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Het coverbeeld toont het puur natuurlijk
gebruik maken van afvalstoffen.
De mestkever ruimt op en hergebruikt de
mest. In de mestballen is het warm, de
nakomelingen zijn er veilig en kunnen
zich voeden met de mest. Het enige wat
overblijft zijn de onverteerbare zaden en
die groeien uit tot nieuwe planten.
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V OOR WOO R D

Vol gas op weg naar een duurzame energiehuishouding
Ulco Vermeulen,
bestuursvoorzitter TKI Gas

De energietransitie krijgt steeds meer vorm. Kijk maar om u heen. Zonnepanelen, windmolens,
biogasinstallaties en tankstations voor duurzame brandstoffen. Stuk voor stuk mooie voorbeelden
die laten zien dat we op de goede weg zijn. ‘Gas’ speelt een belangrijke rol bij die verduurzaming
van ons energiesysteem. Als facilitator van de transitie via de levering van flexibiliteit. Als schone
back-up. Maar ook door zelf steeds duurzamer te worden. Nederland heeft daarin een
internationale koppositie. Dankzij onze kennis, expertise en bedrijvigheid die we in de afgelopen
decennia hebben opgebouwd. En daar willen we op voortbouwen!
We zijn in augustus 2012 als TKI Gas van start gegaan als een van de thema’s binnen de
Topsector Energie. In het boekwerkje dat u nu in handen heeft, laten we zien wat we in de periode
2012-2016 hebben bereikt. We lopen onze inhoudelijke thema’s langs en presenteren de resultaten
op hoofdlijnen. Ook kijken we naar de voortgang op andere terreinen. We hopen dat het u
inspireert om mee te denken en mee te doen. In de afgelopen jaren hebben we dat met ruim
350 bedrijven, kennisinstellingen en overheden gedaan. Daarbij is publiek en privaat ruim € 150
miljoen geïnvesteerd. Was u daar onderdeel van? Hartelijk dank daarvoor. Want dankzij u hebben
we bereikt waar we nu staan. En als u daar niet bij was, is dit een uitnodiging om actief mee te
gaan doen.
Want we zijn er nog niet. Reden genoeg om in de komende jaren de schouders eronder te zetten.
We gaan door met het verlagen van de CO2-footprint van gas, het ontwikkelen van op gas
gebaseerde duurzame(re) alternatieven en de integratie van duurzaam in ons energiesysteem.
Speciale aandacht hebben we voor het maatschappelijk draagvlak: een voorwaarde om de rol
van gas in de transitie waar te maken.
Jörg Gigler,
directeur TKI Gas

We wensen u veel leesplezier en hopen dat u met ons ‘gas’ wilt geven!
Ulco Vermeulen, bestuursvoorzitter TKI Gas
Jörg Gigler, directeur TKI Gas
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V i s i e e n s trat e g i e

Dag fossiel, hallo duurzaam
De gassector staat aan de vooravond
van een grote verandering. Er ligt een
enorme opgave om het energiesysteem
in Nederland vrijwel klimaatneutraal te
maken in 2050. Voor deze duurzame
energietransitie zijn innovaties nodig.
TKI Gas werkt daar met vereende
krachten aan.

Klimaatneutraal in 2050

350 partijen
Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie
(TKI) Gas is onderdeel van de Topsector
Energie. Binnen ons TKI bundelen we kennis
en kunde van bedrijven, wetenschap en
overheden.

Twee doelstellingen
Sinds 2012 streven we gezamenlijk twee
doelstellingen na. We willen:
•	Bijdragen aan de transitie naar een
duurzame energiehuishouding.
Betaalbaarheid en betrouwbaarheid
staan daarin centraal.
•	De (kennis)positie van het Nederlands
bedrijfsleven en kennisinstellingen
versterken op thema’s waar gas helpt de
energietransitie te faciliteren en te
realiseren.
Vijf programmalijnen
Met onze inspanningen richten we ons op
vijf thema’s. Het zijn thema’s die volgens
ons het meest bijdragen aan de
energietransitie. De thema’s hebben we
ondergebracht in programmalijnen.
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programmalijnen

V i s i e e n strate g ie

Van fossiel naar duurzaam
We nemen langzaam maar zeker
afscheid van fossiel aardgas.
Daarvoor komt duurzaam gas in
de plaats. En waar we fossiel gas
gebruiken, moet we in de
toekomst de CO2-emissies zien
af te vangen.
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pro g ramma l ij ne n

Focus op veelbelovende thema’s
De energietransitie leidt tot talloze vragen en uitdagingen. Dat vraagt om toewijding
en slimme innovaties van uiteenlopende partijen. We bundelen onze kennis en
kunde in vijf thematische programmalijnen.

