
“Milieu is te 
belangrijk oM aan 
geitenwollensokken  
          over te laten”
Gerhard Muggen (47) is een jongen van het platteland, geboren 
in Nijeveen op de grens van Drente en de waterige Kop van 
Overijssel. Nuchterheid tekent de mens uit deze streken, maar 
toch had hij de tranen in de ogen toen de eerste onderdelen 
van de pyrolyse-installatie werden gemaakt. Na jaren ploeteren 
kon het project eindelijk in praktijk worden gebracht.

Een lange reis
Het is een lange reis geweest voor Gerhard Muggen. Opgegroeid 
in een agrarisch gebied met grootouders die hun vee nog met 
de hand molken. Twee broers, twee zussen en een vader die 
veevoercontracten met de boeren afsloot. Een buitenmens, 
die in het weekeinde rond zijn Wierdense boerderij nog altijd 
zelf het hout zaagt en klooft. “Ja, ik ben nog steeds graag buiten. 
De boerderij hebben we zelf opgeknapt. Ik denk dat dat er ook 
inzit bij jongens van het land: met de handen werken.”
Via het atheneum gaat hij naar de HTS Zwolle en studeert hij 
energietechniek. Hij werkt bij Holec, later bij Eaton in Hengelo. 
Dan volgt de scheepsdieselfabrikant Wärtsilä in Zwolle. “Een 

prachtig product maar het had voor mij geen toekomst: wil je 
hogerop, dan heb je een Fins paspoort nodig.”
Daarna volgde Stork Thermeq in Hengelo. “Ik ging in de sales: 
ontgassingsinstallaties verkopen aan China. Ik heb onnoemelijk 
veel gereisd in die tijd en nu haalt Thermeq een marktaandeel 
van zestig, zeventig procent in China. Het is onvoorstelbaar 
wat er in dat land gebeurt.”

Eerste pyrolyse-installatie
In 2008 maakt hij de overstap naar BTG; het Enschedese bedrijf 
dat al meer dan 25 jaar actief is binnen de bio-energiesector.  Een 
bedrijf met een hoog wetenschappelijke inslag; met onder-
zoek en technologie maar ook consultancy en projectontwik-
keling. Binnen BTG werd al jaren geëxperimenteerd met een 
concept van UT-professor Wim van Swaaij: met behulp van 
pyrolyse-technologie hout ‘verbranden’ om er olie uit te win-
nen. Dat alles gebeurde nog op laboratoriumschaal, maar toen 
bleek dat het haalbaar zou zijn, werd het opgeschaald. 
In 2008 stapte Gerhard Muggen aan boord om het avontuur >> 

Binnen een paar seconden iets maken waar moeder Aarde zo’n beetje tweehonderd miljoen jaar over heeft 

 gedaan. Zie daar de vooruitgang die de mens boekt. In dit geval met olie. Geen alchemistengedoe of tovenarij 

maar gewoon in een robuuste installatie op een Hengelo’s industrieterrein. Gerhard Muggen is algemeen directeur 

van BTG-BTL dat dit huzarenstukje levert en waarmee de wereld veroverd moet worden. “De grens tussen succes 

en mislukking is flinterdun. Het is kantje boord geweest.” Over geduld, milieu en de ethiek van een commerciële 

oplossing die de wereld kan redden.

Gerhard Muggen van BTG-BTL:
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mee te maken. Hij werd mede-investeerder in BTG-BTL (Bio-
mass to liquid) en is als managing director verantwoordelijk 

voor de eerste werkende pyrolyse-olie installatie van ons land:  
Empyro. “Met deze installatie willen wij aantonen dat het op 
commerciële schaal mogelijk is om olie te produceren. Wat hier 
gebeurt is de opmaat naar een wereldwijde uitrol van de tech-
niek”, zegt Muggen. 
De installatie staat op een terrein naast Akzo-Nobel in Henge-
lo. Nietsvermoedende passanten weten niet dat zich achter de 
schermen een natuurkundig wonder voltrekt. Snippers van afval-
hout worden in een reactor zuurstofloos vergast: pyrolyse heet 
dit concept. Vervolgens wordt dit gas snel afgekoeld zodat het 
neerslaat als olie. Nadat het gas uit het hout gedreven is blijft er 
kool over. En natuurlijk olie. Simpel gezegd: waar de aarde twee-
honderd miljoen jaar voor nodig had, gebeurt in de installatie 
binnen luttele seconden. 

