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het begin 

• 2005 – 2007  de informele samenkomsten 

• 2008 de formele oprichting van de entiteit 

• 2008 tekening van het eerste convenant 

• 2009 groei naar 20 deelnemers 

• 2011 tekening van het tweede convenant 

• 2012 groei naar meer dan 26 deelnemers 



de doelstellingen 

1. meer bio-energie in  

Oost-Nederland 

2. betere en snellere  

technologische  

ontwikkeling  

van bio-energie 

systemen 



de samenstelling 

Universiteit Twente 

Saxion Hogeschool 

CCS 

Byosis 

Biomass Technology Group 

Technologie Kring Twente 

Plegt Biodiesel 

HoSt 

KARA 

Stork Thermeq 

Tubro Filter- en Luchttechniek 

Heatplus 

ProLeiT 

ROVA 

Twente Milieu,  

Raedthuys, DVEP, Twence 

Waterschap Regge & Dinkel 

Enexis, Essent  

Cogas 

Stimuland 

JALO Pellets 

Borgman Beheer 

Projecten LTO Noord  

Bruins & Kwast 

landbouw, bos- en 

groenbeheer 
technologie- 

ontwikkeling 

kennis- 

instellingen 

exploitatie 

energie 

systemen 

systeem 

leveranciers 



de perspectieven 



bio-energie is belangrijk 

• > 10.000 arbeidsplaatsen (2008) 

• > 1.000 mln Euro toegevoegde waarde (2008) 

• 60% burgers: investeren in bio-energie goed idee 

• veel aandacht voor bio-energie in green deals 

• overheid investeert niet alleen in energie-toepassing, maar ook 

in andere toepassingen van biomassa 



gewassen 

energie 

transport 

materialen 

voedsel 

dier 

voeding 

Biobased 

processen 

Rest 

stromen 

Rest 

stromen 

Compost 

mest 

energiegewassen 

mest, organisch afval 

biobased producten 

landbouw,  

bosbouw 

hoeveelheid waarde 
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de speerpunten (1) 

1. vloeibare  

biobrandstoffen 



de kracht van de tussenstap 
voor energie 

biomassa 

hoogwaardige 

biobrandstof 

productie 

toepassing 

lokale productie 

van duurzame energie 

vast, 

vloeibaar 

of gas 



Biotumen Mono-phenolics 

Advanced  

Biobased Paints 

(linseed ) Asphalt-biotumen 

Waterproofing  

Membranes  

(roofing materials) 

de kracht van de tussenstap 
voor materialen 



Rest 

stromen 

conversie 

processen 

energie 

transport 

materialen 

gewassen 

Sterk in vloeibare biobrandstoffen 



de speerpunten (2) 

2. biogas  

en groen gas 



biomassa 

biogas 

electriciteit warmte 

vergister(s) gasopwaardering 



de speerpunten (3) 

3. Warmte uit  

biomassa 



de speerpunten 



van boom tot 

huis 



de relatie met de provincies 

Provincies 

• ruimte voor bio-energie 

• innovatiemiddelen 

• investeringsfondsen  

Cluster 

• samenwerking  

• bio-energie productie 

• innovatie 

• banen 

 



de samenwerking 

ondersteuning BE2O research 

en bijbehorende demo programma’s 

landelijk 

stimuleringskader  

(incl SDE) 

haalbaarheidsstudies 

investeringssubsidies 

businessplannen 

commerciele 

schaal 

laboratoriumschaal 

vergunningen 

investeringsfondsen 
bio-energieproductieschaal 

ontwikkelingsfase 

demo 

schaal 





de plannen 
voor 2013 

• investeringsportfolio’s 

• actieplan vergisting 

• transportbrandstoffen 

• onderzoek 

• duurzame regio’s 

• energietransitie 

Gelderland 

• NL-D Verein 

• website en social media 

• nieuwsflits 

 

 



de afsluiting 

Hartelijk dank  

voor uw aandacht! 

 

 

 

 
www.bioenergieclusteroostnederland.nl 


