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VOORWOORD
Voor de instandhouding van de natuurwaarden van rietlanden is beheer noodzakelijk in de
vorm van plaggen of open water maken. Hierbij komen grote hoeveelheden biomassa vrij,
waar nauwelijks afzet voor is. In dit rapport worden de resultaten beschreven van een
onderzoek naar de mogelijkheden om deze rietbiomassa geschikt te maken als biobrandstof
voor de opwekking van duurzame energie.
Deze studie is uitgevoerd door Stichting Bos en Hout in opdracht van Natuurmonumenten
en Staatsbosbeheer met financiering van de Novem. Dit project is intensief begeleid door
Andries Stoker van Natuurmonumenten en Leen Jacobs van Staatsbosbeheer. Ook een aantal
beheerders van De Wieden, Weerribben, Vechtplassen, Naardermeer en Nieuwkoopse
plassen hebben een bijdrage geleverd.

INHOUD
1 INLEIDING

1

1.1
1.2
1.3

1
3
4

Het probleem
Werkwijze
Opzet van het rapport

2 INVENTARISATIE

5

2.1
2.2
2.3
2.4

5
6
7
8

Areaal rietland in Nederland
Areaal plaggen en ‘open water maken’
Potentiële beschikbaarheid biomassa uit rietlanden
Randvoorwaarden voor de oogst van biomassa uit rietlanden

3 OOGST VAN RIETBIOMASSA

9

4 PRAKTIJKPROEVEN VERWERKING RIETBIOMASSA

13

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

13
14
14
16
16
19
20
21

Geforceerd drogen met restwarmte
Geforceerd biologisch drogen
Natuurlijk drogen met omwerken
Balenpers
Vijzelpers
Geotextiel
Centrifuge
Rietturfblokken persen

5 CONCLUSIES

27

6 AANBEVELINGEN

29

BIJLAGEN

1 INLEIDING
1.1 Het probleem
De successie van rietlanden moerassen verloopt van open water via verlandingsstadia,
waaronder rietland tot moerasbos. Vanuit ecologisch opzicht is elke fase van verlanding
van belang. Vitaal rietland moet in direct contact staan met het oppervlaktewater. Als de
rietmat als gevolg van verzuring en verdroging te dik wordt en de invloed van regenwater groter wordt, neemt het aandeel kruidachtigen af ten gunste van grassen, zoals pijpestrootje. Om dit verdrogings-en verzuringseffect teniet te doen, wordt de bovenste
laag afgeplagd of wordt de gehele rietkragge weggehaald (open water maken). In het
eerste geval wordt één stap teruggezet in de successie, in het laatste geval moet de successie weer starten in open water. Voor dit beheerwerk is onder andere subsidie beschikbaar vanuit de regeling OBN van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij en het LIFE-programma van de Europese Unie. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben via het LIFE-programma fondsen beschikbaar voor het uitvoeren van
plaggen en open water maken.
De afgelopen jaren zijn verdroogde en/of verzuurde rietlanden, afgeplagd of is er open
water gemaakt. In het eerste geval zijn langgerekte rillen biomassa ontstaan. Deze rillen
zijn tot dusverre verspreid in het terrein blijven liggen, omdat er geen afzetmogelijkheid
is. Deze rillen hebben negatieve effecten voor zowel de natuur- als belevingswaarde van
de rietlanden. De natuurbeheerders vinden dit een ongewenste ontwikkeling.
In het tweede geval wordt de gehele rietkragge afgegraven en in tijdelijke depots gespoten. Door gebrek aan afzet kunnen deze depots niet worden geruimd. Deze ontwikkeling is zowel voor gemeenten als natuurbeschermers ongewenst.
Naast deze twee biomassastromen, komt er bij het rietlandbeheer ook biomassa vrij tijdens het maaien van de rietlanden in de winter, het zogenaamde sluik (grassen en dergelijke) en in de herfst, het zogenaamde ruigt (nog niet afgestorven riet met vele andere
planten). Ruigt en sluik worden momenteel verbrand, maar dit is niet langer te verenigen
met de doelstelling van de natuurbeschermingsorganisaties en wordt ook steeds meer
aan banden gelegd door regelgeving.

Foto 1
De rietlanden worden door riettelers gepacht voor het oogsten van
riet voor dakbedekking
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Foto 2
Delen van de Nieuwkoopse
plassen zijn geplagd tot vlak
onder het oppervlaktewater. Links
en rechts zijn de rillen te zien

Foto 3
Door het gebrek aan een
afzetkanaal blijven de rillen in het
gebied liggen, hetgeen ten koste
gaat van de natuur- en recreatieve
waarde van het gebied

De afvoer van deze biomassa voor de opwekking van duurzame energie biedt wellicht
een oplossing. Hierdoor zou een aanzienlijke en structurele stroom biomassa kunnen
ontstaan en kunnen rietlandeigenaren de natuur- en belevingswaarden van hun terreinen
tegen acceptabele kosten in stand houden. Met mede-financiering van de Novem is door
Vereniging Natuurmonumenten (NM), Staatsbosbeheer (SBB) en Stichting Bos en Hout
(SBH) onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het opstarten van een rietenergieketen. De doelstelling van het project is het opstarten van een structurele stroom
biomassa uit rietlanden door het vergroten van inzicht in geschikte logistieke systemen
van rietland tot bio-energiecentrale. Dit project is opgezet als een praktijkexperiment. In
dit rapport worden de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten hiervan beschreven.
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1.2 Werkwijze
Het project kan grofweg in twee delen worden opgesplitst, namelijk een onderzoeksdeel
(fase 1 t/m 4) en een praktijkdeel (fase 5 en 6). In het onderzoeksdeel is geïnventariseerd
hoeveel riet-biomassa in de komende tien jaar beschikbaar zou kunnen komen voor de
opwekking van duurzame energie en hoe de riet-energieketen er uit zou kunnen zien. In
het onderzoeksdeel zijn de meest veelbelovende methoden op praktijkschaal uitgetest.
Fase 1: Inventarisatie beschikbare biomassa
In deze fase is geïnventariseerd hoeveel riet-biomassa in de komende tien jaar beschikbaar komt voor de opwekking van duurzame energie. Bij de beheerders van de vijf
grootste rietlandgebieden van Nederland (De Wieden, Weerribben, Nieuwkoopse Plassen, Naardermeer en Vechtplassen) is geïnventariseerd hoeveel hectare rietland jaarlijks
geplagd zal worden en hoeveel hectare omgezet zal worden in open water. Deze inventarisatie geeft een reëel beeld. Bovendien zal worden gevraagd naar de plagdiepte en de
kraggedikte. Met deze gegevens kan worden berekend hoeveel m3 riet-biomassa er jaarlijks vrij zal komen. Uit onderzoek blijkt dat het drogestof gehalte van rietkragge ongeveer 5% is. Hiermee kan de jaarlijkse beschikbaarheid van riet-biomasssa (odt: ovendroge ton) berekend worden.
Om het oppervlakte rietland in deze vijf gebieden te kunnen relateren aan het totale oppervlak rietland in Nederland is bij de grote terreinbeherende organisaties (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provinciale Landschappen) geïnventariseerd wat het
totale oppervlak rietland is.
Fase 2: Inventarisatie randvoorwaarden
In deze fase zijn bij de rietlandbeheerders (NM en SBB) en een energieproducent (Nuon)
de randvoorwaarden geïnventariseerd voor de riet-energieketen. Natuurbeheerders hebben aangegeven aan welke eisen de oogst en de afvoer van de biomassa moet voldoen,
bijvoorbeeld ten aanzien van acceptabele ecologische schade en kosten. Energieproducenten hebben globaal aangegeven aan welke eisen rietbrandstof moet voldoen. De
precieze eisen zijn echter afhankelijk van de bio-energiecentrale. Nuon heeft twee
nieuwe bio-energiecentrales gepland bij Lelystad en Almere. Afhankelijk van het resultaat van deze studie wordt overwogen om bij de inrichting van één van deze centrales
rekening te houden met de levering van riet-biomassa.
Fase 3: Inventarisatie en uitwerken technieken
In deze fase is bepaald welke methoden er beschikbaar zijn voor alle schakels in de rietenergieketen. Het gaat hierbij in principe om bestaande technieken en machines. Hiervoor zijn aannemers, transporteurs, rietlandbeheerders en energiebedrijven geïnterviewd.
Fase 4: Keuze optimale logistieke keten
Op basis van de informatie uit de derde fase is een optimale logistieke keten gekozen
voor zowel het verwijderen van plaggen (rillen) als het open water maken. Deze keuze
is gemaakt tijdens een workshop op 12 november met de betrokken personen van de
drie uitvoerende organisaties.
Fase 5: Uitvoeringsfase
De meest veelbelovende methoden zijn in 2003 in de praktijk uitgetest, waarbij alle rietlandbeheerders zijn uitgenodigd.
Fase 6: Monitoring en rapportage
De resultaten van de praktijkproeven zijn gemonitord en de belangrijkste resultaten beschreven in dit rapport.
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1.3 Opzet van het rapport
Dit rapport bevat een beschrijving van de ervaringen en resultaten van de praktijkproef
‘Duurzame energie uit riet’. In hoofdstuk 2 worden de resultaten beschreven van een inventarisatie onder rietlandbeheerders en medewerkers van Nuon. Binnen het Life-project
van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer is veel ervaring opgedaan met plaggen en
open water maken. Hoofdstuk 3 geeft met behulp van foto’s een korte samenvatting van
deze ervaringen. In deze praktijkproef stond het zoeken naar geschikte methoden voor
het geschikt maken van rietbiomassa als biobrandstof centraal. Hiervoor zijn veel methoden en technieken de revue gepasseerd. In hoofdstuk 4 wordt deze zoektocht beschreven. Het rapport wordt in hoofdstuk 5 afgesloten met conclusies en aanbevelingen.
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2 INVENTARISATIE
2.1 Areaal rietland in Nederland
Het Nederlandse rietlandareaal is vooral in beheer bij Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Een klein areaal is in beheer bij de provinciale Landschappen. Bij deze organisaties is geïnventariseerd hoeveel rietland er in Nederland aanwezig is (tabel 1, 2 en 3). Bij
deze inventarisatie is samengewerkt met het project ‘Landschapsstroom’ van Ecofys/SBH
om afwijkingen en dubbelwerk te voorkomen. De gegevens van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn beide afkomstig uit het centrale registratiesysteem, de gegevens
van de gezamenlijk provinciale landschappen zijn afkomstig van de afzonderlijke organisaties.
Tabel 1
Oppervlakte rietland uitgesplitst naar terreinbeherende organisaties
(in ha)
Terreinbeherende organisatie
Areaal rietland
Staatsbosbeheer

2835

Natuurmonumenten

2600

Provinciale Landschappen

144

Totaal

5.579

Foto 4
Rietrillen in de Wieden
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Foto 5
Excursie in de Wieden

2.2 Areaal plaggen en ‘open water maken’
Bij de rietlandbeheerders van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer is geïnventariseerd welke oppervlakte rietland de komende jaren geplagd zou moeten worden en
hoeveel open water er gemaakt zou moeten worden (tabel 4).
Tabel 4
Areaal plaggen en open water maken in de grootste rietlanden
Rietland
Open water maken (ha/jaar)
Elzenbroekbos

Rietland

Weerribben

10

10

Wieden

10

Vechtplassen

0,5

Nieuwkoopse plassen

2

30
20

0,5
0,05

Naardermeer

Plaggen (ha/jaar)

0,05
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Bovendien is voor de verschillende rietgebieden de gemiddelde kraggediepte geïnventariseerd en is naar de eisen gevraagd voor bootvervoer in de betreffende gebieden (tabel
5).
Op de vraag of de beheerders ervaring hebben met de kleinschalige verwerking van
rietbiomassa, kwam naar voren dat er in de jaren tachtig een proef is geweest met Mulag
machines. Bij navraag bleek Mulag de lichtgewicht aluminium rupstrekkers met aanbouwwerktuigen, die toen gebruikt zijn, echter niet meer te maken. Ze zijn nu gespecialiseerd in verschillende soorten maaiers (zie Foto 6).