Wereldwijde toepassingen
Muggen: “Er is binnen BTG op laboratoriumniveau geëxperi-
menteerd met dit concept. Nu gaan we demonstreren dat het 
ook op grote schaal werkt en daarmee kunnen we dit type instal-
laties ook wereldwijd verkopen. Kijk, we produceren niet alleen 
olie, maar bij het hele proces komt ook stoom vrij, waarmee we 
kunnen verwarmen, maar ook via een stoomturbine elektriciteit 
opwekken. Dat gebeurt hier ook: de stoom leveren we aan de 
 Akzo-Nobel en de elektriciteit gebruiken we weer in het proces 
en leveren we aan het net.”
Muggen ziet wereldwijd toepassingen voor de Empyro-installa-
tie: “Denk aan afgelegen gebieden in Canada of Finland. Daar is 
veel houtafval. Je kunt daar olie van maken, maar je produceert 
ook stoom en elektriciteit, dat lokaal kan worden gebruikt. Stoom 
is heel interessant want daar is altijd grote behoefte aan in de 
procesindustrie.”

Overigens ligt de toekomst niet alleen in dunbevolkte gebieden. Er 
zijn andere scenario’s denkbaar omdat de technologie ook andere 
afvalstromen, zoals bermgras of ander groenafval, kan verwerken. 
In het geval van de Hengelose fabriek wordt de olie geleverd aan 
de Friesland-Campina fabriek in Borculo, dat de volledige productie 
afneemt. De installatie kan op jaarbasis twintig miljoen liter olie 
produceren. Muggen schat de gemiddelde opbrengst op drie-
duizend liter per uur. Dat lijken imposante cijfers, maar het is een 
druppel op de gloeiende plaat in vergelijking met de hoeveelheden 
aardolie die worden opgepompt. Niettemin, voor 19 miljoen euro 
heeft iedere stad een eigen pyrolyse-installatie en kan in de eigen 
stoom en elektriciteitsbehoefte voorzien en de olie verkopen!

Volledig Co2-neutraal
Een debat over de duurzaamheid van de centrale is zinloos: het is 
volledig Co2-neutraal. Het afvalhout dat gebruikt wordt heeft de 

CO2 recentelijk uit de atmosfeer gehaald in tegenstelling tot het 
verbranden van fossiele brandstoffen, dat tweehonderd miljoen 
jaar in de bodem opgeslagen is. “Je kunt je dan ook beter voorstellen 
waarom de wereld in onbalans gebracht wordt als je in een te korte 
tijd zowel CO2 in de atmosfeer pompt.“
“Je kunt dus stellen dat we  met deze techniek een behoorlijk aan-
deel leveren in een duurzame oplossing”, vervolgt Muggen: “Onze 
pyrolyse-olie kan gebruikt worden  voor energietoepassingen en 
op termijn ook in biobrandstof voor zeeschepen, vrachtwagens en 
vliegtuigen. We staan aan de vooravond van een techniek die over 
de hele wereld toegepast kan gaan worden.”

Commercieel opereren noodzakelijk
Voor Gerhard Muggen is de installatie geen vrijblijvend exempel 
van vooruitschrijdende milieutechnologie. Er moet geld mee 
worden verdiend, zo simpel is het ook: “Empyro is een goede mix 
van duurzaamheid en realiteit. BTG-BTL focust op duurzame tech-
nologie maar zon en wind zijn niet ons vak. Biomassa wel. Niet dat 
we aan de voedselketen komen, daar zijn we strikt in, alhoewel het 
altijd overdreven is: we gooien dertig procent van ons voedsel weg, 
terwijl er maar twee procent als biomassa wordt gebruikt. Maar 
dat zijn dogmatische discussies, die hebben geen zin.”
Aan het concept van pyrolyse-olie is twintig jaar gewerkt in 
 Enschede en lijkt net op tijd klaar: “De natuur zit goed in elkaar 
en daar moet je met respect mee omgaan. Nu maken we binnen 
tweehonderd jaar iets op waar die aarde tweehonderd miljoen jaar 
over heeft gedaan. Je voelt op je klompen aan dat dat niet goed 
kan gaan. De transitie van fossiele naar alternatieve energie, zon 
en wind en biomassa, is hoognodig.”
Bij de kwestie of het dan ethisch is dat een bedrijf geld wil ver-
dienen aan een techniek die de wereld kan redden, toont Muggen 
zich weer de nuchtere Drent: “Waarom niet? In deze technologie 
is veel geïnvesteerd en die gaan wij wereldwijd verkopen aan >>  