Van vergisting tot
CO2-opslag

9

pro g rammal ij ne n
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Groen Gas Vergassing
Ook de programmalijn Groen Gas Vergassing
draait om de productie van hernieuwbaar gas
uit biomassa via thermochemische processen:
het kraken van biomassa.

Groen Gas Vergisting
In de programmalijn Groen Gas Vergisting staat
de productie van hernieuwbaar gas uit
biomassa via biologische processen centraal.
We willen de productie van groen gas en
biogas verhogen door opschaling en
efficiencyverbetering. Zo kan de kostprijs dalen.
Daarnaast combineren we de productie met
andere doeleinden, zoals mestverwerking en
energieproductie. Daar is ook het klimaat bij
gebaat.
Een belangrijke invalshoek is dat biomassa
maximaal wordt verwaard: alle waardevolle
componenten die erin zitten, moeten zo veel
mogelijk beschikbaar komen bij
conversieprocessen. Hoe vinden we goede
businesscases?

We werken aan een robuuste technologie die
op een kosteneffectieve en energie-efficiënte
manier droge biomassastromen omzet in
hernieuwbaar gas, zoals synthesegas voor de
chemiesector. Net als de programmalijn Groen
Gas Vergisting streven we er ook hier naar dat
alle waardevolle componenten uit biomassa
maximaal worden benut en het eindproduct zo
hoogwaardig mogelijk wordt ingezet.

AMBITIE
Produceer 300 miljoen Nm3
groen gas in 2020 en
2 miljard Nm3 in 2030
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AMBITIE
Ontwikkel en demonstreer een
vergassingstechnologie die met een
rendement van 70 tot 75 procent
biomassa kostenefficiënt in
hernieuwbaar gas kan omzetten

Commerciële installaties van 100+ MW

Jaap Kiel,
ECN

Jaap Kiel, ECN:
‘We werken aan productie van groen gas. Dat doen we
op basis van drie bij ECN ontwikkelde systemen voor
vergassing, teerverwijdering en voor verdere reiniging en
opwerking van het gas. Door gebruik van duurzame
biomassa vermijden we concurrentie met de
voedselproductie. Uiteindelijk willen we commerciële
installaties realiseren van 100+ MW. Niet alleen voor groen
gas. Vergassing is ook een sleuteltechnologie voor veel
andere eindproducten zoals chemicaliën, biobrandstoffen,
elektriciteit en warmte.’
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Baggeren met een minimale emissie

Seine Roelofs, Biogas Plus:

Erik van der Blom, Royal IHC:

‘Met ondersteuning van TKI Gas zijn we in oktober 2015
begonnen met de bouw van een innovatieve
biogasinstallatie in Hardenberg. We kunnen straks
goedkoper biogas produceren met een hoog
methaangehalte. Dat is winst. Ook kunnen we veel meer
mest - en allerlei soorten organisch afval - vergisten door
het indikken van digestaat (vergiste mest) en het strippen
van ammoniak te combineren. We hebben dit procedé
zelf ontwikkeld en lopen daarin echt voorop.’

‘We hebben de eerste LNG-sleephopperzuiger ontworpen.
Een schip dat wereldwijd gaat baggeren met een zo laag
mogelijke uitlaatgasemissie. Het ontwerp is gemaakt samen
met onze klant DEME (Dredging Enviromental and Marine
Engineering). Belangrijk is om deze ervaring te delen.
Dat helpt ook bij het verder ontwikkelen van technieken en
regelgeving. We laten bovendien zien dat we in
West-Europa nog steeds voorop lopen. Dat kunnen we
blijven doen als we ons verder blijven ontwikkelen.’