Foto 6
Mulag maaimachine
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Tabel 5
Kraggediepte en eisen aan bootvervoer in de verschillende rietlanden
Rietland
Kraggediepte
Bootvervoer op vaarwegen
Diepte

Breedte

Lengte

Naardermeer

30-60

60

3,5

13

Vechtplassen

30-100

70-100**

2-5

6-20

Nieuwkoop

60-100

60

2,6-4,0

15-20

Wieden

10-70

100*

3

-

Weerribben

50-80

60-70

5,2

* Niet alle plaatsen beschikbaar met boten van deze maat
** De helft van het terrein is niet bereikbaar per schip. In de overige terreinen variëren de bevaarbare sloten sterk
voor wat betreft diepte en breedte.

Foto 7
In rietlanden moet alles worden
aan- en afgevoerd met pontons.

2.3 Potentiële beschikbaarheid biomassa uit rietlanden
Er zijn geen gegevens bekend over de oogst van biomassa bij het plaggen van rietlanden
of het maken van open water. De potentiële beschikbaarheid van biomassa kan daarom
alleen op basis van aannames worden benaderd:
Het volume biomassa dat per jaar vrij kan komen bij plaggen
Voor het bepalen van het volume moet bekend zijn hoeveel hectare jaarlijks geplagd
kan worden en tot hoe diep. Als we er van uitgaan dat 2.500 hectare in aanmerking
komt voor plaggen en er eens in de 20 jaar wordt geplagd, dan wordt jaarlijks in geheel Nederland 125 hectare geplagd. Bij een plagdiepte van 20 cm zou dit neerkomen op jaarlijks 250.000 m3 biomassa.Uit de inventarisatie bij de rietlandbeheerders
is echter naar voren gekomen dat er de komende jaren zo’n 50 hectare per jaar geplagd wordt. Dit komt overeen met 100.000 m3 rietbiomassa.
Het volume biomassa dat per jaar vrij kan komen bij open water maken
Uit de inventarisatie bij de rietlandbeheerders is naar voren gekomen dat er de komende jaren zo’n 40 hectare open water per jaar wordt gemaakt. Dit komt bij de
gemiddelde kraggedieptes in de rietlanden overeen met 248.500 m3 rietbiomassa.
Het drogestofgehalte van de rietkragge
Uit het rapport van Arcadis (1998) en BTG (2001) blijkt dat het drogestofgehalte van
de rietkragge ongeveer 5% is, ongeacht de laag van de kragge.

Op basis van deze uitgangspunten/aannames kan jaarlijks ongeveer 348.500 m3 biomassa vrij komen bij het plaggen en open water maken. Bij een drogestofpercentage van 5% (dichtheid 1000 kg/m3) komt dit overeen 17.425 ovendroge ton.
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2.4 Randvoorwaarden voor de oogst van biomassa uit rietlanden
De randvoorwaarden voor de oogst van biomassa uit rietlanden is geïnventariseerd door
rietlandbeheerders van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en medewerkers van
Nuon te interviewen. Om de medewerkers van Nuon zicht te geven op de mogelijkheden is een excursie georganiseerd naar de Weerribben, waarbij het open water maken is
bekeken en de depots met rietbiomassa. Er waren ook deskundigen bij van de Grontmij.
Deze inventarisatie heeft, zoals verwacht, geen vast pakket van randvoorwaarden opgeleverd, omdat een aantal voorwaarden sterk afhankelijk is van het logistieke kanaal. De
wijze waarop de riet biomassa moet worden aangeboden (deeltjesgrootte, vochtgehalte,
chemische samenstelling) is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van de verbrandingstechnologie. In het algemeen wordt een deeltjesgrootte aangehouden van 1 cm en een vochtgehalte van 40-50%. De randvoorwaarden van Nuon met betrekking tot de chemische samenstelling van de riet biomassa, heeft er toe geleid dat er een laboratoriumproef is uitgevoerd bij het Nuon-laboratorium in Buggenum met biomassamonsters uit de Wieden
(bijlage 1). De stookwaarde is 8 MJ/kg. De chemische samenstelling levert geen problemen op voor verbranding. Wel wordt opgemerkt dat er meer and in zit dan veronderstelt
kan worden aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van de rietkragge (drijvend op
water). Uit verbrandingsproeven met Miscanthus in Lelystad is bekend geworden dat het
erg belangrijk is dat de biomassa niet gaat zweven en tegen de wand van de bioenergiecentrale gaat versinteren.
De rietlandbeheerders hebben een aantal randvoorwaarden opgesteld op basis van twee
opties, namelijk de verwerking van de rietbiomassa in de depots en de rietbiomassa in
het terrein:
Machines vervoerbaar met (kleine, ondiepe) boten i.v.m. breedte, diepte en draaihoeken bevaarbare sloten
In verband met de geringe draagkracht van rietlanden kunnen alleen lichte machines gebruikt worden of moet gebruik worden gemaakt van draglineschotten
Niet meer energie er in stoppen dan er uit komt
Kostenefficiënt
Biomassa kan beperkt afgevoerd worden via de weg door geringe draagkracht bodems
Zorgen dat biomassa zo compact mogelijk getransporteerd kan worden (zo min
mogelijk lucht of water vervoeren)
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3 OOGST VAN RIETBIOMASSA
Dit praktijkexperiment richt zich op het zoeken naar methoden om rietbiomassa geschikt te maken als biobrandstof. De wijze van oogsten speelt daarbij echter een belangrijke rol. Daarom in dit hoofdstuk een korte samenvatting van de ervaringen binnen het
Life-project van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in de Wieden-Weerribben. Via
dit LIFE-project zijn fondsen beschikbaar gesteld voor de instandhouding van de natuurwaarden van rietlanden. Er is gebruik gemaakt van twee methoden, namelijk plaggen en open water maken.
Het plaggen is tot dusverre met veel succes uitgevoerd door hydraulische graafmachines
die de bovenste 20-30 cm van de rietkragge afschrapen en op rillen leggen. De hydraulische graafmachines rijden op dragline schotten die ze zelf verplaatsen. In sommige gebieden, zoals bijvoorbeeld de Nieuwkoopse plassen en het Naardermeer, blijft dit geplagde materiaal in het terrein op rillen liggen of wordt het gedeponeerd in andere delen
van het gebied. Binnen het Life-project wordt op de plaats van de rillen open water gemaakt waarbij de rillen met behulp van speciale machines verkleind en naar het depot
gespoten worden. Op deze manier worden opnieuw petgaten gecreëerd.
Bij het maken van open water wordt de gehele rietkragge weggehaald waarmee volledig
wordt teruggegaan in de successie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een persboot die
de rietbiomassa transporteerd naar een tijdelijk depot. Het depot biedt voldoende ruimte
aan materiaal van 3 x 25 ha plaggen/open water maken.
In eerste instantie is voor het weghalen van de rietkragge gebruik gemaakt van een kraggevreter van Konijn ECO Baggertechniek BV. Bij de kraggevreter wordt het materiaal
door een verticaal staande snijkop weggevreten waarna het wordt verpompt via een leidingenstelsel naar het depot. Deze methoden werkte goed, maar de productiviteit lag
erg laag en de kosten bijzonder hoog.
Vervolgens is gebruik gemaakt van een persboot van aannemer Heuvelman-Ibis. De
rietkragge en de rietrillen worden weg gegraven met twee hydraulische graafmachines
op rijplaten (die ze zelf verleggen). De rietbiomassa wordt in een op de persboot gesitueerde trechter gedeponeerd. In de trechter bevindt zich een waterjet waarbij materiaal
onder zeer hoge druk kapot wordt gespoten. De boot vaart achter de kranen aan in het
pas gegraven open water. Met water dat met grote kracht op de biomassa wordt gespoten wordt dit verkleind. Als het klein genoeg is, wordt het door een filter afgevoerd en
via een leidingenstelsel onder hoge druk weggepompt naar een depot buiten de rietlanden. De boot kan de biomassa maximaal 5-6 kilometer wegpompen. De capaciteit van
deze machine is hoger dan de kraggevreter.
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Foto 8
Ontgraven petland

Foto 9
Het (deels gevulde) depot van
25 hectare bij de Weerribben

Foto 10
De kraan lost de rietbiomassa in
een opvangbak, waar het met
een waterjet (onder in beeld)
wordt verkleind
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Foto 11
Hydraulische graafmachines graven de
rietkragge en de rietrillen weg en
deponeren het in de opvangbak van de
persboot. De Hydraulische
graafmachines rijden op rijplaten, die ze
zelf verleggen