“Problemen wakkeren 
ondernemerschap 
aan”
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oliemaatschappijen en biomassa-eigenaren. In dat veld werken wij. 
Kijk, je hebt vakmanschap nodig om dit te ontwikkelen en dat be-
tekent ook dat je commercieel moet opereren. Anders was het 
nooit gelukt. Ik ben ervan overtuigd dat ondernemerschap wordt 
aangewakkerd omdat problemen opgelost moeten worden.  
En om deze problemen op te lossen en nieuwe technologie te 
kunnen ontwikkelen, zul je geld móeten verdienen. Hij vervolgt: 
“Ons land is natuurlijk verwend met aardgas, maar dat is straks 
op en dat verschil moet overbrugd worden. Ook door de overheid, 
dat in plaats van die opbrengsten in een staatsfonds te stoppen 
het geld heeft verbruikt.”
“De overheid zou veranderingen moeten aansturen, want de 
markt zelf heeft de discipline niet om te veranderen. Oliemaat-
schappijen willen niet, die doen al honderd jaar hetzelfde. Nee, ik 
ben geen wereldverbeteraar, ik ben realistisch. Het milieu is ook 
veel te belangrijk om aan de geitenwollensokken over te laten. Al-
leen maar lawaai en van greenwashing word ik ziek. Duurzaam-
heid krijgt pas voet aan de grond als er geld aan wordt verdiend. 

Wat wij als BTG-BTL met Empyro hebben gedaan is een stukje 
van de duurzame puzzel gelegd. Met een installatie die biomassa 
daar kan verwerken waar het aanwezig is.” 

Door de valley of death
Het geld voor de ontwikkeling van Empyro is met veel moeite 
bijeengebracht door diverse partijen: subsidies vanuit Brussel 
en Den Haag, eigen vermogen en een lening van het Provinciale 
Energiefonds Overijssel. Het heeft vooral veel geduld gevraagd, 
waarbij Muggen zijn nuchtere pragmatisme ook regelmatig 
moest inruilen voor onverhulde emoties: “Toen na al die jaren 
de eerste onderdelen voor de constructie bij Broeze in Nijverdal 
werden gemaakt, stond ik met tranen in mijn ogen. Dit hele pro-
ces heeft ontzettend veel stress gekost. We moesten de valley 
of death door, financiering vinden terwijl je nog niet één klant 
hebt voor je product. Friesland-Campina heeft ons er  uiteindelijk 
doorheen geholpen door met ons een contract voor de oliepro-
ductie te ondertekenen. Ik ben in een paar maanden zeven kilo 
kwijt geraakt. Het verschil tussen succes en mislukking is flinter-
dun. Dit hele project is kantje boord geweest omdat je met een 
nieuwe technologie bezig bent die men nog niet kent.”
En juist die emotie en het benodigde geduld kunnen wel eens de 
belangrijkste succesfactoren voor Empyro zijn. Zoals met veel in-
novaties die er toe doen in de wereld. Muggen: “Mijn trigger is 
altijd geweest om iets te doen om de aarde minder te belasten. Ik 
ben Calvinistisch opgevoed en vind daarom dat we  zuinig moe-
ten zijn. Brandt het niet zomaar op. Dus die transitie naar andere 
energiebronnen, daar een aandeel in leveren en succes en winst 
mee maken, dat is altijd mijn passie geweest. En passie zit niet in 
een excel-sheet met een rendementsberekening. Dat zit ook in 
de stress, in doorzetten omdat je vindt dat je iets moet afmaken. 
Daar word ik dan een gelukkig mens van. En dan te bedenken dat 
het nu pas echt begint…” 

“ik ben in een paar 
maanden zeven kilo 
kwijtgeraakt”


