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Technologie 
Noem hier de technologie die je wilt omschrijven in één woord. 

Duurzaam gas 
 
Subcategorie 
Noem hier de subcategorie die je wilt omschrijven in één woord. Een subcategorie kan bijvoorbeeld 
onder de technologie waterstof een elektrolyzer of brandstofcel zijn. 

Biogas 
 
Algemene informatie en werking 
Leg in maximaal 400 woorden uit wat deze technologie inhoudt en hoe deze technologie werkt.  

Biogas is een gasvormig mengsel dat bestaat voor 55-65% uit methaan en voor het 
overige gedeelte uit CO2. Ook bevat biogas is mindere mate water en siloxanen. 
Door het afvalmateriaal in een vergistingstank te verwarmen tot ongeveer 30-35 °C 
ontstaat biogas doordat bacteriën het afvalmateriaal het organische materiaal 
omzetten naar biogas. Het vergistingsproces is een exotherm proces: het 
vergistingsproces produceert zelf warmte. Dit heeft tot gevolg dat een vergistingstank 
in de zomer gekoeld dient te worden om het proces controleerbaar te houden. ’s 
Winters is de warmteproductie van het vergistingsproces onvoldoende om het 
vergistingsproces in stand te houden en dient de inhoud van de vergistingstank 
verwarmd te worden. Het biogas wordt bovenaan de vergistingstank afgevangen en 
gekoeld en door een koolstoffilter geleid om het biogas respectievelijk van vocht en 
siloxanen te ontdoen. Het biogas is na deze stappen geschikt om verwaard te 
worden in bijvoorbeeld een biogasketel of een gasmotor. 
 
Voeg een illustratie toe welke schematisch de werking aangeeft (zie voorbeeld factsheet Geothermie). 

 
Figure 1 Productie van biogas in een vergistingstank. Het biogas wordt in de afbeelding enkel benut om het 
gistingsproces te verwarmen. 

TRL (Technology Readiness Level) 
Geef op schaal van 1 t/m 9 aan hoe ver deze technologie is doorontwikkeld. Nader uitleg: 
https://innovencio.nl/technology-readiness-levels/ 



9: de technologie om biogas te produceren wordt grootschalig commercieel ingezet. 
 
Capex / Opex 
Geef hier de verhouding tussen de capex (ontwikkelingskosten) en opex (operationele- en 

onderhoudskosten) waarbij het totaal 100% moet zijn. 
95 % / 5 % 
 
Verdeel vervolgens de capex en opex onder in onderwerpen waar deze kosten aan worden besteed. 
Bijvoorbeeld: de capex van een geothermie-installatie bestaat voornamelijk uit het boren van de put. 

De grootste kosten om biogas te kunnen produceren zijn de bouw van de 
vergistingstank en de warmtevoorziening voor het vergistingsproces. Veelal wordt 
een WKK (gasmotor die warmte en elektriciteit produceert) gebruikt om het 
vergistingsproces van warmte te kunnen voorzien. De vergister brengen de grootste 
kosten met zich mee. Wel kan de levensduur van de vergister vrij groot zijn (tot wel 
meer dan 30 jaar voor de civiele werken). De warmtevoorziening en de overige 
werktuigbouwkundige installaties hebben veelal een technische levensduur van 15 
jaar. 
 
De OPEX van een vergistingsinstallatie bestaat voornamelijk uit kosten om het 
vergistingsproces van warmte te voorzien, de elektriciteit voor de pompen en 
roerwerken, de loonkosten van de operator(s) en de onderhoudskosten aan de 
installatie.  
 
Sociale impact 
Geef in max. 150 woorden aan wat de voornaamste sociale impact is van deze technologie. 
Biogas wordt veelal ingezet om op een duurzame wijze elektriciteit en warmte te 
produceren.   
 
CO2 besparing 
Geef de CO2 uitstoot in kg per GJ aan voor deze technologie. 

Biogas is een gasvormig mengsel hoofdzakelijk bestaande uit koolstofdioxide (CO2) 
en methaan (CH4). De methaangehalte van biogas ligt rond de 55-65%. Bij de 
verbranding van één Nm³ biogas komt ongeveer 1,97 kg CO2. Echter, de CO2 
uitstoot bij de verbranding van biogas wordt aangemerkt als kort cyclisch. Hierdoor 
wordt vrijwel altijd een emissiefactor van 0 kg CO2/Nm³ aan biogas toegekend.   
 