Foto 12
De persboot wordt gevoed door twee
kranen. De persleiding is goed te zien
aan de linkerzijde van de boot
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4 PRAKTIJKPROEVEN VERWERKING RIETBIOMASSA
De belangrijkste opdracht binnen dit project was het identificeren van geschikte methoden om rietbiomassa geschikt te maken als biobrandstof. Al snel bleek het vochtgehalte
het grootste knelpunt. Tijdens meerdere brainstormsessies en overleg met externe deskundigen zijn een groot aantal mogelijke oplossingen te revue gepasseerd. Al deze oplossingen worden hieronder beschreven, ook in het geval de methode niet het gewenste
resultaat oplevert. Het gaat hierbij om grofweg twee methoden, namelijk persen/centrifugeren en drogen. Voor de eerste methode zijn drie opties onderzocht, namelijk centrifugeren, het persen/drogen in geotextielzakken en het persen met een vijzelpers en balenpers. Voor drogen zijn geforceerd drogen met restwarmte, geforceerd biologisch drogen, natuurlijk drogen met omwerken en het natuurlijk drogen van rietturfblokken onderzocht.
4.1 Geforceerd drogen met restwarmte
In het kader van het project ''Drogen met restwarmte'', dat is uitgevoerd door Grontmij,
Nuon en ECN, is uitgezocht of restwarmte van E-centrales of AVI's kan worden ingezet
om biomassa te drogen. Bij de droogproeven werd (elektrisch) verwarmde lucht door
een bed van biomassa geblazen (geforceerde droging). Het geheel stond op een weegschaal, zodat de gewichtsafname als maat voor droogsnelheid geldt. Er zijn een tweetal
brandstoffen geselecteerd; snoeihout en rietkragge, beide o.a. vanwege de concrete toepassing en interesse van Nuon. Voor deze proef is ongeveer 50 kg rietbiomassa opgehaald uit het depot bij Van Werven in Biddinghuizen. Hieronder de resultaten van de
droogproef met dit materiaal. Zowel van een monster snoeihout als van een monster
rietplagsel is de samenstelling geanalyseerd. Het resultaat is in tabel 6 weergegeven.
Tabel 6
Analyse resultaat van snoeihout en rietplagsel
Eenheid
As
Vocht
Vluchtig
verbrandingswaarde (HHV)
stortgewicht

Snoeihout

Rietplagsel

wt% dry

44,3

34,9

wt%

26,7

79,4

wt% dry

41,9

50,3

MJ/kg (dry)

10,9

13,8

kg/m3

240

500

Uit de droogproeven kunnen de volgende conclusies ten aanzien van rietbiomassa
getrokken worden:
Zowel het snoeihout als het rietplagsel is met warme lucht van 85 resp 155 ºC goed
te drogen. In alle gevallen kon een restvochtgehalte van 1 % of lager bereikt worden.
Snoeihout en rietplagsel bevat weinig ‘’vrij’’ vocht en veel ‘’gebonden’’ vocht (dit is
vocht dat in de poriën van het drooggoed gevangen zit en niet vrij kan verdampen).
Hierdoor is er geen lineaire vochtafname over de tijd waar te nemen. Desondanks
kan men globaal stellen dat de helft van het vocht in de biomassa (bijna) net zo snel
te verdampen is als vrij vocht. Daarna neemt de droogsnelheid af en kost het drogen veel meer tijd. Snoeihout is dus “als vrij vocht” te drogen van 27 naar 14 %
vocht; rietplagsel van 80 naar 40 % vocht.
Rietplagsel is moeilijker te drogen dan snoeihout. Rietplagsel bestaat uit compacte,
vochtige klonten die moeilijk uit elkaar te halen zijn en waar de drooglucht nauwelijks in kan doordringen.
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Foto 13
Rietplagsel voor en na droging

4.2 Geforceerd biologisch drogen
Geforceerd biologisch drogen houdt kortweg in dat je de rietbiomassa mengt met
houtsnippers om de broei op gang te brengen, waardoor de rietbiomassa kan drogen.
Deze optie is besproken met deskundigen van de Grontmij. Er worden echter grote
vraagtekens gezet bij het te verwachten resultaat. Bij Afvalzorg zijn namelijk al eerder
proeven met biologische droging met houtchips uitgevoerd. De resultaten waren niet
erg positief. Het vochtgehalte in sommige hopen daalde; in andere was er nauwelijks
sprake van droging. De weersinvloeden bleken van belang te zijn. Ook bleek dat delen
in de hoop erg nat werden en echt begonnen te composteren. Er was dus geen sprake
van een homogene situatie. Verder was de warmteontwikkeling t.g.v. de biologische
activiteit van houtchips niet altijd even goed. De verwachting is dan ook dat met deze
manier van drogen hooguit een deel van het vocht wordt verwijderd. Dit zou kunnen
betekenen dat er alsnog een extra droogstap nodig is of het materiaal moet worden opgemengd met gedroogde houtchips. Verder zijn er nogal wat variabelen zoals deeltjesgrootte houtchips, hoogte en vorm van de hoop, mengverhouding hout/kragge die van
invloed zijn op het verloop. Op basis van deze informatie is besloten geen proef uit te
voeren.
4.3 Natuurlijk drogen met omwerken
Een voor de hand liggende optie is het afvoeren van de rietbiomassa naar een depot.
Bij het plaggen kan dit bijvoorbeeld met boten gebeuren. Bij het maken van open water wordt het rietplagsel in de praktijk op rillen gelegd waarna de ril en de onderliggende kragge wordt afgevoerd in een persleiding naar een depot buiten de rietlanden.
In het depot kan de rietbiomassa op een natuurlijke wijze drogen. Door een goed ontwerp van het depot, kan het drogingsproces versneld worden. Goede drainage zal de
droging bijvoorbeeld sterk verbeteren. Het drogingsproces kan ook worden versneld
door de rietbiomassa één of enkele keren te keren. Hiervoor zijn in de compostindustrie (Foto 14) en in Finland speciale machines ontwikkeld. Voor een impressie
van de mogelijkheden is in kader 1 een beschrijving gegeven van de meest toegepaste
methode in Finland.
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Foto 14
Het keren van biomassa met een Allu Windrow Turner

Kader 1
Turfoogst en bewerking in Finland
Milling
Milling involves removing a layer of approximately 20 mm from the peatland surface for drying. This layer is the milling.
The surface is milled using a 6.5-9 metre-wide miller. Depending on
the quality of the peat, either an active miller with rotating blades or a
passive miller with cutting edges is used.
At the milling stage, the moisture of the peat is 70-80 per cent, and
should ideally be reduced to 40 per cent. The peat is dried using the
heat of the sun, so the peat has to be produced in the summer and the
milling performed in sunny weather. In an average summer there are
40-50 days when peat production is possible.
Harrowing
In order to assist drying, the milling is turned 1-3 times during the
drying period using a harrow with plastic spoons. The harrow operates
over a width of 19 metres.
Drying takes around two days in all. The temperature, wind and the
quality of the peat affect evaporation and thus the time required.
The peat removed in one milling is called a harvest. There may be 1520 harvests in a summer.
Ridging
Peat that has dried to the appropriate moisture level is piled into the
middle of a strip approximately 20 metres in width by a tractor-towed
milled peat ridger. The ridger works over a width of approximately
nine metres.
Underneath the ridger there are flexible brush elements which ensure
accurate lifting of the peat from the production site. The ridge is a pile
that is the length of the strip and is around 40 cm high and 80 cm
wide.
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Loading
From the ridge the peat is loaded into a peat trailer by a milled peat
loader, which is a tractor-towed sod peat loader. To load the peat, the
trailer travels along the adjacent strip and the peat is loaded into it by
the belt conveyor. After this, the strip is ready to be milled once again.
The trailers are around 30-70 cubic metres in size.
Stockpiling
Finally the peat is transported to the storage pile, which is situated
alongside the vehicle access road. One stack may contain several tens
of thousands of cubic metres of peat, and there may be several stockpiles at a single production site.
Stockpiling may be performed by driving a tractor-trailer combination
on to the stockpile and unloading the peat there. Alternatively the
peat is unloaded at the base and then driven onto the stockpile with a
bulldozer. When the stockpile is ready, it is generally covered over
with plastic.

4.4 Balenpers
Balenpersen zijn actief in bijvoorbeeld de landbouw en de oud papierindustrie. De
vraag was of deze balenpersen ook in staat zouden zijn om rietbiomassa te kunnen verwerken. Deze balen zijn gemakkelijk te vervoeren en wellicht zou een balenpers de biomassa nog enigszins kunnen ontwateren. De geraadpleegde deskundigen hadden echter grote bedenkingen tegen het gebruik van een balenpers. Niet alleen zou de machine
de brokken rietbiomassa niet aankunnen, bovendien zou niet de gewenste ontwatering
bereikt worden. Op basis van deze informatie is besloten deze optie niet verder uit te
werken.
4.5 Vijzelpers
Om te onderzoeken of de rietbiomassa ontwaterd kan worden door persen is in samenwerking met C. van der Pols en ZN BV; Productgroep Milieu & Recycling een praktijkproef uitgevoerd bij Van Werven in Biddinghuizen. Alle projectbegeleiders en rietlandbeheerders van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en de contactpersonen van de
Nuon zijn hiervoor uitgenodigd.

Foto 15
Allu Zeef-Verkleinbak SM 3-17 in
bedrijf in de rietlanden van De Wieden
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Voor het uitvoeren van de verschillende praktijkproeven is een depot aangelegd met ongeveer 160 m3 rietbiomassa uit Wanneperveen (De Wieden). Deze biomassa was te grof
om ineens te verwerken in een vijzelpers. Daarom is gezocht naar opties om de biomassa te verkleinen. Voor deze proef is gekozen voor een Allu Zeef-Verkleinbak SM 3-17
(voor werking zie 15). Het idee achter deze verkleinbak is dat het eenvoudig gemonteerd kan worden op wielladers en graafmachines om zoveel mogelijk verschillende
materialen tegelijkertijd te zeven, verkleinen, vermengen en vermalen. Deze machine is
zowel in de rietlanden zelf als bij het depot in Biddinghuizen toegepast. In het veld is hij
gebruikt om de wortels en houtresten in de rietbiomassa zodanig te verkleinen dat dit
geen stagnatie opleverde bij het verpompen van het materiaal naar het depot. Dit werkte
redelijk, maar de productiviteit lag erg laag. Tijdens de praktijkproef, toen de shredderbak op een 20 tons kraan met dubbele hydrauliek van Van Werven gemonteerd was,
bleek dat de gebruikte machine de rietbiomassa niet bijzonder klein kon krijgen, alhoewel wel voldoende voor de proef. Door verkleinbalken toe te passen en andere en/of
meer slaghamers te gebruiken kan het effect worden verbeterd.
Figuur 1
Werking van de Allu Zeef-Verkleinbak

Tabel 7
Technische specificaties Allu SM3-17
Base
Hydr.

Bucket

Screen

Max hydr.

Width Length

Weight incl.

machine

flow

volume

area

power

Height

60 mm

recomm.

recomm.

