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1.1 VOORSTELLING VAN DE PROJECTPARTNERS

De Hogeschool Münster (FH Münster) is een van 
de grootste hogescholen van Duitsland. In totaal 
volgen meer dan 14.500 studenten onderwijs aan 
12 faculteiten en drie centrale wetenschappelijke 
instellingen. Het onderzoeksteam van Prof. Wet-
ter en Dr.-Ing. Brügging maakt deel uit van de af-
deling Energie - Gebouwen - Milieu (EGU) en telt 
momenteel 40 medewerkers, waarvan 25 project-
ingenieurs uit verschillende disciplines. Het team 
is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van 
afvalwater- en milieutechnologie en heeft diver-
se regionale, nationale en internationale projec-
ten met succes afgerond. Met de kennis die bij 
de verschillende projecten is opgedaan, kan het 
onderzoeksteam putten uit een ruime ervaring 
bij de verwerking van projecten. Bovendien heeft 
het team toegang tot een groot netwerk van spe-
lers in de biogassector en de industrie, voor wie 
de verdere ontwikkeling van het energetisch ge-

Het Bio-energie Cluster Oost-Nederland (BEON) 
is een netwerkorganisatie bestaande uit 25 be-
drijven en instellingen in Oost-Nederland. BEON is 
actief op het gebied van duurzame energie en de 
ontwikkeling van technologie op dit gebied. Het 
gebruik van restmaterialen voor energiedoelein-
den is een belangrijk thema in de activiteiten van 
BEON, dat de vergisting van biomassa verder wil 
bevorderen. In dit kader zijn plantenfabrikanten, 
landbouworganisaties (LTO-Noord), energie- en 
afvalverwerkingsbedrijven, kennisinstellingen en 
technologieontwikkelingsbedrijven actief betrok-
ken bij de uitvoering. In dit verband is in 2019 een 
actieplan opgesteld dat voorziet in technologi-
sche ontwikkeling langs de hele waardeketen van 
biogasproductie, gas- en kookrestenverwerking 
en uitbreiding van het gasnet. Bovendien is BEON 
betrokken bij de Duits-Nederlandse samenwer- 
king om op deze manier uitgebreide ervaring uit te 
wisselen over de productie van waterstof en bio-

H₂-bv richt zich op geïntegreerde waterstoftoe-
passingen voor groene energie. Er is vraag naar 
geïntegreerde oplossingen, vooral voor kleine be-
drijven en particuliere huishoudens, maar in de 
praktijk worden zij slechts door enkele bedrijven 
ondersteund. Waterstof kan worden gebruikt om 
apparaten te laten werken, voor mobiliteitso-
plossingen en om uw huis te verwarmen. Al deze 
maatregelen dragen bij tot de opbouw van een 
stabiliserende systeemstructuur om de disbalans 
in het elektriciteitsnet door hernieuwbare energie 
te verminderen en een einde te maken aan onze 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. H₂-
bv biedt advies en engineering om technisch en 
economisch duurzame oplossingen te creëren. Of 
het nu gaat om stationaire toepassingen of mo-
biliteitsproblemen: H2-bv is in staat behoeften te 
vertalen naar een solide technische oplossing en 
beschikt over een breed netwerk van actoren op 

De twee oprichters van het bedrijf, Jörg Meyer zu 
Strohe en Hendrik Becker, begonnen in 1998 als 
biogaspioniers in Vreden met een visie.
Hun idee, dat in die tijd ongebruikelijk was, be-
stond eruit om organische residuen te combine-
ren met klimaatbescherming, duurzaamheid en 
economische efficiëntie. De passie voor biogas 
is ook vandaag nog de sleutel tot het succesver-
haal. PlanET is een wereldwijd actief bedrijf met 
nu meer dan 250 werknemers en is internationaal 
toonaangevend op het gebied van nieuwbouw, 
RePowering, de biologische ondersteuning en het 
onderhoud van biogasinstallaties. Al meer dan 
20 jaar staan kwaliteit en innovatie voorop in de 
bedrijfsfilosofie van PlanET. Ook vandaag is deze 
aanpak consequent verankerd. Van een mestver-
gistingsinstallatie met een vermogen van 75 kW 
tot een industriële installatie met een vermogen 
van 4 MW zijn er tot dusver wereldwijd meer dan 
600 biogasinstallaties met succes gerealiseerd. 
De weg naar een klimaatvriendelijke toekomst, 
die tegelijk zorgt voor stabiele opbrengsten. Als 

bruik van afvalwaterstromen van groot belang 
is. In het kader van het project BioTecH₂ heeft de 
Hogeschool Münster het voortouw genomen bij 
met name de projectcoördinatie en de kennis- 
overdracht via publicaties van projectresultaten; 
dit zowel in de vorm van artikelen en posterbij-
dragen, als ook voordrachten op conferenties. 
Daarnaast heeft het onderzoeksteam van de Ho-
geschool Münster verschillende testreeksen ge-
pland en uitgevoerd. Dit omvatte zowel proeven 
in het laboratorium als het onderzoeken van de 
ontwikkelde procedures in het technisch labora-
torium van de Hogeschool Münster. Het concept 
van donkere fermentatie voor de productie van 
biowaterstof uit afvalwater werd getest en ge-
analyseerd met reactoren uit de afvalwatertech-
nologie in het technisch centrum van de Hoge-
school Münster. 

gas en tegelijkertijd over de grenzen heen gebruik 
te maken van innovatieve diensten en producten. 
Met dit netwerk op het gebied van bio-ener-
gie en de kennis van de huidige ontwikkelingen 
in fermentatietechnologieën in Nederland en  
Duitsland, heeft BEON een beslissende bijdrage 
geleverd. Tevens werd, door gebruik te maken van 
het netwerk en de talrijke contacten, het pro-
cesconcept van donkere fermentatie geïntrodu-
ceerd aan alle geïnteresseerde marktdeelnemers. 
In de functie als cluster- en netwerkpartner trad 
het Bio-energie Cluster Oost-Nederland (BEON) 
vooral op op het gebied van public relations. Via 
BEON wordt de overdracht van kennis tussen  
Duitsland en Nederland verankerd.

dit gebied, waarbij groene energie wordt gecom-
bineerd met de (seizoensgebonden) opslag van 
waterstof voor later gebruik. 

In het project heeft H₂-bv gewerkt aan het advi-
seren bij de ontwikkeling van een procesconcept, 
het verzamelen en evalueren van mogelijke ge-
bruiksconcepten, het categoriseren van de ver-
schillende waterstofkwaliteiten, het aanleveren 
van concepten voor het zuiveren en raffineren 
van de biogene waterstof, het zoeken naar be-
drijven waarvan het afvalwater rijk is aan suikers 
en dus een energiepotentieel kan hebben. H₂-bv 
was betrokken bij het documenteren van de re-
sultaten en assisteerde bij het opstellen van de 
energiebalansen die mogelijk zijn voor het bepa-
len van een business case.

bedrijf heeft PlanET een aanzienlijke invloed op 
de sociale en ecologische omstandigheden, in de 
eerste plaats door de productieomstandigheden 
waarvoor zij verantwoordelijk zijn, het produc-
tieproces, de producten en diensten, maar ook 
door hun betrokkenheid bij de politieke besluit-
vorming. Alle bedrijfsactiviteiten zijn afgestemd 
om bij te dragen tot klimaatbescherming en CO₂-
reductie.
 
In het kader van het BioTecH₂-onderzoeksproject 
heeft PlanET haar kennis op het gebied van de 
bouw en exploitatie van biogasinstallaties inge-
bracht. Naast het biologisch advies werden de 
reactoren voor de experimentele installatie ge-
bouwd. Er werd ook restmateriaal voor de ana-
lyse van het biogaspotentieel aangeschaft. Om 
de economische haalbaarheid  van waterstoffer-
mentatie te onderzoeken, werd een concept voor 
een mogelijke grootschalige toepassing ontwik-
keld en op economische haalbaarheid geanaly-
seerd.

KAPITEL_1
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1.2 PRESENTATIE VAN HET BIOTECH2-PROJECT

Aan het BioTecH₂-project is gewerkt door 
de projectpartners H₂-bv, het Bioenergie-
cluster Oost Nederland (BEON), het bedrijf  
PlanET Biogastechnik GmbH en de Hoge-
school Münster (leadpartner). De vraag hoe 
de grote toekomstige vraag naar H₂ moet 
worden gedekt, is nog niet volledig opge-
helderd. Bovendien is een groot deel van de 
waterstofproductie momenteel gebaseerd 
op fossiele brandstoffen zoals aardgas. In 
de zoektocht naar een andere regeneratieve 
productieweg voor H₂ die ook onafhankelijk 
is van wind en zon, blijkt fermentatieve pro-
ductie uit biomassa, donkere fermentatie, 
een levensvatbaar proces voor de toekomst 
te zijn. Het doel van dit Duits-Nederlandse 
project was daarom onderzoek te doen naar 
biologische waterstofproductie om bij te 
dragen aan de energietransitie.

Bovendien verhoogt het proces de flexibili-
teit en de diversiteit in de energiesector en  

De interdisciplinaire samenwerking van  
Duitse en Nederlandse projectpartners met 
verschillende competenties en verschillende 
zwaartepunten heeft geleid tot een project-
consortium dat elkaar op ideale wijze aan-
vult. De grensoverschrijdende samenwer-
king tussen de projectpartners maakte het 
mogelijk waardevolle kennis op te doen over 
biologische waterstofproductie en het verde-
re gebruik van de op deze manier geprodu-
ceerde biowaterstof. De resultaten, die in het 
kader van dit project door de projectpartners 
gezamenlijk zijn ontwikkeld, worden in deze 
brochure met afzonderlijke artikelen gepre-
senteerd.

wordt netwerkvorming van de sectoren van 
de energie-industrie mogelijk: elektriciteit, 
warmte en mobiliteit. In het kader van de 
sectorale koppeling wordt gebruik gemaakt 
van synergie-effecten en wordt de onafhan-
kelijkheid van fossiele grondstoffen gewaar-
borgd. De mogelijkheid om restmaterialen te 
gebruiken, maakt het mogelijk energie- en 
materiaalkringlopen te sluiten, waardoor de 
technologie ideaal kan worden geïntegreerd 
in het concept van de circulaire economie. 
Samen met PlanET Biogastechnik GmbH 
werden reactoren ontworpen en geoptima-
liseerd en werd het restmateriaalpotentieel 
vastgelegd. H₂-bv heeft in een directe uit-
wisseling van resultaten met de Hogeschool 
Münster de waterstofgebruikstrajecten voor 
biowaterstof in het Duits-Nederlandse pro-
jectgebied bepaald. BEON zorgde voor de 
overdracht van kennis tussen onderzoek en 
industrie en ook politiek, en werkt over de 
grenzen heen (DE/NL).

