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Biomassa heeft een prominente rol in de transitie naar duurzaam.  

Bij voorkeur wordt biomassa ingezet daar waar duurzame alternatieven niet of 
beperkt voorhanden zijn: als hoogwaardige grondstof voor de biobased economy (bijv. 
voor de productie van chemicaliën), als brandstof voor proceswarmte in de industrie 
en voor lucht- en scheepvaart en zwaar wegtransport, en als back-up of voor het 
opvangen van pieken in de ruimteverwarming en de elektriciteitsopwekking. 
Bovendien biedt inzet van biomassa de mogelijkheid tot een negatieve uitstoot van 
broeikasgassen. 

Cascadering, het gebruik van reststromen en het sluiten van kringlopen zijn van groot 
belang. 

ECN Biomassa R&D in 2017: 

Meer aandacht voor cascadering, biobrandstoffen via vergassing, kleinschalige 
warmte, verwaarding van lignine via pyrolyse en inzet van bioraffinageresiduen 
voor energieproductie. 

Minder aandacht voor biomassa mee-/bijstook. 



Externe ontwikkelingen – mismatch belang biomassa en financiering  

• Belang biomassa in transitie naar duurzaam – sterke innovatie impuls noodzakelijk: Er is brede 
consensus over het belang van biomassa in de transitie naar duurzaam, o.a. in een reeks 
onlangs verschenen nationale rapporten en beleidsadviezen1. Ook wordt daarin aangegeven dat 
sterke innovatie-impulsen nodig zijn met een duidelijke rol voor de overheid. Biomassa kan voor 
een breed scala aan inzetopties/energiefuncties worden ingezet. Voorkeur hebben die opties, 
waarvoor beperkt duurzame alternatieven beschikbaar zijn: inzet als hoogwaardige grondstof 
voor de biobased economy (bijv. voor de productie van chemicaliën), als brandstof voor 
proceswarmte in de industrie en voor lucht- en scheepvaart en zwaar wegtransport, en als back-
up of voor het opvangen van pieken in de ruimteverwarming en de elektriciteitsopwekking. 
Bovendien biedt inzet van biomassa de mogelijkheid tot een negatieve uitstoot van 
broeikasgassen. Cascadering, het gebruik van reststromen en het sluiten van kringlopen zijn van 
groot belang. Vergassing en opwerking tot vaste en vloeibare energiedragers zijn belangrijke 
sleuteltechnologieën. Op Europees niveau heeft de Europese Commissie onlangs gepleit voor 
een aanscherping van het biobrandstoffen-beleid in het kader van realiseren van de 2030-
doelstellingen2.  

• Financiering R&D onvoldoende en inadequaat: De huidige (nationale) financierings-
mogelijkheden voor de benodigde R&D en innovatie zijn echter volstrekt onvoldoende en in 
belangrijke mate inadequaat. Zo bedragen nationaal de TKI-innovatiemiddelen voor TKI-BBE dit 
jaar slechts 2.8 MEuro (= 6 projecten met elk max. 500 kEuro subsidie). De regeling 
Hernieuwbare Energie kent weliswaar een substantieel budget (50 MEuro), maar de korte-
termijn focus maakt het onmogelijk hieruit middelen te verkrijgen voor technologieontwikkeling 
benodigd voor de langere termijn (bijv. groen gas en biobrandstoffen productie via vergassing, 
zie o.a. een recente PBL-studie3). Bovendien bevat de regeling helaas geen ruimte voor enkele 
aantrekkelijke varianten voor korte-termijn marktintroductie van enkele biomassa-
sleuteltechnologieën (zoals de “halfgas” variant voor biomassavergassing, zie figuur). Op 
Europees niveau blijkt de competitie binnen het nieuwe HORIZON 2020 programma uitzonderlijk 
sterk, leidend tot geringe slaagkansen in biomassa-relevante calls. Regionale fondsen bieden 
weliswaar additionele mogelijkheden, maar de financieringsvoorwaarden zijn vaak ongunstig. 
Door dit beleid worden de continuïteit in het middellange tot lange termijn biomassaonderzoek en 
het in stand houden van expertise en R&D infrastructuur ernstig bedreigd. Bovendien is 
onvoldoende geborgd dat biomassa daadwerkelijk de voorziene prominente rol in de transitie 
naar duurzaam kan gaan spelen en dat het Nederlandse bedrijfsleven een sterke positie op dit 
gebied kan ontwikkelen.  

1. O.a. Rijk zonder CO2 – naar een duurzame energievoorziening in 2050, RLI rapport, september 2015; Naar een duurzame bio-economie – visie Commissie 
Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Corbey), oktober 2015; Biomassa 2030 – Strategische visie voor de inzet van biomassa op weg naar 2030, MinEZ, 
december 2015; Energierapport – transitie naar duurzaam, MinEZ, januari 2016. 

2. A European strategy for low-emission mobility. EC communication COM92016) 501 final, 20 juli 2016. 

3. J. Ros, K. Schure: Vormgeving van de energietransitie, Cases: Grootschalige productie van groen gas en biobrandstoffen uit biomassa, Elektriciteit voor 
warmtevoorziening en processen in de industrie (power-to-X). Beleidsstudie Planbureau voor de Leefomgeving, 19 februari 2016.  

ECN Biomassa R&D plan 2017 

Context: ECN’s Biomassa-onderzoek in nationaal en internationaal perspectief 

De “halfgas” variant: Bij een bestaande (industriële) ketel wordt direct aardgas 
vervangen door gereinigd productgas van een biomassavergasser. Dit is een relatief 
goedkope duurzame energieoptie, die nu echter helaas niet wordt ondersteund. Door 
de beperkte productgasreiniging, waarmee in deze ketel-toepassing kan worden 
volstaan, zou dit een ideale, laagdrempelige optie voor de korte-term marktintroductie 
van biomassavergassingstechnologie vormen.   

Belang biomassa in de transitie naar duurzaam. Boven: zoals opgenomen in het 
Energieakkoord. Onder: zoals aangegeven in het MinEZ rapport “Biomassa 2030 – 
Strategische visie voor de inzet van biomassa op weg naar 2030”.  

Bron: ECN   
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Externe ontwikkelingen – samenwerking  

• INVESTA – Institute for Valorisation and Expertise in Thermochemistry Alkmaar: In 

juni is met de ondertekening van een Green Deal INVESTA officieel van start gegaan. 

