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Overzicht presentatie 

● achtergrond: potentie van biomassa 

 

● synergie in de cases 

 

 



Biomassa 1 

Biomassa 2 

Biomassa .. 

Elektriciteitsnet 

Biobrandstoffen 

Producten, voedingselementen, 
veevoeding 

Conversietechn 1 

Conversietechn 2 

Conversietechn .. 

Warmte-uitwisseling met 
omliggende bedrijven / 
warmtegrids 

biomassa 1 proces 1 product 1 

Combinatiemogelijkheden op  

biomassa, proces, product en/of keten 

biomassa 2 proces 2 product 2 

Voorbeelden van combinatiemogelijkheden: 

• delen van faciliteiten inclusief logistieke voorzieningen 

• warmte-integratie 

• reststroom benutting 

• winning van hoogwaardige component uit biomassa 
(anders dan energie) 
+ reststroom in (bestaand?) proces 

• ... 



Biomassa -> energie 
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F-ladder (Johan Sanders) 



Andere toepassingen dan energie -> 

mogelijk hogere waarde 

(Cherubini, 2010) 

Gangbare organische chemie:  
 breek moleculen af tot bouwstenen 

(Van Haveren et al., 2007) 

Biobased route:  
benut moleculaire structuren 



Illustratie: potentiële waarde gras:  

- gras als veevoeder:  €70 per ton ds 

- afzonderlijke componenten:  €750  

Protein /

Amino acids

20 % 1000

Oligo-saccharides 3% 1500

Mono/ di- saccharides 150

dry

substance

10-20%

Fresh grass

water 

80-90 %

Fibers 30 %100

Minerals 10 % 500-1000

Polysaccharides 15 %1500

Lipids 3 % 2000

Organic acids 5% 2000

€/ton 

(Johan Sanders) 

Technische uitdaging: 
 

Proces voor isolatie van één component 
kan kwaliteit van andere componenten 
aantasten 
 



Opties voor verbeteren biomassaverwaarding 

door combinaties in ECP cluster 

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 Sluiskil 

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 

... 

GFT vergisting: 
• warmte-integratie 

voorbewerking 
biomassa:  
• verbeter kansen reststromen  

(regionale biomassa) 

bioraffinage: 
• extra waardecreatie 



Opties Lommel 

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 

... 
bio-energie: 
• lokale warmtelevering 
• lokale biomassa 



Opties Breda 

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 

... 

vergisting  
+ Liquid BioMethane productie 

verbranding 



Opties Moerdijk 

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 

... 
vergisting + 

upgrading (LBM)  

gras raffinage 

biodiesel 

pyrolyse 

naast bioenergie 
ook 

biobrandstoffen 
en feed 



Opties Beerse/Merksplas 

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 

... 

GFT vergisting: 
• externe opties voor energie-afzet 



Conclusies/bevindingen 

● Blue-print ontwikkeling: veel perspectieven op synergie 
/ combinatiemogelijkheden 

● Stapsgewijze ontwikkeling: minder integratie (maar 
praktisch kansrijker) 

 

● meest logische koppeling in cluster: warmte-integratie 

 

● subsidie-kader bepaalt huidige focus op energie 