De beoogde doelstellingen en resultaten van het BioTecH₂-project 
kunnen als volgt worden samengevat:

Opwekking van waterstof uit hernieuwbare grondstoffen en restma-
teriaalstromen 

Ontwikkeling van een methode om het waterstofpotentiaal te be-
palen en onderzoek van restmaterialen op het waterstofpotentiaal

Continue werking van een 2-traps installatie met een geselecteerde 
afvalwaterstroom en bepaling van optimale werkingspunten

Opstelling van een business case om de economische levensvat-
baarheid te beoordelen

Presentatie van zuiverings- en gebruiksmogelijkheden voor meng-
sels van biowaterstof

Figuur 1.1: Taken en doelstellingen in het BioTecH₂-project.

Figuur 1.2: Projectconsortium BioTecH₂

Potentieel aan restmateriaal Mogelijke toepassingen

Kennisoverdracht

Fase I Fase II

Biologische waterproductie
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1.3 ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN WATERSTOF IN  
      DUITSLAND EN NEDERLAND

De Europese Unie (EU) heeft zich ten doel 
gesteld tegen 2030 in de EU 40 GW aan wa-
terstofelektrolysecapaciteit te installeren 
[1]. Ter vergelijking: wereldwijd is momenteel 
niet meer dan 200 MW aan elektrolysecapa-
citeit geïnstalleerd [2]. Een GW-elektrolyser 
kan ongeveer 150 kt waterstof produceren 
[3]. De vraag naar waterstof in de EU wordt 
geraamd op 30 tot 140 TWh/a tegen 2030, af-
hankelijk van het scenario [4]. 

Figuur 1.4 toont verschillende scenario‘s voor 
de mondiale productie van waterstof. In 2015 
tot 2018 bedroeg de wereldwijde productie 
van groene waterstof ongeveer 39 TWh. Te-
gen 2050 zal de vraag naar waterstof, af-
hankelijk van het scenario, naar verwachting 
variëren van 825 tot 5.280 TWh. [4] In 2019 
werd wereldwijd 3.861 TWh waterstof gepro-

en steenkool (18 %). Elektrolyse is goed voor 
4% van de waterstofproductie. [7]

Volgens een in opdracht van de deelstaat 
Noordrijn-Westfalen (NRW) door Ludwig-
Bülkow Systemtechnik GmbH uitgevoerde 
studie, dragen twee belangrijke aspecten bij 
tot het koolstofvrij maken van energiesys-
temen. Enerzijds gaat het om het verhogen 
van de efficiëntie van de consumptiesecto-
ren, anderzijds speelt de afname van fossiele  
energiebronnen een belangrijke rol. Wat  
Duitsland betreft, wordt de energievraag 
teruggebracht van de huidige circa 2.400 
TWh/a tot circa 2.000 TWh/a in 2030 en uit-
eindelijk gehalveerd tot 1.200 TWh/a in 2050 
(uitgaande van de broeikasgasreductie- 
doelstelling van 95%). Tegelijkertijd wordt 
het gebruik van fossiele brandstoffen tegen 
2030 gehalveerd. Tegen 2050 worden de fos-
siele energiebronnen met 75% verminderd 
met een BKG-reductiedoelstelling van 80% 
en met 100% met een BKG-reductiedoel-

duceerd. Hiervan werd 2.277 TWh waterstof 
uit aardgas geproduceerd en 1.584 TWh was 
een bijproduct van chemische processen. 
Met 1,254 TWh zijn raffinaderijen de grootste 
verbruikers van waterstof. [4]

In Duitsland is er ongeveer 30 MW geïnstal-
leerde elektrolysecapaciteit, gevoed door 
hernieuwbare elektriciteit [6]. Om aan de 
verwachte vraag te kunnen voldoen, moeten 
de technologieën voor de productie van wa-
terstof verder worden ontwikkeld en uitge-
breid. Wat de CO₂-emissies betreft, speelt de 
productie van waterstof een centrale rol. In 
Duitsland werd in 2020 57 TWh waterstof ge-
produceerd [4]. Waterstof wordt voorname-
lijk geproduceerd uit fossiele energiebron-
nen. In de meeste gevallen wordt aardgas 
(48 %) gebruikt, maar ook ruwe olie (30 %) 

stelling van 95%. De broeikasgasreductie- 
doelstellingen zijn weergegeven in figuur 1.3. 
Afhankelijk van de broeikasgasreductiedoel-
stelling (ten opzichte van 1990 met -55% in 
2030 en met -80 of -95% in 2050) zal in de 
toekomst tussen 465 en 600 TWh/a water-
stof nodig zijn in de industrie, de bouw en het 
vervoer. [5] 

In 2020 werd 48% van de waterstof in Euro-
pa gebruikt in raffinaderijen en 30% voor de 
productie van meststoffen. Daarnaast wordt 
waterstof gebruikt in de chemische, staal- 
en metaalindustrie. In Duitsland ligt volgens 
statista het grootste marktpotentieel voor 
waterstof in de luchtvaart met ongeveer 20 
miljard euro per jaar. Het op een na grootste 
marktpotentieel ligt in de elektriciteitsop-
wekking met 15 miljard euro per jaar. Voor 
de scheepvaart en de staalindustrie wordt 
een marktpotentieel van 5 miljard euro per 
jaar voorspeld. Andere sectoren zoals vervoer 
(vrachtwagens), ammoniak, gebouwen en 

BioTecH2 Broschüre

Figuur 1.3: Broeikasgasreductiedoelstellingen van de EU

Figuur 1.4: Waterstofproductie en geplande ontwikkelingen wereldwijd [4].

GES: Gepland energiescenario; ES: Energietransitie scenario
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de chemische industrie bieden een marktpo-
tentieel van 1-3 miljard euro per jaar. [4]
Nederland heeft zich ertoe verbonden de 
uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 
49% te verminderen ten opzichte van 1990. 
Daarnaast wil de regering de Europese emis-
siereductie verder aanscherpen tot 55% in 
2030, als tussendoel in een poging om in 
2050 een reductie van 80-95% te bereiken. In 
Nederland wordt ongeveer 20% van de ener-
gie geleverd in de vorm van elektriciteit en 
80% in de vorm van aardgas of vloeibare fos-
siele brandstoffen [8]. In 2021 is 33% van alle 
elektriciteit (39,1 miljard kWh) afkomstig uit 
hernieuwbare bronnen [9].  

In Nederland wordt getracht het potentieel 
van windenergie in de Noordzee te benutten. 
Door de beperkte capaciteit van het bestaan-
de elektriciteitsnet is het niet mogelijk het 

gezien in mobiliteit en stadsverwarming in 
Nederland. Bij gebruik van klimaatneutrale 
waterstof kan dan een CO₂-reductie van 5 
miljoen t/a worden bereikt [13].

Waterstof is momenteel in ontwikkeling in 
het Nederlandse energiesysteem. De indus-
trie en de elektriciteitsbalancering hebben 
de beste kansen op grootschalige invoering, 
mits er voldoende wordt geïnvesteerd in 
elektrolysecapaciteit met behulp van wind-
energie uit de Noordzee. Het realiseerbare 
potentieel voor de toepassing van blauwe 
en/of groene waterstof in Nederland in 2030 
zou 20 TWh per jaar kunnen bedragen [11]. 
De mogelijkheden voor mobiliteit en warmte 
bij lage temperatuur, maar vooral voor toe-
passingen in de industrie en de elektriciteits-
opwekking, zijn beperkt.

Het in het project gebruikte proces biedt 
de mogelijkheid van basislastvoorziening 

totale potentieel van 70 GW aan windenergie 
te integreren. Omzetting in waterstof biedt 
de mogelijkheid om de energie op te slaan 
in de vorm van waterstof. Nederland is na  
Duitsland de grootste producent van water- 
stof in Europa [10]. Deze waterstof, ge-
baseerd op reforming van aardgas, wordt 
grotendeels gebruikt als grondstof in de in-
dustrie (57%) en in proceswarmte bij hoge 
temperatuur (HT), zoals bij olieraffinage 
(hydrocracking) [11]. Het Nederlandse kli-
maatakkoord vermeldt een toename van de 
elektrolysecapaciteit tot 3-4 GW in 2030 [12].

Met een jaarlijkse productie en verkoop van 
26,6 TWh waterstof heeft Nederland al een 
aanzienlijke waterstofmarkt [11]. Voor 2030 
ligt de nadruk op de industrie (grondstof-
fen en HT-proceswarmte) en ook op elektri-
citeitsopwekking. Minder potentieel wordt 

en is onafhankelijk van fluctuerende ener-
giebronnen. Bovendien heeft het een hoog 
CO₂-reductiepotentieel omdat het kan wer-
ken met restmateriaal en met een lage 
energie-input. Daarom biedt het project de  
mogelijkheid om in de toekomst hernieuw-
bare en duurzame opwekkingstrajecten aan 
de waterstofeconomie toe te voegen.

BioTecH2 Broschüre

 Figuur 1.5: Energievraag en geplande ontwikkelingen in Nederland en Duitsland [5,15].
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2.1 HET CONCEPT: DONKERE GISTING

De productie van biowaterstof door middel 
van anaërobe micro-organismen kan plaats-
vinden door middel van donkere gisting. 
Naast waterstof worden hier ook organische 
zuren geproduceerd, die ofwel materieel en 
dus voor de productie van basischemicaliën 
worden gebruikt, ofwel in een later biogas-
proces worden omgezet in methaan.

Vier verschillende processen zijn geschikt 
voor de biologische productie van waterstof. 
Deze verschillen wat betreft hun metaboli-
sche routes en hun ontwikkelingsstadium. 
Deze kunnen worden onderverdeeld in licht-
afhankelijke en lichtonafhankelijke proces-

sen [15]. Tot de lichtafhankelijke processen 
behoren fotofermentatie, waarbij waterstof 
wordt geproduceerd met behulp van fototro-
fe bacteriën, en biofotolyse, waarbij waters-
tof wordt geproduceerd met behulp van bij-
voorbeeld groene algen of fotosynthetische 
bacteriën. Naast de microbiële elektrolysecel 
is donkere gisting een van de lichtonafhan-
kelijke processen. Donkere gisting bevindt 
zich in het toepassingsgerichte onderzoeks-
stadium en is het onderwerp van het hier ge-
presenteerde project. Het proces van donke-
re gisting, zoals weergegeven in figuur 2.1, is 
vergelijkbaar met dat van anaërobe gisting 
in het biogasproces. 

