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Disruptive Next Generation Fuels

Wat wordt de brandstof van de toekomst? 

Vrijwel dagelijks lezen we in de kranten over de energietransitie en hoe de komende jaren de 

afhankelijkheid van fossiele energiedragers moet worden teruggedrongen. Alleen dan kunnen 

volgens de berichten de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs worden behaald. 

Elektrificatie is voor logistiek en mobiliteit tot nu toe het sleutelwoord en batterijen lijken de

oplossing. Echter, welke alternatieve brandstoffen en energiedragers zijn er nog meer? En daarbij, 

wat kunnen we hier de komende jaren van verwachten?

Connekt liet drie deskundigen op dit onderwerp aan het woord tijdens een Connekt Talk sessie. 

dr. ir. Kees de Gooijer 
Directeur van TKI Agri & Food. 

Over biomassa.

“Mobiliteit is goed voor 40% van ons energie-

 verbruik” aldus dr. ir. Kees de Gooijer. Hij houdt 

zich bezig met alternatieve, duurzame (bio) 

brandstoffen en houdt uit eigen interesse het 

totaaloverzicht bij van de energievoorziening 

inclusief biomassa in Nederland. Hij ziet onder 

andere mogelijkheden in ethanol (uit suiker- 

bieten) en solar fuels.

John Nijenhuis 
Senior Technology Transfer Manager TU Delft 

Over e-Refinery.

John Nijenhuis, onderzoekt de elektrochemische 

conversie van water, lucht en/of biomassa, met 

behulp van hernieuwbare elektriciteit om 

chemische verbindingen te produceren. Deze 

verbindingen kunnen fossiele grondstoffen of 

brandstoffen vervangen of worden gebruikt als 

energieopslag op lange termijn.  

Marcel Weeda 
Manager Innovatie Waterstof voor TKI Nieuw Gas

onder de Topsector Energie en Senior Consultant 

bij ‘ECN part of TNO’.

Over waterstof als energiedrager.

Naast een brede kennis van energiesystemen heeft 

Marcel Weeda de afgelopen vijftien jaar expertise 

ontwikkeld op het gebied van waterstof in vele 

nationale, Europese en internationale projecten.



4 © Connekt Talk 2019

DISRUPTIVE NEXT GENERATION FUELS 

Biomassa 
Biomassa is een verzamelbegrip voor van 

oorsprong organisch materiaal. 

 

“Via verbranding, vergisting en vergassing halen we 

energie uit biomassa. Die kunnen we gebruiken om 

stroom op te wekken, gebouwen te verwarmen en 

auto’s te laten rijden.“ 

Aldus de website van Milieu Centraal over dit 

onderwerp. Dit kan gaan om houtafval uit de 

industrie of snoeiwerkzaamheden, GFT, gebruikt 

frituurvet maar ook mest en rioolslib. Ook kan 

gebruik gemaakt worden voor speciaal geteelde 

gewassen zoals koolzaad en suikerbiet. Biomassa is 

een gesloten CO2-systeem; er komt evenveel CO2 

vrij als het organisch materiaal heeft opgenomen. 

Om het gesprek over alternatieve brandstoffen op 

de juiste manier te kunnen voeren is het goed om 

de cijfers en feiten op een rij te zetten, aldus Kees 

de Gooijer.  

• Van de jaarlijkse Nederlandse energiebehoefte 

van ca. 3200 PJ (petajoule) wordt slechts ca.

 130 PJ opgewekt uit hernieuwbare bronnen. 

Daarmee is Nederland een van de slechts 

presterende landen in Europa. (1 PJ staat gelijk 

aan 15 a 20 windmolens, 1 miljoen zonne-

 panelen of 1/19 Hemweg-8 centrale)

• Wanneer de volledige Nederlandse energie-

 behoefte van windmolens op de Noordzee moet 

komen hebben we 6 - 8 keer de daarvoor 

beschikbare ruimte op de Noordzee nodig. 