INVESTA is gericht op het versnellen van technologische ontwikkelingen die 

grootschalige commerciële productie van ‘syngas’, ‘groen gas’ en groene chemicaliën 

mogelijk maken, het daartoe verbinden van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven en 

het versterken van het energiecluster in de regio Noord-Holland Noord, de Energy 

Valley regio en Nederland. INVESTA faciliteert organisaties en bedrijven die met 

demonstratie-installaties praktijkonderzoek doen naar innovatieve, nog niet marktrijpe 

technologieën voor de voorbehandeling en vergassing van biomassa. ECN is een van 

de projectpartners, naast provincie Noord-Holland, gemeente Alkmaar, TAQA, Energy 

Valley, Hogeschool Inholland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Liander. 

AMBIGO, de 4 MWth groen gas research en demonstratie installatie op basis van de 

ECN-technologieën MILENA vergassing, OLGA teerverwijdering en ESME opwerking 

van productgas tot groen gas, zal een van de eerste installaties op het INVESTA 

terrein zijn.  

• Biorizon – productie van bio-aromaten: Biorizon (www.biorizon.eu) is een industrie-

gedreven shared research programma gericht op technologieontwikkeling voor de 

productie van gefunctionaliseerde bio-aromaten voor performance materials, 

chemicals en coatings. Biorizon anticipeert op het verwachte toenemende tekort aan 

aromaten vanuit de petrochemische industrie en de breed-gedragen ambitie om de 

chemische industrie te vergroenen. De technologieontwikkeling vindt plaats langs drie 

lijnen of horizonnen: 1) via thermochemische conversie naar BTX (en andere 

aromaten), 2) vanuit suikers naar aromaten en 3) vanuit lignine naar aromaten. 

Biorizon is initieel opgezet door TNO en VITO in samenwerking met de Green 

Chemistry Campus in Bergen op Zoom als onderdeel van Biobased Delta, waarbij 

TNO vooral focust op Horizon 2 en VITO op Horizon 3. ECN zal als volwaardig partner 

toetreden en het voortouw nemen in Horizon 1. Ook zal ECN expertise inbrengen mbt. 

de bioraffinage of biomassa fractionering en het energie-eiland. 

ECN Biomassa R&D plan 2017 

Context: ECN’s Biomassa-onderzoek in nationaal en internationaal perspectief 

Biorizon – Samenvatting onderzoeksprogramma 2016-2020 en ondertekening 
intentieverklaring toetreding ECN.   

INVESTA – Institute for Valorisation and Expertise in Thermochemistry Alkmaar.   
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Externe ontwikkelingen – torrefactie, zeewier en bij-/meestook 

• Aandacht voor torrefactie trekt weer aan: De interesse vanuit de markt voor 

implementatie van torrefactietechnologie voor opwerking van biomassa tot 

hoogwaardige vaste energiepellets neemt internationaal duidelijk toe. Daarbij is inzet 

in grootschalige elektriciteitscentrales nog steeds een belangrijke toepassing, maar 

worden in toenemende mate projecten ontwikkeld voor decentrale warmteproductie in 

de industrie en voor ruimteverwarming. De financiële marges zijn hier aantrekkelijker 

en de kleinere schaal betekent beperktere investeringen en minder technische en 

financiële risico’s. ECN ondersteunt meerdere Nederlandse technologie-ontwikkelaars 

en ontwikkelt samen met industriële partners het TORWASH concept, een combinatie 

van wassen, drogen en torrefactie, voor de ontsluiting van laagwaardige nattere 

biomassastromen (o.a. agroresiduen, slibben en mest) voor deze toepassingen.   

• Zeewier – Nederlandse kennisinstellingen slaan handen ineen: Biomassa is en blijft 

schaars en legt een groot beslag op landgebruik. Er is daarom toenemende interesse 

voor ‘nieuwe’ biomassastromen, die dit nadeel niet of veel minder kennen. Met name 

zeewier heeft grote potentie, voor de productie van (hoogwaardige) voedingsstoffen 

en chemicaliën, maar op langere termijn ook voor biobrandstoffen (en elektriciteit en 

warmte). De ontwikkeling van zeewier als duurzame grondstof en energiebron vereist 

een integrale ketenontwikkeling en daarmee een cross-sectorale aanpak. In vervolg 

op een zgn. TO2-flex project hebben ECN, WUR en NIOZ daarom het initiatief 

genomen tot de vorming van een Nationale OnderzoeksCoalitie Zeewier. In dit kader 

wordt momenteel in samenwerking met industriële partijen en nationale (EZ en I&M) 

en regionale overheden een Nationaal Onderzoek- en Ontwikkelprogramma 

uitgewerkt. 

• Biomassa bij-/meestook als springplank naar grootschalige bioraffinage: Tijdens de 

eerste SDE+ subsidieronde in 2016 zijn 3 aanvragen voor grootschalige biomassa bij-

/meestook beschikt. Naast dat dit een belangrijke bijdrage kan leveren aan de 

realisatie van de 2023-doelstellingen, kan de daarmee verbonden ontwikkeling van 

grootschalige biomassa-import ketens een belangrijke opstap vormen voor 

grootschalige bioraffinage. O.a. RWE met partners ontwikkelen initiatieven in deze 

richting. ECN heeft uitgebreide expertise om zowel de bij-/meestook zelf als de 

ontwikkeling van grootschalige bioraffinage te ondersteunen.   

ECN Biomassa R&D plan 2017 

Context: ECN’s Biomassa-onderzoek in nationaal en internationaal perspectief 

De roadmap die de basis vormt voor het Nationaal O&O programma Zeewier. De 
roadmap onderscheidt 4 fasen die elk 4 á 5 jaar duren. Doel van elke fase is een 
commerciële productie van bepaalde uit zeewier verkregen producten, te beginnen met 
producten met een relatief klein volume, maar hoge toegevoegde waarde. 

Ontwikkelaars van torrefactietechnologie, verenigd in de International Biomass 
Torrefaction Council (IBTC) onder de vlag van de European Biomass Association 
(AEBIOM). 
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ECN Biomassa R&D plan 2017 

ECN Biomassaprogramma op hoofdlijnen 

• Biomassa heeft een prominente rol in de transitie naar duurzaam. Bij voorkeur wordt biomassa ingezet daar waar duurzame alternatieven niet of beperkt 

voorhanden zijn: als hoogwaardige grondstof voor de biobased economy (bijv. voor de productie van chemicaliën), als brandstof voor proceswarmte in de 

industrie en voor lucht- en scheepvaart en zwaar wegtransport, en als back-up of voor het opvangen van pieken in de ruimteverwarming en de 

elektriciteitsopwekking. Bovendien biedt inzet van biomassa de mogelijkheid tot een negatieve uitstoot van broeikasgassen.  