Prijsontwikkeling 
Geef de prijsontwikkeling van deze technologie aan startend in een ijkjaar op 100 en vervolgens 
doorgetrokken naar 2030 en 2050. 

100 voor 2030; 100 voor 2050 
 
Geef in max. 50 woorden aan waarom de prijs van deze technologie zich op deze manier gaat 
ontwikkelen. 

Het produceren van biogas in vergisters is een vrijwel uitontwikkeld technologie. 
Inflatie/deflatie zullen de prijsfluctuaties van deze technologie bepalen. 
 
Productie 
Geef in aan waar in Nederland op dit moment deze technologie wordt ingezet. 
Deze technologie wordt voornamelijk ingezet bij afvalverwerkers, 
rioolwaterzuiveringsinstallaties, veehouders en industriële partijen die organisch 
(rest)materiaal verwerken. 
 



Geef hoeveel GJ er wordt geproduceerd of opgeslagen door een enkele unit (lees zonnepaneel of 
kerncentrale) 

Vergisters van een rwzi van een middelgrote stad produceren jaarlijkse ongeveer 
1.000.000 Nm³ biogas. Dit is ongeveer 23.000 GJ/jaar voor een enkele installatie. 
 
Geef de bouwtijd aan van een toepasselijke tijdseenheid 

Ontwerp, bouw en inbedrijfstelling duren ongeveer 1,5-2 jaar 
 
Geef aan wat de totale productie is in Nederland  

In Nederland is in 2018 voor 14.000 TJ1 aan biogas gebruikt en geproduceerd. Dit 
staat gelijk aan ongeveer 440 miljoen m³ aardgasequivalenten. 
 
Geef aan wat de verwachte productie wordt in 2030 en 2050 

Het potentieel voor biogas via vergisting bedraagt in Nederland 2-3 miljard m³ 
aardgasequivalenten2. Dit is ongeveer gelijk aan 80.000 TJ. 
 
Risico’s  
Geef in een opsomming van max. 150 woorden aan wat de voornaamste risico’s zijn van het gebruik 
van deze technologie 

Bij het gebruik van biogas spelen net als bij aardgas explosierisico’s een belangrijke 
rol. Gezien de ruime ervaring met dergelijke gassen zijn er voldoende 
beheersmaatregelen om deze techniek op een verantwoorde wijze toe te passen. 
 
Bij het opwerken van biogas naar groengas (aardgaskwaliteit) moet het biogas 
voldoen aan de kwaliteitsstandaarden. Indien het groengas niet voldoet aan de 
gestelde eisen, mag het groengas niet geïnjecteerd worden in het aardgasnet en 
moet het gas noodgedwongen afgefakkeld worden. 
 
Grondstoffengebruik 
Geef in max. 150 woorden aan welke grondstoffen er nodig zijn om deze technologie operationeel te 
houden en welke bijzondere / schaarse grondstoffen er nodig zijn om deze technologie te ontwikkelen. 

Om biogas te produceren wordt zuiveringsslib, mest, afval of overige biomassa 
ingezet. Deze bron is gelimiteerd. Verder is het niet wenselijk om biomassa dat nog 
als een hoogwaardiger materiaal kan worden ingezet, wordt vergist.  
 
Overig 
Geef hier overige bijzonderheden over deze technologie aan die belangrijk zijn om te vermelden. 

 
De productie van biogas is een bijproduct van het verwerken van afval en 
rioolzuiveringsslib. Het vergisten van deze rest/afvalmaterialen heeft als 
voornaamste doel om de afvalhoeveelheid (massa) te reduceren. Na het vergisten 
van deze reststromen is er minder materiaal dat afgevoerd moet worden naar de 
eindverwerker. 
 

                                                
1 Data afkomstig van CBS: 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82004NED/table?fromstatweb 
2 J.H. Welink, M. Dumont, K. Kwant; SenterNovem (2006); Groen Gas, Gas van aardgaskwaliteit uit 
biomassa; update van de studie uit 2004. 
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