• Berekeningen van Kees de Gooijer laten zien dat 

om in 2050 in de energiebehoefte te voorzien 

middels hernieuwbare energie incl. biomassa er 

102 -122 miljoen ton biomassa geïmporteerd 

moet worden. Wanneer bunkering (lucht-

 scheepvaart) hierin wordt meegenomen is dit 

zelfs 224 - 267 miljoen ton. Bij besparing van 

20% in energieverbruik (2050) zou nog ‘slechts’ 

16 miljoen ton biomassa nodig zijn.  

De teelt van gewassen voor biomassa levert de 

discussie op of het wenselijk is om kostbare 

landbouwgrond voor dit doeleinde in te zetten. 

Veel gewassen leveren echter ook een afvalstroom 

van organisch materiaal op die kan worden 

gebruikt als biomassa. Voorbeelden hiervan zijn 

mais, suikerriet, rijst en granen. Wereldwijd is 

3,5 miljoen ton van dit afvalmateriaal beschikbaar. 

Grote delen hiervan worden lokaal verbrand, zoals 

de suikerriet restanten in Brazilië. Daarnaast neemt 

het hout areaal in de Verenigde Staten toe in plaats 

van af en wordt slechts een fractie gebruikt voor de 

productie van pellets. De vraag is of deze stromen 

gemobiliseerd kunnen worden of lokaal omgezet 

in energiedragers voor internationaal transport. 

Er zijn al verschillende succesvolle projecten op

het gebied van Biomassa, ook in Nederland. 

Zoals bijvoorbeeld pyrolise, een innovatie van het 

Twentse bedrijf BTG-BTL waarbij olie uit houtafval 

wordt gewonnen. Zowel vanuit Finland als Zweden 

wordt in deze techniek geïnvesteerd en rijden 

binnenkort auto’s op brandstof die deels uit 

zaagsel is gewonnen. Ook bio-ethanol uit suiker-

biet zoals in het project ChemBeet van Universiteit 

Wageningen biedt veel potentie. Door de 

fermentatie van de suikerbiet kunnen verschillende 

bruikbare moleculen worden gewonnen, zoals 

melkzuur, aceton en ethanol. 

Eén ton suikerbiet levert ongeveer 200 liter ethanol 

of 8500 liter per ha. “De suikerbiet is zeer interessant, 

omdat de teelt in Nederland door betere rassen en 

teeltmethoden zeer efficiënt is geworden. Daardoor is 

de kostprijs behoorlijk gedaald en komt de suikerbiet 

in beeld als grondstof voor groene chemie.” 

Aldus Wageningen UR. 

Bij Stena Line laten ze bijvoorbeeld al een aantal 

jaren zien dat methanol ook prima geschikt is voor 

de scheepvaart.

https://www.stenaline.nl/schepen/stena-germanica/methanol-ferry/hoe-werkt-het
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e-Refinery
e-Refinery maakt basis chemicaliën en brandstof-

fen uit water, lucht, biomassa en elektriciteit. Het

is een overkoepelende technologische aanpak in 

de energie transitie, het omschakelen van de 

energie- en chemiesector van fossiele brandstoffen 

naar hernieuwbare grondstoffen en elektriciteit. 

Die elektriciteit is bij voorkeur afkomstig uit 

hernieuwbare bronnen zoals zonne- en wind-

energie. Het is een basis technologie bestaande uit 

een geschakeld netwerk van chemische, fysische  

en energetische processen. We weten nu nog niet 

welke e-Refinery technologie dominant zal zijn in 

2050, echter weten we wel dat deze technologie 

nodig is voor een duurzame maatschappij. Bij 

TU-Delft werken ca. 40 Principal investigators aan 

deze materie en gezamenlijk kijken ze naar het 

hele systeem. Van het optimaliseren van de 

materialen, de chemie, de chemische cel, naar de 

reactor, naar het proces, naar het energiesysteem 

van de fabriek en de integratie met het nationale/ 

internationale energiesysteem.

