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Universiteit Twente  

technische en maatschappijwetenschappen 

 

 High Tech Human Touch 

 Green Energy Initiative: samenwerking tussen de disciplines in duurzame energie 

 Duurzaamheid en positioneren van techniek in de maatschappij 

  Koppeling tussen disciplines in onderzoek en onderwijs 

 

Biomassa onderzoek:  

 Faculteit Technische en Natuurwetenschappen: Sustainable Process Technology, 

Catalytic Processes and Materials group; 

 Faculteit Construerende Technische Wetenschappen: Energy Technology, Thermal 

Engineering; Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica 

 Faculteit Management en Bestuur: CSTM, STePS,  

 Faculteit Communicatiewetenschappen: Filosofie 

 Faculteit ITC: Geosciences  



Onderzoek verandering in gebruik van biomassa: 

technologieën 

 Pyrolyse: olie uit lignocellulose houdende grondstoffen 

 Verbeteren kwaliteit van olie 

 Verbeteren efficiëntie van het proces  

 Vergassen 

 Torrefactie 

 Verbrandingsprocessen:  

 Biomassa meestook in kolencentrales 

 Afvalverbranding 

 Verbranding van biobrandstoffen in gasturbines en motoren 

 Winnen van mineralen uit mestvergisting 

 Algen  

 Biobased economie 
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Onderzoek verandering in gebruik van biomassa: 

Maatschappijwetenschappelijk onderzoek 

 Beleid, innovatieprocessen 

 Actoranalyses: verwachtingen, belangen, invloed op ontwikkeling 

 Bio-energie transitie (provincies, regio’s, gemeenten) 

 Analyse van ontwikkelingen in biomassa grondstoffen, conversie en toepassing 

 Onderzoek naar innovatie belemmerende en bevorderende factoren 

 Beleidsinstrumenten en organisatie voor innovatie 

 Duurzaamheidsanalyses: sociaal-economisch: internationaal en nationaal; rol van 

technologie op duurzaamheid, ethiek 

 Inpassing van technologie; schaalgrootte, locatie, mobiele toepassing 

 Geo-informatie voor analyse groei en beheer van biomassa 

 



Onderzoek nader bekeken: pyrolyse 

 Opwaarderen pyrolyse olie 
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Proces verbetering 

Katalyse verbetering 

Duurtesten 

Fracties uit bio-oil 

 



Onderzoek nader bekeken: verbranding 

 Verbrandingsturbines 

 

 

 

 Meestook biomassa in kolencentrales 
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Trends 

 Biobased economy: toename vraag naar grondstof 

 Cascadering 

 Belang duurzaamheidsvraagstuk 

 Aanbodgedreven-vraaggedreven-systeembenadering 
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Biobased economy 

 Grondstoffen op basis van biomassa 

 Coproductie, bioraffinage 
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feedstock pretreatment 
production of 
goods refinery 

 

materials 

 

energy 

 

food, feed consumption  

end of life  

transport 



Cascadering 

 Cascaderen in tijd: re-use, recycle, opwaarden 

 Cascaderen in waarde: waardepyramide 
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www.biobasedeconomy.nl 

gebruik 

gebruik 

gebruik 



Duurzaamheidsvraagstuk 

 Directive 2009/28/EC : RICHTLIJN 2009/28/EG VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD ter bevordering van het gebruik van energie uit 

hernieuwbare bronnen 

 2020 bindende nationale streefcijfers die overeenstemmen met 20 % voor het 

aandeel energie uit hernieuwbare bronnen en 10 % voor het aandeel energie uit 

hernieuwbare bronnen in het vervoer  

 biobrandstoffen criteria: GHG, biodiversiteit, land met C opslagwaarde 

 Sociale duurzaamheid: geen rapportageverplichting 

 Goedgekeurde ‘Sustainability Schemes’,  Certification 

 

  Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa 

sociale duurzaamheid: principe van Free Prior Informed Consent (FPIC), naleving, 

compensatieregeling 
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Aanbodgedreven; vraaggedreven en 

systeembenadering 

Aanbod: mest, afval 

 Lokatiegebonden 

 Meestal kleinschalig 

 Lokale afnemers voor korte ketens 

 Drivers:  

 Milieu: minimaliseren transport 

 Lokale inkomsten 

 Actoren: lokaal 

 

Vraag: vanuit chemie, vanuit 

brandstoffenraffinage 

 Grootschalig 

 Belang van leveringszekerheid 

 Constante procesomstandigheden vereisen 

gestandaardiseerde voorbewerkte 

grondstoffen 

 Drivers:  

 Wetgeving: bijmeng verplichting, ETS 

 Innovatie 

 Actoren: nationaal/internationaal afh van 

kennis en infrastructuur, grondstoffen/ energie  
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Systeembenadering 

 Koppelen van ketens, koppelen vraag en aanbod en centraal/decentraal-

benutten van meerwaarde van beide benaderingen  



Biomassa bronnen en gebruik 

 Landbouw, veeteelt 

 Reststromen (primair, secundair) 

 Afvalstromen 

 Teelt en bosbouw 

 Algen 

 Voedsel 

 Veevoer 

 Bouwmateriaal 

 Papier 

 Brandstof (warmte, 

elektriciteitsopwekking, vervoer) 

 Chemie (bv kunststoffen, verf, zeep) 

 Mest 

 Overig 
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feedstock pretreatment 
 

production of 
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materials 

 

energy 

 

food, feed 

consumption  end of life  transport 



Technologische ontwikkelingen 

 Verhogen de efficiëntie van de omzetting (milieu, kosten) 

 Verminderen afvalstromen 

 Nieuwe materialen en processen (producteigenschappen, innovatie, kosten) 

 Verlagen de druk op concurrentie met voedselgewassen/vergroten de diversiteit van 

bruikbare grondstoffen 

 

Drivers: 

 CO2 emissiereductie 

 Energiezekerheid 

 Grondstoffen zekerheid op lange termijn 

 Innovatie 

 ‘Groen’waarde 
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Actoren 

landbouw 

veeteelt 

afval 

reststromen: bv 

bosbouw, 

waterschap, 

voedselindustrie 

papierindustrie 
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Ontwikkeling in actoren 

Gespecialiseer

de bedrijven, 

op specificatie 

 

 

 

vergistingsbedrijf, 

kolencentrale 

Afvalverwerking 

 

 

 

 

Vervoer 

Certificering 

Handel 

 

 

 

 

Producenten 

grondstoffen 

chemie 

petroraffinage 

 

 

 

Productie 

van goederen 

 

 

 

Afvalverwerking  

Inzameling 

Scheiding 

Re-use 

Recycle 

 

 

 



Multidisciplinaire samenwerking 

Samenwerking is nodig voor: 

 Inpassing in maatschappij: beleid,  eisen aan technologie, verbeteren 

functioneren van technologie 

 Toekomstperspectief 

 Duurzaamheid (milieu, sociaal, economisch) 

 

Samenwerking tussen:  

 Onderzoek en bedrijfsleven 

 Onderzoek en beleidsmakers en organisaties betrokken in uitvoering 

en implementatie 

 Onderzoek en gebruikers van technologie/sector 

 Onderzoekers uit verschillende disciplines en universiteiten 

(biomassa: ook landbouw) 
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Discussievragen 

 Welke (combinatie van) benaderingen past het best bij Oost 

Nederland? Vraaggestuurd, aanbodgestuurd,systeembenadering. 

En waarom? 

 Welke technologische ontwikkelingen zouden kunnen bijdragen 

aan de toepassing van biomassa voor energie en materialen in 

Oost Nederland? 

 Welke  actoren (middelen, kennis) zouden kunnen bijdragen aan 

de toepassing van biomassa voor energie en materialen in Oost 

Nederland?(nu nog onvoldoende aanwezig)? 