• ECN Biomassa speelt hier in nauwe samenwerking met industrie en andere kennisinstellingen op in met de ontwikkeling en marktimplementatie van 

thermochemische conversietechnologie in combinatie met katalyse en scheidingstechnologie voor de omzetting van biomassa in chemicaliën/materialen, 

brandstoffen, elektriciteit en warmte. Daarbij wordt gestreefd naar een maximale verwaarding door de productie een weloverwogen combinatie van 

chemicaliën/materialen, biobrandstoffen, elektriciteit en warmte, met een optimale benutting van het “moleculair kapitaal” in  de biomassa en duurzaamheid als 

randvoorwaarde. Cascadering, het gebruik van reststromen en het sluiten van kringlopen zijn van groot belang. Er is nauwe interactie met het ECN programma 

Energie Efficiency in de Industrie. 

• Het ECN Biomassaprogramma omvat bureaustudies (bijv. technologiescans, technisch-economische evaluaties, LCA), eigen technologieontwikkeling, 

ondersteuning van industriële technologieontwikkeling en ondersteuning van markt-implementatie en commerciële toepassing van 

biomassaconversietechnologie met hoogwaardige R&D diensten. Het programma bestrijkt de hele waardeketen van biomassa grondstof (excl. teelt en oogst) 

tot eindproduct en omvat de volgende vijf programmalijnen: 

– Biomassa voorbewerking 

– Resource-efficiënt gebruik van residuen 

– Biomassa vergassing (en gasreiniging en gas processing) 

– Biomassa verbranding 

– Bioraffinage concepten 

• Het ECN Biomassa R&D plan 2017 vormt de invulling                                                                                                                                                   van het 

ECN Biomassaprogramma voor 2017.  

De werkvelden van de ECN R&D programma’s Biomassa en Energie Efficiency in de Industrie  ECN als brug tussen wetenschap en industriële innovatie  

Resource-efficient 

Residues 

Utilisation 

Biorefinery 

Concepts 

Biomass 

Upgrading 

Biomass 

Gasification 

& 

Combustion 
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ECN Biomassa R&D plan 2017 

Nationale inbedding: TKI BBE en TKI Gas 

Topsectorenbeleid: TKI’s  

• Binnen het Nederlandse topsectorenbeleid krijgt inzet van biomassa vooral 

aandacht in de topsectoren Agri & Food, Chemie en Energie. Sturing en 

organisatie/uitvoering van onderzoek en ontwikkeling vindt plaats binnen 

zogenoemde Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). Het ECN 

onderzoekprogramma Biomassa, met thermische conversie van biomassa als 

kernthema, sluit vooral aan op de onderzoekagenda’s van de TKI’s Biobased 

Economy (TKI-BBE) en Gas (TKI-Gas), terwijl er belangrijke raakvlakken zijn met 

de onderzoekagenda’s van de TKI Agri & Food en de TKI Energie en Industrie. Het 

onderzoekprogramma is daarmee volledig vraag gestuurd.  

• Door TKI-BBE is in 2015 een nieuwe meerjarige onderzoekagenda opgesteld 

(‘Onderzoekagenda Biobased Economy 2015–2027: B4B - biobased voor 

bedrijven, burgers en beleid’), waaraan door ECN samen met de andere 

toegepaste kennisinstellingen WUR-DLO en TNO belangrijk is bijgedragen. De 

hoofdlijnen van deze onderzoekagenda zijn rechts schematisch weergegeven. 

Duidelijk is dat het brede cross-sectorale karakter van veel 

biomassaontwikkelingen vraagt om een brede, multidisciplinaire samenwerking 

tussen de verschillende toegepaste kennisinstellingen werkzaam op dit gebied. 

Binnen TKI-Gas is met name het onderwerp ‘Groen gas via vergassing’ relevant, 

hoewel er ook met andere programmalijnen raakvlakken zijn (o.a. Power-to-Gas). 

• Het ECN onderzoekprogramma Biomassa adresseert vooral onderwerpen uit de 

TKI-BBE programmalijnen Thermochemische Conversie en Chemokatalytische 

Conversie en de TKI-Gas programmalijn Groen Gas.  

• In het Biomassa R&D plan 2017 worden overwegend de onderzoekslijnen van 

2016 voortgezet, conform het in 2014 opgestelde strategische R&D plan 2015-

2020. Het streven is om in 2017 naar verhouding meer aandacht te geven aan 

Cascadering in het algemeen, Biobrandstoffen via vergassing, Kleinschalige 

warmte, Verwaarding van lignine via pyrolyse en fractionated product recovery en 

Inzet van bioraffinageresiduen voor energieproductie. Biomassa mee-/bijstook zal 

minder aandacht krijgen. De detailinvulling zal echter sterk worden bepaald door 

concrete financieringsmogelijkheden. 

Schematische weergave van het onderzoeksveld BBE en de TKI-BBE programma- en actielijnen, zoals 
opgenomen in het nieuwe meerjarige onderzoekprgramma van TKI-BBE getiteld ‘Onderzoekagenda 
Biobased Economy 2015–2027: B4B - biobased voor bedrijven, burgers en beleid’.  
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Conversietechnologieën voor biomassa worden over het algemeen 

onderverdeeld in: 

• Thermische of thermochemische conversie 

• Chemische of chemo-katalytische conversie 

• Biologische of biochemische conversie 

In de praktijk wordt vaak een combinatie van technologieën toegepast om 

biomassa om te zetten naar een gewenste productenmix. 



• Biomassavergassing (MILENA-OLGA-ESME): In de ontwikkeling van MILENA 

vergassing, OLGA teerverwijdering en ESME opwerking van productgas tot groen gas 

zijn, ondanks zeer beperkte R&D financieringsmogelijkheden (zie slide 2), belangrijke 

stappen gezet. Zo heeft het consortium voor de AMBIGO 4 MWth groen gas research 

en demonstratie installatie in Alkmaar besloten tot de start van de engineering fase 

leidend tot een 10% investeringsschatting, die de basis zal vormen voor de FID later in 

2016. Ter onderbouwing zijn bij ECN met succes pilottests uitgevoerd met afvalhout. 

Ook zijn met succes verdere testen met Refuse Derived Fuel (RDF) uitgevoerd ter 

ondersteuning van projectontwikkeling in verschillende landen door industriepartners 

Dahlman en Synova. Ondertussen heeft tevens verdere technologie-ontwikkeling en 

optimalisatie plaatsgevonden. Zo is aangetoond dat bij verbeterde bedrijfscondities 

OLGA naast teer ook significante hoeveelheden stof kan afvangen. Aanpassing van 

de stripper condities maakt het mogelijk om lichte teren separaat als product te 

oogsten. De 4 MWth MILENA/OLGA WKK demo van Thermax in India is met succes 

in bedrijf genomen. Helaas heeft het project nu met enige tegenslag te kampen, die 

echter niet het gevolg is van de MILENA/OLGA technologie als zodanig.  