In het algemeen bestaat het biogasproduc-
tieproces uit 4 reactiestappen: hydrolyse, 
acidogenese, acetogenese en methanoge-
nese [16]. Tijdens de hydrolyse (vloeibaarma-
kenfase) worden organische verbindingen 
met lange ketens gesplitst en afgebroken tot 
eenvoudige organische verbindingen, zoals 
aminozuren. Vervolgens worden in de ver-
zuringsfase organische zuren gevormd uit 
de producten van de hydrolysefase. Dit le-
vert acetaat, waterstof en kooldioxide op, de 
grondstoffen voor de vorming van methaan. 
Tijdens de acetogenese worden ook alcoholen 
en organische zuren gereduceerd tot azijn- 
zuur, waterstof en koolstofdioxide. Ten slot-
te vindt methaanvorming (methanogenese) 
plaats door omzetting van de voorgaande 
producten in methaan en kooldioxide. Als 
het proces van methaanvorming wordt stop-
gezet, is het productgas een gasmengsel van 

waterstof en kooldioxide en organische zu-
ren in de vloeibare fase. In tegenstelling tot 
het biogasproces, dat uit vier processtappen 
bestaat, wordt het proces voor de productie 
van biowaterstof gestopt na de derde pro-
cesstap.

Figuur 2.1: Metabolische routes van donkere gisting.
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Om uit de organische massa een volume H₂ 
te berekenen, moest een opbrengstcoëffi-
ciënt bepaald worden die aangeeft hoeveel 
waterstof per kg organische biomassa (oDR) 
kan worden geproduceerd. Dit is in het pro-
ject bepaald en voor de hier uitgevoerde be-
rekeningen aangenomen op 90-180 l H₂/kg 
oDR [18].

In totaal zou in Duitsland tussen 9,9 TWh/a 
en 19,9 TWh/a kunnen worden geproduceerd. 
Door de verwachte toename van de vraag 
naar waterstof zal het aandeel van biolo-
gisch geproduceerde waterstof relatief klei-
ner zijn. Over tien jaar zal een vraag van 20 
TWh/a naar verwachting 140 TWh/a berei-
ken, waarbij de biologische productie van 
waterstof uit biomassa nog steeds een aan-
zienlijk deel van de totale waterstofproductie 
kan vertegenwoordigen, maar dit niet meer 
volledig kan dekken. Vanaf 2050 zal de ver-
wachte vraag meer dan 250 TWh/a bedragen 
en een maximum van 800 TWh/a bereiken; 
op dat ogenblik zal de productie van biowa-

1 De afvalstromen werden gecategoriseerd en samengevat in vier verschillende niveaus. De categorie van niveau 2 beschrijft het 
soort afval en de categorie van niveau 4 de bovenliggende herkomst van het afval.
2 DR: droog residu in gewichts %
3 oDR: organische droog residu in gewichts %

terstof in het beste geval 8% van de totale 
waterstofproductie in Duitsland vertegen-
woordigen. Dit komt ongeveer overeen met 
het huidige aandeel van biogas in de produc-
tie van hernieuwbare energie.[19] 

In Nederland is een productievolume tussen 
2,1 TWh/a en 4,2 TWh/a mogelijk. Over tien 
jaar zal de vraag naar verwachting variëren 
van 19 TWh/a tot 42 TWh/a. Net als in Duits-
land zou ook in Nederland de productie van 
biowaterstof een belangrijk aandeel kunnen 
hebben in de totale waterstofproductie. In 
2050 zal de vraag opnieuw aanzienlijk zijn 
toegenomen. Er wordt een vraag tussen 56 
TWh/a en 278 TWh/a verwacht. De biogene 
productie van waterstof zou dus maximaal 
7,1% van de waterstofvraag in 2050 kunnen 
dekken.  [20]

2.2 ONDERZOEK NAAR RESIDUEN 

In het project is een residustudie uitgevoerd 
om de vraag te beantwoorden hoe hoog het 
theoretische waterstofpotentieel zou zijn 
als alle afvalwater- en vaste stofstromen in 
Duitsland en Nederland die voor het proces 
kunnen worden gebruikt, zouden worden ge-
bruikt. Het berekende theoretische poten-
tieel van biowaterstof wordt afgezet tegen 
de verwachte vraag naar waterstof in de ko-
mende jaren.

Om de theoretisch mogelijke hoeveelheid 
waterstof te berekenen die met het ontwik-
kelde proces kan worden geproduceerd, zijn 
twee essentiële parameters van cruciaal be-
lang. De massa van de in het betrokken land 
beschikbare organische residuen en de op-
brengstcoëfficiënt, die aangeeft hoeveel H₂ 
kan worden verkregen uit een bepaalde hoe-
veelheid organische biomassa. Een deel van 

de gegevens werd verzameld via prognoses 
en enquêtes bij individuele bedrijven. Om de 
berekeningen te kunnen uitvoeren zijn aan-
names gedaan, die in tabel 2.1 staan. De 
veronderstellingen zijn gebaseerd op reeds 
uitgevoerde analyses van vergelijkbare rest-
materialen. Voor de berekening van het po-
tentieel werden de residuen van de sectoren: 
Landbouw, levensmiddelenindustrie en ge-
meenten in aanmerking genomen. De ver-
melde waarden voor de massa‘s geven de 
maximaal beschikbare hoeveelheden aan. Er 
werd geen rekening gehouden met reeds be-
staande gebruikstrajecten voor de residuen 
en er werd uitgegaan van een volledige om-
schakeling op het nieuwe proces.

Tabel 2.1: Schatting van het potentieel aan restmateriaal voor Duitsland en Nederland Categorisering van de afvalstro-
men volgens Brosowski et al. [17].

Niveau-4 Categorie1 Niveau-2 Categorie DR2  
(Mio. t/a)

oDR3 
(Gew.-%)

oDR 
(Mio. t/a)

NL DE NL DE
Landbouw Vloeibare mest 4,76 10,95 0,85 4,05 9,31

Mest 0,68 8,02 0,75 0,51 6,01

Gemeentelijk afval Zuiveringsslib 0,33 5,78 0,80 0,26 4,62

Keukenafval - 0,28 0,70 - 0,19

Voedselindustrie 1,92 13,81 0,80 1,54 11,05

Totaal 7,69 38,83 6,35 31,18
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2.3 SCREENING VAN RESIDUEN

Recycling van tot nu toe ongebruikte rest-
materialen en afvalwaterstromen voor de 
terugwinning van waardevolle materialen of 
het energetisch gebruik ervan is een veelbe-
lovende mogelijkheid om materiaalkringlo-
pen te sluiten. 
De wereldwijde bevolkingsgroei en de nood-
zaak om het gebruik van fossiele brandstof-
fen te verminderen, leiden tot meer ont-
wikkelingsactiviteiten op het gebied van 
alternatieve energiebronnen. De productie 
van biowaterstof wordt beschouwd als een 
veelbelovende benadering van duurzame 
energieproductie, aangezien de technologie 
een hoog CO₂-reductiepotentieel heeft in 
vergelijking met conventionele waterstof-
productie, bv. stoomreforming uit aardgas.

Welke residuen en welke afvalwaterstromen 
zijn eigenlijk geschikt voor de productie van 

biowaterstof? In het project is een methode 
ontwikkeld om juist deze vraag te onderzoe-
ken. In het kader van verschillende testseries 
zijn in totaal 30 afvalwaterstromen van in 
totaal 15 bedrijven onderzocht op hun wa-
terstofpotentieel. 

De belangrijkste bevindingen en resultaten 
worden op de volgende bladzijden beschre-
ven. De terugwinning van recyclebare mate-
rialen uit residuen en de productie van bioge-
ne waterstof op continue schaal zijn centrale 
thema‘s waaraan de projectpartners geza-
menlijk hebben gewerkt. Bovendien zijn uit 
het project talrijke ideeën en vragen voor de 
verdere ontwikkeling van biogene waterstof-
productie naar voren gekomen.

lum in een verhouding van 2:1 en toegevoegd 
aan de fermentoren van 1 l. De dosering is af-
hankelijk van de resterende organische droge 
stof van het substraat en het inoculum. De 
fermentoren worden gedurende ten minste 
14 dagen op 55 °C gehouden. Het resulteren-
de menggas wordt opgevangen in eudiome-
terbuizen en zo gekwantificeerd. Daarnaast 
wordt dagelijks de gaskwaliteit bepaald met 
betrekking tot de concentratie kooldioxide 
(CO₂), methaan (CH₄) en waterstof (H₂). Een 
glucosereferentie, een effluentreferentie 

en een nulmonster worden parallel aan elke 
testserie geanalyseerd. 

De geanalyseerde parameters zijn: droog re-
sidu (DR), organisch droog residu (oDR) en 
aandeel H₂, CH₄ en CO₂ in het gemengde 
gas. De kwantificering van het H₂- en CO₂-
gehalte bepaalt de opbrengst aan biogas en 
waterstof. De DR- en oDR-analyse maakt de 
bepaling mogelijk van de versmassa-, de DR- 
en de oDR-specifieke waterstof- en biogas-
opbrengsten.

De proefseries op een schaal van 1 l dienen om 
een screening met verschillende substraten 
uit te voeren. Geselecteerde afvalwaterstro-
men of restmaterialen worden bemonsterd 
en geanalyseerd op hun waterstofpotentieel 
in de testfaciliteit van de Hogeschool Müns-
ter. In het laboratorium voor afvalwater- en 
milieutechnologie zijn in totaal 13 proefops-
tellingen beschikbaar voor het uitvoeren van 
de experimenten. Op elke proefbank kunnen 
acht monsters in drievoud worden geanaly-
seerd.

