
Groen gas terugleveren aan het regionale gasnet is 
één optie, maar er is meer mogelijk. Op de Gelderse 
proefboerderij De Marke loopt een demoproject 
waarbij opgewaardeerd biogas wordt gebruikt als 
transportbrandstof.  (foto: De Marke)

Schone winSt in Zwiggelte
in Drenthe heeft een aantal agrariërs zich verenigd 
in de coöperatie Biogas Midden Drenthe om samen 
duurzame energie te produceren. er is gekozen voor 
vergisting van biomassa, in dit geval vooral dierlijke 
mest. De coöperatie is voornemens het geprodu-
ceerde biogas op te werken tot aardgaskwaliteit 
zodat dit als groen gas geleverd kan worden aan het 
aardgasnet.

Biogas wordt geproduceerd door het vergisten van onder meer gewasresten, vloeibare rest-
stromen en maïs, vaak in combinatie met dierlijke mest. Tegenwoordig wordt biogas doorgaans 
gebruikt voor de productie van elektriciteit. Maar er is een duurzamer én rendabeler optie: 
 opwaarderen en terugleveren aan het gasnet. Tot aardgaskwaliteit opgewaardeerd biogas 
 noemen we ‘groen gas’.

Opwaarderen tot aardgaskwaliteit

Van biogas naar groen gas

Bij de primaire energievoorziening is Nederland voor 
ongeveer 50% afhankelijk van aardgas. Om zoals de EU en 
het kabinet-Balkenende IV wensen in 2020 20% duurzame 
energie en 30% emissiereductie van broeikasgassen (zoals 
CO2, methaan en lachgas) te realiseren, moet dus nog 
veel werk worden verzet. Het ligt voor de hand hierbij de 
 ervaring van Nederland als gasland uit te buiten.

Nederland groengasland
In Nederland bestaat veel kennis en expertise op het 
gebied van gas. Er is ook een uitstekende gasinfrastructuur, 
waarmee meer energie kan worden getransporteerd dan 
via een elektriciteitsnet. Bovendien beschikt Nederland 
over biomassa in de vorm van reststromen uit onder meer 
landbouw en de foodindustrie, en over havens voor import 
van biomassa.
Groen gas heeft dus grote potentie als economische motor. 
Dat blijkt nu al in de praktijk: Nederlandse bedrijven lopen 
vaak voorop bij de ontwikkeling van zuiveringstechnieken 
voor biogas en voor producenten van biogas is het leveren 
van groen gas een aantrekkelijke optie. Ook is het mogelijk 
om opgewaardeerd biogas te gebruiken als transport-
brandstof.

Groen gas is méér waard
Stimulering van duurzame energie door de overheid zal in 
de toekomst gebaseerd worden op de mate van duurzaam-
heid. Die is voor groen gas beter dan voor elektriciteits-
productie uit vergisting. Groen gas is de schoonste optie: 
de netto CO2-emissiereductie is veel groter.

Biogasopwaardering in het kort

Voor wie biedt het opwaarderen van biogas 
 aantrekkelijke perspectieven?
• Boeren en tuinders
• Voedings- en genotmiddelenindustrie
• Projectontwikkelaars en investeerders
• Overheden, met name provincies

Waar wordt biogas geproduceerd?
• Bij co-vergistingsinstallaties in de landbouw (mest, 

 gewasresten, maïs, etc.)
• Bij vergistingsinstallaties op basis van reststromen uit de 

voedings- en genotmiddelenindustrie (organisch afval, 
vette afvalwaterstromen, etc.)

• Bij waterzuiveringsinstallaties met slibvergisting
• Stortgas (bij de nog bestaande vuilstorts wordt biogas al 

opgewaardeerd)

Wat zijn de voordelen van het opwaarderen van biogas 
tot groen gas?
• Optimaal rendement uit biogas: er gaat geen energie 

verloren in de vorm van warmte zoals bij elektriciteits-
productie bijna altijd het geval is. Het groene gas (aard-
gaskwaliteit) wordt geleverd aan het gasnet.