• Co-productie van chemicaliën bij biomassavergassing: BTX aromaten (benzeen, 

tolueen en xylenen) en etheen zijn de belangrijkste “instant-chemicaliën” in het 

productgas van wervelbedvergassers, waaronder de MILENA vergasser. Hoewel het 

voor hout slechts gaat om een volumefractie van typisch 5%, ligt hierin ca. 25% van 

de energie opgeslagen en vertegenwoordigen deze componenten 50-60% van de 

waarde. Voor plastic-houdende reststromen is dit nog extremer. In het TKI-BBE 

project Green Birds zijn met succes concepten ontwikkeld voor co-productie van BTX 

en etheen. BTX blijkt voor >95% selectief te kunnen worden afgevangen. Etheen kan 

worden omgezet naar benzeen of ethylbenzeen. In het TKI-BBE vervolgproject Blue 

Bird worden deze concepten o.a. samen met Avantium verder uitgewerkt. Bovendien 

vormt biobased BTX-productie een belangrijke door ECN te trekken pijler in Biorizon 

(zie slide 3).  

ECN Biomassa R&D plan 2017 

Enkele hoogtepunten uit het ECN Biomassa onderzoekprogramma 2015-2016 
(status augustus 2016) 

BTX co-productie. Boven: BTX vormt het uitgangspunt voor 60% (op volumebasis) van alle 
aromaten en heeft een gemiddelde marktprijs van $1.200/ton; de grootste markt is 
productie van ethylbenzeen, als tussenproduct naar styreen en polystyreen. Onder: 
samenstelling van de afgescheiden BTX vloeistof bij MILENA vergassing van RDF 
(afvangstpercentage >97%). Via Dilute Ethylene Aromatization kan de BTX opbrengst 
worden verdubbeld. 9 

Productgas samenstelling (achter OLGA) bij MILENA vergassing van hout. 
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• Torrefactie/TORWASH: Naast ondersteuning van industriële ontwikkelaars van (droge) 

torrefactietechnologie is in 2016 experimenteel vooral gefocust op verdere ontwikkeling van 

TORWASH (wassen, natte torrefactie en drogen) voor specifieke laagwaardige, natte en 

zoutrijke biomassastromen (o.a. bermgras, digestaat, rioolslib en palmolie residue (empty 

fruit bunches)). Kleinschalige testen in nauwe samenwerking met het veld laten zien dat via 

TORWASH uit rioolslib meer biogas en grondstoffen kunnen worden geproduceerd dan 

volgens de huidige stand der techniek (thermische drukhydrolyse in combinatie met 

klassieke vergisting) tegen aantrekkelijke kosten. Daarnaast zijn binnen het TKI-project 

INVENT2 samen met Nederlandse partners de voorbereidingen gestart voor een mobiele 

voorwas/TORWASH installatie, die later in 2016 zal worden opgeleverd.  

• Organosolv fractionering: De ECN lage-temperatuur keton-gebaseerde Organosolv 

fractionering onderscheidt zich van andere (ethanol-gebaseerde) varianten door een laag 

oplosmiddel- en energieverbruik en een reactievere lignine-fractie, die meer lijkt op de 

oorspronkelijke lignine. In 2015/2016 is de ECN Organosolv technologie met succes 

toegepast voor de fractionering van spar en populier binnen het Iso-Butanol Platform 

Rotterdam project, waarbij de cellulose fractie met succes is gehydrolyseerd en het 

hydrolysaat opgewerkt tot iso-butanol. De iso-butanol is vervolgens met succes door 

platform partners toegepast voor de productie van GTBE, een diesel additief, en iso-

butanol-gebaseerde esters. Economische en LCA analyses zijn veelbelovend (o.a. ROI’s 

tot 18%). Momenteel worden voor de volgende stappen in de verdere ontwikkeling van 

Organosolv technologie gesprekken gevoerd met meerdere marktpartijen. 

• LIBRA – Lignin biorefinery approach: Verwaarding van de lignine fractie van lignocellulose 

biomassa is een van de grote uitdagingen in bioraffinageconcepten en bepaalt in sterke 

mate de business case. LIBRA betreft de opwaardering van lignine via een combinatie van 

pyrolyse en fractionated product recovery. Nadat eerst concepten zijn ontwikkeld voor 

handling, voeding en pyrolyse van de lignine is in 2016 de aandacht verlegd naar de 

fractionated product recovery. Via stofafvangst en getrapte condensatie worden de 

pyrolysedampen gescheiden in primaire fracties: char, een waterige fractie, een phenol-rijke 

organische fractie en een gasfractie. Gecombineerde pyrolyse-fractioneringsconcepten zijn 

ontwikkeld voor verschillende biomassastromen en met partners zijn specifieke routes voor 

verdere opwerking van de fracties naar producten (o.a. bioplastic precursors, alkylfenolen 

en andere aromatische verbindingen) met succes experimenteel verkend. Binnen Biorizon 

zal dit in 2017 versterkt worden voortgezet.  

ECN Biomassa R&D plan 2017 

Enkele hoogtepunten uit het ECN Biomassa onderzoekprogramma 2015-2016 
(status augustus 2016) 

Experimentele opzet voor de ontwikkeling van het LIBRA concept voor lignine-
verwaarding via pyrolyse en fractionated product recovery.  10 

Iso-Butanol Platform Rotterdam: projectopzet en partners 
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• Zeewier: In 2015/2016 zijn in nauwe samenwerking door MARIN, Deltares, WUR, TNO 

en ECN twee integrale zeewierketens op kleine schaal met succes gedemonstreerd. 

Het betreft de opwerking van suikerwier (Saccharina latissima) naar mannitol, 

laminaran en alginaat en de opwerking van zeesla (Ulva sp.) naar eiwit en rhamnose. 

Bij ECN lag de focus op de fractionering en de technisch-economische analyse van de 

integrale keten. De resultaten vormen de basis voor vervolgwerk in het kader van de 

Nationale OnderzoeksCoalitie Zeewier en binnen enkele grote, nieuwe EU-projecten 

(o.a. MacroFuels en MacroCascade). 