Het ontwerp van de testbanken komt over-
een met de voorschriften van VDI 4630 in een 
vorm die is aangepast aan waterstofpro-
even. Deze opstelling maakt onder meer de 
kwalitatieve en kwantitatieve bepaling van 
de waterstofpotentiaal mogelijk. Hiertoe 
worden de substraten gemengd met inocu-

STRUCTUUR VAN DE TESTREEKS
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De resultaten van de waterstofpotentiaal-
proeven worden hieronder gepresenteerd. De 
H₂-opbrengsten van 12 geselecteerde subst-
raten en de glucose zijn als boxplots weerge-
geven in figuur 2.2.
De hoogste H₂-opbrengsten werden verkre-
gen met de monsters 2 en 3, die afkoms-
tig waren uit de zetmeelindustrie en H₂-
opbrengsten behaalden van respectievelijk 
144 en 160 lN/kgoDR, met maximumop-
brengsten van 199 en 291 lN/kgoDR. Bij glu-
cosefermentatie (als referentietest) werden 
gemiddelde H₂-opbrengsten bereikt van 136 
lN/kgoDR. Zoals te verwachten was, is de va-
riatiemarge voor afvalwater (afhankelijk van 
de ingrediënten) groter dan voor glucose.
Significante H₂-opbrengsten werden ver-
kregen met de monsters 1, 4 en 11, met ge-
middelde waarden van 58-90 lN/kgoDR en 

maximumwaarden van 89-136 lN/kgoDR. 
Dit afvalwater was afkomstig van de zet-
meel- en suikerindustrie en bleek bijzonder 
geschikt voor donkere gisting.

Dit in tegenstelling tot de substraten 6, 9 en 
12, waar geen H₂-productie kon worden aan-
getoond. Aangenomen wordt dat de water-
stofproductie werd geremd door onzuiverhe-
den in de substraten of dat er geen bruikbare 
koolhydraatbron beschikbaar was. Ondanks 
de overigens hoge organische belasting van 
de monsters werd er geen H₂ geproduceerd. 
Daarom wordt aangenomen dat eentraps 
anaerobe vergisting voor methaanproduc-
tie het meest geschikte proces is voor deze 
substraten. [18]

 
 

RESULTATEN VAN DE TESTREEKS

Met de waterstofpotentiaalproeven is een 
methode ontwikkeld om afvalwater- en or-
ganische afvalbehandelingsprocessen te 
evalueren. De methode is snel maar ook be-
trouwbaar en kan worden toegepast op alle 
anaëroob afbreekbare substraten. Door de 
geproduceerde gasmengsels te vergelijken 
in termen van energie, kunnen de substraat-
monsters worden geëvalueerd en kunnen 
de economische effecten die nodig zijn voor 
grootschalige toepassing worden ingeschat.

Aangezien de bestaande kennis over het ge-
bruik van organische residuen voor biologi-
sche waterstofproductie beperkt is, maar 

noodzakelijk voor industriële toepassingen, 
is het hier gepresenteerde proces een zinvol-
le methode. Verder onderzoek is nodig om 
te bepalen of de vastgestelde waterstofpo-
tentiëlen ook in continue processen kunnen 
worden gerealiseerd. 

De continue experimenten zullen daarom 
worden uitgevoerd met substraten die zet-
meel en suiker uit de levensmiddelenindus-
trie bevatten.

Uitbreiding en registratie van het onderzochte en bruikbare rest-
materiaal

Optimalisering van de waterstofpotentiaalproeven, inclusief het 
opnemen van lagere volumes

Onderzoek van verschillende voorbehandelingsopties en hun ef-
fecten op de waterstofopbrengst

OPEN ONDERZOEKSVRAGEN: 

Figuur 2.2: Resultaten van de waterstofpotentiaalproeven [18].

CONCLUSIE, VOORUITZICHTEN, UITDAGINGEN
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2.4 CONTINUE-PROEVEN

Hoeveel waterstof kan worden geproduceerd 
in een continu systeem met een geschikte 
afvalwaterstroom of restmateriaal? Is het 
proces stabiel en welke procesparameters 
moeten worden ingesteld? Deze en andere 
vragen werden in het kader van het project 
onderzocht.

Voor biologische waterstofproductie kun-
nen verschillende reactorconcepten worden 
gebruikt. In het kader van BioTecH₂ werden 
reactoren met een ‘expanded granular slud-
ge bed’ (EGSB) gebruikt. Deze werden na el-
kaar verbonden en onderzocht als eerste en 
tweede fase. Een van de uitdagingen was 
de ontwikkeling van een geschikt reactor-
concept. Om een maximale waterstof- en 
methaanopbrengst te bereiken, moesten de 
procesomstandigheden worden bepaald en 
optimaal worden aangepast.  

Een andere uitdaging in de procesvoering 
van donkere gisting is het waarborgen van 
de processtabiliteit. Vooral de aanpassing 
van de pH-waarde en de temperatuur was 
van belang. Natronloog werd gebruikt om de 
pH-waarde aan te passen om deze op een 
constante waarde van ongeveer 5,0 tot 5,5 
te houden. Met deze waarden worden de me-
thaanvormende micro-organismen geremd 
en kan het proces betrouwbaar worden ge-
bruikt om waterstof te produceren.

Op de volgende bladzijden worden de resulta-
ten gepresenteerd van de reeks proeven met 
de continu-procesopstelling in het technisch 
centrum van de Hogeschool Münster. De sa-
menstelling van het onderzochte monster is 
weergegeven in tabel 2.2.

De continue experimenten werden uitge- 
voerd in twee tweefaseninstallaties. Een in-
stallatie bestaat uit een opslagtank, een wa-
terstofreactor, een methaanreactor en een 
afvoertank. 

In de opslagtank wordt het afvalwater ge-
koeld, geroerd en tegen verdere biologi-
sche afbraak beschermd door de toegepas-
te stikstofatmosfeer. Vanuit de opslagtank 
wordt het afvalwater naar de waterstofreac-
tor gepompt. Daar zijn de omstandigheden 
optimaal voor de benodigde waterstofbac-
teriën. Zij gebruiken de suikers in het afval-
water om waterstof en kooldioxide te pro-
duceren. De organische zuren die ook bij dit 

proces ontstaan, worden samen met de rest 
van het afvalwater naar de methaanreac-
tor gevoerd. In deze reactor zorgen archaea 
voor de verdere afbraak van het afvalwater. 
In deze reactor wordt biogas geproduceerd, 
dat voornamelijk bestaat uit methaan (on-
geveer 70%) en kooldioxide (ongeveer 30%). 
Aan het einde van het proces stroomt het af-
valwater in een afvoertank. 

Voor de evaluatie van het experiment worden 
onder andere de verschillende materiaal-
stromen tegen elkaar afgewogen, de degra-
datiegraden bepaald en de geproduceerde 
gashoeveelheden geanalyseerd.
 

OPBOUW VAN DE TESTOPSTELLING

Tabel 2.2: Samenstelling van het afvalwatermonster van de zetmeel- en suikerindustrie

Parameter Eenheid Waarde

Droog residu % 0,9

Organisch droog residu % 85,7

Chemisch zuurstofverbruik mg/l 15.711

Biochemisch zuurstofverbruik mg/l 8.035

Ethanol g/l 1,4

Azijnzuur g/l 2,2

Melkzuur g/l 2,3

Boterzuur g/l 0,2
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OPBOUW VAN DE TESTOPSTELLING

Voor de productie van biowaterstof door 
middel van donkere gisting werden voor de 
H₂-fase verschillende verblijftijden (48 uur 
tot 9 uur) en twee verschillende tempera-
tuurin-stellingen (65 en 80 °C) getest. Voor 
de testserie bij 65 °C werden waterstofop-
brengsten van 0,22 tot 0,45 m³/kgVM en wa-
terstofgehaltes van 22 tot 33 vol.% verkre-
gen, telkens afhankelijk van de ingestelde 
parameters. Het optimale werkpunt lag bij 
een verblijftijd van 18 uur. Op het beschre-
ven punt werden een waterstofopbrengst 
van 0,45 m³/kgVM en een waterstofgehalte 
van 33 vol.% bepaald. De resultaten van de 
testreeks zijn weergegeven in figuur 2.3. De 
testserie bij een bedrijfstemperatuur van 80 
°C liet overal lagere waterstofopbrengsten 
zien dan bij 65 °C. In de testreeks werden 
waterstofopbrengsten van 0,07 tot 0,12 m³/
kgVM vastgesteld.

In de daaropvolgende tweede fase (werk-
temperatuur 40 °C) lieten beide installaties 

vergelijkbare methaanopbrengsten zien. 
Voor de testreeks werden methaanopbreng-
sten van 4,8 tot 6,8 m³/kgVM en methaange-
haltes van 60 tot 72 vol.% bereikt, telkens af-
hankelijk van de ingestelde parameters. Het 
optimale werkingspunt van de tweede trap 
was een methaanopbrengst van 5,42 m³/
kgVM en een methaangehalte van 66 vol.%.

Met de bevindingen van het project is een 
belangrijke mijlpaal bereikt voor de proces-
techniek en procesbeheersing van donkere 
fermentatie voor waterstofproductie. Niet-
temin moeten toekomstige proeven uitwij-
zen in hoeverre het proces kan worden geop-
timaliseerd met het oog op een maximale 
waterstofopbrengst en het bruikbare residu-
spectrum kan worden uitgebreid. Een ande-
re mogelijkheid is het materiële (vluchtige 
organische zuren) gebruik van het gistings-
residu van de donkere gisting in een verdere 
processtap. Figuur 2.3: Testresultaten van de continue testreeks

Besparingspotentieel van natronloog of vervanging door dierlijke 
mest

Verhoging van de waterstofopbrengst door aanpassing van de 
partiële waterstofdruk

Verder onderzoek naar geschikte residuen en afvalwaterstromen

OPEN ONDERZOEKSVRAGEN: 

CONCLUSIE, VOORUITZICHTEN, UITDAGINGEN

In de testserie werd een continue en sta-
biele werking van de biologische waterstof-
productie bereikt. De onderbreking van het 
biogasproces na de derde reactiestap door 
het stoppen van de methanogenese kon met 
succes worden uitgevoerd. De experimenten 
met de continue reactoren toonden aan dat 
methaanvormende micro-organismen zich 
snel omzetten bij kleine procesveranderin-
gen. Dit werd met succes voorkomen in de 
eerste fase van de gepresenteerde reeks ex-
perimenten.