Chemisch ingenieur John Nijenhuis legt uit 

dat e-Refinery in drie onderling verbonden 

uitdagingen voorziet; CO2 neutrale brandstoffen, 

de chemische industrie vrij maken van fossiele 

grondstoffen en het opslaan van (seizoens-

gebonden) energie. 

Bij e-Refinery worden bulk chemicaliën en

brandstoffen geproduceerd door de elektro-

chemische omzetting van water, lucht (CO2 en N2) 

en biomassa. Deze chemicaliën/moleculen kunnen 

worden gebruikt binnen verschillende productie 

processen in de chemisch industrie en de 

productie van kunststoffen en synthetische 

brandstoffen (o.a. Kerosine).    

De komende jaren zullen de onderzoekers aan

de TU Delft bezig zijn deze technologisch hoog-

staande ontwikkeling voor meerdere kansrijke 

wegen uit te werken tot industrieel opschaalbare 

technologie. Medio 2025 worden de eerste 

opschaalbare resultaten verwacht van de reactoren 

welke bijvoorbeeld ethyleen, hexaanzuur en 

methaan produceren.

Als er op duurzame wijze op grote schaal

synthetische brandstoffen geproduceerd gaan 

worden voor bijv. de luchtvaart, scheepvaart en

het vrachtvervoer, dan is tegelijkertijd grote

schaal energie uit hernieuwbare bronnen nodig. 

Zowel de schaalvergroting van het opwekken

van duurzame energie als het efficiënt kunnen 

omzetting naar duurzame basis chemicaliën

en brandstoffen, moet volgens Nijenhuis de

allerhoogste prioriteit krijgen.
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Waterstof
Waterstof is een energiedrager die door middel

van elektrolyse kan worden gevormd uit water en 

elektriciteit. Bij de verbranding van waterstof of 

conversie van waterstof in een brandstofcel (met 

zuurstof ) blijft water over als restproduct. Waterstof 

is net als bijvoorbeeld aardgas eenvoudig te 

transporteren door pijpleidingen. Net als andere 

vloeibare brandstoffen kent dit de nodige risico’s. 

Bij de productie van waterstof door elektrolyse 

gaat ongeveer 30% van de gebruikte energie 

verloren en bij het omzetten van waterstof naar 

elektriciteit gaat nog eens 50% van de energie 

verloren. 

Waterstof is volgens Marcel Weeda de ontbrekende 

schakel in de energietransitie. Het kan worden 

gebruikt voor de productie van moleculen in

de chemische industrie (e-Refinery), zorgt voor 

flexibiliteit in een duurzaam energiesysteem en

is geschikt voor transport via de huidige gas-

infrastructuur in Nederland.

Er worden twee vormen van waterstof omschreven, 

blauwe waterstof en groene waterstof. Blauwe 

waterstof wordt verkregen door (stoom)reforming 

van aardgas (methaan). Bij hoge temperatuur 

vormen water en methaan om tot waterstof en 

CO2. Om dit proces Klimaatneutraal te maken

zou de geproduceerde CO2 moeten worden 

afgevangen en opgeslagen in bijvoorbeeld oude 

gasvelden.    

Groene waterstof wordt geproduceerd door 

elektrolyse van water, waarbij de gebuikte stroom 

wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen. 

Deze technologie kan een oplossing zijn voor

het bufferen van zonne- en windenergie, en het 

vastleggen van die energie in een vorm die op 

afroep en stuurbaar beschikbaar is wanneer het 

aanbod niet toereikend is.   