• Duurzaam en betrouwbaar: minder fossiele brandstoffen 
nodig, verdere reductie CO2-uitstoot, leveringszekerheid 
(dit alles met gebruik van de bestaande gasinfrastructuur).

Welke bedrijven en instellingen in Nederland bieden de 
benodigde technologie?
Deze opsomming is niet uitputtend. Over de producten 
van met een asterisk aangegeven aanbieders vindt u 
 informatie in deze folder:
• BTG: www.btgworld.com
• Certified Energy: www.certified-energy.nl*
• Cirmac International: www.cirmac.com*
• Dahlman Filter Technology: www.dahlman.nl*
• Dirkse Milieutechniek: www.dirkse-milieutechniek.com
• Gastreatment Services: www.gastreatmentservices.com*
• TNO Science and Industry: www.tno.nl*
• Virage Milieu & Management: www.virage.nl
• Van der Wiel Stortgas bv: www.vanderwiel.nl*

Meer informatie: www.energietransitie.nl
Ir. M.H.M. (Mathieu) Dumont, secretaris werkgroep 
Groen Gas
T 030 - 23 93 790
E m.dumont@senternovem.nl 

Dit is een uitgave van het Platform Nieuw Gas, een van de platforms waarop bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en 
overheden samenwerken bij de transitie naar een duurzame en betrouwbare energievoorziening. De platforms worden gefaciliteerd door 
SenterNovem, een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken.

70% van de warmte gaat nu verloren
In de huidige praktijk wordt het meeste geproduceerde biogas via warmtekracht-
koppeling omgezet in elektriciteit en warmte. De elektriciteit wordt als groene elek-
triciteit ingevoerd in het net. Dit is een prima toepassing indien de geproduceerde 
warmte nuttig kan worden gebruikt. Maar dat is slechts in enkele gevallen mogelijk, 
bijvoorbeeld voor een lokaal zwembad. In de meeste gevallen moet 70% van de 
warmte ongebruikt worden weggekoeld. Hierdoor gaat een groot deel van de ener-
gie-inhoud van het gas verloren, wat zowel energetisch als ecologisch onwenselijk is.

Meer rendement met groen gas
Het energieverlies kan grotendeels worden voorkomen door het biogas op te 
 waarderen tot aardgaskwaliteit. Hierbij is slechts een beperkte hoeveelheid energie 
nodig, zodat de energie-inhoud van het biogas bijna geheel behouden blijft. Een 
ander voordeel is dat groen gas in het regionale gasnet kan worden ingevoerd.  
Op verschillende locaties in Nederland zijn agrariërs al begonnen met de realisatie 
van deze installaties.

Neem ook de uitdaging aan en maak efficiënter gebruik van energie door de 
 productie van groen gas!

Ook dé oplossing voor boeren en tuinders
Veel agrariërs ontplooien momenteel initiatieven voor de 
 opwekking van biogas via co-vergisting. Zo wordt een bijdrage 
geleverd aan de regionale economische ontwikkelingen en 
 tegelijkertijd uiting gegeven aan maatschappelijke betrokken-
heid. Duurzaam geproduceerd groen gas kan fossiel aardgas 
gaan vervangen.



DefinitieS

• groen gas: verzamelterm voor opgewerkt 
biogas, SNG en stortgas, dat geschikt is als 
vervanger van aardgas.

• Biogas: wordt geproduceerd door 
 vergisting van biomassa.

• Synthetic natural gas (Sng): wordt 
 geproduceerd door vergassing van bio-
massa of kolen.

• Stortgas: product van vuilstortplaatsen,  
in samenstelling vergelijkbaar met biogas.

groen gaS Door VergaSSing BioMaSSa
Deze folder gaat over de opwerking van biogas uit vergistingsinstallaties, de 
huidige technologie. een tweede generatie technologie voor het produceren 
van groen gas uit afvalstromen is vergassing. Dahlman filter technology 
ontwikkelde hiervoor de olga-technologie. op de foto: de 1,1 Mwe gassifi-
catieplant met olga tar removal system in het franse Moissannes.