Upstream Gas
De programmalijn Upstream Gas beantwoordt
de (resterende) gasvraag in Nederland via
relatief schoon eigen gas. De effecten op de
omgeving moeten daarbij minimaal zijn zodat
het maatschappelijk draagvlak voor gaswinning
en -productie behouden blijft.
We bouwen met deze programmalijn voort op
de uitstekende kennis- en industriepositie van
Nederland. Die positie willen we versterken. We
dragen bij aan de Nederlandse
werkgelegenheid en economie binnen de
Noordwest-Europese energiemarkt.
12

Erik van der Blom,
Royal IHC

Meer mest, goedkoper biogas

AMBITIE

AMBITIE

Ontwikkel en implementeer

Zorg ervoor dat in 2020

innovatieve technieken zodat de

vijftig zeeschepen,

gaswinning- en productie in

vijftig binnenvaartschepen en

Nederland veilig zijn met een

vijfduizend trucks LNG als

minimale impact op milieu en

brandstof gebruiken

leefomgeving

Small Scale LNG
Met de programmalijn Small Scale LNG willen
we de introductie van LNG als brandstof voor
de scheepvaart en wegtransport versnellen en
faciliteren. Dat doen we door gerichte
kennisontwikkeling.
Met (bio) LNG als schoon alternatief leveren we
een bijdrage aan verduurzaming van transport.
Bovendien dragen we bij aan de economie.
We bouwen namelijk voort op de uitstekende
gaspositie en de sterk ontwikkelde logistieke
functie van Nederland.

13

pro g rammal ij ne n

Nederland heeft de afgelopen jaren een
uitstekende kennispositie opgebouwd in
CCUS. Bovendien staan we als gasland sterk,
onder meer dankzij de beschikbare assets. Nu
is het tijd die kennis en kunde te verzilveren. We
richten ons op demonstratie- en pilotprojecten
om nieuwe (toegepaste) kennis te ontwikkelen.

Eric van Dijk,
ECN

RESULTATEN

CCUS (Carbon Capture, Utilisation and
Storage)
Met de programmalijn CCUS richten we ons op
het afvangen, hergebruiken en ondergronds
opslaan van CO2. Op de middellange termijn
dragen we naar verwachting 20 procent bij aan
de beoogde reductie van CO2-emissies.

AMBITIE
Zorg ervoor dat CCUS vanaf 2025
breed wordt toegepast

Mogelijke doorbraak in CO 2 -scheiding
Eric van Dijk, ECN:

‘Voor een duurzame samenleving is decarbonisatie van
bijvoorbeeld de staalproductie belangrijk. Daarom zijn we
bezig de energiekosten voor de CO2-scheiding bij
energie-intensieve industrieën significant te verlagen.
We zetten al jaren in op de SEWGS-technologie. En met
steun van TKI Gas kunnen we met een demonstratieinstallatie echt testen en demonstreren wat de
mogelijkheden zijn. Dat kan een doorbraak betekenen.’
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r e s u ltat e n

Highlights van vier jaar innovatie
De afgelopen vier jaar hebben we hard gewerkt aan de verduurzaming van
de gassector. Dat heeft op twee fronten tot resultaat geleid. Als collectief
boekten we met het gehele TKI Gas successen. En per programmalijn zetten
we belangrijke stappen.

150 miljoen euro
aan investeringen
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Jeroen Tideman,
Bioclear Technologies

r e s u ltat e n

80 procent van de grondstof omzetten
Jeroen Tideman, Bioclear Technologies:
‘Met ons project Vergisting 2.0 behandelen we moeilijk
afbreekbare producten, zodat we tweemaal zoveel
grondstoffen kunnen genereren. Het maakt vergisting
rendabel op basis van laagwaardige reststromen. Uit
grassprieten maken we suikerwater. Dat water zetten we
om in biogas. Maar in de toekomst kun je dit ook gebruiken
als grondstof voor de productie van groene chemicaliën.
Met deze techniek kunnen we maar liefst 80 procent van
de grondstof omzetten.’

