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Partners 

Saxion werkt aan een duurzame toekomst samen met 



Visie saxion 

De provincie Overijssel als energie -en 

grondstoffenleverancier voor haar eigen 

bevolking met minimale input van buitenaf. 

Beschikbaarheid biomassa en conversie 

technologie speelt een belangrijke rol hierin  



Onze Rol 

Het ontwikkelen van praktische oplossingen 

samen met onze partners.  

 

Het opleiden van “young professionals” die 

hieraan gaan bijdragen.  
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Biobased economy 



Processing van biomassa  

Pretreatment 

(Bio-)processing 

Product refinery 

Use in Society 

  

Er zullen geintegreerde aanpassingen in het gehele processchema plaats 

moeten vinden om hoogwaardigere toepassingen mogelijk te maken. 



Anaerobe vergisting als 
voorbeeld 

LEAF, 2011 

De langzaamste stap bepaalt de maximale omzettingssnelheid van het totale proces 

 



Voorbehandeling 

Geen voorbehandeling 

Thermisch 

Chemisch 

Biologisch 

Mechanisch 

? 

Effecten van voorbehandeling op bio-processing kunnen modelmatig beschreven 

worden en inzicht geven in de benodigde energie-input versus de verhoogde 

CH4-opbrengst 



(Bio-)processing -rheologie 

Nieuw principe 

viscositeitsmeting mest 

Viscositeitmetingen te 

koppelen aan menggedrag 

Het non-newtoniaanse gedrag van mest maakt het moeilijk om menging goed in 

kaart te brengen. Hoe hard moet er gemengd worden? 

 

De koppeling van een “mest rheometer ” gecombineerd met CFD modellering 

geeft veel inzicht in menggedrag 



(Bio-)processing - biologie 

Opschaling (Host) 

Modelvorming (ADM NO1-Saxion) 

Validatie (Saxion lab ism Pentair) 

De verblijftijd bepaalt de samenstelling van de 

organismen in het anaerobe slib en de methaan-

opbrengst. 

 

Door afstemming van modelvorming (ADMno1), lab- en 

praktijkvalidatie, kan de throughput in de praktijk 

verhoogd worden 



Product refinery (1/2) 

Vergister Vergister Vergister

influent

effluent

biogas

WKK

warmte

electriciteit

Vergisters kunnen verwarmd worden met laagwaardige warmte op basis van 

warmtepompen en duurzame elektriciteit,   zodat er ruimte ontstaat om 

hoogwaardigere chemische produkten te maken 



Product refinery (2/2) 

De groene gas opwerkingstrein kan significant kleiner worden, dus goedkoper 

worden, als er vanuit de reactor operation op schoner gas gestuurd wordt 



Nieuwe ontwikkelingen 



Nieuwe ontwikkelingen 

Power to Gas 

http://www.wageningenur.nl/ 



Nieuwe ontwikkelingen 
Overijssel en de Euregio 

 

Living Technology: transdisciplinaire stage- en 
onderzoeksopdrachten 

Opzetten nieuwe projecten op: 

• biobased producten 

• (bio-)reactor optimalisatie  

• grondstoffenterugwinning 

 

Doet u mee? 



Samenvatting en conclusie 

• Verwerking van industrieel & municipaal organisch 
afval en kennisopbouw zijn essentieel binnen de 
“biobased economy” 

• Geïntegreerde oplossingen zijn noodzakelijk om van 
energie naar hogere producten in de waardeketen te 
komen. 

• ADMno1 i.c.m. labvalidatie van voorbehandeling 
biedt kansen voor optimalisatie energie-input t.o.v. 
extra CH4-output 

• Stromingsleer studies kunnen energie-input voor 
menging van non-newtoniaanse mest verlagen 

 

 

 

 



Samenvatting en conclusie 

• CH4 opbrengst en populatiesamenstelling in relatie 
tot de verblijftijd kan met ADMno1 voorspeld 
worden 

• Door zonne- en windenergie te gebruiken, kan 
chemische energie hoogwaardiger ingezet worden 

• Vergisters zouden verwarmd moeten worden met 
laagwaardige warmte op basis van warmtepompen 
en duurzame elektriciteit 

• Nieuwe ontwikkelingen binnen het anaerobe 
vergistingsveld bieden kansen voor Overijssel en de 
Euregio! 

 

 

 



Bedankt voor uw aandacht! 

Saxion werkt aan een duurzame toekomst samen met 



Met dank aan: 



Vragen? 

Jan de Wit 

 

j.b.dewit@saxion.nl  

 

Willem Brus 

 

w.m.brus@saxion.nl  

Ralph Lindeboom 

 

r.e.f.lindeboom@saxion.nl  
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