Opwaarderen tot aardgaskwaliteit is geen toekomstmuziek. Het gebeurt al jaren  
bij stortgas en slibvergisting en ook bij biogas gebeurt het steeds vaker. Er zijn 
 verschillende technologieën om biogas op te waarderen tot groen gas.

Energie-inhoud verhogen en reinigen
Bij opwaardering wordt de energie-inhoud verhoogd tot de Wobbe-index gelijk is 
aan die van aardgas. Hiertoe wordt CO2 aan het biogas onttrokken, zodat een hoger 
methaangehalte resulteert. Ook moeten siloxanen, organisch actief materiaal, chloor, 
zwavel etc. verwijderd worden. Reiniging is belangrijk om vervuiling van lucht en 
oppervlaktewater en van installaties ‘stroomafwaarts’ van de gasproductie te voor-
komen.
Op de bladzijden hiernaast (onder de flap) vindt u een aantal van de oplossingen die 
hiervoor in Nederland worden aangeboden.

Demoproject proefboerderij De Marke
CCS, DutCH4, LTO-Noord, Techno-Invent, TNO en WUR 
werken aan technologie om biogas op boerderijschaal op 
te waarderen naar aardgaskwaliteit. De installatie wordt 
ontwikkeld voor een schaalgrootte van 25 tot 300 Nm3 

biogas per uur. De doelstelling is dat de installatie minder 
gaat kosten dan een warmtekrachtinstallatie.
Als basis is een door TNO ontwikkelde ontzwavelingstech-
nologie gekozen, die zuiveringsrendementen van 99,9% 
heeft gehaald. Hieraan toegevoegd wordt het afscheiden 
van CO2 middels uitwassen. Zwavelslurry en stripgas (met 
een lage concentratie methaan) worden nuttig ingezet.
Het opgewerkte biogas zal bij De Marke onder meer 
 worden gebruikt om een tractor op te laten rijden.

Cirmac International
Cirmac is al meer dan twintig jaar gespecialiseerd in biogas-
opwerkingssystemen. Het bedrijf levert complete turnkey-
systemen op basis van:
• LP Cooab (chemische absorptie van CO2 d.m.v. de 

 absorptievloeistof Cooab),
• VPSA (CO2 wordt geadsorbeerd door moleculaire zeef-

cokes),
• membraantechnologie (methaan en CO2 worden 

 gescheiden d.m.v. permeabele membranen).
Capaciteiten van 50 tot 5.000 Nm3/h zijn mogelijk voor alle 
systemen. Groot voordeel van de LP Cooab-technologie is 
het methaanverlies van minder dan 0,1%.
Van alle technologieën zijn reeds systemen in bedrijf met 
capaciteiten tussen 160 en 1600 Nm3/h. Het geproduceer-
de groene gas wordt gebruikt als voertuigbrandstof of voor 
injectie in het gasnet.

   

 
Van der Wiel
Om biogas op te waarderen naar aardgaskwaliteit, levert 
Van der Wiel oplossingen voor een input van 200-1200 
Nm3/h per uur. CO2 wordt bij lage druk verwijderd door 
membraanfiltratie. Dit is een droog proces waarbij geen 
chemicaliën worden gebruikt. Vervuiling als zwavel, 
 fluoriden en chloor wordt uit het gas verwijderd met 
actieve kool.
De complete installatie is gemonteerd op een gegalvani-
seerde stalen skid. Het controlesysteem is ondergebracht in 
een geïsoleerde en geventileerde ruimte.
Van der Wiel biedt drie standaard units met een maximale 
input van 400, 800 en 1200 Nm3 per uur, voor biogas met 
minder dan 8% stikstof en minder dan 100 ppm zwavel.
 