Om de reeks toepassingen voor donkere fer-
mentatie uit te breiden, is het zinvol andere 
afvalwater- en restmateriaalstromen te on-
derzoeken in continue procesopstelling die in 
batchfermentatietests een hoog waterstof-
potentieel hebben bereikt. Landbouwresidu-
en en afvalwaterstromen van bijvoorbeeld 
de textiel- of voedingsmiddelenindustrie zijn 
hier aan de orde.
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EVALUATIE VAN HET PROCES

3.1 BUSINESS CASE 1: AFVALWATERZUIVERINGSINSTALLATIE TER 
      PLAATSE
Afvalwater van een bedrijf in de zetmeel- en 
suikerindustrie bleek een substraat te zijn 
met een hoog waterstofpotentieel. Op basis 
van de in proefseries verkregen gegevens is 
een eerste installatieconcept voor de vergis-
ting van het afvalwater ontworpen en vanu-
it economisch oogpunt nader bekeken. Voor 
verdere overweging werd een bedrijfspunt 
gekozen waarbij een hoge biogasopbrengst 
werd bereikt met een korte verblijftijd. De 
voor het gekozen bedrijfspunt bepaalde ge-
gevens staan in tabel 3.1.

Als uitgangspunt wordt aangenomen dat 
het bedrijf geen afvalwaterzuivering heeft 
en dat de installatie nieuw wordt gebouwd. 
Om de hoeveelheden afvalwater bij de gege-
ven verblijftijd te kunnen verwerken, is een 
reactorvolume van 800 m³ nodig voor de wa-
terstoffase en ca. 3.500 m³ voor de methaan-
fase. Aangezien voor het proces grote hoe-
veelheden water moeten worden verwarmd 
en gekoeld, wordt bij het ontwerp rekening 

gehouden met een warmtewisselaarsys-
teem. Het ontwerp van de installatie gaat uit 
van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie 
(WKK) die de elektriciteitsvraag en een deel 
van de warmtevraag voor het proces dekt. 
Het overtollige methaan en de geproduceer-
de waterstof worden gezuiverd tot feed-in 
kwaliteit door middel van twee biogas op-
werkingsinstallaties. Na opwaardering is de 
waterstofkwaliteit >95%. De kosten voor de 
verdere verwerking en compressie van de 
waterstof zijn niet in aanmerking genomen.
De investeringskosten voor de installatie uit 
het bovenstaande scenario bedragen on-
geveer 7,15 miljoen euro. Voor de exploita-
tie worden jaarlijkse kosten van ongeveer 
780.000 euro verwacht. De jaarlijkse kosten 
zijn verdeeld zoals aangegeven in figuur 3.1.

Anderzijds zijn er inkomsten van 870.000 
euro per jaar uit de verkoop van gasproduc-
tieoverschotten en besparingen van onge-
veer 1,91 miljoen euro per jaar door vermeden 

afvalwaterverwijderingskosten. De terugver-
dientijd van de installatie is dus ongeveer 3,6 
jaar. De verdeling van de inkomsten is ook 
weergegeven in figuur 3.1. De kostenbespa-
ring op afvalwater wordt berekend op basis 
van het chemisch zuurstofverbruik (COD) 
dat tijdens het proces wordt afgebroken en 
dus niet meer in gemeentelijke waterzuiver-
ingsinstallaties hoeft te worden afgebroken. 
De wet op de afvalwaterheffing voorziet in 
een kostprijs van 35,79 euro per vervuilings-
eenheid (50 kg COD). Daarbij wordt een 
COD-reductie van ongeveer 92% bereikt.

De economische efficiëntie van het gehele 
proces vloeit voort uit de hierboven beschre-
ven gegevens. De vergelijking van kosten en 
inkomsten, weergegeven in figuur 3.2, illus-
treert dat het proces in totaal ongeveer 1,3 

miljoen euro/jaar winst kan opleveren. Uit de 
cijfers blijkt echter ook duidelijk dat de pro-
ductie van de gassen alleen de kosten van 
het proces niet kan dekken. Het aspect af-
valwaterzuivering speelt een belangrijke rol 
en is goed voor ongeveer 70% van de inkoms-
ten.

Het proces vereist warmte om de procestem-
peratuur te handhaven. Een deel van de be-
nodigde warmte-energie wordt teruggewon-
nen via warmtewisselaars. Toch is er in het 
beschouwde concept een extra warmtebe-
hoefte van 550 kWth, die extern moet worden 
geleverd. Een deel hiervan kan afkomstig zijn 
van de afvalwarmte van de WKK (109 kW). 
De resterende warmtebehoefte zou moeten 
worden aangekocht of zou kunnen worden 
verkregen uit andere afvalwarmtebronnen 

Tabel 3.1: Gekozen bedrijfspunt van de tweefaseninstallatie als basis voor het ontwerp van de grote installatie.

Figuur 3.1: Toerekening van de exploitatiekosten aan de afzonderlijke posten (links) en samenstelling van de inkomsten 
zonder rekening te houden met de besparingen door de verminderde kosten van afvalwaterverwijdering (rechts).

Bedrijfsbenodigdheden Inkomsten uit waterstof
Andere Inkomsten uit methaan
Personeel

Warmte kosten Elektriciteitskosten Inkomsten uit elektriciteit

Onderhoudkosten

Eenheid Waterstof fase Methaan fase

Temperatuur °C 65 40

Stilstandtijd h 19,2 83,5

Biogasopbrengst mN³/tFM 1,2 8,2

Methaan opbrengst mN³/tFM 0,06 5,4

Waterstof opbrengst  mN³/tFM 0,4 -

Waterstofgehalte % 32,6 -

Methaangehalte % 4,9 66,0

49%

0%

17%

21%

1% 12%

Wärmekosten Stromkosten Wartungskosten
Betriebshilfsstoffe Sonstiges Personal
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Verbetering van de energiedichtheid van het afvalwater door 
meer vloeibare en sterk verontreinigde afvalstromen, bijvoorbe-
eld vetresten vóór de vetafscheider, in het biogasproces te ge-
bruiken (2e fase). 

Uitwerking van een beter warmteconcept of verificatie van be-
sparingen op warmte-energie door lagere reactortemperaturen. 

Potentiële besparingen op de elektriciteitsbehoefte van het pro-
ces door optimalisering van de pompintervallen, enz.

Opschaling naar grotere schaal

OPEN ONDERZOEKSVRAGEN: 

in de fabriek. In de elektriciteitsbehoefte van 
87 kWe kan volledig worden voorzien door de 
WKK-eenheid. Aan het einde van het proces 
wordt ca. 929 kW methaan (komt overeen 
met ca. 93 mN³/h) en 31 kW waterstof (ca. 
9 mN³/h) geleverd. Bij de berekening van de 
inkomsten is uitgegaan van 10 ct/kWh voor 
methaan en 5,9 €/kg voor waterstof.

Samenvattend kan worden gezegd dat het 
gehele proces economisch haalbaar is on-
der de veronderstelde kadergegevens. Het 
is echter niet opportuun zich uitsluitend op 
waterstof te richten, aangezien dit slechts 
5 % van de inkomsten genereert; in deze 
waarde is geen rekening gehouden met de 
besparingen voor de verminderde COD-be-
lasting. Voor grootschalige toepassing moe-

ten de bovengenoemde optimaliserings- en 
onderzoekseisen op het gebied van warm-
te- en elektrische energiebesparing worden 
uitgevoerd om de economische efficiëntie en 
de levenscyclusbeoordeling verder te verbe-
teren. Anderzijds moet opschaling in het re-
actorvolume van 50-100 m³ plaatsvinden om 
verdere ervaring met het systeem op te doen, 
ook op grotere schaal.

Figuur 3.2: Vergelijking van uitgaven en inkomsten
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3.2 BUSINESS CASE 2: HET CONTRACTMODEL 

Veel bedrijfstakken produceren afvalwater 
dat kan worden gebruikt voor energiepro-
ductie door behandeling ter plaatse. Naast 
de productie van een klimaatneutrale ener-
giebron die direct op de productielocatie kan 
worden gebruikt, is er ook het voordeel dat 
de organische belasting van het afvalwa-
ter en de kosten voor afvalwaterverwijde-
ring worden verminderd. Naast behandeling 
rechtstreeks bij het industriële bedrijf is het 
ook mogelijk de behandeling van afvalwater 
uit te besteden aan een ander bedrijf, wat 
een contractmodel wordt genoemd. De ge-
maakte kosten en de toenemende eisen voor 
de behandeling van industrieel afvalwater 
zijn de belangrijkste redenen voor het con-
tractmodel [21]. 

De betrokken industriële onderneming con-
centreert zich op haar hoofdactiviteit, d.w.z. 
haar kernactiviteiten. De behandeling van 
industrieel afvalwater behoort niet tot deze 
kernactiviteit. Vaak zijn de beschikbare tech-
nici in het bedrijf opgeleid voor het produk-
tieproces en beschikken zij niet over de no-

dige know-how voor afvalwatertechnologie 
buiten de sector. Een mogelijke structuur in 
het kader van een aanbestedingsmodel is 
weergegeven in figuur 3.3.

In het hier bestudeerde voorbeeldbedrijf 
wordt het contractmodel toegepast. Het 
voorbeeldbedrijf behoort tot de aardappel-
verwerkende industrie. De productielocatie 
bevindt zich in het projectgebied aan Neder-
landse zijde. Drie verschillende afvalwater-
monsters van het voorbeeldbedrijf werden 
geanalyseerd. Het eerste monster was het 
afvalwater dat door de contractant wordt 
behandeld. Het tweede en derde mons-
ter waren elk procesafvalwater. Het eerste 
monster was het afvalwater van het snijden 
van de aardappelen en het tweede was het 
afvalwater van het blancheerproces.

Tabel 3.2 toont de resultaten van de wa-
terstofpotentiaalbepaling door middel van 
batchproeven. Naast de benaming van het 
monster vermeldt de tabel ook het maxima-
le waterstofgehalte in procenten en de wa-

terstofopbrengst in verhouding tot de verse 
massa en de COD. Hieruit blijkt dat het ge-
produceerde afvalwater geen waterstofpo-
tentieel heeft. Het afvalwater van het snij-
proces heeft theoretisch potentieel voor de 
productie van waterstof. Het afvalwater van 
het blancheerproces en het gehele afvalwa-
ter vertonen geen noemenswaardig waters-
tofpotentieel.

Bij onderzoek van de afvalwaterstromen 
is slechts een klein deel van het afvalwater 
geschikt voor biogene waterstofproductie. 

De reden ligt waarschijnlijk in de procesbe-
heersing. Het aanwezige zetmeel en de sui-
ker worden na de productie omgezet in orga-
nische zuren, zodat er niet meer voldoende 
suiker of zetmeel is om biogene waterstof 
te produceren. Niettemin zijn deze soorten 
afvalwater in principe geschikt voor bioge-
ne waterstofproductie en moeten zij verder 
worden onderzocht.