ISO/SAE

[ton]

[l/min]

[m³]

[m²]

[kW]

[cm]

[kg]

21-25

110-165

1,4 / 1,6

1,4

60 / 70

206/142/135

1640

cont/peak

drums

De shredderbak leegde zijn inhoud boven een Doppstadt DM 215 Maulwurf. De Maulwurf bezit een 15 m3 grote mixruimte, waarin drie wormvormige rollen zorgen voor het
transport en het mixen van het materiaal. Een hydraulisch verstelbare uitwerpklep regelt
de af te voeren materiaalstroom. Het gemixte materiaal wordt normaal gesproken met
behulp van profielbanden en de hydraulisch klapbare 5 meter lange achterband afgevoerd, in dit geval naar een vijzelpers.
Deze machine mengde de rietbiomassa en perste het vervolgens samen in de vijzelpers.
Bij deze proef werd duidelijk dat rietplagsel weinig ‘vrij’ vocht en veel ‘gebonden’ vocht
(dit is vocht dat in de poriën gevangen zit en niet vrij kan verdampen) bevat. Uit de
gaatjes stroomde namelijk niet zoals verwacht het water, maar ook de rietbiomassa werd
erdoor naar buiten geperst. De rietbiomassa gedroeg zich als het ware plastisch. Hiermee werd duidelijk dat rietbiomassa niet ontwaterd kan worden door persen. Later is dat
ook bevestigd, bijvoorbeeld tijdens de studiereis naar Finland en de resultaten van de
droogproeven van Grontmij/ECN.
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Foto 16
De Doppstadt DM 215
Maulwurf met vijzelpers

Foto 17
De opslagplaats van rietplagsel
uit de Wieden bij Van Werven
in Biddinghuizen

Foto 18
De Maulwurf wordt gevuld met
een rupskraan

18

Foto 19
De vijzelpers is achter
Maulwurf gemonteerd

de

Foto 20
De vijzelpers perste ook de
rietbiomassa uit de gaatjes, waar
alleen water uit hoort te komen,
De rietbiomassa gedroeg zich
plastisch

4.6 Geotextiel
Er is een nieuwe methode ontwikkeld voor grootschalige ontwatering van baggerspecie.
De nieuwe ontwateringsmethode wordt uitgevoerd met behulp van langgerekte 'worsten' van goed doorlatend geotextiel, de zogenaamde Geotubes. Via een aantal vulopeningen kan de baggerspecie rechtstreeks in de tubes worden gepompt, waarbij het water
ontwijkt via het doorlatende geotextiel. Het geotextiel heeft hierbij een tweeledige functie: het fungeert als filterdoek (scheiding van water en sediment) en als steundoek (bijeen
houden van de slappe specie).
De voordelen van dit nieuwe ontwateringssysteem zijn dat het goedkoper is dan conventionele technieken (besparingen tot meer dan 50%), het is energie- en milieuvriendelijk en het heeft een grote verwerkingscapaciteit (geen stagnatie van het baggerproces).
Het geotextiel kan ook worden toegepast in filterbags (Ø 1,5 m; L= 2,5 m), een soort bigbags, voorzien van ophangpunten en een vul- en een losslurf. In de jaren negentig heeft
textielproducent Ten Cate-Nicolon de Geotube ontwikkeld voor waterbouwkundige
toepassingen. Hierbij worden de geotubes hydraulisch gevuld met zand en gebruikt als
bouwelementen voor kernopbouw van allerlei dammen, dijken en bermen.
De dimensionering van de tube (lengte, diameter, sterkte, doorlatendheid) voor de ontwatering van baggerspecie is variabel en afhankelijk van onder meer de projectgrootte,
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het debiet en de samenstelling van de baggerspecie. De geconfectioneerde Geotubes
zijn gestandaardiseerd te verkrijgen met diameters van 1,5 tot 5,0 m en met lengtes tot
100 meter. De sterkte en doorlatendheid van het doek kan worden gevarieerd, van geotextiel met een zeer hoge zanddichtheid tot zeer doorlatend doek.
De gedachte was dat dit geotextiel wellicht ook bruikbaar is om rietbiomassa te ontwateren door een combinatie van persen en drogen. Persen zou moeten gebeuren door met
zware machines over de zakken te rijden. Uiteindelijke is besloten om deze proef met
Oranjewoud BV niet uit te voeren. Uit de persproef en de informatie uit Finland blijkt
dat het water sterk gebonden is aan de rietbiomassa en daardoor op geen enkele wijze
er uit te persen is. Drogen alleen is in geotextiel-zakken niet efficiënt.

Foto 21
Geotubes in gebruik voor het ontwateren
van slib

4.7 Centrifuge
Door Westfalia Separator Nederland BV is een laboratoriumproef met de centrifugale
scheidingstechniek uitgevoerd om te onderzoeken of de rietbiomassa met deze methode
ontwaterd kan worden. Hieruit bleek dat de rietbiomassa zich hiermee laat behandelen.
Maar doordat het riet een hoog waterbindend vermogen heeft is de verwachting dat
maximaal een droge stof percentage bereikt worden van 35-40%. Dit moet eigenlijk 4560% zijn. Bovendien moeten eerst de grove delen er uit gefilterd worden om verstopping in de toevoer te voorkomen, hetgeen extra kosten met zich mee brengt. In overleg
met deskundigen van Westfalia Separator is besloten om geen vervolg te geven aan deze
proef, omdat deze technologie niet geschikt blijkt te zijn voor het ontwateren van rietbiomassa.
Foto 22
Foto en tekening van een centrifuge/decanter
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Figuur 2
De onderzoeksresultaten van de centrifugeproef

4.8 Rietturfblokken persen
Het persen van de rietbiomassa tot blokken komt voort uit de gedachte om de rietbiomassa in het veld te drogen. De blokken kunnen opgestapeld worden in het terrein
(eventueel met overkapping), waardoor ze aan de wind kunnen drogen. Dit heeft als
voordeel dat er zo min mogelijk water en lucht wordt getransporteerd en er geen ruimte
nodig is om de biomassa te drogen. Dit gebeurde vroeger ook bij de turfwinning, waardoor een hoge acceptatiegraad te verwachten is. Bij het zoeken naar mogelijkheden
voor het persen van rietblokken is gezocht binnen de baksteenindustrie. Uiteindelijk is
in samenwerking met Machinefabriek Daanen (fabrikant van Aberson baksteenmachines) een proef uitgevoerd met het handmatig persen van rietblokken bij de authentieke
steenfabriek in Zevenaar. Al snel bleek dat de rietbiomassa zich elastisch gedraagt. Het
wordt in een persvorm geperst en zet dan gelijk weer uit, waardoor het lossen een probleem werd. Ter plaatste is daarom een taps toelopende persvorm gemaakt met een losse bodem. Hierdoor werd het mogelijk om het rietblok uit de vorm te drukken.
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Foto 23
De rietbiomassa wordt met een
handpers in een vorm geperst

Foto 24
De rietbiomassa gedraagt zich
elastisch en zet na het persen
weer uit in de persvorm,
waardoor het lossen zeer moeilijk
ging

Foto 25
Ter plaatste is door een timmerman een taps toelopende persvorm gemaakt met een losse
onderkant

22

Foto 26
De
handgeperste rietblokken
liggen te drogen op droogrekken
die normaal gebruikt worden voor
handgevormde bakstenen

Na deze succesvolle proef is gezocht naar een geschikte baksteenmachine voor het mechanisch persen van rietbiomassa. Bij een steenfabriek in Randwijk staat een baksteenmachine die zeer geschikt wordt geacht voor dit doel, maar helaas ging deze fabriek failliet tijdens het project, waardoor er gezocht moest worden naar een alternatief. Deze is
uiteindelijk gevonden bij Machinefabriek Sijnja in Renkum. Deze fabriek is gespecialiseerd in het (om)bouwen en onderhouden van baksteenmachines. Er is vervolgens een
proef uitgevoerd met een strengpers/extruder die speciaal was omgebouwd voor dit
doel. Alle projectbegeleiders en rietlandbeheerders van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en de contactpersonen van de Nuon zijn hiervoor uitgenodigd.

Figuur 3
Schematische weergave van
een productie-unit steenfabriek

Net als bij de vezelpers moest de rietbiomassa verkleind worden. Om een beter resultaat
te krijgen dan met de Allu Verkleinbak is een aannemer met een maïshakselaar ingehuurd. Het resultaat was uitstekend, maar de aannemer stopte na een half uur, omdat hij
bang was dat het zand in de rietbiomassa zijn messen bot zou maken. Er zit weliswaar
weinig zand in de rietbiomassa, maar voor iemand die niet de herkomst en het ontstaan
kent, lijkt het net of er een groot aandeel zand in zit. Daarom is alsnog voor een breker
gekozen, die gelukkig het gewenste resultaat tot gevolg had. Wel werd al snel duidelijk
dat des te fijner de rietbiomassa is, des te beter het rietblok in vorm blijft. In de uiteindelijke versie is het belangrijk om een goede breker/snijder voor de openingsmond van de
strengpers te plaatsen, waarbij de biomassa dan ook gelijk iets gemengd wordt.
De persmond was op maat gemaakt voor deze proef (8x10 cm). De blokken werden afgesneden in speciaal gemaakte mallen op 25 cm lengte. Deze maten kunnen desge23

wenst gevarieerd worden, alhoewel er wel ergens een optimum maat is voor wat betreft
droging en doorvoersnelheid. De samenpersing leverde van 3 m3 rietbiomassa naar
schatting ongeveer 1 m3 rietblokken op. De productie lag op zijn hoogste niveau naar
schatting op zo’n 5 m3 geperste blokken per uur. Oftewel 15 m3 losse rietbiomassa. Uiteraard is opschaling mogelijk, maar het is maar de vraag of dit haalbaar is in het terrein.
De gebruikte combinatie strengpers/hydrauliek weegt ongeveer 2.500 kg en is eenvoudig mobiel te maken. De strengpers was voorzien van een vacuümpomp, die ook geprobeerd is bij de rietbiomassa. Maar zoals te verwachten was, viel het resultaat tegen. Ook
de rietbiomassa werd meegezogen.
Het persen van rietturfblokken in het veld
In de praktijk wordt bij het plaggen van rietland de rietbiomassa op rillen gelegd. De
meest waarschijnlijke methode om dit materiaal te persen als rietturfblokken is om met
een hydraulische graafmachine langs de rillen op te rijden, eventueel op draglineschotten. Deze trekt een aanhanger voort op een slee o.i.d. waar de strengpers op staat. De
strengpers wordt hydraulisch aangedreven vanuit de graafmachine. Eventueel kan de
strengpers ook zelfrijdend zijn. De graafmachine graaft de ril weg en deponeert de biomassa in de trechter op de strengpers. Aan het uiteinde van de strengpers worden de
rietturfblokken handmatig opgepakt en op de plaats van de ril gelegd. Dit moet bij voorkeur op pallets o.i.d. gebeuren, zodat de blokken makkelijk opgepakt kunnen worden bij
het transport naar de berijdbare weg. Bovendien bevordert het de droging van de onderste blokken.
De kosten van het persen van rietblokken met de hierboven beschreven methode wordt
geschat op 1.298 euro per dag (tabel 8). Bij een productie van 40 m3 rietblokken per
dag, kost het maken van rietblokken zo’n 32 euro per m3 gereed product (rietblokken),
oftewel 11 euro per m3 losse rietbiomassa (geschatte compressiefactor 3x).
Tabel 8
Schatting van de kosten van rietblokken persen
Kostenpost
Kosten (euro excl. BTW per dag)
Leasekosten strengpers (inclusief onder- 100
houd) *
Hydraulische graafmachine (15-16 ton) 480
+ bestuurder +draglineschotten **
Personeelskosten (3 personen)

600

Onvoorzien (10%)

118

Totaal

1.298

*

Opgave machinefabriek Sijnja, Renkum (kosten sterk afhankelijk van lengte leasecontract; onderhoud één maal
per jaar voor rekening opdrachtgever)
** Opgave Loonbedrijf Muis (aanvoer materieel wordt in rekening gebracht in bestede uren)
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Foto 27
Het snijden van de rietstreng in een mal

Foto 28
De streng komt uit de speciaal
gemaakte persmond en zet
meteen uit (rietbiomassa gedraagt
zich enigszins elastisch).

