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SAMENVATTING 

Biogas wordt geproduceerd uit biomassa door middel van anaerobe vergisting (AD) en bestaat 

voornamelijk uit methaan (CH
4
) en kooldioxide (CO

2
). Het volumepercentage voor methaan is 

doorgaans 50% - 70% en voor kooldioxide 30% -50%. Het volume van biogas geproduceerd 

per kilogram biomassa en de samenstelling zijn afhankelijk van het type biomassa, het type 

vergister en van procesparameters zoals retentietijd en temperatuur. Biogas, opgewaardeerd 

tot zogenaamd ‘groen gas’ of ‘bio-methaan’, kan aardgas vervangen. Ook kan biogas omgezet 

worden in elektriciteit en warmte in een warmtekrachtkoppeling (WKK).

De hoeveelheid geproduceerd biogas is klein in vergelijking met fossiele energiebronnen. 

In 2014 was de wereldwijde productie van biogas 1 % van de aardgas productie in dat jaar. Van 

al het biogas werd in 2016 ongeveer de helft in Europa geproduceerd. Tussen landen bestaan   

grote verschillen wat betreft type biomassa, soort eindgebruik en hoeveelheid geproduceerd 

biogas. In veel Europese landen wordt elektriciteitsproductie uit biogas ondersteund met 

feed-in tarieven of feed-in premies. In energie-scenariostudies voor de periode tot 2050 

wordt geen inschatting gemaakt van het volume biogas dat geproduceerd zal worden. Er 

wordt verwacht dat biogas van belang zal zijn in specifieke toepassingen, bijvoorbeeld als 

transportbrandstof, als aardgasvervanger of leverancier van flexibiliteit bij elektriciteitsproductie. 

Biogasonderzoek richt zich op het vergroten van de productie en doelmatig gebruik van biogas. 

Dat onderzoek kan variëren van onderzoek naar de microbiologie van het vergistingsproces, 

substraatvoorbehandeling, vergister-technologie tot analyse van de gehele productieketen en 

integratie van biogastoepassingen in het energiesysteem.

De productie van biogas is vaak kleinschalig en daarmee decentraal. Decentrale productie 

van biogas kan worden gecombineerd met grootschalig centraal gebruik van biogas. Biogas 

geproduceerd op een boerderij, zou vervolgens gebruikt kunnen worden in een stad, een dorp 

of op een industrieterrein. Biogas uit verschillende productie-eenheden wordt dan verzameld 

via pijpleidingen die alleen voor biogas ingezet worden, biogasleidingen, op een locatie waar 

het biogas wordt opgewaardeerd tot groen gas ofwel het wordt gebruikt voor productie van 

warmte en elektriciteit in een WKK. Enerzijds leidt een grotere schaal tot lagere kosten per 

eenheid en een hoger energierendement. Anderzijds draagt   het transporteren van biogas naar 

een centrale installatie bij aan de totale kosten en wordt ook het energierendement verlaagd. 

Door transport van biogas wordt de productielocatie losgekoppeld van de locatie van gebruik.

Dit proefschrift richt zich op een techno-economische analyse van gebruik van 

biogasleidingen in de biogasproductieketen. Hierbij wordt biogastransport via biogasleidingen 

gemodelleerd om kosten en energieverbruik te berekenen. Biogas geproduceerd in meerdere 

vergisters wordt getransporteerd naar een centrale locatie, een hub. Op de hub kan biogas 

opgewaardeerd worden tot groen gas, dat geïnjecteerd wordt in het aardgas netwerk, of het 

biogas kan ingezet worden in een WKK. De biogasproductieketens worden geëvalueerd op 

boerderijschaal en op regionale schaal. De inzet van een biogas infrastructuur creëert flexibiliteit 

bij het ontwerp van een biogasproductieketen.
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In deze context leidt dit tot de volgende onderzoeksvraag:

In hoeverre kan een infrastructuur van biogasleidingen bijdragen aan een financieel haalbare inzet 

van biogasproductieketens?

Er zijn vier deelvragen geformuleerd die hier apart worden besproken:

(1) Onder welke omstandigheden is het verstandig om decentrale productie van biogas en centrale 

upgrading en injectie in het aardgasnet te combineren?

Er is een model ontwikkeld om een   groengasproductieketen op boerderijschaal te 

beschrijven. Meerdere vergisters zijn aangesloten op een opwaardeer- en injectie-installatie 

via biogasleidingen. Het model berekent kosten en energieverbruik voor 1 m3 groen gas. 