Certified Energy
Met producten van de Duitse fabrikant CarboTech biedt 
Certified Energy oplossingen voor een input van 100 tot 
1200 Nm3 biogas per uur, met tot 100 ppm zwavel. De CO2 
uit het biogas wordt geadsorbeerd in actieve kool met de 
PSA-techniek. Daarbij wordt direct een deel van de stikstof 
en zuurstof aan het biogas onttrokken, wat de energie-
inhoud ten goede komt. Ook wordt vervuiling verwijderd. 
PSA is een droog proces waarbij dus geen behandeling van 
afvalwater nodig is en geen corrosie optreedt. Er komen 
ook geen chemicaliën aan te pas. Zwavelverwijdering 
vooraf is niet nodig.

Gastreatment Services
Deze onderneming brengt een innovatieve cryogene 
techniek die biogas opwaardeert tot aardgaskwaliteit en 
tegelijkertijd vloeibaar CO2 produceert, wat kan worden 
gebruikt in kassen, bierbrouwerijen, etc.
Het systeem bestaat uit vier stappen: (1) gascompressie,  
(2) gasdroging, verwijdering van vervuiling, gevolgd 
door koeling tot -25°C, (3) verdere gasreiniging met een 
 speciaal filter, (4) CO2-verwijdering en opwaardering tot de 
 gewenste kwaliteit. Omdat gasreiniging en CO2-onttrekking 
zijn gecombineerd, is zwavelverwijdering vooraf niet nodig. 
Het methaanverlies is laag: max. 0,5%. Er zijn standaard-
systemen van 50 tot 2200 Nm3 biogas per uur.

Biogas naar groen gas:  
opwaarderingstechnieken         
Bijna overal wordt biogas uit vergistingsinstallaties via warmte-
krachtkoppeling omgezet in elektriciteit en warmte. De warmte 
wordt meestal niet nuttig gebruikt, waardoor zo’n 60% van de 
energie verloren gaat. opwaardering tot groen gas levert wel een 
maximaal rendement. De benodigde technologie is voorhanden 
en wordt al volop gebruikt.

OVERZICHT VAN TECHNIEKEN  geschiktheid bij capaciteit (nm3/u)      Voor/na- Methaan- overige 
Voor BiogaSoPwaarDering < 500    500-2000  > 2000 behandeling verlies opmerkingen

1 Gaswassing ja    ja ja veel laag Bij wassing met 
 Vloeistof neemt co2 op      chemische vloeistof

2 Membraanfiltratie ja    ja nee  middel  hoog eenvoudig toepasbaar,
 afscheiding co2 door membraan      kwaliteit daalt in tijd

3 PSA (pressure swing adsorption) ja, vanaf    ja ja weinig middel Verwijdert tevens deels
 actieve kool adsorbeert co2 200 m3     eventueel aanwezige n2 en o2

4 Cryogene techniek ja    ja ja weinig laag Vloeibare co2 voor
 afscheiding vloeibare co2      hergebruik geschikt

Dit schema geeft technieken voor co2-onttrekking. Voor verdere behandeling worden verschillende oplossingen geboden.   
Bij geschiktheid gaat het om investerings- en operationele kosten in relatie tot opbrengst bij de huidige stand der techniek.   
Prijsindicatie: een installatie voor opwaardering van meer dan 700 nm3 biogas per uur kost meer dan 1 miljoen euro.    
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Van der Wiel
Om biogas op te waarderen naar aardgaskwaliteit, levert 
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OVERZICHT VAN TECHNIEKEN  geschiktheid bij capaciteit (nm3/u)      Voor/na- Methaan- overige 
Voor BiogaSoPwaarDering < 500    500-2000  > 2000 behandeling verlies opmerkingen

1 Gaswassing ja    ja ja veel laag Bij wassing met 
 Vloeistof neemt co2 op      chemische vloeistof

2 Membraanfiltratie ja    ja nee  middel  hoog eenvoudig toepasbaar,
 afscheiding co2 door membraan      kwaliteit daalt in tijd