Foto 29
De rietblokken worden handmatig
opgestapeld
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Foto 30
De strengpers is klein en kan
makkelijk mobiel worden gemaakt

Foto 31
De strengpers werd tijdens de
praktijkproef handmatig gevuld
via een kleine trechter. In een
reële situatie zal de strengpers
gevuld worden door een kraan
met een grote trechter, die tegelijk
snijdt en mengt
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5 CONCLUSIES
De oogst en verwerking van rietbiomassa is niet eenvoudig door de zeer moeilijke omstandigheden in de rietlanden. Alles moet aangevoerd worden via het water en de rietlanden zijn moeilijk berijdbaar, doordat de rietkraggen drijven. Dit brengt grote moeilijkheden met zich mee bij de zoektocht naar effectieve, goedkope manieren om de natuurwaarden van moerasgebieden in stand te houden, want daarbij is het van belang dat
er van de verschillende successiestadia voldoende areaal aanwezig is.Om dit te bereiken
zal er regelmatig ingegrepen moeten worden in de successie door te plaggen of open
water (petgaten) te maken.
Dit project richtte zich op het zoeken naar methoden om de vrijkomende rietbiomassa
gereed te maken als biobrandstof. Al snel werd duidelijk dat de rietbiomassa verkleint
moet worden. Hiervoor zijn vele machines beschikbaar. De keuze is afhankelijk van de
gewenste verkleining. Voor het ontwateren van rietbiomassa zijn veel methoden de revue gepasseerd, maar uiteindelijk zijn twee methoden overgebleven, te weten natuurlijke droging met omwerken en het persen van rietblokken in het terrein.
Voor het persen van rietblokken is een geschikte methode gevonden in de vorm van een
strengpers, maar er zal nog veel ontwikkelingswerk nodig zijn voor deze methode optimaal kan worden ingezet in de rietlanden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
Voor de methode natuurlijke droging met omwerken zijn permanente depots nodig in de
omgeving van de rietlanden. Deze depots moeten goed gedraineerd worden aangelegd
en worden voorzien van omkeermachines. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van
technieken uit de compostindustrie of de turfwinningindustrie in Finland.
Tabel 9
Samenvatting van potenties van verschillende methoden voor de ontwatering van rietbiomassa
Methode
Potenties
Geforceerd drogen met restwarmte

Rietbiomassa is goed te drogen, maar moeilijker dan snoeihout. Geforceerd drogen met restwarmte biedt perspectief, maar is momenteel nog
niet beschikbaar. Om overmatig transport te voorkomen is het dan wel
belangrijk om de biomassa ter plaatste te verbranden.

Natuurlijk drogen met omwerken

Deze optie is zondermeer mogelijk, maar vergt hoge investeringen (grond,
inrichting, omzetten).

Geforceerd biologisch drogen

De resultaten met geforceerd biologisch drogen geven geen reden om aan
te nemen dat deze optie reëel is.

Vijzelpers

Rietbiomassa kent veel ‘gebonden’ water, waardoor persen geen reële
optie is.

Balenpers

Zie onder vijzelpers. Bovendien zijn balenpersen waarschijnlijk niet
bestand tegen de omstandigheden en de grote krachten die nodig zijn
voor het persen van rietbiomassa.

Geotextiel

Zie onder vijzelpers. Alleen drogen is in geotextielzakken niet effectief.

Centrifuge

Rietbiomassa laat zich centrifugeren, maar daarmee kan niet het gewenste
vochtgehalte gehaald worden.

Turfblokken persen

Het persen van turfblokken, om ze vervolgens in het terrein aan de wind
te drogen, kan worden uitgevoerd met een mobiele strengpers. De kosten
bedragen volgens een grove schatting 32 euro per m3 gereed product,
oftewel 11 euro per m3 rietplagsel.
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6 AANBEVELINGEN
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Nuon hebben door deze studie zicht gekregen
op de mogelijkheden om rietbiomassa geschikt te maken als biobrandstof. De methoden
met goede potenties zijn allesbehalve uitgewerkt; daarvoor was dit praktijkexperiment
ook niet bedoeld. Voordat echter ingezet wordt op één of meerdere van deze opties zullen de genoemde partijen een beslissing moeten nemen over de strategie voor de toekomst. De volgende vragen kunnen daarbij aan de orde komen:
Wordt er ingezet op duurzame energie uit rietbiomassa?
Welke methode of methodes kunnen verder worden uitgewerkt?
Wie gaat de methodes in de praktijk brengen?
Welke partij wil welke investering leveren?
Zijn er mogelijkheden voor subsidiering van de volgende fase?
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BIJLAGE 1 CHEMISCHE ANALYSE RIETBIOMASSA

PRODUCT RAPPORTAGE:
Site
Lokatie
Monsterpunt
Bemonsteringsdatum
Monsternummer

MC7, Willem Alexander Centrale
Biomassa
Riet
18-06-2002
61949

Testomschrijving
Totaal vocht
Droge stof in Biomassa

Resultaat
37.86
62.14

Eenheid
%
%

Asgehalte in Biomassa bij 550 C
Asgehalte op droog

31.85

%

15167

KJ/kg

7961

KJ/kg

39.45
3.98
1.43

%
%
%

1.74

%

Verbrandingswarmte in Biomassa
Verbrandingswarmte op
droog
Stookwaarde van Biomassa
Stookwaarde op
oorspronkelijk
Elementair analyses in Biomassa
Koolstof (C) op droog
Waterstof (H) op droog
Stikstof (N) op droog
Zwavel m.b.v. ICP in Biomassa
Zwavel (S) op droog.
Kwik m.b.v. AAS-Hydride in
Biomassa
Kwik (Hg) op droog

< 0.10

mg/kg

< 1.0

mg/kg

1.0
2.8

mg/kg
mg/kg

0.07

%

< 0.5

mg/kg

38.2

mg/kg

< 2.0

mg/kg

< 3.0

mg/kg

12.4

mg/kg

Antimoon m.b.v. AAS-Hydride in
Biomassa
Antimoon (Sb) op droog
Seleen m.b.v. AAS-Hydride in
Biomassa
Seleen (Se) op droog
Seleen (Se) op droog
Chloride in Biomasa m.b.v. IC
Chloride (Cl) op droog
Arseen m.b.v. AAS-Hydride in
Biomassa
Arseen (As) op droog
Barium m.b.v. ICP in Biomassa
Barium (Ba) op droog
Cadmium m.b.v. ICP in Biomassa
Cadmium (Cd) op droog
Cobalt m.b.v. ICP in Biomassa
Cobalt (Co) op droog
Chroom m.b.v. ICP in Biomassa
Chroom (Cr) op droog
Koper m.b.v. ICP in Biomassa

1

Koper (Cu) op droog

8.8

mg/kg

71.8
5.9
9.01
4.92
0.69
0.43
1.30
0.34
0.63

% op as
% op as
% op as
% op as
% op as
% op as
% op as
% op as
% op as

177.0

mg/kg

< 25

mg/kg

8.40

mg/kg

22.2

mg/kg

3.64

mg/kg

15.5

mg/kg

Macrosamenstelling van
Biomassa
Silicaat (SiO2)
Aluminumoxide (Al2O3)
IJzeroxide (Fe2O3)
Calciumoxide (CaO)
Magnesiumoxide (MgO)
Natriumoxide (Na2O)
Kaliumoxide (K2O)
Titaanoxide (TiO2)
Fosforoxide (P2O5)
Mangaan m.b.v. ICP in Biomassa
Mangaan (Mn) op droog
Molybdeen m.b.v. ICP in
Biomassa
Molybdeen (Mo) op droog
Nikkel m.b.v. ICP in Biomassa
Nikkel (Ni) op droog
Lood m.b.v. ICP in Biomassa
Lood (Pb) op droog
Tin in Biomassa (Extern
uitgevoerd)
Tin (Sn) op droog
Vanadium m.b.v. ICP in Biomassa
Vanadium (V) op droog

Zink m.b.v. ICP in Biomassa
Zink (Zn) op droog
35
mg/kg
Opmerkingen:
De met "Q" gemerkte analyses op dit blad zijn door STERLAB geaccrediteerd. De met "E"
gemerkte analyses op dit blad zijn door een extern laboratorium uitgevoerd, dat STERLAB
geaccrediteerd is.
N.B. = Niet bepaald '!' = Buiten waarschuwingsgrens.
Monsterneming is niet opgenomen in de accreditatie. De analyseresultaten, die in dit rapport
zijn vermeld, hebben enkel betrekking op het aangeboden monster.
Chef laboratorium, Dhr. J.T. Boots
Afgeplagd riet afkomstig van Stichting Bos & Hout. Het gehalte Sn vermeld op de
rapportage is < 3.64 mg/kg.
Rapportnummer: R2002070130
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BIJLAGE 2 RESULTATEN DROOGPROEVEN GRONTMIJ/ECN
Selectie brandstoffen droogproeven
Er zijn twee brandstoffen geselecteerd voor het uitvoeren van de droogproeven.
Rietplagsel (materiaal dat vrijkomt bij het onderhoud van natuurgebieden) en snoeihout.
Deze biomassastromen zijn in redelijk grote hoeveelheden beschikbaar en zijn zonder
voorafgaande droogstap moeilijk te verwerken. Deze materialen zijn badge-gewijs
gedroogd in een geïsoleerd vat welke met droge lucht van resp. 85 en 155 ºC
doorstroomd werd. Door verschillende parameters zoals gewichtsafname,
luchthoeveelheid en temperaturen te meten kan inzicht worden verkregen in het
drooggedrag van de genoemde materialen.
Figuur 1
Schematische weergave van de proefopstelling
Gasanalyse monsters
voor meting van verontreinigingen en stof