Kostprijs en energieverbruik werden berekend voor een keten met decentrale productie van 

biogas, d.w.z. een configuratie met meerdere vergisters met een centrale opwaardeerinstallatie, 

en voor een gecentraliseerde productieketen voor groen gas met een enkele vergister en 

opwaardeerinstallatie.

Het model liet zien dat er geen energievoordeel per geproduceerd m3 groen gas is voor 

een biogas-leidingnetwerk en decentrale productie-eenheden in vergelijking met inzet van 

één grootschalige productie-eenheid. De groengasproductiekosten voor een centrale vergister 

zijn lager, dan in een configuratie met decentrale vergisters. Het verschil varieert van 5 €ct m-3 

tot 13 €ct m-3. De berekeningen toonden wel een financieel voordeel voor een exploitant van 

een kleinschalige productie-eenheid van groen gas als deze samenwerkt met nabijgelegen 

producenten door biogas te verzamelen en gezamenlijk op te waarderen en te injecteren. 

Subsidies en wetgeving gebaseerd op milieu aspecten, zoals een streven naar vermindering van 

transport van biomassa, zouden het gebruik van decentrale vergisters in combinatie met een 

biogasnetwerk kunnen bevorderen.

(2) Tegen welke kosten kan biogas worden getransporteerd via biogasleidingen op regionale schaal 

en welk energieverbruik brengt dit transport met zich mee?

Er is een model ontwikkeld om een   regionaal biogasnetwerk te beschrijven. Dit netwerk wordt 

gebruikt om biogas uit verschillende vergisters te verzamelen op een centraal punt. Het model 

minimaliseert de transportkosten per volume eenheid biogas. Resultaten worden gepresenteerd 

voor verschillende groottes van de vergisters, verschillende omvang van de regio waaruit 

biomassa beschikbaar is en twee soorten lay-out voor het netwerk: een ster-lay-out en een 

visgraat-lay-out. Een visgraat-lay-out veronderstelt samenwerking tussen biogasproducenten in 

biogastransport, terwijl producenten in een ster-lay-out niet samenwerken in biogastransport.

Biogas transportkosten zijn bij productie-eenheden van 100 m3 h-1 in een visgraat-lay-out 

minder dan 10 €ct m-3, terwijl deze in een ster-lay-out kunnen oplopen tot 45 €ct m-3. Voor 

1800 m3 h-1 installaties zijn deze waarden respectievelijk 4,0 €ct m-3 en 6,1 €ct m-3. De resultaten 

geven aan hoeveel de transportkosten dalen als biogasproducenten samenwerken in een 

visgraat-lay-out ten opzichte van het gebruik van individuele pijpleidingen in een ster-lay-out. 

SAMENVAT TING
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Het samenvoegen van kleinere vergisters tot een kleiner aantal grotere vergisters verlaagt de 

biogastransportkosten voor een zelfde regio omvang.

Het energieverbruik voor biogastransport, de elektriciteit voor compressie, neemt toe met 

de omvang van het biogasnetwerk. Het gebruik van een visgraat-lay-out levert niet noodzakelijk 

een hoger energieverbruik op in vergelijk met een ster lay-out. Dit laatste is wel het geval voor 

een netwerk met kleine vergisters. 

(3) Hoeveel biogas kan worden opgeslagen in een regionaal biogasnetwerk van biogasleidingen en 

tegen welke kosten?

Biogasleidingen kunnen ook gebruikt worden voor biogasopslag. Daarom werd een model 

ontwikkeld om de line-pack ook wel leidingbuffer, te berekenen in een biogastransportnetwerk. 

Hierbij worden de schaalgrootte van de vergister, het aantal vergisters, de regio omvang en het 

lay-out-type gevarieerd. 

Line-pack vereist geen extra investeringen, maar de variabele kosten stijgen vanwege 

toegenomen compressiekosten. In de beide lay-out-types zijn line-pack-opslagkosten 

vergelijkbaar in grootte. Ze worden geschat van 0,3 €ct m-3 h-1 tot 1,5 €ct m-3 h-1. In een visgraat-

lay-out, voor biogastransport heeft dat de voorkeur, is het maximale opslagvolume van het 

line-pack klein in zowel een kleine regio als in een grote regio. Voor een kleine regio ligt de 

oorzaak bij een gering volume in de biogasleidingen. Terwijl voor een grote regio de maximaal 

toegestane druk de beperking is. 