3 PSA (pressure swing adsorption) ja, vanaf    ja ja weinig middel Verwijdert tevens deels
 actieve kool adsorbeert co2 200 m3     eventueel aanwezige n2 en o2

4 Cryogene techniek ja    ja ja weinig laag Vloeibare co2 voor
 afscheiding vloeibare co2      hergebruik geschikt

Dit schema geeft technieken voor co2-onttrekking. Voor verdere behandeling worden verschillende oplossingen geboden.   
Bij geschiktheid gaat het om investerings- en operationele kosten in relatie tot opbrengst bij de huidige stand der techniek.   
Prijsindicatie: een installatie voor opwaardering van meer dan 700 nm3 biogas per uur kost meer dan 1 miljoen euro.    
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Groen gas terugleveren aan het regionale gasnet is 
één optie, maar er is meer mogelijk. Op de Gelderse 
proefboerderij De Marke loopt een demoproject 
waarbij opgewaardeerd biogas wordt gebruikt als 
transportbrandstof.  (foto: De Marke)

Schone winSt in Zwiggelte
in Drenthe heeft een aantal agrariërs zich verenigd 
in de coöperatie Biogas Midden Drenthe om samen 
duurzame energie te produceren. er is gekozen voor 
vergisting van biomassa, in dit geval vooral dierlijke 
mest. De coöperatie is voornemens het geprodu-
ceerde biogas op te werken tot aardgaskwaliteit 
zodat dit als groen gas geleverd kan worden aan het 
aardgasnet.

Biogas wordt geproduceerd door het vergisten van onder meer gewasresten, vloeibare rest-
stromen en maïs, vaak in combinatie met dierlijke mest. Tegenwoordig wordt biogas doorgaans 
gebruikt voor de productie van elektriciteit. Maar er is een duurzamer én rendabeler optie: 
 opwaarderen en terugleveren aan het gasnet. Tot aardgaskwaliteit opgewaardeerd biogas 
 noemen we ‘groen gas’.

Opwaarderen tot aardgaskwaliteit

Van biogas naar groen gas

Bij de primaire energievoorziening is Nederland voor 
ongeveer 50% afhankelijk van aardgas. Om zoals de EU en 
het kabinet-Balkenende IV wensen in 2020 20% duurzame 
energie en 30% emissiereductie van broeikasgassen (zoals 
CO2, methaan en lachgas) te realiseren, moet dus nog 
veel werk worden verzet. Het ligt voor de hand hierbij de 
 ervaring van Nederland als gasland uit te buiten.

Nederland groengasland
In Nederland bestaat veel kennis en expertise op het 
gebied van gas. Er is ook een uitstekende gasinfrastructuur, 
waarmee meer energie kan worden getransporteerd dan 
via een elektriciteitsnet. Bovendien beschikt Nederland 
over biomassa in de vorm van reststromen uit onder meer 
landbouw en de foodindustrie, en over havens voor import 
van biomassa.
Groen gas heeft dus grote potentie als economische motor. 
Dat blijkt nu al in de praktijk: Nederlandse bedrijven lopen 
vaak voorop bij de ontwikkeling van zuiveringstechnieken 
voor biogas en voor producenten van biogas is het leveren 
van groen gas een aantrekkelijke optie. Ook is het mogelijk 
om opgewaardeerd biogas te gebruiken als transport-
brandstof.

Groen gas is méér waard
Stimulering van duurzame energie door de overheid zal in 
de toekomst gebaseerd worden op de mate van duurzaam-
heid. Die is voor groen gas beter dan voor elektriciteits-
productie uit vergisting. Groen gas is de schoonste optie: 
de netto CO2-emissiereductie is veel groter.

Biogasopwaardering in het kort

Voor wie biedt het opwaarderen van biogas 
 aantrekkelijke perspectieven?
• Boeren en tuinders
• Voedings- en genotmiddelenindustrie
• Projectontwikkelaars en investeerders
• Overheden, met name provincies

Waar wordt biogas geproduceerd?
• Bij co-vergistingsinstallaties in de landbouw (mest, 

 gewasresten, maïs, etc.)
• Bij vergistingsinstallaties op basis van reststromen uit de 

voedings- en genotmiddelenindustrie (organisch afval, 
vette afvalwaterstromen, etc.)