• Biochar: Via lage-temperatuur vergassing of tweetraps verbranding blijken 

biomassareststromen (bijv. agro-residuen) goed te kunnen worden ingezet voor de 

productie van elektriciteit en warmte, terwijl daarnaast een hoogwaardige biochar als 

nevenproduct ontstaat. In 2015 zijn samen met WUR-DLO, de tuinbouwsector en 

marktpartijen op basis van kleinschalige proeven aantrekkelijke toepassingen 

geïdentificeerd, zoals biochar als veenvervanger in substraten voor de glastuinbouw en 

biochar in combinatie met (vloeibare) mest als superieure meststof. Daarop is in 2016 

de opschaling van het productieproces nader uitgewerkt, leidend tot pilot-schaal 

proeven binnen een nieuw TKI BBE project, dat najaar 2016 van start zal gaan. 

• NISTFLOM: In de ontwikkeling van het NISTFLOM meetsysteem voor niet-intrusieve 

stoomflux metingen zijn in het kader van een Europees project prototype systemen met 

succes getest in de PGiEK Opole Elektriciteitscentrale in Polen. Tevens zijn 

mogelijkheden tot mechanische/elektronische optimalisatie geïdentificeerd, die 

momenteel in samenwerking met industriepartner Hukseflux worden geïmplementeerd.  

 

ECN Biomassa R&D plan 2017 

Enkele hoogtepunten uit het ECN Biomassa onderzoekprogramma 2015-2016 
(status augustus 2016) 

Demonstratie van integrale zeewierketens. Boven: suikerwier naar mannitol, onder: zeesla 
naar rhamnose siroop. 

Praktijktest van het NISTFLOM meetsysteem voor niet-intrusieve stoomflux meting  11 



Belangrijkste corresponderende programmalijn TKI 

• TKI-BBE Programmalijn 1 – Thermische conversie van biomassa: 

Hoogwaardige energiedragers die geschikt zijn voor de productie van 

elektriciteit en/of warmte (o.a. torrefactie, laagwaardige biomassa, 

brandstofadditieven) 

 

ECN bijdrage TKI programmalijnen 

• Droge torrefactie: Verdere ontwikkeling van torrefactietechnologie en 

ondersteuning van de marktintroductie, o.a. via productoptimalisatie en 

standaardisatie, in nauwe samenwerking met marktpartijen (o.a. ontwikkelaars 

torrefactietechnologie, biomassagrondstoffen verwerkers, logistieke bedrijven 

en eindgebruikers) 

• Natte torrefactie (TORWASH): Technologieontwikkeling in samenwerking met 

marktpartijen en ondersteuning van industriële initiatieven 

 

ECN Biomassa R&D plan 2017 

Biomassa voorbewerking 

R&D doelen 2017 

• Ontwikkeling van (verbeterde) receptuur voor de productie van hoogwaardige 

bioenergiedragers op basis van torrefactie en pelleteren/briketteren voor 

houtachtige en niet-houtachtige biomassa (bijv. agroresiduen) 

• Verdere ontwikkeling van op TORWASH (wassen, natte torrefactie en drogen) 

gebaseerde concepten voor biomassa opwerking voor specifieke 

laagwaardige, natte en zoutrijke biomassastromen (met name bermgras, 

digestaat, rioolslib en palmolie residue (empty fruit bunches)) 

• Pilot-schaal beproeving en optimalisatie van biomassa voorwassen en 

TORWASH 

• R&D ondersteuning aan marktpartijen (technologieontwikkelaars, 

eindgebruikers) t.b.v. de marktintroductie van torrefactietechnologie en 

torrefactieproducten, o.a. via uitgebreide productkarakterisering (o.a. 

stofvorming, explosiviteit, wateropname, sterkte, biologische afbreekbaarheid) 

en –optimalisatie 

Belangrijkste projecten 

• SECTOR (EU-FP7): Production of Solid Sustainable Energy Carriers from 

Biomass by Means of Torrefaction (www.sector-project.eu)  

• INVENT2 (TKI-BBE): Nationaal project gericht op verdere ontwikkeling van 

torrefactie + wassen en natte torrefactie 

• BRIKET (TKI-BBE): Ontwikkeling en validatie van verdichting van 

getorreficeerde biomassa 

• BIOFFICIENCY (EU-H2020): Ontwikkeling en karakterisering van 2e generatie 

voorbewerkte vaste biobrandstoffen uit laagwaardige residuen voor hoog-

efficiënte energieopwekking 

• Partners: Topell, Torr-Coal, Biolake, Andritz, Felda, RWE/Essent, 

NUON/Vattenfall, Van de Vecht, Van Gansewinkel, WUR-DLO, TUD, UT, e.a. 

 
ECN’s uitgebreide faciliteiten voor productkarakterisering (o.a. stofvorming, explosiviteit, 
wateropname, sterkte, biologische afbreekbaarheid, self heating, transporteigenschappen) 12 
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Belangrijkste corresponderende programmalijnen TKI 

• TKI-BBE Programmalijn 1 – Thermische conversie van biomassa: 

Technologieën waarmee biomassa bij verhoogde temperatuur, al dan niet in 

aanwezigheid van zuurstof, wordt omgezet naar elektriciteit en/of warmte (o.a. 

laagwaardige biomassa, brandstofadditieven, beperking corrosie/fouling) 

• TKI-GAS Groen gas via vergassing: Onderzoek naar kostprijsverlaging of het 

verbeteren van de performance in meest brede zin. Denk hierbij aan 

onderzoek naar toepassing van goedkopere biomassa of mengstromen, 

verbeteren van de efficiency, bedrijfsprestaties zoals de beschikbaarheid, 

betere reiniging/opwerking van het (synthese)gas. 

 

ECN bijdrage TKI programmalijnen 

• Ontwikkeling van lage-temperatuur vergassing c.q. tweetrapsverbranding van 

biomassaresiduen voor co-productie van energie en C-based products 

• Ontwikkeling van verwaardingsopties gebaseerd op activering van 

koolstofhoudende reststromen (char), o.a. biochar 

• Ontwikkeling van concepten voor de verwaarding van proces- en afvalstromen, 

met name via kringloopsluiting en cascadering 

 

ECN Biomassa R&D plan 2017 

Resource-efficient gebruik van residuen 

R&D doelen 2017 

• Voortgaande brede verkenning van potentiële business cases voor biobased 

koolstofhoudende producten 

• Ontwikkeling van technologieconcepten voor de co-productie van energie en 

biochar als veenvervanger in substraat in de glastuinbouw, als sorbent in 

mesttoepassingen en voor grondverbetering 

• Ontwikkeling van alternatieve, industriële toepassingen van C-based 

byproducts (incl. opwerking biochar via bijv. stoomactivering) 

• Brede verkenning van mogelijkheden voor de verwaarding van proces- en 

afvalstromen, met name via kringloopsluiting en cascadering 

• Verdere ontwikkeling van LCA technieken om de via impact assessment van 

technische onderdelen processen te optimaliseren 

 

Belangrijkste projecten 

• TKI-BBE project Enerchar: Productie energie en biochar en toepassing van 

biochar als veenvervanger in potgrond in de kas. Met WUR, Jiffy en Royal 

Dahlman  

• TKI-BBE project WKK verbrandingsinstallatie laagwaardige moeilijke 

brandstoffen met BTG, KARA en MPD-holding 

• TKI-BBE project Ketel III: The moneysaver. Verbrandingstechnologie om 

laagwaardige biomassa reststromen zoals champost  te verwerken. Met ’t 

Voske B.V., Vegatech.nl B.V en Van der Lee B.V. 

