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Overzicht presentatie 

● Ankerpunt: Biopark Terneuzen 

 

● Ontwikkelingsproces 

 

● Passende ontwikkelingsopties  



Ankerpunt: Biopark Terneuzen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3i3DupJ8sPY-HM&tbnid=N371XeVgfVhbGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ijsselmonde-online.nl/nex/nl/nieuws/23-03-2012/grote-belangstelling-voor-werk-kassen-westland&ei=57aIUYeuEaXb0QX-k4H4Bw&psig=AFQjCNFIeo2x_LecHEsu4wkMpCVZe9VP0g&ust=1368000604151714


Gebruik maken van sterktes en 

kansen van het Ankerpunt 

Sterktes 

● actief trekkende partijen 

 

● locatie met hoge 
milieucategorie 

 

● haven 

 

● processen met 
aanknopingspunten: 

 waterzuivering 

 biogasinstallatie 

 biodieselfabriek 

 

Kansen 

● landbouw Zeeland 

 

● pro-actieve overheden  
(o.a. Agro Meets Chemistry) 

 

● landelijke subsidies bio-
energie 

 



Ontwikkelingsproces 

Trekkende partijen: 

● Zeeland Seaports 

● Heros 

 

Participanten-bijeenkomsten 

 

Stapsgewijze  
ontwikkeling 



Opties verdere ontwikkeling ECP 

Biomassa 
“import” regionale 

biomassa 

energie 

brandstoffen 

chemicaliën 
proces 1 

proces 2 

proces ... 

groene 

bioraffinage 

reststroom 

waarde creëren uit 

neven- en reststromen 

marktgerichte opschaling 

+ nieuwe processen 

materialen 

voorbewerking 



Opties verdere ontwikkeling ECP 

1. Waarde creëren uit nevenstromen 

Biomassa 
“import” regionale 

biomassa 

energie 

brandstoffen 

chemicaliën 
proces 1 

proces 2 

proces ... 

reststroom 

waarde creëren uit 

neven- en reststromen 

materialen 

Neven/reststromen 
 

• Biodieselfabriek: glycerine 
o goed vermarktbaar 
o hoge waarde per kg -> transporteerbaar! 

 
• Biogasinstallatie: restwarmte en digestaat 

o digestaat wordt gedroogd 
(exportwaardige mestsstof) 
met gebruik restwarmte 

o optioneel: brandstof-> 
proceswarmt (voor bijv. Yara) 
fosfaatrijke as (voor bijv. Thermphos) 

belemmeringen: 
 kosten pelletverbrander 
 faillissement Thermphos 

 



Waarde creëren uit nevenstromen 

(2) 

Voorbeelden: 

● Algen: 

 (na)zuiveren waterige reststromen 

 wederom grondstof voor bioraffinage 

 

● Winning van fosfaat uit reststromen 

 

● Productie van board op basis van (tomaten)loof 

 

Waterige reststromen, warmte en gassen:  

volumineus; lokale koppelingen cruciaal 

 



Opties verdere ontwikkeling ECP 

2. Bioraffinage 

Biomassa 
“import” regionale 

biomassa 

energie 

brandstoffen 

chemicaliën 
proces 1 

proces 2 

proces ... 

groene 

bioraffinage 

reststroom 

materialen 

Bioraffinage 
• winning hoogwaardige componenten 
• deel van de stromen voor energie 

 
Optie: eiwitrijke component van maïs voor veevoeder 
  (Eiwitrijk Lelystad) 

Belemmering: ruime subsidie duurzame energie 
 



Opties verdere ontwikkeling ECP 

3. Voorbewerking biomassa 

Biomassa 
“import” regionale 

biomassa 

energie 

brandstoffen 

chemicaliën 
proces 1 

proces 2 

proces ... 

reststroom 

materialen 

voorbewerking 

Voorbewerken biomassa 
Motivatie:  

Reststromen leveren gemiddeld een lager 
biogas rendement dan gewassen 
 

Voorbewerkingstechniek:  
ontsluiting (chemisch, fysisch, ...):  

beschadig celwand 
 

Conclusies economische analyse: 
• BMC met ruime SDE subsidie: meeste baat bij 

maximalisatie biogasopbrengst; 
• Zonder SDE:  

o prijs van biomassa wordt dominante factor 
o reststromen + voorbehandelen 

aantrekkelijker dan dure hoogwaardige 
biomassa 
 



Opties verdere ontwikkeling ECP 

4. Nieuwe processen 

Biomassa 
“import” regionale 

biomassa 

energie 

brandstoffen 

chemicaliën 
proces 1 

proces 2 

proces ... 

reststroom 

marktgerichte opschaling 

+ nieuwe processen 

materialen 
Propstroom
GFT-vergister
(2x 1.800 m3)

LT - Warmte Co-
vergister 
(90degC)

GFT-afval ComposterenDigestaat Compost Glastuinbouw

Akkerbouw

Biogas Stoom ketel 
Yara

Stoom Productie proces 

Optie: 
Opwaarderen 
Bio-LNG

Bio-LNG

CO2

Heros

Zeeland Seaport

GFT vergister

VGI Afval

Berm en 
natuurgras

Bietenloof

Reststromen 
glastuinbouw

Voor 
Composteren

ShredderScheider 
onregelmatigheden

Delta Milieu

YARA

LCNG 
Tankstation

Optie ipv biogas levering

Ontzwaveling 
+ drogen

Biogas leiding
+ compressor

Pers +
centrifuge

Dik

Dun

Optie extra
input

50.000 ton

5.000.000 m3

42.000 ton

29.150 ton

12.850 ton

nodig: 11.850 GJ
beschikbaar: 177.210 GJ / 5,6 MW

80.550 GJ

1.974 ton

4.368 ton

23.707 ton / + 1.652.378 m3

13.000 ton / + 1.657.500 m3

395.167 ton / + 25.048.188 m3

9.120 ton / + 912.000 m3

143.500 ton / + 7.682.728 m3 



Kansen voor duurzame ontwikkeling:  

- voorbewerking grondstoffen, 

- hogere-waarde producten en bioraffinage 

- reststroomuitwisseling met andere ketens 
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