T

monsternamepunt

drooggoed

Isolatie
plus tracing
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T
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massaflow
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roosterplaat

Droge
perslucht

tot 150 kg
Weegschaal
Registratie gewichtsafname
over de tijd

Elektrische Heater

Foto 1
Foto van de proefopstelling
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De opstelling bestaat uit een stalen, cilindervormig vat met een inwendige hoogte van
1.080 mm en een inwendige diameter van 162 mm. Onder in dit vat bevindt zich een
rooster waarop het drooggoed gestort kan worden. Als droogmiddel wordt technisch
droge perslucht gebruikt welke onder het rooster aan het vat wordt toegevoerd. De
luchthoeveelheid wordt gemeten en geregeld met behulp van een massflow controller.
Daarna wordt de lucht met behulp van een regelbare elektrische verwarming op de
gewenste temperatuur gebracht.
Om warmteverliezen naar de omgeving te voorkomen en eventuele condensatie van
vocht uit de drooglucht op de binnenwand te vermijden is het vat geïsoleerd en van
elektrische tracing voorzien. De natte lucht wordt via een geïsoleerde leiding met tracing
afgevoerd naar een in het laboratorium aanwezige naverbrander die de natte lucht
opwarmt, eventuele geurstoffen verbrandt en naar de buitenlucht afvoert.
Temperaturen worden gemeten na de elektrische verwarming en op meerdere plaatsen
onderin, in het midden en boven in het vat.
In de uitlaatleiding bevindt zich een gasmonstername punt. De vochtige lucht wordt
continu geanalyseerd op CO, CxHy, SO2 en O2, zodat geconstateerd kan worden of er
eventueel chemische reacties optreden tijdens het drogen.
De hele proefinstallatie staat op een weegschaal. De gewichtsafname over de tijd wordt
geregistreerd. Alle meetdata worden voor nadere analyse continu opgeslagen in het data
acquisitiesysteem van ECN.
Uitvoering van de proeven
Droogproeven zijn uitgevoerd met 2 typen biomassa: snoeihout en rietplagsel. Foto 2
toont een foto van een monster van beide materialen genomen voor en na het drogen.
Foto 2
Foto van het drooggoed voor en na droging
Snoeihout na en voor droging

Rietplagsel voor en na droging

Zowel van een monster snoeihout als van een monster rietplagsel is de samenstelling
geanalyseerd. Het resultaat is in tabel 1 weergegeven. In het monster snoeihout zit
opmerkelijk veel as. Mogelijk is dit monster niet representatief geweest (normaal
bedraagt het asgehalte minder dan 10 %).
In tabel 1 is een overzicht gegeven van de experimenten die met snoeihout en
rietplagsel zijn uitgevoerd.
]
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Tabel 1
Analyse resultaat van snoeihout en rietplagsel (as received)
Eenheid

Snoeihout

Rietplagsel

As

wt% dry

44,3

34,9

Vocht

wt%

26,7

79,4

Vluchtig

wt% dry

41,9

50,3

verbrandingswaarde (HHV)

MJ/kg (dry)

10,9

13,8

stortgewicht

kg/m3

240

500

Tabel 2
Overzicht experimenten

Type biomassa Luchttemperatuur Luchthoeveelheid
graad Celcius
liter/min
Rietplagsel
(as received)

85

300
600
120
300 tbv meting relatieve vochtigheid
300
600
120
300
600
120
300
600

155

Snoeihout
(as received)

85

155

Een luchthoeveelheid van 120 liter/min komt overeen met een (koude) luchtsnelheid in
de droger van 0,1 m/s (betrokken op lege reactor), 300 liter/min met 0,24 m/s en 600
liter/min met 0,49 m/s.
Bij aanvang van een experiment wordt het vat gevuld met 5 kg snoeihout of 10 kg
rietplagsel. Op tijdstip t = 0 wordt perslucht in het vat geblazen, wordt de heater op de
gewenste waarde ingesteld en wordt de tracing rond het vat aangezet. Alle
temperaturen, de uitlezing van de weegschaal en de samenstelling van de uitlaatlucht
worden continu in het data acquisitiesysteem opgeslagen en grafisch op het scherm
weergegeven. Het experiment wordt beëindigd als er geruime tijd geen gewichtsafname
meer wordt geconstateerd, alle temperaturen constant zijn en ongeveer gelijk zijn
geworden aan de ingaande luchttemperatuur na de heater.
Meetresultaten
Tijdens elke proef werd continu de gewichtsafname, het temperatuurverloop in de
droger en de CO, SO2 en CyHy emissie over de tijd gemeten. Dit leverde 11
gewichtsafname curven, 11 temperatuur curven en 10 emissie curven over de tijd op. Bij
een tweetal tests is de stofemissie bepaald; 300 liter/min bi 155 oC en 600 liter/min bij
85 oC). Een voorbeeld van een dergelijke temperatuur curve en gewichtafname curve is
gegeven in de figuren 4 (snoeihout) en 5 (rietplagsel).
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Figuur 2
Snoeihout: temperatuur- en gewichtcurven bij 302 liter/min en 85 ºC
snoeihout
120

6

100

5,5

80

5

60

4,5

40

4

20

3,5

0
0

100

200

300

400

gewicht [kg]

reactortemperaturen [°C]

302 ltr\min lucht bij 85°C

3
600

500

tijd [minuten]
TI28

TI29

TI30

TI32

TI33

TI34

TI35

gewicht

Figuur 3
Rietplagsel: temperatuur- en gewichtcurven bij 302 liter/min en 85 ºC
rietplagsel
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In bovenstaande figuren is o.a. te zien hoe de temperatuur van het drooggoed in de
droger gedurende de droogperiode verloopt. Op tijdstip t = 0 heeft het drooggoed de
omgevingstemperatuur en wordt gestart met het toevoeren van de warme drooglucht.
Hierdoor warmt het drooggoed op. De temperatuur stijgt tot een temperatuur die
theoretisch gelijk is aan de zgn. natte boltemperatuur (een evenwichtstemperatuur die
een nat, vrij verdampend voorwerp aanneemt als hij in een hete luchtstroom wordt
geplaatst). Zolang het drooggoed nog niet droog is houdt het drooggoed deze natte
boltemperatuur. Is het materiaal droog dan wordt het drooggoed verder opgewarmd
totdat de temperatuur gelijk is aan de temperatuur van de drooglucht. Wordt de
drooglucht van onderen af in een laag drooggoed geblazen, dan is het materiaal onderin
de laag sneller droog dan het materiaal boven in de laag. Hierdoor meet men een waaier
aan temperaturen die allemaal bij kamertemperatuur beginnen, daarna oplopen tot de
natte boltemperatuur, enige tijd stabiel zijn en vervolgens oplopen tot de temperatuur
van de ingaande drooglucht. Dit theoretische temperatuur gedrag komt goed uit de
gemeten figuren naar voren.
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Uit de meetresultaten kan men bijvoorbeeld de maximale droogsnelheid, de natte
boltemperatuur en de droogtijd bepalen. Door de gemeten waarden te vergelijken met
de waarden zoals die volgens de theorie van het drogen zouden moeten optreden,
kunnen conclusies worden getrokken over de droogeigenschappen van de onderzochte
biomassa. De resultaten stellen de drogerfabrikant in staat om een installatie te
ontwerpen waarmee biomassa met laagwaardige warmte gedroogd kan worden.
Conclusies uit de droogtests
Zowel het snoeihout als het rietplagsel is met warme lucht van 85 resp 155 ºC goed
te drogen. In alle gevallen kon een restvochtgehalte van 1 % of lager bereikt
worden.
De droogtest levert bruikbare data op voor het evalueren van droogkarakteristieken
van biomassa voor het ontwerpen van een installatie waarmee biomassa met
laagwaardige warmte gedroogd kan worden.
Snoeihout en rietplagsel bevat weinig ‘’vrij’’ vocht en veel ‘’gebonden’’ vocht (dit is
vocht dat in de poriën van het drooggoed gevangen zit en niet vrij kan verdampen).
Hierdoor is er geen lineaire vochtafname over de tijd waar te nemen. Desondanks
kan men globaal stellen dat de helft van het vocht in de biomassa (bijna) net zo snel
te verdampen is als vrij vocht. Daarna neemt de droogsnelheid af en kost het
drogen veel meer tijd. Snoeihout is dus “als vrij vocht” te drogen van 27 naar 14 %
vocht; rietplagsel van 80 naar 40 % vocht.
Hoe hoger de ingaande drooglucht temperatuur en hoe groter de drooglucht
hoeveelheid, hoe korter de droogtijd.
De temperatuur van de uitgaande natte lucht is 5 tot 16 ºC hoger dan theoretisch
mogelijk zou zijn. Hierdoor bevat deze lucht (in eerste instantie) per kilogram meer
vocht, wat de droogsnelheid vergroot, maar waardoor ook de energieverliezen
toenemen.
Rietplagsel is moeilijker te drogen dan snoeihout. Rietplagsel bestaat uit compacte,
vochtige klonten die moeilijk uit elkaar te halen zijn en waar de drooglucht
nauwelijks in kan doordringen.
De CO en SO2 emissies waren tijdens de proeven zeer gering. CO- en SO2-waarden
lagen beneden de detectiegrens. CxHy-waarden waren altijd kleiner dan 60 ppm.
CxHy zou dus bij zeer strenge emissie richtlijnen de nodige aandacht behoeven.
De stofuitworp is onder twee condities gemeten. Deze was 0,4 resp. 14,4 mg/Nm3.
Bij zeer strenge stofemissie eisen zal de stofuitworp nader beschouwd moeten
worden.
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BIJLAGE 3 STUDIEREIS FINLAND
Doel

Het doel van deze korte studiereis was het inventariseren van de praktijkervaringen in
Finland met het oogsten, bewerken en verbranden van veenachtige biomassa (turf) voor
bio-energiedoeleinden. Hiervoor is op 20 en 21 oktober 2003 een bezoek gebracht aan
een van de grootste turfleveranciers van Finland, Vapo, en aan een moderne bioenergiecentrales die gebruik maakt van turf als bijmenging in de biobrandstofmix: UPMKymmene in Kuusankoski. De reis is opgesteld en begeleid door een vertegenwoordiger
van Kvaerner; een fabrikant van bio-energiecentrales.De studiereis is gefinancierd door
Shell International BV.