• Intern ECN project Kan met  Biochar meer mest op het veld worden gebracht ? 

(met ECN EEE-Milieugroep)  

• Partners (buiten die in lopende projecten): BMC Moerdijk, Staatsbosbeheer, 

UK Biochar Research Centre, Olam Cocoa,potgrondbedrijven:  (Bolpeat, v.d. 

Knaap, Klasman, Peltracom e.a.) 

 
Links: WUR-ECN samenwerking bij potproeven in een Chrysantenkas in Bleiswijk. Rechts: 
Scanning Electron Microscopy opname van de biochar microstructuur. 
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Belangrijkste corresponderende programmalijnen TKI 

• TKI-GAS Groen gas via vergassing: Onderzoek naar kostprijsverlaging of het 

verbeteren van de performance in meest brede zin. Denk hierbij aan 

onderzoek naar toepassing van goedkopere biomassa of mengstromen, 

verbeteren van de efficiency, bedrijfsprestaties zoals de beschikbaarheid, 

betere reiniging/opwerking van het (synthese)gas 

• TKI-BBE Programmalijn 1 – Thermische conversie van biomassa: 

Technologieën waarmee biomassa bij verhoogde temperatuur, al dan niet in 

aanwezigheid van zuurstof, wordt omgezet naar elektriciteit en/of warmte (o.a. 

laagwaardige biomassa, brandstofadditieven, beperking corrosie/fouling) 

• TKI-BBE Programmalijn 2 – Chemisch katalytische conversietechnologie: 

Ontwikkeling van nieuwe geavanceerde technologieën voor de omzetting van – 

al dan niet voorbewerkte – biomassa naar groene materialen, chemicaliën en 

brandstoffen via chemokatalytische routes  

ECN bijdrage TKI programmalijnen 

• Ontwikkeling groen gas productie op basis van MILENA vergassing, OLGA 

teerverwijdering en ESME SNG-productie technologie 

• Co-productie van chemicaliën bij vergassing (o.a. BTX, etheen, lichte teren)  

• Productie van biobrandstoffen via vergassing 

• E+W productie op basis van biomassavergassing met inzet van laagwaardige 

biomassa en biomassahoudende reststromen (o.a. RDF) 

 

 

ECN Biomassa R&D plan 2017 

Biomassa vergassing, gasreiniging en gas processing 

R&D doelen 2017 

• Ondersteuning demonstratie en marktintroductie: o.a. ondersteuning MILENA/ 

OLGA demo-initiatieven voor WKK toepassing in India, UK, Thailand en China. 

• Groen gas: Voortzetting onderzoek naar de productie van groen gas via 

vergassing flankerend aan realisatie en bedrijf van de AMBIGO 4 MWth groen 

gas research en demonstratie installatie in Alkmaar. Concreet: ECN genereert 

met inzet van de labschaal infrastructuur de gegevens nodig voor AMBIGO. 

• Co-productie chemicaliën: Voortgezette ontwikkeling van concepten en 

technologie voor de productie van chemische verbindingen (met name olefines 

en aromaten) op basis van (wervelbed)vergassing. Concreet: het bedrijven van 

labschaal opstellingen voor de productie van groen gas met etheen en 

benzeen als waardevolle co-producten. 

• Biobrandstoffen via vergassing: Versterkte ontwikkeling van technologie voor 

biobrandstoffenproductie op basis van MILENA/OLGA-technologie in nauwe 

samenwerking met kennisinstellingen en industrie. 

• RDF, SRF: Verdere ontwikkeling van kennis en methoden, die nodig zijn bij de 

vergassing van afval (RDF, SRF) in wervelbed-installaties. De focus ligt op het 

ontwikkelen van methoden om bedagglomeratie, verdamping van vluchtige 

metalen, emissies en vervuiling in downstream onderdelen te vermijden.  

Belangrijkste projecten 

• AMBIGO: ECN R&D en ontwerpondersteuning tbv de realisatie van de 4 MWth 

groen gas plant in Alkmaar. 

• Fastcard (EU-FP7): FAST industrialisation by Catalyst Research and 

Development; development of reforming downstream fluidized bed gasification  

• Blue Bird (TKI-BBE): Concomitant generation of energy and  chemicals from 

biomass waste streams 

• AMBITION (EU-H2020): Advanced biofuel production with energy system 

integration 

• Partners: Royal Dahlman, Gasunie, TAQA, Avantium, Kodok, Thermax, 

POSCO, RWE/Essent, e.a. 

 

De verschillende elementen van het ECN programma Biomassavergassing 14 



Belangrijkste corresponderende programmalijn TKI 

• TKI-BBE Programmalijn 1 – Thermische conversie van biomassa: Technologieën 

waarmee biomassa bij verhoogde temperatuur, al dan niet in aanwezigheid van 

zuurstof, wordt omgezet naar elektriciteit en/of warmte en hoogwaardige 

energiedragers die geschikt zijn voor de productie van elektriciteit en/of warmte 

(o.a. laagwaardige biomassa, reststromen uit bioraffinage, brandstofadditieven, 

beperking corrosie/fouling) 

ECN bijdrage TKI programmalijnen 

• R&D ondersteuning stand-alone 100% biomassa inzet voor E+W productie 

• R&D ondersteuning en technologieontwikkeling on-site WKK in 

bioraffinageplants, op basis van laagwaardige biomassa en bioraffinageresiduen 

• R&D ondersteuning biomassa mee-/bijstook initiatieven 

• + ondersteuning andere programmalijnen TKI-BBE en TKI-Gas (groen gas) via 

ondersteunende diensten aan andere programmalijnen ECN Biomassa 

 

ECN Biomassa R&D plan 2017 

Biomassa verbranding 

R&D doelen 2017 

• Ontwikkeling en optimalisatie van lage-temperatuur warmtewisselaars 

(economisers) in (kleinere schaal) biomassa ketels voor warmte en warmte-

kracht levering: 