Figuur 3.3: Structuur van een afvalwaterzuiveringssysteem volgens het contractmodel

Max. H₂-Gehalte H₂-Opbrengst H₂-Opbrengst

% lN/kgFM lN/kgCSB

Afvalwater Contracting-Partner 0,0 0,00 0,00

Snij afvalwater 5,5 0,20 18,32

Blancheer afvalwater 1,0 0,02 2,30

Tabel 3.2: Resultaten van batch tests in een aardappelverwerkende industrie
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Bio-Hythaan8-30 % H2 70-92 % CH4

Verwarmingssystemen Privé gebruikToevoer naar het gasnetBrandstof

4.1 BIO-HYTHAAN

Hythaan is een hybride brandstof die voor 
8-30% uit waterstof bestaat en voor de rest 
uit methaan. De eerste toepassing die voor 
hythaan werd overwogen, was om de actie-
radius van aardgasvoertuigen te vergroten 
door toevoeging van waterstof. Het mengsel 
HY-5 (5% waterstof in het energiemengsel) 
werd ontwikkeld voor gebruik met bivalente 
benzinevoertuigen, omdat beide een verge-
lijkbare vlamverspreiding hebben. HY-7 (7% 
waterstof in het energiemengsel) werd ont-
wikkeld voor gebruik in van dieselmotoren 
afgeleide aardgasmotoren [22]. Hythaan 
wordt gebruikt in diverse mobiele en statio-
naire toepassingen.

In de literatuur worden enkele voordelen voor 
het gebruik van hythaan genoemd. Deze zijn 
als volgt: 
1. hythaan vermindert de vorming van stik-

stofoxides (NOx) in mobiele toepassingen 
tot 50% in vergelijking met conventionele 
fossiele brandstoffen [23].

2. hythaan met een waterstofgehalte van 
8% volume of minder kan in aardgasmo-

toren worden gebruikt zonder dat er sig-
nificante wijzigingen nodig zijn [24].

3. een studie uit India heeft aangetoond 
dat dieselmotoren die op hythaan lopen 
een hoger thermisch rendement hebben.

4. Hythaan kan worden ingevoerd in bijna 
alle bestaande aardgasnetten in Duits-
land en Nederland en kan worden gebru-
ikt voor centrale verwarmingssystemen 
en kooktoestellen.

Deze voordelen maken hythaan tot een in-
teressant onderdeel van de energietransitie. 
In een vierjarige studie op het Friese eiland 
Ameland in Nederland werden geen nega-
tieve effecten vastgesteld bij gebruik van 
hythaan met een waterstofgehalte van 5 tot 
20 volumeprocent [25]. Bovendien konden 
de niet-aangepaste gasfornuizen en warm-
waterinstallaties zonder problemen met het 
hythaan worden gebruikt. Ook de NOx-emis-
sies van de ketels werden verminderd. Uit de 
studie blijkt dat hythaan een optie is die on-
middellijk kan worden gebruikt om de emis-
sies in huishoudens in Nederland en Duits-

land te verminderen zonder dat de toestellen 
moeten worden aangepast wanneer groene 
waterstof wordt bijgemengd.

De gecombineerde productie van waters-
tof en methaan maakt tweetraps anaerobe 
vergisting, zoals toegepast in BioTecH₂, zeer 
geschikt voor de productie van hythaan in 
combinatie met lichte waterstof en met-
haanzuivering. Dit hythaan kan dan bio-hyt-
haan worden genoemd [26]. Biohythaan kan 
de koolstofvoetafdruk van bestaande aard-
gastoepassingen verminderen. Het kan ook 
de vervuilende CO-, CO₂- en NOx-uitstoot 
van deze gastoepassingen verminderen. Het 
geproduceerde bio-hythaan kan ook worden 
gebruikt in mobiele toepassingen. Een ande-
re mogelijke toepassing is in de landbouw. 
Hier zouden reactoren kunnen worden ge-
bruikt om lokaal in de energiebehoeften van 
een landbouwbedrijf en zijn voertuigen te 
voorzien. Het bio-hythaan kan ook worden 
geproduceerd bij lokale energierijke afvals-
tromen om lokaal elektriciteit op te wekken.

Het gasmengsel dat bij de anaerobe vergis-
ting in twee fasen wordt geproduceerd, zou 
kunnen worden gecombineerd om bio-hyt-
haan te produceren, wat een interessante 
stap is in de energietransitie weg van fossiele 
brandstoffen. Biohythaan zou dus rechts-
treeks kunnen worden gebruikt om de uits-
toot van CO, CO₂ en NOx te verminderen.

Figuur 4.1: Illustratie van de mogelijke toepassingen van BioHythaan

KAPITEL_4
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4.2 GASZUIVERINGSTECHNOLOGIEËN EN TOEPASSINGEN VOOR  
      BIOLOGISCH GEPRODUCEERDE WATERSTOF 

Waterstof, geproduceerd in een tweetraps 
anaerobe vergistingsproces zoals in BioTecH2 
kan worden gebruikt in diverse waterstof-
toepassingen, aangezien het een beter ren-
derende energiedrager is dan de productie 
van methaan in een eentraps anaerobe ver-
gisting. De in BioTecH₂ verkregen gassamen-
stelling bestaat uit 30-50 % H₂, 50-70 % CO₂, 
0-5.000 ppm H₂S en sporen van ammoniak. 
Het verkregen waterstofgasmengsel moet 
echter worden gezuiverd voor verder gebruik.

ISO 14687:2019 beschrijft gecertificeerde 
kwaliteiten van waterstof [27]. Op basis van 
de gestandaardiseerde gasmengsels is be-
sloten de zuivering van waterstof te beper-
ken tot enkele specifieke casussen. 

Casus 1 vereist een waterstofgehalte van 
50% voor stationaire toepassingen en wordt 
beperkt tot een eentraps zuiveringssysteem. 
Casus 2 heeft betrekking op waterstofmeng-
sels met een waterstofgehalte van 98% die 
worden gebruikt voor verbrandingstoepass-
ingen. In dit geval worden verschillende zu-
iveringstechnieken gecombineerd. 
Casus 3 is gebaseerd op het gebruik van wa-
terstof in brandstofceltoepassingen die een 
waterstofgehalte van meer dan 99,99% ver-
eisen; hier worden verschillende zuiverings-
technieken gebruikt. 

Om geschikte reinigingsoplossingen te vin-
den voor deze drie gepresenteerde gevallen 
werd een literatuurstudie over reinigingsme-

thoden uitgevoerd. Deze studie resulteerde 
in een selectie van vier verschillende metho-
den voor het zuiveren van waterstof. 

De eerste categorie is zuivering op basis van 
adsorptie en omvat technieken als pressure 
swing adsorption (PSA), vacuum (pressure) 
swing adsorption (VPSA) en temperature 
swing adsorption (TSA). Zuivering op basis 
van adsorptie richt zich op de adsorptie van 
de ongewenste componenten in meertraps-
reactoren. 

De tweede categorie is membraanzuiver-
ing, waarbij een onderscheid wordt gemaakt 
tussen H₂-selectieve en CO₂-selectieve 
membranen. Deze filteren ofwel de waters-
tof ofwel de onzuiverheden uit de aanwe-
zige gasmengsels. Cryogene destillatie zou 
ook kunnen worden gebruikt om H₂ uit een 
uitgangsmengsel te zuiveren. Ten slotte zou 
een elektrochemische waterstofcompressor 
(EHC) kunnen worden gebruikt om waters-
tofgas te zuiveren. Zoals de naam al aan- 
geeft, wordt een EHC gewoonlijk ook gebruikt 
voor het comprimeren van gasmengsels. Dit 

Casus1: Bereiding in één fase

Casus 2: Bereiding in twee fasen

Casus 3: Bereiding in drie fasen

<30 % H2 >50 % H2

<30 % H2 >50 % H2

98 % H2

98 % H2

>99 % H2<30 % H2 >50 % H2

Pressure swing adsorptie

Pressure swing adsorptie
H2-selectieve 

membraan of electro-
chemische waterstoff-

compressor

H2-selectieve 
membraan of electroche-
mische waterstoffcom-

pressor

H2-selectieve 
membraan of electro-
chemische waterstoff-

compressor

H2-selectieve 
membraan 

Figuur 4.2: Illustratie van de mogelijkheden voor gasbehandeling
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type zuiveringstechnologie gebruikt soortge-
lijke beginselen als de waterstofbrandstofcel, 
maar in dit geval wordt elektrische energie 
gebruikt om de waterstofatomen door een 
protonuitwisselingsmembraan te leiden om 
de waterstof uit het gasmengsel te halen.

Deze technologieën werden vergeleken om 
hun geschiktheid voor de zuivering van wa-
terstofrijke gasmengsels te beoordelen. Bij 
deze vergelijking werd gekeken naar aspec-
ten als haalbare waterstofzuiverheid, wa-
terstofterugwinning, typisch voedingsgas, 
weerstand tegen onzuiverheden, toepas-
singsschaal, exploitatiekosten en kapitaalin-
vestering. Op basis van de voor de vergelijking 
verzamelde gegevens en literatuurbronnen 
werd voorgesteld een combinatie van twee 
of meer afzonderlijke zuiveringstechnieken 
te gebruiken om het waterstofgasmengsel 
dat gewoonlijk bij donkere gisting wordt ge-

produceerd, te zuiveren. 
De voorgestelde oplossingen zijn afgestemd 
op het waterstofrijke gasmengsel van Bio-
TecH₂: om de waterstofzuiverheid van casus 
1 te bereiken, moet een lichte gaszuivering 
worden uitgevoerd. Het waterstofgehal-
te moet worden verhoogd van 30% tot ten 
minste 50%. Dit zou kunnen gebeuren met 
een H₂-selectief membraan om een goede 
terugwinning van de waterstof te waarbor-
gen. [28,29]

Om het voor casus 2 vereiste gasmengsel van 
30 % waterstof op ten minste 98 % waterstof 
te brengen, wordt de voorkeur gegeven aan 
combinaties van zuiveringstechnieken, met 
een H₂-selectief membraan als uitgangs-
punt, aangezien het membraan een hoog 
terugwinningspercentage biedt in combina-
tie met lage investerings- en bedrijfskosten. 
Het teruggewonnen gas kan dan verder wor-

den behandeld met een CO₂-selectief mem-
braan, een PSA, VPSA of een EHC. [29-45]

