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Wat is een ECP?

 Geïntegreerd concept van verschillende 
conversietechieken
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Bedrijventerrein Zenkeldamshoek

 Ontwikkeld door ontw. 
Mij., samenwerking Hof 
van Twente en BNG 
gebiedsontwikkeling 

 Mooie ligging, ingebed in 
het landschap, ruimte voor 
gevarieerde bedrijvigheid

 Milieucategorie 2 t/m 4

 24 ha netto uitgeefbaar, 8 
ha verkocht (stand 2011)

 Diverse bedrijven al actief op gebied bio-energie (Bruins en Kwast, Bioenergiecentrale 
Twente)
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 In kaart brengen lokale situatie
– Bedrijven op en bij het bedrijvenpark
– Beschikbaarheid biomassa
– Productie van biobrandstoffen, energie en materialen
– Energiebehoefte (warmte, stoom, koude)
– Wensen en behoeften van de partijen

 In contact treden met partijen
– “back of the envelope” haalbaarheid concepten
– Verder uitwerken gekozen opties

 Opstellen ECP concept en bepalen haalbaarheid

Aanpak
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Partijen en stromen
Partij Ingaande stroom Uitgaande stroom

Bruins & Kwast Afvalhout
Groenafval
Houtchips
Warmte
Transportbrandstof

Grondstof
Biobrandstof
Compost
Gedroogd hout
Houtchips

COGAS B-hout Elektriciteit
Warmte

DVEP Mest
Co-substraten
Warmte

Biogas
Digestaat

Forfarmers Mest/ digestaat
Warmte

Mestkorrels

Shell Groen gas CNG/ LBM

Pingo Poultry Elektriciteit
Aardgas
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 Warmtelevering
– Tussen Bioenergie Twente en DVEP   wordt al onderzocht
– Tussen Bioenergie Twente en ForFarmers:

• Te verwachten problemen met vergunning
• Laag tarief voor de warmte

– Warmteuitwisseling met overige bedrijven (ook buiten terrein):
• Beperkte warmtevraag overige partijen
• Geen plannen voor warmtenetten o.i.d.

 Verwaarding biogas
– Levering biogas via bestaande leiding naar Almelo wordt al onderzocht
– Levering groen gas tankstation

• Problemen met onbalans vraag/aanbod

– Productie van CNG/LBM  nader onderzocht

 Levering biomassa
– Teelt biomasa op braakliggende grond  nader onderzocht

Opties
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Concept ECP Zenkeldamshoek
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Energiegewassen

Energiemais omringt door 
zonnebloemen:
• Esthetisch aantrekkelijk
• Concurrerend met maisprijs!
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LBM/ CNG productie (1)

Diesel-LBM: trucks in verkoop, voor korte en lange 
afstand

Diesel-CNG: trucks in ontwikkeling, voor korte afstand
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LBM/ CNG productie (2)

 Prijs CNG/ LBM bij indiening SDE+ 2012, 
eerste fase, vergoeding 48,3 €ct/m3

 Marktprijs CNG: 73 €ct/kg, LBM: 67-92 €ct/kg 
ex. btw
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LBM/ CNG productie (3)

Brandstofkosten Bruins & Kwast Diesel-CNG Diesel-LBM Eenheid

Brandstofkosten gas vergister

Kosten CNG of diesel/LBM 84.400 126.689 euro/jaar

Kosten diesel 106.859 179.008 euro/jaar

Besparing op brandstof 22.459 52.318 euro/jaar

Per vrachtwagen 11.230 13.080 euro/jaar

Terugverdientijd 1,2 2,8 Jaar

Marktprijzen

Kosten CNG of diesel/LBM 83.307 110.327 euro/jaar

Kosten diesel 106.859 179.008 euro/jaar

Besparing op brandstof 23.552 68.681 euro/jaar

Per vrachtwagen 11.776 17.170 euro/jaar

Terugverdientijd 1,2 2,1 jaar

B&K verbruik circa 4% van potentiële productie LBM
Gezocht: afnemers
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Conclusies
 Mogelijkheden voor extra warmteuitwisseling beperkt; 

Er is al uitwisseling tussen de meest belangrijke 
spelers en de overige warmtevraag is beperkt.

 Verwaarding biogas tot CNG of LBM is haalbaar, 
SDE+ subsidie blijft echter noodzakelijk. Kernpunt is 
hier de identificatie van voldoende gebuikers.

 Teelt van biomassa op braakliggende terreinen is 
haalbaar. Hiervoor is o.a. identificatie van een 
agrarisch bedrijf dat dit op zich wil nemen nodig. 
Verder dient de vergister gerealiseerd te worden.