Sterk collectief
Met TKI Gas zijn we uitgegroeid tot een aanspreekpunt voor alle partijen die
belangstelling hebben voor innovatie in gas. We bieden mogelijkheden om hierover
in dialoog te gaan. En knelpunten adresseren we gezamenlijk. Dat werkt wel
zo effectief.

Algemene resultaten
Grote betrokkenheid
Veel relevante stakeholders sloten zich aan bij
het TKI Gas. Samen met de overheid
investeerden ze 150 miljoen euro. We hebben
bedrijven en kennisinstellingen aan elkaar
weten te koppelen. In totaal doen circa 350
partijen mee aan één of meerdere projecten.
Daarin is het midden- en kleinbedrijf sterk
vertegenwoordigd.
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Duidelijke programmalijnen
We hebben vijf duidelijke programmalijnen
opgezet. Er is draagvlak voor en ze geven
richting aan de innovatie-inspanningen in de
sector.
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r e s u ltate n

Nieuwe cross-overs
Aanvankelijk spanden we ons vooral in om de
programmalijnen goed te organiseren. Nadat
die zowel inhoudelijk als qua netwerk stevig
stonden, verkenden we mogelijkheden voor
cross-overs naar andere TKI’s binnen dezelfde
en andere Topsectoren. Denk aan de
samenwerking met het TKI Wind op Zee rond
het thema Offshore Energy.
Sociale innovatie
We geven steeds meer aandacht aan een
structurele aanpak van thema’s met niettechnologische aspecten. Denk bijvoorbeeld
aan systeemintegratie, maatschappelijke
acceptatie en de Human Capital Agenda (o.a.
opleidingen). Hierdoor is het mogelijk om
georganiseerd als sector op te treden en deze
thema’s te ontwikkelen.

resultaten

Resultaten per programmalijn
Groen Gas Vergisting
Het inzicht groeit dat de potentie voor
vergisting ligt in meervoudige verwaarding.
Zo is de combinatie van mestverwerking en
productie van kunstmestvervangers
veelbelovend.
In de agrarische sector bevorderden we
kansrijke projecten. Een voorbeeld is de
gecombineerde verwerking van gras en mest.
Daarnaast stimuleren we monomestverwerking
en mestraffinage.
Bij rioolwaterzuiveringen is een breed
programma gerealiseerd. Met zogeheten
Energie- of Grondstoffenfabrieken streven ze
naar meervoudige verwaarding van rioolslib.
Alle innovaties hebben ervoor gezorgd dat we
de prijs van biogas van ongeveer € 0,25/kWh
hebben teruggebracht naar € 0,15/kWh. We
zijn er daarmee nog niet, maar het is een
indrukwekkend resultaat.

18

Groen Gas Vergassing
Vijf Nederlandse consortia richten zich op
vergassing van droge biomassa en reststromen
naar groen gas en synthesegas voor de
industrie. Via verschillende
onderzoeksprojecten kunnen we een cruciale
technologiestap maken naar een eerste
demonstratie van de technologie.
Er zijn drie Nederlandse consortia actief in
superkritische vergassing. Zij willen natte
stromen zoals mest omzetten in superkritiek
water (van 300 bar en 400 graden Celsius).
Ook hier is een innovatiestap richting brede
demonstratie aanstaande.

Afvalwater: een bron van energie
Peter van Vugt, Waterschap Aa en Maas:
‘Met het project Supersludge proberen we via een nieuwe
technologie slib uit afvalwater om te zetten in gas. We
hergebruiken alle stoffen. Zo moet een reststof een
duurzame vorm van energie opleveren. We gaan ervoor
zorgen dat de 23 waterschappen in Nederland binnen vier
jaar kunnen beschikken over Supersludge-installaties.’
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Upstream Gas
Een belangrijke mijlpaal is de samenwerking
tussen alle kennispartners en de industrie.