Waarom is dit soort informatie van belang?
De Nuon gaat een nieuwe bio-energiecentrale bouwen in Almere, waarbij het de
bedoeling is om een mix van biobrandstoffen te gebruiken, waaronder waarschijnlijk
ook rietturf. Met het oog op de aanschaf van deze nieuwe centrale, is in mei 2003 door
enkele medewerkers van Nuon en Staatsbosbeheer (de laatste vanuit hun betrokkenheid
als mogelijke leverancier van biomassa voor deze nieuwe centrale), een bezoek
gebracht aan enkele Finse bio-energiecentrales. Zij hebben echter niet zozeer naar de
‘upstream’-kant gekeken, dwz naar de brandstofmix, maar vooral naar de performance
van dergelijke centrales. In het kader van een oriëntatie op de mogelijkheden van het
energetisch benutten van biomassa dat vrij komt bij het reguliere bos-, natuur- en
landschapsbeheer in Nederland, werd het door SBH zinvol geacht om zich op de hoogte
te stellen van de praktijkervaringen met de commerciële oogst en logistiek van
veenachtige biomassa, die al geruime tijd met succes wordt toegepast, o.a. in Finland.
Het gebruik van turf als biobrandstof vindt bijvoorbeeld ook op industriële schaal plaats
in Zweden, Ierland, Rusland en Brazilië.
Daarnaast is SBH, samen met SBB en NM betrokken bij een praktijkexperiment voor het
oogsten en voorbewerken van rietplagsel om het geschikt te maken voor
energietoepassingen. Rietplagsel zou je kunnen opvatten als een ruwe vorm van turf. We
hadden het vermoeden dat een aantal verwerkingsmethoden van gewone turf geschikt
zouden kunnen zijn voor rietplagsel.
Kvaerner
Net als vroeger in Nederland wordt turf in Finland al vele eeuwen als brandstof gebruikt.
De industriële toepassing dateert echter pas van begin jaren zeventig. Kvaerner kocht in
1974 twee oliegestookte energiecentrales, maar kort daarop begon de oliecrisis. Deze
centrales zijn toen omgebouwd tot kolencentrales, maar zijn tevens geschikt gemaakt
voor turf. Vanaf 1976 is men begonnen met het bouwen van nieuwe turf gestookte
centrales. Hiervoor werd de turf teruggedroogd tot 10-12 % vochtgehalte en vervolgens
verpulverd. Behalve turf werd er ongeveer 10% olie gebruikt als supportbrandstof.
Nadeel van deze methode is echter dat verpulverd turf zeer explosief kan zijn
(stofexplosiegevaar).
In 1981 is Kvaerner overgestapt op een andere verbrandingstechnologie: de bubbling
fluidised bed technology, waarbij een heet zandbed voor de vereiste
procesomstandigheden zorgt om de ingevoerde biomassa zo volledig mogelijk te
verbranden. Het vochtgehalte van de biobrandstof mag bij deze technologie behoorlijk
flexibel zijn: tussen 30 en 55%. De turf die in Finland voor energiedoeleinden wordt
geoogst, heeft aanvankelijk een vochtgehalte van 70-80%. Via op natuurlijke wijze aan
de lucht drogen wordt het vochtgehalte teruggebracht tot zo’n 38-42% (maximaal 50%)
voordat de turf de centrale ingaat..
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Turfwinning door Vapo
Vapo Oy is de grootste turfleverancier van Finland en houdt zich verder ook bezig met
het leveren van hout als biobrandstof en met compostering (turf als bodemverbeteraar).
Vapo heeft ook zelf enkele bio-energiecentrales in beheer. Meer info over dit bedrijf:
www.vapo.fi
Vapo heeft Finland onderverdeeld in drie regio’s, die weer verder zijn onderverdeeld in
verschillende teams. Tijdens de studiereis is een bezoek gebracht aan het team ‘Kouvola’
in Oost-Finland. In deze regio wordt zo’n 6 miljoen m3 turf per jaar geproduceerd en dit
Kouvola-team produceert jaarlijks zo’n 1 miljoen m3, wat correspondeert met een
primaire energie-inhoud van 900.000 GWh per jaar.
Voor de turfwinning worden grote turfvelden geëxploiteerd. Een gemiddeld turfveld is
450 ha; het kleinste veld 18 ha. De turflaag is gemiddeld 4 m dik.Van het bezochte veld
in de omgeving van Kouvola, is op dit moment, na 30 jaar exploitatie, ongeveer de helft
hiervan geoogst. Bij de exploitatie worden drie methoden gebruikt (zie ook aan eind van
dit verslag):
1 Schrapen
Het proces van turfwinning begint door het afschrapen van zo’n 2 cm turf over de
gehele oppervlakte van het turfveld . Het afschrapen beperkt zich tot de periode met
droog weer, wat in Finland neerkomt op het voorjaar en de vroege zomer. Dit levert
zo’n 40m3 per ha op per afschraapbeurt. Afhankelijk van de weersomstandigheden
kunnen zo’n 15-20 oogsten per jaar worden gehaald. De turf wordt twee maal per dag
gedraaid (geharkt) voor een optimale droging. Bij droog weer duurt het ongeveer 2
dagen tot het vochtgehalte is teruggebracht tot 35-42%. Het vochtgehalte bij aanvang
van het proces is zo’n 75-80%. Het water is gebonden, waardoor het
niet mogelijk is om het water er geforceerd uit te persen, zoals
bijvoorbeeld ook is gebleken bij een persproef in Nederland. Bij deze
proef in Nederland is een krachtige schroefpers gebruikt, waarbij het
water via kleine gaatjes in een centrale cylinder afgevoerd zou
worden. Tijdens de test bleek echter dat er slechts een zeer geringe
hoeveelheid water uitgeperst kon worden (het ‘vrije’ water). Daarna
kwam de turf er in slierten uit. De turf gedroeg zich dus plastisch.
Na het drogen wordt de losse turf op rillen geschoven en daarna machinaal verzameld
en gestort op grote turfhopen van 10 m hoog en een volume van 100.000 m3 aan de
rand van een berijdbare weg. De hopen worden meestal met plastic afgedekt. Voor het
transport naar de centrale wordt de hoop laag voor laag afgegraven, waarbij elke laag
van 1 meter dikte op 6 plaatsen wordt bemonsterd om het gemiddelde vochtgehalte en
de kwaliteit van de turf op dat moment te bepalen.
2 Stofzuigeren
In de jaren 70-80 werd de zogenaamde stofzuigmethode gebruikt. In plaats van het
bijeenschuiven van de losse turf op rillen in het veld en die met een transportband in
dumpers te storten, werd de turf verzameld door het op te zuigen. Deze methode werd
vooral toegepast bij de zogenaamde witte turf (het oppervlakte laagje dat bestemd wordt
als tuinturf, niet als biobrandstof). Momenteel wordt deze methode niet meer toegepast,
omdat het minder efficiënt en duurder is dan het bijeenschuiven van de turf.
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3 Briketteren

Deze methode verschilt van de vorige twee doordat de turf niet los
wordt geoogst, maar op het veld tot kleine worstvormige briketten
worden geperst. Voor een goede persing dient de turf behoorlijk
vochtig te zijn en het liefst ook een behoorlijk aandeel ruwe vezels
te bevatten. Dat verleend stevigheid aan de briketten.
Deze briketten zijn vooral geschikt voor kleinere centrales, die
hogere eisen stellen aan de brandstof, bijvoorbeeld ten aanzien van
het vochtgehalte. De productiekosten van turfbriketten liggen hoger
dan de productie van ‘losse’ turf.
Onderzoek heeft uitgewezen dat een doorsnede van de briketten
van 5-7 cm optimaal is voor droging, bewerking en transport. Afhankelijk van het weer
duurt het drogen ongeveer 10-14 dagen, waarbij het uiteindelijke vochtgehalte 20-30%
bedraagt. Dat is dus een stuk droger dan bij losse turf, maar het duurt wél langer voordat
de briketten zo droog zijn. Daardoor zijn er minder oogsten mogelijk per seizoen, zodat
ook de totale hoeveelheid geoogste turf per ha lager ligt. (ongeveer een derde lager).
Voor het briketteren van turf is in Finland een speciale machine gebouwd, die in de
driepuntsophanging van een tractor gehangen kan worden. De tractoren die voor dit
werk worden gebruikt in Finland hebben een vermogen van 170 Pk. In de bioenergiecentrales worden de briketten verkleind (verkruimeld) en gezeefd voordat in de
verbrandingskamer worden geblazen (zeefwijdte 25 mm).
Afgezien van de winning van turf is Vapo ook bezig met een grote praktijkproef van
2,000 ha met de pelletisering van jonge turf als biobrandstof, bedoeld voor de
consumentenmarkt. Het vochtgehalte van deze pellets is maximaal 10%. In de lente
wordt de turf geoogst bij heel droog weer. Ze bevat dan nog 30% vocht. De turf wordt
vervolgens geforceerd gedroogd met proceswarmte tot circa 10% en dan hydraulisch tot
pellets geperst.