• Bij waterzuiveringsinstallaties met slibvergisting
• Stortgas (bij de nog bestaande vuilstorts wordt biogas al 

opgewaardeerd)

Wat zijn de voordelen van het opwaarderen van biogas 
tot groen gas?
• Optimaal rendement uit biogas: er gaat geen energie 

verloren in de vorm van warmte zoals bij elektriciteits-
productie bijna altijd het geval is. Het groene gas (aard-
gaskwaliteit) wordt geleverd aan het gasnet.

• Duurzaam en betrouwbaar: minder fossiele brandstoffen 
nodig, verdere reductie CO2-uitstoot, leveringszekerheid 
(dit alles met gebruik van de bestaande gasinfrastructuur).

Welke bedrijven en instellingen in Nederland bieden de 
benodigde technologie?
Deze opsomming is niet uitputtend. Over de producten 
van met een asterisk aangegeven aanbieders vindt u 
 informatie in deze folder:
• BTG: www.btgworld.com
• Certified Energy: www.certified-energy.nl*
• Cirmac International: www.cirmac.com*
• Dahlman Filter Technology: www.dahlman.nl*
• Dirkse Milieutechniek: www.dirkse-milieutechniek.com
• Gastreatment Services: www.gastreatmentservices.com*
• TNO Science and Industry: www.tno.nl*
• Virage Milieu & Management: www.virage.nl
• Van der Wiel Stortgas bv: www.vanderwiel.nl*

Meer informatie: www.energietransitie.nl
Ir. M.H.M. (Mathieu) Dumont, secretaris werkgroep 
Groen Gas
T 030 - 23 93 790
E m.dumont@senternovem.nl 

Dit is een uitgave van het Platform Nieuw Gas, een van de platforms waarop bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en 
overheden samenwerken bij de transitie naar een duurzame en betrouwbare energievoorziening. De platforms worden gefaciliteerd door 
SenterNovem, een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken.

70% van de warmte gaat nu verloren
In de huidige praktijk wordt het meeste geproduceerde biogas via warmtekracht-
koppeling omgezet in elektriciteit en warmte. De elektriciteit wordt als groene elek-
triciteit ingevoerd in het net. Dit is een prima toepassing indien de geproduceerde 
warmte nuttig kan worden gebruikt. Maar dat is slechts in enkele gevallen mogelijk, 
bijvoorbeeld voor een lokaal zwembad. In de meeste gevallen moet 70% van de 
warmte ongebruikt worden weggekoeld. Hierdoor gaat een groot deel van de ener-
gie-inhoud van het gas verloren, wat zowel energetisch als ecologisch onwenselijk is.

Meer rendement met groen gas
Het energieverlies kan grotendeels worden voorkomen door het biogas op te 
 waarderen tot aardgaskwaliteit. Hierbij is slechts een beperkte hoeveelheid energie 
nodig, zodat de energie-inhoud van het biogas bijna geheel behouden blijft. Een 
ander voordeel is dat groen gas in het regionale gasnet kan worden ingevoerd.  
Op verschillende locaties in Nederland zijn agrariërs al begonnen met de realisatie 
van deze installaties.

Neem ook de uitdaging aan en maak efficiënter gebruik van energie door de 
 productie van groen gas!

Ook dé oplossing voor boeren en tuinders
Veel agrariërs ontplooien momenteel initiatieven voor de 
 opwekking van biogas via co-vergisting. Zo wordt een bijdrage 
geleverd aan de regionale economische ontwikkelingen en 
 tegelijkertijd uiting gegeven aan maatschappelijke betrokken-
heid. Duurzaam geproduceerd groen gas kan fossiel aardgas 
gaan vervangen.
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