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“Onder biomassa verstaan we materiaal 
dat een biologische oorsprong heeft, 
alles wat groeit is hernieuwbaar en dus 
duurzaam”, legt Jos Reijnders, senior 
adviseur biomassa- en reststoffenprojec-
ten bij AgentschapNL, uit. 
“Verreweg de meeste biomassa vind je in 
de landbouw, maar ook hout, mest en 
GFT rekenen we daartoe. De benutting is 
optimaal als we eerst de primaire functie 
benutten (voedsel, houtproducten) en 
vervolgens de reststoffen omzetten in 
energie, brandstof of materialen. Zo 
bereiken we maximale verduurzaming, 
ofwel zorgen we voor een maximale ver-
vanging van fossiele brandstoffen.”  
In Nederland werken we al zo’n vijftien 
jaar aan de ontwikkeling van duurzame 
energie. Hoever zijn we inmiddels? Reijn-
ders vertelt: “4 procent van alle energie is 
nu duurzaam. Er is dus nog een lange 
weg te gaan. Ruim de helft van die 4% 
bestaat uit biomassa en reststromen. 
Als we die nog beter inzetten, dan moe-
ten we op korte termijn 5 of 6& halen.” 
Met EOS-Demo subsidie heeft Agent-

schap NL veel innovatieve projecten kun-
nen starten die hieraan gaan bijdragen.

Restproducten duurzaam verwerken
Een van de Nederlandse bedrijven die 
zich actief inzetten voor het gebruiken 
van biomassa is Cargill. Deze internatio-
nale leverancier van producten en dien-
sten op het gebied van voedsel en land-
bouw heeft zich ten doel gesteld restpro-
ducten duurzaam te verwerken. “Wij 
werken met warmte in de vorm van 
stoom en het zou mooi zijn als we de bio-
massa die wij zelf in huis hebben, kunnen 
verbranden zodat we minder – of zelfs 
geen – aardgas meer nodig hebben”, 
aldus Chris Velzeboer, Energy Coordina-
tor European Oilseeds bij Cargill.
Cargill zet zijn landbouwgewassen aller-
eerst in voor menselijke consumptie. Wat 

overblijft, gebruikt het bedrijf voor dier-
lijke consumptie en energie. Zo verwerkt 
Cargill trapsgewijs drie deelstromen: 
- voedingsstoffen en ingrediënten voor 
menselijke consumptie, zoals koolhydra-
ten en ruwe olie; 
- ingrediënten voor de mengvoeder-
industrie, zoals meel met veel eiwit;
- de overgebleven schillen, doppen en 
hulletjes voor energie.

‘Vergroening’ van de industrie
“Vijftien jaar geleden startte onze eerste 
fabriek in de Oekraïne”, valt Velzeboers 
collega Kees van de Watering bij. Van de 
Watering, Engineering Best Practice Lea-
der bij Cargill: “Om mee te gaan in de 
‘vergroening’ van de industrie zochten 
we een betere bestemming voor ons rest-
materiaal dan vervoer naar een afvalver-
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Dankzij restproducten groene 
elektriciteit én warmte

Chris Velzeboer van Cargill: “Met deze proeffabriek hebben we alles bewezen wat we hoop-
ten te bewijzen.”
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brandingsoven of stortplaats. Om van 
onze restproducten af te komen, zijn we 
namelijk afhankelijk van een derde partij. 
En om al die vederlichte schilletjes te 
kunnen vervoeren naar die partij moeten 
we ze eerst verdichten, ofwel samen-
persen en er zogenaamde pellets van 
maken. Daarnaast zijn er de vervoers-
kosten en betalen we voor het verbran-
den of storten van die restpartij. Met al 
deze factoren loopt de rekening aardig 
op. Het leek ons dus beter om die rest-
verwerking op ons eigen terrein te  
houden, dat bespaart veel geld.” 

Aardgas versus biomassa
De stap van restproducten behandelen 
als afval, naar energie opwekken uit bio-
massa is dus eigenlijk niet eens zo groot. 
Toch heeft het nog wel wat voeten in de 
aarde. “Aardgas is schoon, biomassa 
geeft as”, legt Velzeboer uit. “Verbran-
ding van bijproducten in klassieke ketels 
leidt tot vervuiling en verhoogde emis-
sies. Hierdoor daalt de energieopbrengst 
en moet de ketel regelmatig worden 
schoongemaakt, wat weer leidt tot pro-
ductieverlies. Het was dus zaak dat we 
zochten naar een schoon en betrouwbaar 
verbrandingsproces met betere resulta-
ten voor het milieu.” 
De fabriek in de Oekraïne gebruikt bio-
massa als brandstof volgens het open-
haardprincipe: de biomassa wordt op  
een roostervloer heel langzaam in stapjes 
naar voren geduwd en verbrand. Velze-
boer: “Dit verbrandingsproces is verre 
van optimaal omdat er geen volledige 
verbranding is en de deeltjes niet even 
groot zijn. Je ziet het al aan de vlam:  
vergelijk een haardvuur maar eens met 
de vlam van een geiser. Gas is optimaal 
gemengd en geeft daardoor een mooi 
blauw vlammetje in de geiser. Ook de 
emissie van aardgasverbranding is  
perfect. De vlammen bij het verbranden 
van biomassa zoals een stuk hout daar-
entegen, zijn onregelmatig en groten-
deels geel. 

