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Brandstof uit
schilafval

De vervanging van fossiele brandstoffen 
door biomassa belooft duurzaamheid,  
energiezekerheid, zelfvoorziening en tal  
van economische kansen. De geleidelijke 
omschakeling is wenselijk en haalbaar, 
maar daarom nog niet eenvoudig. Helder is 
dat de eerste generatie biobrandstoffen niet 
meer was dan een technisch experiment. 
Het Europese wagenpark kan niet op kool-
zaadolie rijden en houtsnippers zijn alleen 
een duurzame energiebron dichtbij goed 
beheerde bossen. De grote vraag is nog hoe 
laagwaardige biomassa uit land-, tuin- en 
bosbouw, als bermmaaisel en gft-afval,  
de grondstof kan worden voor energie en 
hoogwaardige producten. BioValGroup 
zegt het antwoord te hebben gevonden  
met een nieuw pre- en torrefactieproces.

Kloof dichten
BioValGroup is een joint venture tussen  
BioTorTech en de INB Group, een project-
ontwikkelaar die biobased technologieën 
naar de markt brengt. Bob Busser, directeur 
van de INB Group: “We willen de kloof 
dichten tussen de techno logie en de markt-
vraag naar eenvoudige, kosteneffectieve 

BioValGroep bouwt in het Amsterdamse havengebied een 
demofabriek voor een nieuwe technologie die laagwaardi-
ge organische reststromen omzet in schone brandstof en  
hoogwaardige biomeststoffen. Met de preprocestechniek  
voor torrefactie en lokale synergie ontstaan nieuwe  
waardeketens en verbindingen tussen de agrarische,  
chemische en energie-industrie.

voor ingenieurs met veel industriële erva-
ring is het boeiend nieuwe technologie van 
de grond af te ontwikkelen. We werken aan 
een modulaire opbouw om de schaalbaar-
heid maximaal te houden.”

Schone energie
De fabriek komt naast de Hemwegcentrale 
in het Westelijk Havengebied. De locatie  
is zorgvuldig gekozen met het oog op de 
infrastructuur en de logistiek van reststro-
men. Lokale synergie blijft belangrijk voor 
efficiënte verwerking van biomassa. “Op de 
juiste locatie kan deze techniek wel op vrij-
wel elke gewenste schaal worden toegepast”, 

benadrukt George van Bommel, chief tech-
nology officer bij BioTorTech en algemeen 
directeur van BioValGroup. “Palmolieplan-
tages in Azië bijvoorbeeld, kunnen schone 
energie produceren en  de mest- en 

‘  Afval industrie is nu geen 
toegevoegde waarde’ 

processen voor energie en grondstoffen  
uit biomassa. Ons proces is marktrijp en 
samengesteld uit bewezen en beschikbare 
technologie. Met de demo fabriek willen  
we laten zien hoe effectief en efficiënt het 
proces verloopt en hoe winstgevend de  
verwerking kan zijn van allerlei reststro- 
men die we nu nog afval noemen.”

Semicommercieel
BioValGroup ging een samenwerkings-
verband aan met Tebodin, onderdeel van 
Bilfinger, voor de engineering van het  
proces, het ontwerp en de bouw van een  
semicommerciële fabriek in Amsterdam. 
“Dat wil zeg-
gen dat die 
kostendekkend   
zal draaien”, 
zegt Taco 
Boerstra,  
directeur  
Chemie bij Tebodin. “Wij zien wereldwijd 
grote mogelijkheden, want het proces is 
goed schaalbaar. Deze techniek brengt 
 industrieën met verschillende cul turen bij 
elkaar en gaat veel waarde toevoegen. En 

Figuur 1. Pre- en torrefactieproces in demofabriek.
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voedingsstoffen uit hun reststromen direct 
terugbrengen in de lokale bodem. En in 
Afrika zijn bodemverbetering en schone 
brandstof om op te koken ook heel wel-
kom.” Als energie-expert en procesingeni-
eur heeft Van Bommel zich vele jaren ver-
diept in de verwerking van agrarische 
reststromen en thermische conversie-
techieken voor biomassa.