De overgang van het bestaande aardgasnet

naar waterstof lijkt praktisch goed haalbaar. Het 

gebeurt al in Zeeuws Vlaanderen waar waterstof 

dat beschikbaar is al bijproduct bij DOW via een 

stuk Gasunie-aardgaspijpleiding wordt getrans-

porteerd naar YARA. Voor verdere uitrol moet nog 

een routekaart worden gemaakt. Het verbinden 

van de belangrijke Nederlandse energieclusters 

kan daarbij een eerste doel zijn. Hierbij worden via

het bestaande gasnet energieclusters als Delfzijl, 

Chemelot, Emmtec, Botlek en Terneuzen aan 

elkaar verbonden. 

Wederom geldt dat voor grootschalige productie 

en daarmee beschikbaarheid voor scheepvaart, 

wegvervoer en andere mobiele en stationaire 

toepassingen de businesscase nu nog niet sluitend 

is. Hier zal de komende jaren aan gewerkt worden, 

zodat bestaande vervoersmiddelen als de

waterstof auto, truck en barge op grotere schaal 

inzetbaar worden.
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Conclusie
2025
Duidelijk is dat er niet één zogenaamde ‘silver 

bullet’ is in de energietransitie maar dat het een 

combinatie van technologieën en innovaties zal 

zijn. De komende jaren wordt veel onderzoek 

gedaan door oa. De TU Delft en lopen er projecten 

en pilots op het gebied van biomassa en waterstof. 

De verwachting is dat medio 2025 de belangrijkste 

conclusies opschaling uit deze onderzoeken en 

projecten voortkomen. In de tussentijd ligt er

een grote uitdaging in het opschalen van de 

hernieuwbare energie opwekking en parallel

het reduceren van ons energieverbruik. 

Mobiliteit
Ook voor de logistiek en het personenvervoer

zal een grootschalige introductie van alternatieve 

brandstoffen anders dan batterij-elektrisch de 

komende jaren op zich laten wachten. Opschaling 

binnen sectoren als de petrochemie kan wel 

bijdragen aan de businesscase en versnellen

van de transitie. 

Politiek
Onderliggend aan de discussie over alternatieve 

brandstoffen ligt de politieke discussie. Biomassa is 

niet populair omdat het, ondanks een gesloten 

CO2-systeem, nog steeds CO2 uitstoot genereerd. 

Bij de opwekking van kernenergie komt tot 100x 

minder CO2 vrij dan uit fossiele brandstof. Toch is 

deze optie in Nederland nauwelijks bespreekbaar 

wegens het moeten opslaan van nucleair afval

voor toekomstige generaties. Ditzelfde geldt

voor de ondergrondse opslag van CO2. Ook voor 

het omzetten van het Nederlandse gasnet naar 

waterstof is politiek commitment nodig.

Bronnen

www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energie-

bronnen/biomassa/opwekking-van-bio-energie/

www.stenaline.nl/schepen/stena-germanica/

methanol-ferry/hoe-werkt-het

www.wur.nl/nl/nieuws/Ploffende-suikerbiet-

cellen-voor-snellere-fermentatie-.htm

www.becoolproject.eu

www.tudelft.nl/en/e-refinery/approach/

https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/ 

Websections/Energy_Initiative/e-refinery%20 

verslag%20v3.pdf

www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/ecn-part-of-

tno/roadmaps/naar-co2-neutrale-brand-en-grond-

stoffen/duurzame-energie-chemie-en-materia-

len-uit-biomassa-via-thermochemische-conversie/

https://ambition-research.eu/

www.tno.nl/ecnpartoftno

http://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/biomassa/opwekking-van-bio-energie/
http://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/biomassa/opwekking-van-bio-energie/
http://www.stenaline.nl/schepen/stena-germanica/methanol-ferry/hoe-werkt-het
http://www.stenaline.nl/schepen/stena-germanica/methanol-ferry/hoe-werkt-het
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Ploffende-suikerbietcellen-voor-snellere-fermentatie-.htm
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Ploffende-suikerbietcellen-voor-snellere-fermentatie-.htm
http://www.becoolproject.eu
http://www.tudelft.nl/en/e-refinery/approach/
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