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- “University of Applied Sciences”: opleidingen hogescholen 

gericht op praktische toepassing van kunst en wetenschap.

- Lectoraten voeren samen met studenten praktijkgericht 

onderzoek uit waarin docenten en specialisten uit de 

beroepspraktijk samenwerken. 

- Onderzoekslijnen lectoraat Duurzame Energievoorziening: 

1. Energie en grondstoffen uit laagwaardige biomassa

2. Innovatieve installaties warmtetransitie gebouwde omgeving

3. Energietransitie systeemintegratie

- Faciliteiten: 

- laboratoria met XRF, SEM-EDX, HPLC, GC, AMPTS, 

bomcalorimetrie, …

- Proceshal voor pilotsopstellingen



- Agrariërs in Oost-Nederland willen graag bijdragen aan:

- emissiereductie

- energietransitie door levering biogas

- In Noord-Deurningen is biogashub in 2019 in gebruik 

genomen. 

- Vergelijkbaar plan biogashub veehouders uit Oxe met industrie 

Deventer of woonwijk Bathmen.

- Business case blijkt echter problematisch.

- Verdienmodellen rondom biogashub en circulaire landbouw 

hebben meer kans van slagen via “noaberschap”

- Daarom veel aandacht activiteiten voor, door en met agrariërs.



ALLEEN TITEL



WP1: Hoe kunnen business cases voor biogashubs (onderdeel 

energietransitie) voor kleinere melkveehouderijen (onderdeel 

circulaire landbouw) aantrekkelijker gemaakt?

WP3: Ontwikkeling 

Technieken voor 

Energiecoöperatie

• Biogas leidingnet

• Gasopslag

WP2: Ontwikkeling 

Technieken voor 

Melkveehouders

• Optimalisatie 

Biogasproductie

• Mestverwaarding

• Minder kunstmest

• Meer met gras

• Emissiereductie

WP4: Ontwikkeling 

Technieken voor 

Biogasafnemers

• Coöperatieve 

energie

• Ketelaanpassingen

• Gewenste 

gassamenstelling

WP5: Disseminatie en onderwijs doorwerking



- Smart Solution Semester 

- Vijf studenten (TBK, Civiele Techniek, Archeologie, SBRM) 

hebben betrokkenen geïnterviewd op verbeteropties.

- Resultaten nader geïnterpreteerd en gerapporteerd door 

Lectoraat Duurzame Energie Voorziening.

- Afstudeeropdracht (BE)

- Winst- en verliesrekening over 2019 leden IJskoud: 

werkelijke kosten bij werkelijke biogasproductie 

- SDE+ niet gebaseerd op werkelijke warmteproductie maar 

prognose afnemers. 

- A.d.h.v. combinatie berekening CCS met werkelijke cijfers 

heeft Saxion formule ontwikkeld voor kostprijs van MWh-

warmte afhankelijk van vergistingscapaciteit.

- Document thans alleen ter beschikking IJskoud. 



- Project Urban Mining

- 3 chemie-studenten

- Kennisclip

- Ca-verwijdering

- Stikstof uit struviet koken

- concept proces ontwerpen

- Minor Engineering of Energy Systems

- 4 CT’ers biogasopbrengst mest bepaald met AMPTS

- Huidige vergisters boerderijen benutten ca. 82% 

methaanpotentiaal.

https://youtu.be/RheXrOsZ0ec


- Minor Duurzame Chemie

- Sla vetzuren uit mest tijdelijk op en voeg toe als biogasvraag 

hoog is

Methaanvorming remt

Methaanopbrengst stijgt

Oplosbaarheid neemt toe



- Smart Solution Semester
- 7 + 4 studenten gasopslag
- Uurwaardemodel:

- Grotere buffer levert weinig op, omdat die zomers gauw vol raakt 
zodat veel gas naar fakkel gaat.

- Vind flexibele afnemer en/of een met veel vraag zomers i.c.m. 
slimme regeling van (ont)laden buffer.

- Onderzoek naar potentiële afnemers:
1. Bagviewer kadaster → gebruiksopp en gebruiksdoel → schatting 

gasverbruik
2. Uurwaarden bedrijven opgevraagd
3. Gebruik uurwaardemodel om tot mix afnemers te komen

0

500000

1000000

1500000

2000000

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

N
m

3
p
e
r 

ja
a
r

buffer volume in Nm3

Invloed buffergrootte

verkocht fakkel tekort

6 afnemers, biogasproductie van 209 Nm3/h



- Afstuderen (WB)

- Toegankelijk rekenmodel dat inzicht geeft in mogelijke 

aanpassingen om aardgasbrander te laten werken op 

biogas.

- Belangrijkste parameters vlamstabiliteit: adiabatische

vlamtemperatuur, vlamlengte en vlamsnelheid.

- In de praktijk blijken nagenoeg alle branders geschikt voor 

biogas of alleen gasregelklep in gasstraat vervangen



INHOUD VAN TWEE

- Grondstoffencyclus te sluiten in (Oost-)Nederland

- Leveranciers laagwaardige organische reststromen

- Leveranciers installaties

- Afnemers van biogene (mest)stoffen

- Nieuwe generatie professionals in de regio op te leiden

- Geven gastcolleges

- Mogelijke stage- en afstudeeropdrachten
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