We richten ons ook op

Er zijn circa dertig projecten in uitvoering of al
afgerond. Ze richten zich bijvoorbeeld op
vloeistof en neerslag van zout in gasputten,
waardoor de productie wordt beperkt. Of op
het winnen van extra gas uit bestaande
gasvelden. Met verscheidene projecten hebben
we emissiereductie bij de gaswinning bereikt.

ketenintegratie. Zo hebben we

Small Scale LNG
Samen met de industrie en bevoegde gezagen
is een veiligheidsprogramma gemaakt. Het
bevordert de marktintroductie van LNG. Voor
deze introductie hebben we met de industrie en
natuur- en milieuorganisaties bovendien een
gezamenlijke feitenbasis opgesteld.

kwaliteitsaspecten van LNG en

technologieontwikkeling en

bijvoorbeeld verbeteringen bereikt
voor op- en overslagsystemen,
LNG-bemetering en- afrekening,

Bas van den Beemt, TNO:
‘Met het LNG-veiligheidsprogramma wilden we
ontbrekende kennis verwerven voor een veilige
LNG-tankinfrastructuur. Dankzij onze tests konden we
modellen valideren die goed kunnen voorspellen wat
er gebeurt als er iets misgaat. Dit biedt voldoende
basis voor een soepele vergunningverlening. Op de
langere termijn zal het programma ook tot een nieuw
ontwerp van tankstations leiden.’

standaardisering binnen de
LNG-toeleveringsketen.
Daarnaast richtten verschillende
projecten zich op de reductie van
emissies door LNG.
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Schone én veilige transportbrandstof

Bas van den Beemt,
TNO

CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
Met CATO bouwden we voort op het waardevolle
werk dat dit consortium de afgelopen 10 jaar heeft
verricht. We stelden onder meer position papers en
een roadmap op.

hebben we nieuwe tracers ontwikkeld. Ook
onderzochten we het zwellen van klei door
CO2 in de ondergrond. En er zijn diverse
studies uitgevoerd, zoals naar internationale
CCS-regelgeving.

We onderzochten diverse technologieën, zoals het
SEWGS-proces (Sorption Enhanced Water Gas
Shift) om te kunnen toepassen voor CO2-afvang.
We ontdekten dat CO2-transport per schip lagere
investeringskosten heeft dan een pijpleiding en
flexibeler is. Voor CO2-monitoring tijdens opslag

Via reguliere TNO-financiering zijn
verschillende onderzoeken uitgevoerd.
Bijvoorbeeld naar CO2-hergebruik op basis
van biologische conversie.
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Nederland besloot bij te dragen aan
een internationale ERA-NET Cofund.
In 2016 werd hiervoor een eerste call
gelanceerd met een budget van
41 miljoen euro.

aandachtspunten

Goed voor economie en ecologie
Erwin Eymans, Torrgas:
‘We hebben een demo-installatie gemaakt om biomassa
om te zetten in synthesegas. Dit syngas is geschikt voor
de chemische industrie. We winnen dit gas door te
beginnen met getorrificeerde biomassa waarbij biomassa
bij 200 tot 300 graden Celsius wordt geroosterd.
Daardoor ontstaat een homogeen product voor de
vergasser. De toepassing is goed voor het milieu, want
we vervangen fossiele door groene producten en het is
goed voor de werkgelegenheid.’
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Wat hebben we nog meer geleerd?
We zijn trots op de resultaten die we in vier jaar hebben bereikt. Maar op
sommige fronten hadden we meer voortgang verwacht. Waar bleven de
prestaties achter en hoe komt dat?
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Marktintroductie
We dachten dat we verder zouden komen met
de marktintroductie van nieuwe technologieën.
Dat speelt vooral bij de programmalijnen
Groen Gas Vergisting, Groen Gas Vergassing
en Small Scale LNG. De grootste uitdagingen
liggen bij de private financiering van (innovatie)
projecten, de afstemming tussen landelijke
en lokale regelgeving, de stroomlijning van
vergunningstrajecten en maatwerk in het
subsidiebeleid.
Collectief optreden
We wilden als TKI Gas internationaal meer als
collectief optreden. Bijvoorbeeld bij
buitenlandse missies, beurzen en conferenties.
In de praktijk is dit echter lastig te organiseren.
Buitenlandse bezoeken bleken vaak te
arbeidsintensief voor organisaties en lang niet
altijd liepen hun belangen en activiteiten
synchroon.