De zuiveringsoplossingen van casus 3 lij-
ken sterk op die van casus 2. CO₂-selectieve 
membranen zijn niet geschikt omdat zij 
niet de vereiste hoge zuiverheid van 99,99%  
zuivere waterstof leveren. De beoogde zeer 
hoge zuiverheid is moeilijk te bereiken, voor-
al met het huidige gasmengsel. Daarom zou 
een hybride zuiveringssysteem ook baat kun-
nen hebben bij een drietraps systeem, met 
een extra derde trap voor verdere zuivering. 
Net als bij de zuiveringsoplossing voor ca-
sus 2 zouden de afvalstromen van deze zui- 
veringsapparaten met behulp van membra-
nen opnieuw in de toevoer kunnen worden 
gebracht om ervoor te zorgen dat de waters-
tofconcentratie in de toevoer niet significant 
afneemt. [28,29,38-40]

Bertold Werkmann – stock.adobe.com
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Bio-Hythaan

Voeding in het
Aardgasnet

Stroomopwekking                       
in de WKK

Rechtstreeks gebruik bij de 
Locatie van het 
bedrijfbijv. voor 
el. en th. Energie-
productie

Samenstelling afvalwater
DR     0,9 %
oDR    85,7 %
COD    15.711 mg/l
BOD    8.035 mg/l
Ethanol   1,4 g/l
Azijnzuur  2,2 g/l
Melkzuur  2,3 g/l
Boterzuur  0,2 g/l

Mogelijke toepassingen van 
biogene waterstof

DE
2030: 9,9  TWh/a 

NL
2030:  2,1  TWh/a
2050: 4,2  TWh/a

2030:  
30-140 TWh/a

2050: 
800-2.250  TWh/a

2050: 19,9  TWh/a

Potentieel onder-
zoek biowaterstof 

EU-doel elektrolyse:

kan worden 
gedekt door 
biowaterstof

Prognose waterstofvraag D

NL

D
Prognose waterstofvraag NL

a

TWh

a

TWh

7 - 8 %

4 - 20 
250  - 800 

9 - 42 
56 - 278 

COD: chemisch zuurstofverbruik; BOD: biochemisch zuurstofverbruik; DR: droog residu; oDR: organisch droog residu; 
EU: Europese Unie; NL: Nederland; D: Duitsland; WKK: warmtekrachtcentrale

COD  afbraak 92 %

Waterstof opbrengst: 
0,45 m3/kg afvalwater

Methaan opbrengst: 
5,42 m3/kg afvalwater

170.540  Ton Methaan

14.519 Ton Waterstof

350.000 m3 afvalwater per jaar

2030

2030

2050

2050

CH4: 66 %

CO2: 34 %
CO2: 67 %

H2: 33 %

InkomstenUitgaven

Economische haalbaarheidsstudie 
Biowaterstof vergistings installatie 

Business - Case 
Biowaterstof

Laboratoriumtests
Biowaterstof

2,8 Mio. Euro/a

1,5 Mio. Euro/a

40 GW  

Waterstofvraag in de EU
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BEON Bio-energie Cluster Oost-Nederland

WKK Warmtekrachtkoppeling

CH₄ Methaan

CO₂ Kooldioxide

COD Chemisch zuurstofverbruik

EHC Elektrochemische waterstofcompressor

EGU Energie · Gebouwen · Milieu

EU Europese Unie

VM Verse massa

H₂ Waterstof

H₂S Waterstofsulfide

HT Hoge temperatuur

HY-5 5 % waterstof in het energiemengsel

HY-7 7 % waterstof in het energiemengsel

NOx Stikstofoxiden

NH₃ Ammoniak

NRW Noordrijn-Westfalen

PSA Pressure swing adsorptie

DR Droog residu

TSA Temperatuurschommelingsadsorptie

oDR organisch droog residu

VPSA vacuüm (druk) swing adsorptie

[1] European Comission (2020), „A hydrogen strategy for a climate-neutral Euro-
pe“ available at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:52020DC0301&from=DE (Accessed 03.08.2022)

[2] Aurora Energy Research (2021), „COMPANIES ARE DEVELOPING OVER 200 GW OF 
HYDROGEN ELECTROLYSER PROJECTS GLOBALLY, 85% OF WHICH ARE IN EUROPE“ 
available at https://auroraer.com/media/companies-are-developing-over-200-gw-
of-hydrogen-electrolyser-projects-globally-85-of-which-are-in-europe/ (Accessed 
03.08.2022)

[3] van der Burg, L. and Kirsenstein M.(2022), „Elecotrolysers: Opportunity for the Dutch-
Manufactering Industry“ available at https://www.fme.nl/system/files/publica-
ties/2020-11/FME-TNO-Summary%20report%20electrolyser%20production%20NL.
pdf (Accessed 03.08.2022)

[4] Statista (2022), „Dossier Wasserstoff“ available at https://de.statista.com/statis-
tik/studie/id/85267/dokument/wasserstoff/ (Accessed 03.08.2022)

[5] Michalski, J., Altmann, M., Bünger, U. und Weindorf, W. (2019), „Wasserstoffstudie 
Nordrhein-Westfalen. Eine Expertise für das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen“.

[6] Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.(2020), „Wasserstoff als ein Fun-
dament der Energiewende Teil 1: Technologien und Perspektiven für eine nach-
haltige und ökonomische Wasserstoffversorgung“ available at https://www.dlr.
de/content/en/downloads/2020/hydrogen-research-study-part-1.pdf;jsessio-
nid=907E79D07BE6CFC8FB4BA34D1BEBD080.delivery-replication1?__blob=publica-
tionFile&amp;v=2 (Accessed 03.08.2022)

[7] Schmidt, T. (2020), „Wasserstofftechnik“
[8] milieu centraal (2022), „Waterstof“ available at https://www.milieucentraal.nl/kli-

maat-en-aarde/energiebronnen/waterstof/ (Accessed 03.08.2022)
[9] Centraal Bureau voor de Statistiek (2022), „Meer elektriciteit uit hernieuwbare 

bronnen, minder uit fossiele bronnen“ available at https://www.cbs.nl/nl-nl/nie-
uws/2022/10/meer-elektriciteit-uit-hernieuwbare-bronnen-minder-uit-fossiele-
bronnen (Accessed 03.08.2022)

[10] IFP and Air Liquide (2007), „European Hydrogen Infrastructure Atlas and Industrial 
Excess Hydrogen Analysis - PART II: Industrial surplus hydrogen and markets and 
production“ available at https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid
=8441F6C94335473395A422F0121D479F?doi=10.1.1.477.3069&rep=rep1&type=pdf (Ac-
cessed 03.08.2022)

[11] CE Delft (2018), „Waterstofroutes Nederland Blauw, groen en import“ available at  
https://ce.nl/wp-content/uploads/2021/03/CE_Delft_3K37_Waterstofroutes_Ne-
derland_def.pdf (Accessed 03.08.2022)

[12] FME and TNO (2020), „Elektrolysers: kansen voor de Nederlandse maakindustrie“ 
available at file:///C:/Users/Juliana/Downloads/TNO-2020-elektrolysers.pdf (Ac-
cessed 03.08.2022)

[13] CE Delft (2018), „Hydrogen routes Netherlands English version Executive Summary“ 
available at https://ce.nl/wp-content/uploads/2021/03/CE_Delft_3K37_Hydrogen_
routes_Netherlands_Executive_Summary_English.pdf (Accessed 03.08.2022)



44 45Kapitel 1_2 Kapitel 1_2

KERNCIJFERS

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

[14] CE Delft (2015), „Verkenning functionele energievraag en CO2-emissies tot 2050“ avai-
lable at https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/CE_Delft_3F61_
Primaire_energievraag_CO2emissies_tot2050_def.pdf (Accessed 03.08.2022)

[15] Khosravitabar, F. and Hippler, M. (2019), “A new approach for improving microalgal 
biohydrogen photoproduction based on safe & fast oxygen consumption”, Interna-
tional Journal of Hydrogen Energy.

[16] Gehring, T., Klang, J., Niedermayr, A., Berzio, S., Immenhauser, A., Klocke, M., Wi-
chern, M. and Lübken, M. (2015), “Determination of methanogenic pathways through 
carbon isotope (13C) analysis for the two-stage anaerobic digestion of high-solids 
substrates”, Environmental science & technology, Vol. 49 No. 7, pp. 4705–4714

[17] Brosowski, A., Thrän, D., Mantau, U., Mahro, B., Erdmann, G., Adler, P., Stinner, W., 
Reinhold, G., Hering, T. and Blanke, C. (2016), „A review of biomass potential and 
current utilisation – Status quo for 93 bio-genic wastes and residues in Germany“, 
Biomass and Bioenergy, 95. Jg., S. 257–272.

[18] Weide, T., Brügging, E., Wetter, C., Ierardi, A. and Wichern, M. (2019), „Use of organic 
waste for biohydrogen production and volatile fatty acids via dark fermentation and 
further processing to methane“, In-ternational Journal of Hydrogen Energy, 44. Jg., 
Nr. 44, S. 24110–24125.

[19] BDEW, Statistisches Bundesamt, AGEB, BMWi, ZSW und Statistik der Kohlenwirt-
schaft (2019), „Bruttostromerzeugung in Deutschland nach Energieträger in den 
Jahren 2000 bis 2019 (in Terawattstun-den)“, available at https://ezproxy.fh-mu-
enster.de:2120/statistik/daten/studie/156695/umfrage/brutto-stromerzeugung-
in-deutschland-nach-energietraegern-seit-2007/ (Accessed 03.08.2022)

[20] Detz, R. J., Lenzmann, F. O., Sijm, J. P. M. and Weeda, M. (2019), „Future Role of Hy-
drogen in the Nether-lands. A meta-analysis based on a review of recent scenario 
studies“.

[21] Gaugg-Salzmann, J. (2008), „Industieabwasser-Contracting“ verfügbar unter 
https://silo.tips/download/industrieabwasser-contracting (Accessed 03.08.2022)

[22] Larsen J.F.  and Wallace J. S. (1995), „Comparison of emissions and efficiency of a 
turbocharged leanburn natural gas and hythane fuelled engine“, volume 24, pages 
31–40, 1995.