Bio-energiecentrale van UPM-Kymmene in Kuusankoski
In 2002 is de bio-energiecentrale van UPM-Kymmene in Kuusankoski (iets ten oosten
van Helsinki) in bedrijf genomen. Dit is momenteel de grootste bio-WKKcentrale ter
wereld. De output van de centrale is 80Mwe electriciteit en 60 Mwth warmte voor
district heating en 125 Mwth proceswarmte in de vorm van stoom voor de er naast
liggende papierfabriek.. De centrale gebruikt een mix van 55% boomschors van de
papierfabriek van UPM-Kymmene die op hetzelfde terrein staat, 25% turf, 15%
versnipperd dunningshout en takken en 3% papiersludge (en soms een heel beperkt
aandeel zaagsel). De centrale is dus zeer flexibel in zijn brandstofkeuze, wat een groot
voordeel kan zijn. Ze geven in eerste instantie de voorkeur aan biobrandstoffen en
daarnaast gebruiken ze een bepaald aandeel (maximaal 30%) turf. Beiden
biomassastromen kosten ongeveer evenveel. Het gemiddelde vochtgehalte van deze
biomassamix is 45%, maar kan gedurende het seizoen (zomer/winter) variëren tussen 30
en 56%.
Naar zeggen van de bedrijfsleiding van de centrale is turf gemakkelijker te verbranden
dan schors, maar heeft wel een hoger aspercentage (5-7% tegenover 2-3% van schors).
Het as wordt in Finland vooral toegepast in de wegenbouw en deels gestort. De schors
bevat een gering percentage chloride, dat corrosie kan veroorzaken in de centrale. Turf
daarentegen bevat geen chloride, maar wel sulfaat (vooral calciumsulfaat). Dit sulfaat
heeft als voordeel dat het de chloride uit de schors bindt (in de vorm van
calciumcloride). Om een nog vollediger verbranding te verkrijgen wordt in deze centrale
gebruik gemaakt van ‘super heaters’, die uit een speciaal soort staal bestaan met een
hoog aandeel nikkel (56%), om corrosie zo veel mogelijk tegen te gaan. Dit speciale
staal wordt geproduceerd in Japan en Duitsland. Dergelijke super heaters worden
voornamelijk toegepast in de afvalverbranding.
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De Nederlandse rietbiomassa kan in sommige gevallen een zeker aandeel chloride
bevatten, wat wel eens problemen zou kunnen gaan opleveren tijdens de conversie.
Ook kan het de super heater beschadigen. Voldoende bijmengen van andersoortige
biomassa zonder chloride is een mogelijkheid om de negatieve effecten te ‘verdunnen’.
Een andere manier is te zorgen voor een voldoende grote verbrandingsoven. De chloride
komt deels ook in het zandbed terecht. Dus daar moet je mee oppassen.
Tot slot merkten onze Finse begeleiders op dat biomassavergassing naar hun idee geen
reële optie is. Dat is opmerkelijk, want in West-Europa blijft men zich hardnekkig
vastklampen aan het idee dat vergassing juist de toekomst heeft. Ongeveer tien jaar
geleden is er een aantal vergassingsintallaties gebouwd in Finland, maar die bleken te
slechte bedrijfsresultaten op te leveren: ze waren niet betrouwbaar genoeg en stonden
vaak stil, waardoor ze economisch niet uit konden. Voor bepaalde vormen van
afvalverbranding kan vergassing overigens wél perspectief bieden, maar voor ‘normale’
biomassa levert vergassing geen voordeel ten opzichte van verbranding. Het
veelgehoorde argument dat vergassing veel beter voor het milieu is omdat ze efficiënter
zouden zijn, konden ze ook ontkrachten: met de WKKcentrales van Kvaerner wordt een
boiler efficiency van 92% gehaald! Omdat een deel van de warmte afgezet wordt als
laagwaardige warmte voor district heating komt het overall rendement op 85%
efficiency uit.
Conclusies
In Finland is ons vermoeden bevestigd dat het (hydraulisch) persen van rietbiomassa
geen optie is voor het verlagen van het vochtgehalte. Dat werkt gewoon niet.
Zolang (goedkope) geforceerde droging met restwarmte niet mogelijk is, kan
rietbiomassa het beste op een natuurlijke wijze worden gedroogd met zonnewarmte.
Je hebt dan echter behoorlijk wat ruimte nodig.
De keuze van de verbrandingstechnologie, de beperkingen in het ontwerp van de
verbrandingsovens en de schaal van de centrale zijn cruciale factoren, die mede
bepalen welk aandeel rietbiomassa in de totale brandstofmix mogelijk is.
Aanbevelingen voor de verwerking van rietbiomassa
Voor verwerking van rietbiomassa zijn er twee situaties, die ieder een eigen aanpak
vereisen: verwerking op de rietlanden en verwerking buiten de rietlanden.
Voor de verwerking op de rietvelden ligt een kleinschalige (ambachtelijke)
verwerking tot een soort turfblokken het meest voor de hand. Hiervoor kan een
strengpers worden gebruikt of een mobiele steenpersmachine. Na het persen kunnen
de blokken worden gestapeld of op droogrekken worden gelegd voor verdere
droging.
Voor de grootschalige verwerking buiten de rietlanden ligt het voor de hand om een
centrale opslagplaats te creëren voor de ruwe biomassa uit de rietvelden (bij
voorkeur per platbodem daar naartoe getransporteerd) met ernaast ruimte voor een
droogveld. Voor de verdere voorbewerking kan gekozen worden uit twee methoden,
afhankelijk van de eisen aan de biobrandstof van de energiecentrale:
Methode 1
Verkleinen van de rietbiomassa
Uitspreiden op een droogveld met behulp van een reguliere mestverspreider (laag
van ongeveer 2 cm, waarvoor een relatief grote oppervlakte nodig is)
Regelmatig harken en keren voor optimale droging gedurende enkele dagen
Als de biomassa voldoende droog is, deze bij elkaar verzamelen en opslaan in grote
hopen en afdekken met plastic tot het moment van gebruik
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Methode 2
Verkleinen van de rietbiomassa
Tot briketten persen met een brikettenpers, zoals ontwikkeld en toegepast in Finland.
Tijdens het persen worden ze als een spoor achtergelaten op het droogveld. Ook
hiervoor is een droogveld van enige oppervlakte nodig, waarbij er om de twee
weken een nieuwe lading verse briketten wordt uitgespreid
Regelmatig keren van de briketten voor optimale droging.
Als de biomassa voldoende droog is, deze opslaan in grote hopen en afdekken met
plastic tot het moment van gebruik
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Peat production in the hands of independent contractors
Vapo Oy Energia's peat production is run along the same lines as most modern
production nowadays: Vapo has overall responsibility, but the actual production and
shipment of the peat relies on outsourcing and independent contractors.
Peat production is in the hands of general contractors, who in turn have employees or
sub-contractors. Likewise, peat shipments are in the hands of independent haulage
contractors.
Several production methods
Vapo has developed several methods for the
production of peat. The method used at a
particular peatland will depend on whether
milled or sod peat is being produced and
whether it is a single continuous area or
whether it consists of many smaller sections.
Vapo produces the majority of its milled peat
by the Haku method. The pneumatic
harvester, mechanical harvester and Peco
(peat collection) methods are also used.
There is a separate method for the production
of sod peat.
All of Vapo's methods are based on the use of tractors as haulage vehicles. The other
production equipment is produced to Vapo's designs in its own engineering workshops.
Haku method most widely used
Milling
Milling involves removing a layer of approximately 20 mm
from the peatland surface for drying. This layer is the milling.
The surface is milled using a 6.5-9 metre-wide miller.
Depending on the quality of the peat, either an active miller
with rotating blades or a passive miller with cutting edges is
used.
At the milling stage, the moisture of the peat is 70-80 per
cent, and should ideally be reduced to 40 per cent. The peat is dried using the heat of
the sun, so the peat has to be produced in the summer and the milling performed in
sunny weather. In an average summer there are 40-50 days when peat production is
possible.
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Harrowing
In order to assist drying, the milling is turned 1-3 times
during the drying period using a harrow with plastic spoons.
The harrow operates over a width of 19 metres.
Drying takes around two days in all. The temperature, wind
and the quality of the peat affect evaporation and thus the
time required. The peat removed in one milling is called a
harvest. There may be 15-20 harvests in a summer.

Ridging
Peat that has dried to the appropriate moisture level is piled
into the middle of a strip approximately 20 metres in width
by a tractor-towed milled peat ridger. The ridger works over
a width of approximately nine metres.
Underneath the ridger there are flexible brush elements
which ensure accurate lifting of the peat from the
production site. The ridge is a pile that is the length of the strip and is around 40 cm high
and 80 cm wide.
Loading
From the ridge the peat is loaded into a peat trailer by a
milled peat loader, which is a tractor-towed sod peat loader.
To load the peat, the trailer travels along the adjacent strip
and the peat is loaded into it by the belt conveyor. After this,
the strip is ready to be milled once again.
The trailers are around 30-70 cubic metres in size.
Stockpiling
Finally the peat is transported to the storage pile, which is
situated alongside the vehicle access road. One stack may
contain several tens of thousands of cubic metres of peat,
and there may be several stockpiles at a single production
site.
Stockpiling may be performed by driving a tractor-trailer
combination on to the stockpile and unloading the peat
there. Alternatively the peat is unloaded at the base and then
driven onto the stockpile with a bulldozer. When the
stockpile is ready, it is generally covered over with plastic.
Pneumatic harvester works like a vacuum cleaner
In the pneumatic harvester method, the first two stages, milling and harrowing, are the
same as in the Haku method. After that, the peat is collected and transported using a
tractor-towed pneumatic harvester.
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Collection
There are different models of pneumatic harvesters, but they
operate on the same principle. A pneumatic harvester works
like a vacuum cleaner: a fan creates a vacuum in the 40
cubic metre tank, and the peat is sucked into the tank through
suction heads and tubes.
In the latest suction trailer developed by Vapo, the exhaust air
from the fan is scrubbed so that the trailers can be used in
production areas where even minor amounts of peat dust may not be released into the
environment.
Stockpiling
In the pneumatic harvester method the peat is transferred to
the stockpile after collection in the same trailer. The tractorpneumatic harvester combination can be unloaded either on
top of the stockpile or next to it, as in the Haku method.

The harvester lifts the peat with a scraper conveyor
In the mechanical harvester method, the first two stages, milling and harrowing, are the
same as in the collection method.
Ridging and collection
The peat is ridged either in advance using a milled peat
ridger, as in the Haku method, or in conjunction with
collection using a six-metre wide V-shaped frontmounted ridger attached to the collection unit, which
collects the peat between the tractor's wheels. The frontmounted ridger has a flexible brush base as in the milled
peat ridger which gathers the peat efficiently.
In the Peco method the stack is made by combining ridges
In the Peco (peat collection) method, the first three
stages, milling, harrowing and ridging are the same as
in the Haku method. In this method, the peat is stored
on the field in a stockpile extending over the length of
the
strip.
This is done by moving the ridge in the middle of the
strip on top of the ridge on the adjacent strip using a
tractor-towed belt conveyor. This procedure may be
repeated 4-6 times.
The same process is repeated on the other side, thereby producing a stockpile containing
peat from 8-12 strips. On average there are 15-20 of these collection operations, or
harvest runs, each summer.
Stockpiles of this type are intended for winter deliveries since they are not next to access
roads. Winter access roads must be built in order to transport the peat away.
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Sod peat is produced in cylindrical or wavy ribbon form
Lifting

Sod peat is milled from the production area at a depth of 3050 cm using a sod peat loader with a lifting plate or screw
fitted with cutting blades. The milling moisture of the peat is
over 80 per cent.
At the same time the lifting machine macerates the peat with
its screw gear and compresses and shapes it through its
nozzles into sods, which are left on the field to dry. The sods
are either cylinders 40-70 mm in diameter or wave-shaped ribbons.

Harrowing
The sods are dried for 1-2 weeks, during which time they are
harrowed 1-2 times by a harrower with a working width of 19
metres. The aim is to decrease the moisture of the sods to
around 35 per cent.

Ridging
Harvesting is performed in the same way as in the Haku
method. The sods are brought to the ridge by a tractor-towed
ridger, and the revolving plastic plates separate out the fine
aggregate contained in the sod peat.

Loading
The sods on the ridge are loaded by a sod peat loader onto a
tractor-towed trailer. The sod peat loader also has a screen.

Stockpiling
The sod peat is transported to roadside stockpiles by a tractordrawn trailer. Stockpiling is generally performed by an
excavator.
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