aand acht s p u nt e n

Hbo en mbo
De Human Capital Agenda blijkt
lastiger te ontwikkelen dan we
verwachtten. Veel onderzoek wordt
gedaan door de grote
kennisinstellingen en de (technische)
universiteiten. Het hbo en het mbo is
pas later betrokken. Bij LNG boeken
we nu de eerste successen, in
samenwerking met Energy Valley, een
stichting van bedrijven,
kennisinstellingen en overheden in
Noord-Nederland gericht op schone
en innovatieve energie. Maar het kan
nog beter.
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Groen Gas Vergisting
De programmalijn Groen Gas Vergisting kent
ook wat aandachtspunten. Zo stellen we onze
ambitie van 750 miljoen Nm3 in 2020 bij omdat
die te ambitieus is gebleken. Dat heeft een paar
oorzaken, zoals de problemen in de varkensen melkveesector, de terughoudendheid van
banken om te financieren en de focus van de
SDE+ regeling (Stimulering Duurzame
Energieproductie) op alleen duurzame
energieproductie in plaats van andere vormen
van verwaarding.

Van elektriciteit naar gas

Albert van der Molen,
Stedin

Albert van der Molen, Stedin:
‘Power-to-Gas is sinds oktober 2014 een proefopstelling
van Stedin en DNV GL in Rozenburg. Een chemische
reactie zorgt ervoor dat opgewekte elektriciteit kan worden
omgezet in aardgas. Door energie uit overtollige duurzame
elektriciteit om te zetten in synthetisch aardgas, hoeft
bijvoorbeeld wind- en zonne-energie niet verloren te gaan.
Je kunt het nuttig gebruiken in bestaande gasapparatuur.
In Rozenburg tonen we aan dat Power-to-Gas op kleine
schaal mogelijk is.’
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toekomst
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Nieuwe kansen
TKI Gas staat, de programmalijnen lopen. Zo’n goede start verdient een
voortvarende voortzetting. We zijn toe aan nieuwe stappen om onze vertrouwde
doelen te halen. Welke toekomstplannen hebben we?
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Groen Gas Vergisting
We kunnen ons voor het eerst richten op
innovaties die pas na 2023 beklijven. Sinds
2016 mogen die subsidieaanvragen namelijk
ook gehonoreerd worden. Anders ligt het bij
projecten rond de productie van
biobrandstoffen. Vanwege de Europese
bijmengverplichting en de onzekerheid hierover
na 2020 biedt dit thema onzekerheid voor
ondernemers. We onderzoeken alternatieve
mogelijkheden voor ondersteuning.
Groen Gas Vergassing
Met de programmalijn Groen Gas Vergassing
maken we ons op voor de daadwerkelijke
realisatie van demonstratieprojecten. Ook
werken we aan kostprijsverlaging van de
technologie en verwaarding van de
outputproducten van de vergassers.

t o e k o ms t

Upstream Gas
Sinds 2016 hebben we een nieuwe
programmastructuur met de industrie opgezet.
Daardoor kunnen we samen met
kennisinstellingen beginnen met een meerjarig
onderzoeksprogramma rond de huidige
thema’s: exploratietechnieken,
productieverhoging van bestaande en
productiemogelijkheden van nieuwe velden.
Daarin staat het verbeteren van de milieuimpact centraal om de maatschappelijke
license to operate te behouden.
Small Scale LNG
We pakken de thema’s van de programmalijn
verder op. Zoals LNG-aandrijftechnologie,
waarvoor we schone en betaalbare (retrofit)
systemen voor de scheepvaart
doorontwikkelen en methaanslip verder
reduceren. Voor toelevering van (bio)LNG ligt in
2016 de focus onder meer op emissiereductie,
vergroening en kostenverlaging in de keten.

CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
Graag maken we de komende jaren de eerste demonstratieprojecten mogelijk. We
willen kosten van CO2-afvangprocessen verlagen, transport en logistiek van CO2
optimaliseren, opslag veiliger en goedkoper maken en hergebruik van CO2 op grotere
schaal realiseren.

t o e k o mst

Pejman Shoeibi Omrani,
TNO

MET ZEEP GAS WINNEN
Pejman Shoeibi Omrani, TNO:
‘In het FOAM-project hebben wij een betere manier
ontwikkeld om het effect van zeepinjectie in gasputten te
bepalen. In gasputten hoopt zich namelijk water en
aardgascondensaat op waardoor het gas er niet meer
uitkomt. Door zeep te injecteren vormt zich schuim
waardoor overtollig water met het gas mee naar boven
komt. Onze modellen kunnen nu beter voorspellen hoe
effectief zeepinjectie in de praktijk zal zijn.’
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Vergisten met minder energie
Tjeerd Smit, HoSt:
‘We voeren een biogasproject uit waarbij de vergisting van
industriële afvalstoffen centraal staat. Geen mest, en dat is
bijzonder. De installatie is goed geïsoleerd zodat de
benodigde temperatuur in de tanks gemakkelijk op niveau
blijft. We stoken met veel (berm)gras en we gebruiken
geen water. Dankzij een waterzuiveringtechniek met een
andere bacterie is veel minder energie nodig om het
proces op gang te brengen en te houden.’

FEITEN EN CIJFERS
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Vier jaar innovatie in getallen
Waar vindt de meeste innovatie plaats?
En waar komen de publieke en private middelen vandaan?

62 M€

publiek

privaat

Verhouding tussen publiek en private financiering

90 M€
33
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Verhoudingen investering per programmalijn
In de figuur is een categorie projecten
met een waarde van € 7 miljoen niet
opgenomen omdat het overkoepelende
thema’s betreft die niet aan specifieke
programmalijnen te koppelen zijn.
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privaat

50%

58%

72%

46%

59%

publiek

50%

42%

28%

54%

41%

totaal

1 M€

77 M€

21 M€

21 M€

25 M€
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Verdeling van innovatiegelden van de afgelopen 4 jaar over verschillende groepen

Aantal deelnemers aan innovatieprojecten van het TKI Gas en herkomst

Kennisinstelling
51
Overig
30

Grote
bedrijven
22 M€
ECN
4 M€
Overige
Kennisinstellingen
12 M€
MKB
74 M€
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TNO
32 M€

Overig
12 M€

Grootbedrijf
108
MKB
170
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Aantal projecten overall per innovatiefase (TRL)
Alle bedragen betreffen
subsidie.
De grootte van de cirkels
verwijzen naar het aantal
projecten.

Discovery

Early development

Late development

Demonstration

Deployment

TRL
Technology
Readiness
Level

€ 3.163K
27 projecten
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€ 8.509K
139 projecten

€ 13.807K
35 projecten

€ 35.265K
32 projecten

€ 2.941K
13 projecten
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Fotoverantwoording
Pagina 2: LNG tanker © Marjolein Boer-Siero | LNG Platform
Tabblad Toekomst (achterzijde): Waterzuivering Hengelo © hansenn | Nationale Beeldbank
Tabblad Feiten en cijfers: Biogasinstallatie WABICO Waalwijk © HoSt
We danken de geïnterviewden voor het beschikbaar stellen van fotomateriaal.

Colofon
Dit boekje is een uitgave van het TKI Gas. Het is tot stand gekomen met medewerking van Jörg Gigler,
Ulco Vermeulen en Danielle Klinge. Er is dankbaar gebruik gemaakt van de interviews van Petra Koek
met Jaap Kiel, Seine Roelofs, Erik van der Blom, Erwin Eymans, Jeroen Tideman, Peter van Vugt,
Bas van den Beemt, Eric van Dijk, Albert van der Molen, Tjeerd Smit en Pejman Shoeibi Omrani.
Dit boekje is met zorg samengesteld. Desondanks kan het verkeren dat het onvolkomenheden bevat.
Het TKI Gas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dit boekje of voor de gevolgen van
het gebruik ervan. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.
Kopiëren en citeren van (delen van) de inhoud is toegestaan in overleg met het TKI Gas; office@tki-gas.nl.
www.topsectorenergie.nl/gas
Tekst Jacco Hogeweg, Point to Point Communicatie
Concept en ontwerp Koduijn ontwerpers
Drukwerk Platform P
Dit boekje is gedrukt op ‘Munken Polar Rough’ en heeft EU Ecolabel, FSC™ en PEFC certificering.
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