Vezels en mineralen
Het hoofdproduct van de proeffabriek is 
straks een white pellet van schone en droge 
vezels, ideaal als brandstof voor veldkeuken 
tot kolencentrale, en met een lagere kost-
prijs dan houtpellets. Het bijproduct is een 
vloeistof met hoge concentraties mineralen, 
ideaal als mest- en voedingsstof. De bio-
massa krijgt een voorbehandeling, waarbij 
het vezelmateriaal (95%) wordt gescheiden 
van de mineralen (5%). Dit is de cruciale 

stap die in de toekomst goed inzetbaar is in 
biomass-to-energy en andere thermische 
processen. Juist het vochtgehalte en de  
mineralen zorgen voor problemen met  
pellets van minder zuivere samenstelling. 
Het water verhindert een efficiënte verbran-
ding en de verontreiniging van installaties 
door mineraalafzettingen zorgt voor hoge 
onderhoudskosten.
De extra biochemische stappen openen de 
weg naar zuiverheid en hoogwaardige toe-
passingen. Torrefactie als nabehandeling 
van biomassa levert schone biokolen op in 
de vorm van vezels die kunnen dienen als 
vulmiddel voor industrieën. Ook kunnen 
ze worden samengeperst tot pellets met een 
hoge energiedichtheid en lage transportkos-
ten. Van Bommel: “Ze zijn waterafstotend 
en kunnen lange tijd buiten worden opge-
slagen zonder merkbaar kwaliteitsverlies. 
Ze zijn gemakkelijk te vermalen of te ver-
pulveren voor co-verbranding, hebben een 
homogene samenstelling en een vochtge-
halte van minder dan drie procent. Omdat 
de vluchtige stoffen zijn verwijderd, bran-
den ze rook- en geurloos. Die stoffen zor-
gen trouwens voor de energie om het torre-
factieproces gaande te houden. Door hun 
zuiverheid zijn de pellets bij uitstek geschikt 
voor vergassing en Fisher-Tropschconversie 
naar allerlei chemische basiscomponenten. 
De zwarte, gecarboniseerde pellets uit 
niet-houtige grondstoffen kunnen carbon 

Wat is torrefactie?
Torrefactie is een thermochemische behan-
deling bij atmosferische druk. Het materiaal 
wordt blootgesteld aan temperaturen rond 
de 300 ˚C , in bijna volledige afwezigheid 
van zuurstof. Torrefactie is niet nieuw. Het 
proces werd rond 1820 ontwikkeld om de 
structuur en kwaliteit van koffie- en cacao- 
bonen te verbeteren. Ook het roosteren  
van biomassa vergroot de bruikbaarheid, 
bijvoorbeeld als brandstof voor energie-
productie. Nederland loopt internationaal 
voorop in de verwaarding van biomassa. 
Ook op het gebied van torrefactie zijn  
de afgelopen jaren meerdere initiatieven 
ontplooid. In commercieel opzicht zetten 
die vaak weinig zoden aan de dijk, omdat 
veel waardevolle mineralen in organische 
reststromen bij traditionele torrefactie-
processen verloren gaan. BioValGroup  
ontwikkelde een nieuw proces waarin de 
voorbehandeling een cruciale rol speelt.

black uit aardolie vervangen bij bijvoor-
beeld de productie van banden.  

Centre of expertise
De potentie is helder. Het gaat er nu om een 
fabriek te bouwen die geen ruimte laat voor 
twijfel. Busser: “De demofabriek gaat vol-
continu draaien en functioneren als centre 
of expertise. Het is de bedoeling de verwer-
king van verschillende biomassa-reststro-
men te gaan testen en perfectioneren voor 
toekomstige gebruikers van deze technolo-
gie. Zo’n 80 procent van het proces bestaat 
altijd uit dezelfde techniek; de overige 20 
procent hangt af van de klantvraag en rest-
stromen.” Van Bommel: “Die reststromen 
komen bijvoorbeeld uit de palmolie-, de 
suiker/bioethanol-industrie, de land- en 
tuinbouw en de voedingsindustrie. Uit de 
schil- en snijresten van groente en fruit 
haalt de industrie nu geen toegevoegde 
waarde. Onze techniek haalt er het maxi-
male uit.” Boerstra: “Ons partnerschap past 
goed bij de positionering van Tebodin in de 
bio based economy. Samen zorgen we voor 
kennisborging en uitbreiding van de moge-
lijkheden.” Van Bommel: “We willen er echt 
een Nederlands product van maken, iets 
om trots op te zijn. We verwachten dat de 
fabriek begin 2016 al draait.”

• RICHARD SCHIPPERS •

Richard Schippers namens Tebodin

Laboranten maken analyses van nutri-vloeistof, het bijproduct van de proeffabriek dat ideaal is voor mest- en voedingsstof.


