
Bio-energiecluster Oost-Nederland

Verslag verkenning mogelijkheden samenwerking papierindustrie – BEON

Apeldoorn, 4 juni 2015, kantoor OOST NV

Aanwezig: Joep Koenen (Oost NV), Michiel Adriaanse en Laurens de Vries
(Kenniscentrum Papier en Karton), Menno Douma (LTO Noord, BEON), Nick ten
Asbroek (Frames, BEON), Jan de Wit (Saxion, BEON) en Frans Feil (BEON)

Opening

De vergadering wordt geopend door Joep Koenen (Oost NV). Hij gaat kort in op de
setting van de vergadering en het belang van ontmoetingen tussen de pijlers binnen
BIC-ON. Deze vergadering heeft als doel te kijken naar raakvlakken voor verdere
uitwerking. Hij begrijpt dat door de drukte papierindustriebedrijven niet aan konden
schuiven. Frans Feil meldt dat mede daarom vanuit BEON gekozen is voor een kleine
delegatie. Hij begrijpt dat er interesse is vanuit de papierindustrie voor vergisting. Dat
is de reden dat hij LTO Noord heeft uitgenodigd. Nick ten Asbroek (Frames) en Jan de
Wit werken samen in het INTERREG Groen Gas programma en zijn vanuit die
interesse gevraagd om mee te denken. Voor een volgende bijeenkomst zou hij graag
meer BEON partijen willen uitnodigen.

Presentatie BEON

Frans Feil gaat kort in op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van bio-
energie en biogas in het bijzonder. Hij wordt daarbij aangevuld door de andere
delegatieleden. De organisatie van BEON legt hij uit aan de hand van het jaarverslag
dat net is verschenen.

LTO Noord gaat nog specifiek in op de vele horden en valkuilen op het gebied van
mestverwerking en –vergisting. Frames en Saxion geven hun specifieke interesses
aan. Frames zet als groot ingenieursbureau sterk in op biogas, vergassing, CO2

absorptie voor groen gas productie en warmtepompen. Saxion is sterk bezig op
duurzame energie en vooral vergisting.

Presentatie papier

Laurens de Vries (KPK) heeft net een grote energieanalyse afgesloten in de
papierindustrie en presenteerde daarvan de belangrijkste resultaten (zie presentatie
energieanalyse). De belangrijkste ontwikkeling is dat in de toekomst alleen energie
opgewekt zal worden voor de meest intensieve droogstap en dat vervolgens alle
andere processen zullen worden bediend met restwarmte van lagere temperatuur.

Michiel Adriaanse ziet de volgende belangrijke punten van aandacht voor een
duurzame papierindustrie:



- Er bestaat steeds meer belangstelling voor alternatieve vezels, wat betekent
dit voor de kwaliteit van de reststromen?

- Zitten er nog vezels in biomassa na vergisting, kunnen deze nog benut
worden?

- Kan er nog meer biogas uit mestvergisting komen dat nuttig kan worden
ingezet?

- Zit er nog energie in slib en rejects?
- Kan de industrie de restwarmte nog ergens kwijt?

Beide heren gaven een aantal concrete projecten op het gebied van vergassing,
vergisting en pyrolyse: Vergassing van rejects bij ESKA, biogas van afvalwater in
Eerbeek, pyrolyse van slib met het Spaans/ Nederlandse bedrijf Alucha en de UT.

Follow-up

Als belangrijke thema’s voor follow-up van deze eerste verkenning worden gezien:
- Vergroting biogasbenutting door externe mestvergisting (Eerbeek?)
- Productintegratie met maximalisatie van biomassabenutting voor papier,

andere materialen en energie
Ook zou gedacht kunnen worden aan de productie hoogwaardige biobrandstof van
afvalstromen (naast biogas, wellicht ook pyrolyse olie).

Vervolg zou als volgt kunnen plaatsvinden:
- Uitwerking van aansprekende cases voor vergisting of proces-integratie

(actie: deelnemers BEON en papierbedrijven)
- Presentatie cases op vervolgsessie met meer mensen uit de industrie en van

BEON (actie: BEON + kenniscentrum + Oost)
- Ontwikkeling van een aantal onderzoeken, studies of proefprojecten (actie:

BEON deelnemers en papierbedrijven)
- Aanzet geven voor financieringsmogelijkheden en

samenwerkingsprogramma’s

Afsluiting

Joep Koenen bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inzet en geeft aan graag
mee te willen denken over het vervolg.
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