Combinatie van technieken
Hoe zorg je er nu voor dat biomassa net 
zo gelijkmatig brandt als gas? Hiervoor 
is een nieuwe technologie ontwikkeld 
die bestaat uit een combinatie van een 
poederbrander, een laagvervuilend ketel-
ontwerp en een automatische ketelreini-
ging.” Deze technologie ontwikkelde 
Cargill samen met Optimum Environ-
mental & Energy Technologies BV en het 
Zweedse World Thermal Service (WTS). 

Optimum is gespecialiseerd in ketel-  
en verbrandingssystemen voor energie-
terugwinning en geur- en koolwaterstof-
emissiebestrijding. Indien nodig past het 
een geavanceerd ketelreinigingssysteem 
toe. WTS produceert poederbrander- en 
pelletizeerinstallaties. De afzonderlijke 
onderdelen hadden zich al eerder bewe-
zen, maar deze succesvolle combinatie 
was nog niet eerder aangetoond. Van de 
Watering: “Een blok hout wordt vermalen 
tot poeder zodat het in de vlam kan wor-
den geblazen. De kleine deeltjes van het 
poeder mengen mooi met zuurstof en dit 
geeft een regelmatige verbranding; de 
temperatuur blijft constant en de ver-
branding is vollediger dan wanneer een 
stuk hout verbrandt. Met poederbranders 
benaderen we het gelijkmatige verbran-
dingsproces van aardgas en het reini-
gingssysteem in de ketel voorkomt dat 
asdeeltjes de ketelwand vervuilen.”

Lage emissies
Hout is makkelijk om te zetten in poeder. 
Dit geldt in veel mindere mate voor rest-
producten zoals sojahullen of zonne-
bloemschilletjes. Van de Watering: “Met 
de kennis en kunde van onze twee part-
ners zijn we de technologie eerst gaan 
toepassen op de brandstoffen die wij zelf 
in huis produceren. Zo onderzoeken we 
nu het tot poeder vermalen van zonne-
bloemschillen, cacaodoppen, tarwevezels 
en sojahulletjes.” 
“Het doel is om uiteindelijk op een 
betrouwbare manier met lage emissies 
stoom te produceren”, vult Velzeboer 
hem aan. “Die stoom willen we op zo’n 
druk produceren dat we die eerst kunnen 
gebruiken voor het opwekken van elektri-
citeit, voordat we met de stoom naar de 
fabriek gaan. Zo wekken we met onze 
restproducten groene elektriciteit én 
groene warmte op.” 

Testfabriek 
Cargill ontwikkelde met WTS en Opti-
mum een totaalconcept, dat binnen drie 
jaar leidde tot een werkende testfabriek 
in Amsterdam. Velzeboer: “Met deze 
proeffabriek hebben we alles bewezen 
wat we hoopten te bewijzen: we hebben 
een milieuvergunning verkregen, de 
emissie-eisen halen we makkelijk, we 
scoren hoog op procesveiligheid en we 
zorgen met deze fabriek inderdaad voor 
een betrouwbaar verbrandingsproces.” 
Levert deze fabriek naast testresultaten 
ook nog geld op? Velzeboer: “Nee, de 
proeffabriek zelf loont niet. Het is een 

test. Maar zodra we de door deze fabriek 
verworven kennis kunnen inzetten in het 
werkelijke biomassaproces, gaat het echt 
lonen.” 

Grote sprong voorwaarts
Wat zijn tot nu toe de ervaringen? “De as 
die door verbranding van biomassa  
ontstaat, vliegt door de ketel en wordt 
grotendeels afgevangen in een stoffilter”, 
legt Velzeboer uit. Toch blijft er dan nog 
een restje over, maar het ketelreinigings-
systeem van Optimum verwijdert die as. 
Dat is een grote sprong voorwaarts.”
“En we zijn heel enthousiast over onze 
samenwerking met de twee partners”, 
vervolgt Van de Watering. “Met z’n  
drieën hebben we op een praktische  
en informele wijze geïnvesteerd in een 
nieuwe technologie. Die samenwerking  

verloopt heel soepel, zonder ingewikkel-
de formaliteiten. We zijn allemaal erg 
praktisch ingesteld en werken resultaat-
gericht aan ons gezamenlijke doel.”

Investering: vier jaar aardgasverbruik
Wanneer loont biomassa? Reijnders: “Als 
de energie-inhoud van de reststromen 
meer dan 10 tot 20 procent uitmaakt van 
het aardgasverbruik, wordt het interes-
sant. Vervolgens geldt de vuistregel dat 
wat bedrijven in drie tot vier jaar uitgeven 
aan hun gasrekening, zij ook kunnen 
investeren in een installatie. Deze som 
wordt nog gunstiger als zij eigen biomas-
sa-reststromen hebben en dus de hele 
logistieke keten binnen de poort houden.”

Dankzij restproducten groene 
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Femke Welvaart
F. Welvaart is tekstschrijver in opdracht van Agentschap NL

‘We willen op een betrouwbare 
manier met lage emissies 
stoom produceren’ 

Cargill: www.cargill.com
Optimum: www.optimumenvitech.nl
WTSAB: www.wtsab.com

Ontwikkelaars van de  
nieuwe technologie:
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