[23] Hythane Company LLC (2006)
[24] Bengt, R. (2006), „Malmö hydrogen and cng/hydrogen filling station and hythane 

bus project“, volume 2, pages 1566–1575.
[25] Kippers M.J., De Laat J.C., Hermkens R.J.M., Overdiep J.J., Van Der Molen A., Van Erp 

W.C. and A. Van Der Meer (2011), „Pilot project on hydrogen injection in natural gas 
on island of ameland in the netherlands“ volume 2, pages 1163–1177.

[26] Shantonu Roy Debabrata Das. Biohythane fuel for the future.
[27] International Organisation for Standardisation (2019), „Hydrogen fuel quality - Pro-

duct specification“;71.100.20(ISO 14687:2019-11).
[28] Robeson, L.M. (2008), „The upper bound revisited“. Journal of Membrane Science; 

320(1-2):390–400.

[29] Li Y., Wang S., He G., Wu H., Pan F. and Jiang Z. (2015), „Facilitated transport of 
small molecules and ions for energy-efficient membranes“. Chemical Society re-
views; 44(1):103–18.

[30] Sircar S., Golden T.C. (2000), „Purification of Hydrogen by Pressure Swing Adsorp-
tion“. Separation Science and Technology ;35(5):667–87

[31] Sircar S. (2002),  „Pressure Swing Adsorption“ Ind. Eng. Chem. Res. ;41(6):1389–92.
[32] Rodrigues A.E., LeVan M.D. and Tondeur D. (1989), „Adsorption: Science and Techno-

logy“. Dordrecht: Springer Netherlands; p. 285–321.
[33] Tagliabue M. and Delnero G. (2008), „Optimization of a hydrogen purification sys-

tem“ International Journal of Hydrogen Energy ;33(13):3496–8.
[34] Golden T.C. and Sircar S. (1994), „Gas Adsorption on Silicalite“ Journal of Colloid and 

Interface Science ;162(1):182–8.
[35] Kapoor A. and Yang R.T. (1988), „Separation of Hydrogen-Lean Mixtures for a High-

Purity Hydrogen by Vacuum Swing Adsorption“ Separation Science and Technology 
;23(1-3):153–78.

[36] Golmakani A., Nabavi S.A. and Manović V. (2020), „Effect of impurities on ultra-pu-
re hydrogen production by pressure vacuum swing adsorption“ Journal of Industrial 
and Engineering Chemistry ;82:278–89.

[37] Golmakani A., Fatemi S. and Tamnanloo J. (2017), „Investigating PSA, VSA, and TSA 
methods in SMR unit of refineries for hydrogen production with fuel cell specifica-
tion“ Separation and Purification Technology ;176:73–91.

[38] Lau C.H., Li P., Li F., Chung T.-S. and Paul D.R. (2013), „Reverse-selective polymeric 
membranes for gas separations“ Progress in Polymer Science ;38(5):740–66.

[39] Shao L., Low B.T., Chung T.-S. and Greenberg A.R. (2009), „Polymeric membranes 
for the hydrogen economy: Contemporary approaches and prospects for the future“ 
Journal of Membrane Science ;327(1-2):18–31.

[40] Lin H., van Wagner E., Freeman B.D., Toy L.G. and Gupta R.P.(2006), „Plasticization-
enhanced hydrogen purification using polymeric membranes“ Science (New York, 
N.Y.) ;311(5761):639–42.

[41] Rhandi M., Trégaro M., Druart F., Deseure J. and Chatenet M.(2020), „Electrochemi-
cal hydrogen compression and purification versus competing technologies: Part I“ 
Pros and cons. Chinese Journal of Catalysis ;41(5):756–69.

[42] Bouwman P.J. (2016), „Advances in Electrochemical Hydrogen Compression and Pu-
rification“ ECS Transactions ;75(14):503–10.

[43] Lee H.K., Choi H.Y., Choi K.H., Park J.H. and Lee T.H.(2004), „Hydrogen separation 
using electrochemical method“ Journal of Power Sources ;132(1-2):92–8.

[44] Trégaro M., Rhandi M., Druart F., Deseure J. and Chatenet M.(2020), „Electrochemi-
cal hydrogen compression and purification versus competing technologies: Part II. 
Challenges in electrocatalysis.“ Chinese Journal of Catalysis ;41(5):770–82.

[45] Ibeh B., Gardner C. and Ternan M.(2007), „Separation of hydrogen from a hydrogen/
methane mixture using a PEM fuel cell“ International Journal of Hydrogen Energy 
;32(7):908–14.


	Start
	Kapitel_1
	Kapitel_2
	Kapitel_3
	Kapitel_4
	Kapitel_5
	4.1 Bio-Hythane
	4.2 Gasreinigungstechniken und Anwendungen für biologisch erzeugten Wasserstoff
	5.0 Kennzahlen
	1.1 Vorstellung Projektpartner
	1.2 Vorstellung Projekt BioTecH2
	1.3 Wasserstoffentwicklungen in Deutschland und den Nie		derlanden
	2.1 Das Konzept: Dunkle Fermentation
	2.2 Reststoffstudie
	2.3 Reststoffscreening
	2.4 Konti-Versuche
	3.1 Business-Case 1: Abwasseranlage vor Ort
	3.2 Business-Case 2: Das Contracting-Modell
	Start
	Kapitel 2
	Kapitel 1
	Tabel 2.1: Schatting van het potentieel aan restmateriaal voor Duitsland en Nederland Categorisering van de afvalstromen volgens Brosowski et al. [17].
	Tabel 2.2: Samenstelling van het afvalwatermonster van de zetmeel- en suikerindustrie
	Tabel 3.1: Gekozen bedrijfspunt van de tweefaseninstallatie als basis voor het ontwerp van de grote installatie.
	Tabel 3.2: Resultaten van batch tests in een aardappelverwerkende industrie
	Figuur 1.1: Taken en doelstellingen in het BioTecH₂-project.
	Figuur 1.2: Projectconsortium BioTecH₂
	Figuur 1.3: Broeikasgasreductiedoelstellingen van de EU
	Figuur 1.4: Waterstofproductie en geplande ontwikkelingen wereldwijd [4].
	Figuur 1.5: Energievraag en geplande ontwikkelingen in Nederland en Duitsland [5,15].
	Figuur 2.1: Metabolische routes van donkere gisting.
	Figuur 2.2: Resultaten van de waterstofpotentiaalproeven [18].
	Figuur 2.3: Testresultaten van de continue testreeks
	Figuur 3.1: Toerekening van de exploitatiekosten aan de afzonderlijke posten (links) en samenstelling van de inkomsten zonder rekening te houden met de besparingen door de verminderde kosten van afvalwaterverwijdering (rechts).
	Figuur 3.2: Vergelijking van uitgaven en inkomsten
	Figuur 3.3: Structuur van een afvalwaterzuiveringssysteem volgens het contractmodel
	Figuur 4.1: Illustratie van de mogelijke toepassingen van BioHythaan
	Figuur 4.2: Illustratie van de mogelijkheden voor gasbehandeling

	zurueck 16: 
	Vorwärts 2: 
	Vorschaubild 3: 
	Vorschaubild 1: 
	Vorschaubild 2: 
	Vorschaubild 4: 
	Kapitel 28: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Kapitel 29: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Kapitel 30: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Kapitel 31: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	Start 12: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 

	zurueck 17: 
	Vorwärts 3: 
	zurueck 18: 
	Vorwärts 4: 
	zurueck 3: 
	zurueck 19: 
	Vorwärts 5: 
	zurueck 5: 
	zurueck 6: 
	zurueck 20: 
	Vorwärts 6: 
	Kapitel 33: 
	Seite 8: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 
	Seite 11: 
	Seite 12: 
	Seite 13: 

	Kapitel 34: 
	Seite 8: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 
	Seite 11: 
	Seite 12: 
	Seite 13: 

	Kapitel 35: 
	Seite 8: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 
	Seite 11: 
	Seite 12: 
	Seite 13: 

	Start 13: 
	Seite 8: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 
	Seite 11: 
	Seite 12: 
	Seite 13: 

	Kapitel 8: 
	Seite 8: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 
	Seite 11: 
	Seite 12: 
	Seite 13: 

	zurueck 21: 
	Vorwärts 7: 
	zurueck 22: 
	Vorwärts 8: 
	zurueck 23: 
	Vorwärts 9: 
	zurueck 24: 
	Vorwärts 10: 
	zurueck 25: 
	Vorwärts 11: 
	zurueck 26: 
	Vorwärts 12: 
	Kapitel 38: 
	Seite 14: 
	Seite 15: 
	Seite 16: 

	Kapitel 39: 
	Seite 14: 
	Seite 15: 
	Seite 16: 

	Start 14: 
	Seite 14: 
	Seite 15: 
	Seite 16: 

	Kapitel 9: 
	Seite 14: 
	Seite 15: 
	Seite 16: 

	Kapitel 40: 
	Seite 14: 
	Seite 15: 
	Seite 16: 

	zurueck 27: 
	Vorwärts 13: 
	zurueck 28: 
	Vorwärts 14: 
	zurueck 29: 
	Vorwärts 15: 
	Kapitel 45: 
	Seite 17: 
	Seite 18: 
	Seite 19: 

	Kapitel 47: 
	Seite 17: 
	Seite 18: 
	Seite 19: 

	Start 16: 
	Seite 17: 
	Seite 18: 
	Seite 19: 

	Kapitel 11: 
	Seite 17: 
	Seite 18: 
	Seite 19: 

	Kapitel 48: 
	Seite 17: 
	Seite 18: 
	Seite 19: 

	zurueck 30: 
	Vorwärts 16: 
	zurueck 31: 
	Vorwärts 17: 
	zurueck 32: 
	Vorwärts 18: 
	Kapitel 49: 
	Seite 20: 
	Seite 21: 
	Seite 22: 
	Seite 23: 

	Kapitel 50: 
	Seite 20: 
	Seite 21: 
	Seite 22: 
	Seite 23: 

	Start 17: 
	Seite 20: 
	Seite 21: 
	Seite 22: 
	Seite 23: 

	Kapitel 12: 
	Seite 20: 
	Seite 21: 
	Seite 22: 
	Seite 23: 

	Kapitel 52: 
	Seite 20: 
	Seite 21: 
	Seite 22: 
	Seite 23: 

	zurueck 33: 
	Vorwärts 19: 
	zurueck 34: 
	Vorwärts 20: 
	zurueck 35: 
	Vorwärts 21: 
	zurueck 36: 
	Vorwärts 22: 


