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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Techno-Economic Modelling of Biogas Infrastructures 

Biogas transport in pipelines 
Evert Jan Hengeveld, 15 februari 2019 

 
 
1 
De ontwikkeling van biogasinfrastructuur ten behoeve van decentrale biogasproductie en 
centraal, grootschalig, biogas gebruik behoeft aanvullende financiële ondersteuning. 
Dit proefschrift. 
 
2 
Het onderbrengen van biogasinfrastructuur bij één speler, bijvoorbeeld een 
energiedistributiebedrijf, draagt bij aan een meer optimale bedrijfsvoering. 
Dit proefschrift. 
 
3  
Vergisters gekoppeld met een biogasleidingnetwerk dragen op verschillende manieren bij 
aan het balanceren van vraag en aanbod. 
Dit proefschrift. 
 
4  
De mogelijke flexibele inzet van biogas om de weersafhankelijkheid van zon en windenergie 
op te vangen zou meer energiecorporaties op het spoor van biogas als “flexi-”gas kunnen 
zetten. 
https://www.hieropgewekt.nl/nieuws/lokale-energie-monitor-2018-exponentiele-groei-
opwek-door-lokale-energiecooperaties Geraadpleegd op 1 december 2018. 
 
5  
Schaalvoordelen zijn een drijfveer om biogas te verzamelen op een hub via biogasleidingen. 
Dit proefschrift. 
 
6 
Technologische en ook niet technologische ontwikkelingen veranderen het speelveld voor 
biogasgebruik in de energievoorziening voortdurend ingrijpend. 
 
7 
Van hogescholen wordt verwacht dat ze toegepast onderzoek doen. Het gebruik van grijze 
literatuur past daarbij. 
 
8 
Wetenschappelijke tijdschriften kunnen de te verwachten doorlooptijd van het review 
proces beter aanduiden door naast een centrummaat ook een spreidingsmaat weer te 
geven. 
Keulemans, M.; Pas op cijfers! Lees eerst deze instructies; Interview in de Volkskrant van 10 
juni 2017. 
 

https://www.hieropgewekt.nl/nieuws/lokale-energie-monitor-2018-exponentiele-groei-opwek-door-lokale-energiecooperaties
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9 
Gebruik van frituurvet als basis voor biobrandstof is mogelijk duurzamer dan hergebruik van 
frituurvet als biobrandstof. 
 
10 
De foutenmarge bij de volumetrische methoden van de prostaat wordt verminderd door het 
gebruik van MRI in plaats van TRUS. 
Bangma, C. H., Hengeveld, E. J., Niemer, A. Q. H. J., & Schröder, F. H. (1995). Errors in 
transrectal ultrasonic planimetry of the prostate: computer simulation of volumetric errors 
applied to a screening population. Ultrasound in Medicine and Biology, 21(1), 11-16. 
 
11 
Een automatisch herhaalrecept voor de combinatiepil geeft vermijdbare gezondheidsrisico’s. 
Oosterlee, H.C., Koolman, M., & Meier, J. (2017). Cardiovasculaire risico’s verlagen bij 
pilgebruikende rooksters. Huisarts en wetenschap, 60(12), 642-644. 
 
 
 