Line-pack kan concurreren op kosten met biogasopslag onder lage druk, maar opslag onder 

druk in afgesloten pijpleidingen hebben de voorkeur voor seizoensgebonden opslag. Extra 

investeringen in biogasleidingen met een grotere diameter vergroten de line-pack-opslag. Er 

werd aangetoond dat een dergelijke vergroting door toepassing van grotere buisdiameters 

financieel zinvol kan zijn.

(4) Wat zijn potentiële voordelen in de productie van warmte en elektriciteit wanneer biogas wordt 

verzameld uit verschillende vergisters via biogasleidingen?

In de casestudy ‘West-Vlaanderen’ werden kosten van centrale elektriciteits- en warmteproductie 

berekend, waarbij biogas via biogasleidingen werd verzameld van verschillende vergisters in de 

regio. Data van deze vergisters werden verzameld. Een grootschalige centrale WKK kan extra 

elektrisch vermogen produceren op een hub, het centrale verzamelpunt, en heeft lagere specifieke 

kosten in vergelijking met decentrale WKK’s op de vergister locaties. De transportkosten van 

biogas, deels gecompenseerd door een schaalvoordeel in WKK-kosten, worden toegeschreven 

aan de extra geproduceerde elektrische energie (80%) en warmte (20%). Als de hub samenvalt 

met een locatie van een vergister, kunnen de kosten voor de extra elektriciteit uitkomen op slechts 

4,0 €ct kWhe
-1 en de kosten zijn in veel gevallen lager dan 12 €ct kWh

e
-1, dat wil zeggen in dezelfde 

orde van grootte of lager dan de kosten van elektriciteit geproduceerd in decentrale WKK’s bij 

afzonderlijke vergisters; de kosten van warmte bij de hub zijn lager dan 1 €ct kWh
th

-1 uitgaande van 

een effectief warmtegebruik van 50%. De referentiemaat voor duurzame warmte is 2 €ct kWh
th

-1.
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Transport van biogas van een vergister naar een centrale locatie met potentieel hoge warmtevraag 

kan 3,4 MW
th

 vermogen opleveren tegen 1,95 €ct kWh
th

-1 aan kosten. Bij combineren van biogas 

van meerdere vergisters naar zo’n centraal gelegen hub blijken de kosten voor extra elektriciteit 

hoger te zijn dan zoals boven aangegeven. Maar met drie of meer vergisters zijn de kosten lager 

dan 20 €ct kWh
e

-1 en zijn de warmtekosten ongeveer 0,5 €ct kWh
th

-1. Met een centrale WKK wordt 

meer hernieuwbare energie geproduceerd, dat wil zeggen een efficiënter gebruik van de voor 

vergisting beschikbare biomassa. Schaalvoordelen kunnen dus een drijfveer zijn om biogas te 

verzamelen op een hub via biogasleidingen.

In antwoord op de onderzoeksvraag kan worden gesteld dat modelresultaten in de vier 

deelonderzoeken aantonen dat een infrastructuur met biogasleidingen kan bijdragen aan een 

verbetering in de financiële haalbaarheid van biogasproductieketens. De kwantificering van 

transportkosten en line-pack-opslagkosten maakt het mogelijk om het effect van implementatie 

van een biogasnetwerk op de uiteindelijke energiekosten voor de eindgebruiker in te schatten. 

Line-pack-opslag draagt   bij aan flexibiliteit in het energiesysteem. Het verzamelen van biogas 

op een hub leidt tot schaalvoordelen wat betreft investeringen en energierendement. Een 

milieuaspect is dat bij decentrale biogasproductie de transportafstanden van biomassa en 

transportbewegingen per vergister lager zijn dan bij centrale vergisting.

In de nabije toekomst zal gebruik van energiegewassen voor de productie van biogas verminderen. 

Dit is een gevolg van de discussie over duurzame inzet van biomassa en de introductie van een 

“biobased economy”. In verder onderzoek kunnen andere biogas-producent-gebruikersketens 

worden geanalyseerd, waarbij de productie en het gebruik van biogas ruimtelijk worden 

gescheiden en wanneer schaalvoordelen worden verwacht. Onderzoek kan ook gericht zijn 

op uitbreiding van het model met introductie van flexibele elektriciteits- of warmteproductie. 

Opslag van biogas, inclusief een bijdrage van line-pack-opslag in de biogasleidingen, kan 

dergelijke flexibiliteit ondersteunen. Voor implementatie van energiesystemen met een 

biogasinfrastructuur moeten bedrijfsmodellen worden ontwikkeld.
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