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db Technologies bv 

Welkom  

Karl Dirkes

Jan Oude Grote Bevelsborg

Wat kunnen we doen

– Het omzetten van hout in elektrische energie 
door middel van vergassing

– Oude techniek gemoderniseerd naar huidige 
industriële maatstaven

Het omzetten van hout in 
elektrische energie door middel 

van vergassing 
Hout vergassing:
• Een complete oplossing voor het 

produceren van elektrische energie en 
warmte uit schone houtresten.

• Per blok in capaciteiten van 250kW 
elektrisch en 500kW warmte. Hiervan 
wordt evt. ca. 250kW voor het drogen 
gebruikt.

• Veelvouden hiervan zijn mogelijk.

Wat is vergassing 

Hout vergassing:
• Hout wordt opgewarmd tot zeer hoge 

temperatuur, vervolgens ontstaat er 
gas.

• Dit gas is goed brandbaar maar bevat 
nog roet

• Na reiniging wordt het gas schoon
• Hiermee kan een speciale motor 

worden aangedreven (net als lpg) d
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Systeem beschrijving vergasser
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Mogelijke opstelling 250kW 250 kW  

Gebouw, generator en 
besturings container

Droger, vergasser, 
gasreiniging

Mogelijke opstelling 1MW 1000 kW  

Gebouw, generator en 
besturing container

Vergasser

motor

gasreiniging
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Hout vergassing kengetallen 
van een 250kW module

•Input:

•Houtsnippers geschredderd 50mm G50 190kg/h 1450ton/jaar

•Biodiesel 7l/h 53m³/jaar

•Output:

•250kWh elektriciteit 1.9 GW/jaar @7600 bedrijfsuren per jaar

•240kWh warm water (80 gr) 1.8 GW/jaar @7600 bedrijfsuren per jaar

•Rendement 25-28% elektrisch

•Totaal rendement 92%

Houtvergassing kengetallen
van een 250kW module

•Output:

•Emissie: beter dan Duitse TA-Luft eisen
Stof (<10mg/mn3, CO /NOx <1000mg/mn3, SO2 <100mg/mn3,
Formaldehyde.<30mg/mn3.

•Houtskoolpoeder: 105 T/jaar (7MJ/kg goed voor BBQ-briketten)

•Teer: 60T/jaar (tbv verbranding of asfalt)

Waarom een vergasser

• Milieu aspect: 100% groene energie
• CO2 neutraal
• Zeer lage emissie, veel lager dan bij 

verbranding
• Subsidie mogelijkheden
• Op de toekomst voorbereid, greenhouse 

effect.
• Eco efficiënt

Mogelijke toepassingen

• Bosbouw, beschikken over resthout
• Loonbedrijven
• Grote houtverbruikers
• Gemeente werken met hout inname
• Bedrijven met schoon afvalhout
• Ontlasting van het stroom netwerk (Grit)
• Onafhankelijkheid warmte leveranciers en 

stroom leveranciers

Wat kan niet

• Jong, groen snoeiafval
• Zand in het materiaal
• MDF, spaanplaat
• Gelakt hout

• Fijn materiaal (<10mm)
• PVC
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Onderhoud

Duurzaamheid
• Motor, wordt in schepen toegepast in 

vermogens tot 1500kW

• Wordt laag belast => weinig slijtage
• Langs draaiende: 27000 uur

• Motor, klein onderhoud regelmatig
• 25000-40000 uur revisie
• Installatie reinigen elke 500uur

Financieel

• Kostprijs installatie ca 1.1miljoen €
• + Opbrengst stroom 250kW x 7600uur x 

0.2€
• + Verkoop houtskool
• + Verkoop warmte
• - inkoop hout
• - onderhoud
• - afvoer teer

Dank u voor uw aandacht

db Technologies BV

•Jan Oude Grote Bevelsborg

•Karl Dirkes


