Rietkerk)

“maar het heeft een lage energiedichtheid” (Gerhard Muggen)

“het is lastig op te slaan en te vermalen (Ewout Maaskant)

“hoe maken we de biomassa zo dat ze bruikbaar is in bestaande 

energiesystemen?” (allemaal)



beschikbaarheid

er is 

genoeg !

Van Erp



Europese doelstelling

Oo, dat 

gaat wel 

goed

Maar het moet 

nog wel

gebeuren!?



biobrandstoffen
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mijlpalen: biogas in de industrie (Duitsland)

Die Biogastechnologie bietet viele 

Möglichkeiten zur energetischen 

Versorgung von öffentlichen

Einrichtungen und von industriellen 

Prozessen da

sie kontinuierlich 

verfügbar ist

(Grundlastversorgung)



mijlpalen: kleinschalige mestvergisting

Op weg naar een Duurzame landbouw

Dag verse mest vergisten op de boerderij: 

 1.8 miljard m3 aardgas besparen 

=  4,5 % Nederlands gas verbruik 

 De boerderij produceert 5 maal zoveel energie als de 

boerderij verbruikt

 Voorkomen van methaan emissie uit opslagen; 

 reductie broeikas gas in Nederland  met 12% 

 = 60% van de Nederlandse doelstelling 

Alle mest moet direct de 

vergister in!!

Brouwer



mijlpalen: rijden op GFT

Vergeet de 

pijplijn niet!



mijlpalen: torrefactie

Not torrefied

Torrefied
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ontwikkelingen: bio-ethanol
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mijlpaal (to be): olie uit hout



naar een lokaal biogas netwerk
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centrale rol biogas netwerk
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ontwikkelingen: netbeheerders en biogas
• Cogas

– Almelo, stortplaats Bavinkel 

– Collendoorn, stortplaats

– Delden, stortplaats „t Rikkerink

• Enexis

– Dalfsen, covergisting

– Olst Wijhe, producenten collectief

– Wijster, stortplaats Attero

– Zwolle, ROVA GFT vergisting

– Witteveen, monovergister

• Rendo

– Hoogeveen, biovergister

– Schoonebeek, waterzuiveringsinstallatie



Technologie-ontwikkeling op Europees 

niveau

AD - sept 10 2010

Technisch Weekblad - sept 2010



Ambitieus bedrijfsleven, ambitieuze overheid

Kom met investeringsplannen, 

wij hebben geld.

Wij stimuleren gebruik van 

innovatieve biobrandstoffen

Wij ondersteunen onderzoek

Mijlpalen bereikt

Projecten ontwikkeld

Gewerkt aan 

technologische doorbraken

Bioenergiedag

Oost Nederland

2010

convenant
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Wel thuis en tot ziens

dit was: 

de Bioenergiedag Oost-Nederland 2010