– Karakterisering van biomassa verbrandingsgedrag in WOB/ROB (rooster-

verbranding simulatie), met focus op ketelvervuiling en corrosie 

– On-site metingen met diagnostische probe(s) en bemonsteren van 

rookgassen en andere proces-gerelateerde stoffen  

– Testen van specifieke warmtewisselaar materialen in corrosie-autoclaaf 

• NISTFLOM: succesvolle afronding demonstratie prototypes in industriële 

setting 

• Verdere ontwikkeling van “implementation support tools” (o.a. karakterisering 

van verbrandingsgedrag van vloeibare/visceuze bioraffinage-reststromen, in-

situ bepaling van procestemperaturen en rookgas flowfield (suction pyrometer 

en pitot-tubes geïntegreerd met de bestaande mobile diagnostic probe), 

alsmede tools voor technisch-economische analyse en LCA en databases ter 

ondersteuning van de evaluatie van meest efficiënte biomassa toepassing  

• R&D ter ondersteuning van biomassa mee-/bijstook in bestaande installaties, 

o.a. in het kader van de recente SDE+ beschikkingen  

Belangrijkste projecten 

• Industriële contract R&D (nadere informatie op verzoek)  

• CERUBIS (RFCS): Demonstratie van NISTFLOM steam flow metering en in-

boiler diagnostics tbv PF boiler performance optimalisering  

• BIOFFICIENCY (EU-H2020): Ontwikkeling (i.s.m. PMC Biomassa 

Voorbewerking) en karakterisering van 2e generatie voorbewerkte vaste bio-

brandstoffen uit laagwaardige residuen voor hoog-efficiënte energieopwekking  

• LEILAC (EU-H2020): Nieuwe technologie voor verlaging CO2 emissies in kalk 

en cement productie 

• Partners: RWE/Essent, Corbion, Hukseflux, Tata Steel, Engie, Uniper, Lhoist, 

IEn, PGKiE, IFK/USTUTT, Lakesum, Calix, NamPower, e.v.a.  

Screenshot van high-speed opnamen van het versproeien (A) en een foto van de  vlam (B) tijdens humine 
(vloeibare residue uit bio-plastics productie) verbrandingstesten in een ECN labschaal testinstallatie (LCS2). 
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Belangrijkste corresponderende programmalijn TKI 

• TKI-BBE Programmalijn 2 – Chemisch katalytische conversietechnologie: 

Ontwikkeling van nieuwe geavanceerde technologieën voor de omzetting van – 

al dan niet voorbewerkte – biomassa naar groene materialen, chemicaliën en 

brandstoffen via chemokatalytische routes  

• TKI-BBE Programmalijn 4 – Solar capturing and biomass production: Met 

name aquatische plantaardige bronnen (o.a. zeewier) 

ECN bijdrage TKI programmalijnen 

• Organosolv: Ontwikkeling (Organosolv) fractioneringstechnologie voor 

lignocellulose biomassa 

• Opwerking fracties: Opwerking biomassa fracties  (cellulose, hemicellulose, 

lignine) tot platform chemicaliën en halffabrikaten, o.a. via pyrolyse 

• Geavanceerde biomassa: Ontwikkeling dedicated technologie voor 

fractionering en opwerking fracties voor “nieuwe biomassastromen” (o.a. 

zeewier) 

 

ECN Biomassa R&D plan 2017 

Bioraffinage concepten 

R&D doelen 2017 

• Verdere ontwikkeling van Organosolv fractionering via piloting en labschaal 

onderzoek; doel is een proeffabriek in 2020 (TRL 7)   

• Verdere ontwikkeling van LIBRA lignine pyrolyse; doel is om in 2018 een op 

pyrolyse gebaseerde technologie gereed te hebben voor industriële 

doorontwikkeling (TRL 5-6) 

• Ontwikkeling van directe lignine- en directe cellulose-toepassingen in nauwe 

samenwerking met marktpartijen 

• Ontwikkeling van thermochemische technologieconcepten voor fractionering 

en opwerking van zeewier(fracties) tot energiedragers, platform chemicaliën en 

halffabrikaten 

• R&D ondersteuning aan marktpartijen op bioraffinage-gebied, o.a. 

experimentele evaluatie verschillende pre-treatmentopties voor specifieke 

biomassastromen 

Belangrijkste projecten 

• YXY Fuels (TKI-BBE): Het gebruik van lignocellulose en papierresiduen als 

grondstof voor de productie van Avantium YXY bouwstenen 

• Catchbio-projecten met focus op bioraffinage (Biobased bulk chemicals from 

carbohydrates, catalytic pyrolysis, lignin valorization) (www.catchbio.com)  

• E3 BioFRAME (TKI-BBE): Energy Efficient Exploitation of Biomass for Fuels, 

Rubber, Asphalt, packaging Materials and Energy 

• MacroFuels (EU-H2020): Developing the next generation Macro-Algae based 

biofuels for transportation via advanced biorefinery processes 

• MacroCascade (EU-BBI): Cascading Marine Macroalgal Biorefinery 

• Partners: Avantium, Progression Industries, Feyecon, Rodenburg, WUR, 

Hortimare, NIOZ, DTI, DTU, SAMS, e.a. 
Lignocellulose bioraffinage met de belangrijkste ECN R&D onderwerpen in blauw en rood 
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Een deel van de Rijksbijdrage zet ECN in om kennis en onderzoeks-infrastructuur op 

te bouwen en om nieuwe onderwerpen binnen het programmagebied te verkennen. 

Veelal wordt gestreefd naar meerjarige projecten en versterking van de samenwerking 

met universiteiten. In 2017 zal de kennis-financiering binnen het biomassaprogramma 

als volgt worden ingezet. Bij elk project is aangegeven of sprake is van verdieping of 

programmaverbreding/-vernieuwing. 

1. Developing unified pre-treatment assessment (verbreding) 

• Motivatie: Voor het ECN Bioraffinage programma is state-of-the-art expertise 

m.b.t. een breed scala pre-treatment/fractioneringstechnieken van groot belang. 

Bovendien is er gebrek aan een goede uniforme methode om de effectiviteit van 

verschillende fractioneringstechnieken te kunnen vergelijken. 

• Doel: Versterking van de fractioneringsexpertise via de ontwikkeling en 

toepassing van labschaal fractioneringstests in combinatie met een uniforme 

hydrolysemethode, waarmee de effectiviteit van verschillende 

fractioneringstechnieken (o.a. dilute acid, dilute base, organosolv, hot water, 

steam explosion) onderling kan worden vergeleken en kleine proefbatches 

kunnen worden geproduceerd ten behoeve van applicatietesten. 

• Samenwerking universiteiten/NWO: Samenwerking met universitaire groepen 

voor specifieke fractioneringstechnieken (bijv. TUD voor steam explosion) en 

applicatietesten. 

2. (Pre-treatment for) chemocatalytic cellulose conversion (verdieping) 

• Motivatie: Eerder R&D werk heeft laten zien dat de mogelijkheden tot 

chemokatalytische conversie van de cellulosefractie van lignocellulose biomassa 

sterk afhankelijk zijn van de fractioneringsstap. Dit is echter nog onvoldoende in 

kaart gebracht. 

• Doel: Experimentele verkenning en optimalisatie van de lignocellulose pre-

treatment (fractionering en hydrolyse) met het oog op chemokatalytische 

conversie van de cellulosefractie.  

• Samenwerking universiteiten/NWO: Samenwerking zal vooral plaatsvinden met 

universitaire groepen, werkend op het gebied van katalyse, voortbouwend op 

bestaande samenwerkingen, binnen netwerken zoals CatchBio en bilateraal.  

 

ECN Biomassa R&D plan 2017 

Kennisopbouw-projecten (1) 

3. Biochar production and application fundamentals (verdieping en verbreding) 

• Motivatie: Een aantal meer fundamentele aspecten van biochar productie dient 

nader te worden belicht ter ondersteuning (verdieping en verbreding) van lopend 

onderzoek. 

• Doel: Ondersteuning van lopend biochar onderzoek via verdieping en verbreding, 

waarbij aandacht wordt besteed aan de volgende onderwerpen: 

– Optimalisatie van biochar (productie en) scheiding 

– Biochar activering voor toepassing als absorptiemateriaal 

– Toepassing van alternatieve biomassareststromen 

• Samenwerking universiteiten/NWO: Nauwe samenwerking met verschillende 

WUR-onderdelen, met name voor biochar toepassing in de agro-industrie.  

4. Innovative biomass upgrading (verdieping en vernieuwing) 

• Motivatie: Biomassa opwerking is van groot belang voor de ontsluiting van 

(laagwaardige) biomassa en biomassaresiduen voor energietoepassingen. Het 

lopende onderzoek vereist op specifieke onderwerpen verdieping. Bovendien 

lijken er meer mogelijkheden voor cascadering. 

• Doel: Verdieping van het onderzoek naar biomassa opwerking en 

identificatie/ontwikkeling van cascaderingsopties. Specifiek betreft dit o.a.: 

– Ontwikkeling van high-throughput, high-temperature densification 

– Combinatie van biomassa opwerking met terugwinning van nutriënten 

• Samenwerking universiteiten/NWO: Samenwerking met o.a. TU Delft 

(densification) en WUR (terugwinning nutriënten). 
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5a. Chemicals co-production (verdieping en vernieuwing) 

• Motivatie: Cascadering toepassen binnen vergassing verbetert de 

economische haalbaarheid, maar dit geldt ook voor katalytische conversie van 

productgascomponenten naar chemicaliën. 

• Doel: Identificatie en ontwikkeling van aantrekkelijke innovatieve routes voor 

chemicaliën co-productie a) via afscheiden van “instant” chemicaliën en b) via 

katalytische conversie van productgascomponenten naar hoogwaardige 

verbindingen. 

• Samenwerking universiteiten/NWO: Voor dit topic zal er nauw samengewerkt 

worden met relevante universiteiten (b.v. RUG en UU), met name met 

vakgroepen actief op het gebied van katalyse. 

5b. Biofuels via vergassing (vernieuwing) 

• Motivatie: Transportbrandstoffen vormen voor biomassa een belangrijke 

toepassing en vergassingstechnologie vormt een solide basis om te komen tot 

robuuste, economisch aantrekkelijke productieroutes. Binnen het ECN 

Biomassa onderzoekprogramma is deze toepassing, zeker gezien het belang, 

tot nu toe onderbelicht gebleven.  

• Doel: Identificatie/ontwikkeling van technisch-economisch aantrekkelijke 

productieroutes voor biobrandstoffen op basis van (MILENA) vergassing. 

• Samenwerking universiteiten/NWO: Voor dit topic zal er nauw samengewerkt 

worden met relevante universiteiten, die actief zijn op het gebied van relevante 

aanvullende vakgebieden, o.a. katalyse en fermentatie. 

ECN Biomassa R&D plan 2017 

Kennisopbouw-projecten (2) 

5c. Innovative application of existing ECN Biomass technologies (verbreding) 

• Motivatie: Eerdere resultaten hebben al laten zien dat de ECN MILENA en 

OLGA technologieën breder inzetbaar zijn dan waar ze oorspronkelijk voor zijn 

ontwikkeld. Voorbeelden zijn: 

– MILENA als pyrolyse unit 

– MILENA als i-MILENA voor hoge as kolen 

– OLGA absorber/stripper als basis voor BTX werk. 

• Doel: Vertaling van huidige kennis en kunde naar nieuwe toepassingen voor 

bestaande ECN Biomassa technologieën, met name MILENA en OLGA. 

• Samenwerking universiteiten/NWO: Binnen dit topic zal er meer binnen de unit 

gekeken worden en meer interactie tussen verschillende expertises 

gegenereerd gaan worden om zo betere nieuwe ideeën op te doen, die op lab al 

enige haalbaarheid kunnen laten zien. 

6. Biomass combustion (verdieping) 

• Motivatie: Een goede dienstverlening, zowel intern als extern, vereist state-of-

the-art R&D services. Continue ontwikkeling en inzet van basiskennis is hiervoor 

onontbeerlijk.  

• Doel: Ontwikkeling van basiskennis van de chemische- en fysische-

eigenschappen van biomassa grondstoffen- en (afgeleide-) brandstoffen 

alsmede de residuen uit thermochemische conversie, en inzet voor de 

ontwikkeling van gestandaardiseerde analyse- en testmethodes. Specifiek 

betreft dit o.a.: 

– Participatie in NEN/CEN/ISO gremia voor de ontwikkeling en standardisatie 

van analyse en testmethodes voor de karakterisering van biomassa en 

afgeleide materialen.  

– Kennisontwikkeling m.b.t. vorming, distributie en emissies van 

(in)organische micro-spoor componenten in, en benutting van 

(in)organische residuen uit, thermochemische biomassa 

conversieprocessen. 

• Samenwerking universiteiten/NWO: Samenwerking met o.a. TU Delft, WUR en 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Jaap Kiel  

Programma Development Manager ECN Biomassa 

 tel.: 088-515 4590 

e-mail: kiel@ecn.nl 
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