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BRANDSTOFFEN VAN DE TOEKOMST

erwarmen we binnenkort met

synthetische brandstof?

INERATEC
SYNTHETIC FUELS

Net nu overheden plannen maken om stookolie voor verwarming af te bouwen,
lijken CO-neutrale vloeibare brandstoffen binnen handbereik. Dreigen we het
kind met het badwater weg te gooien?

De nieuwe Vlaamse regering neemt zich tot nader order voor om vanaf 2021 stookolie-

VAN CO2 NAAR BRANDSTOF

ketels bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties te verbieden. Vanaf 2021 zou

Om daarop een antwoord te vinden stonden we onlangs in Karlsruhe, een Duitse uni-

het bovendien verboden worden om een bestaande stookolieketel te vervangen als er een

versiteitsstad op 500 km ten zuidoosten van Brussel, aan een flesje te ruiken met een

aardgasnet in de straat ligt. Het geplande verbod is een nieuwe poging om een eerder plan

vloeistof die net daarvoor uit een kraantje was gedrupt. Het rook als een wat scherpe

uit 2018 uit te voeren dat toen een stille dood stierf. Toen was de Vlaamse regering even

grappa, maar de vloeistof heeft alle eigenschappen van stookolie en je kan hem zo in

van plan om de verkoop van stookolieketels te verbieden vanaf 2021. Behoorlijk ingrijpend

je auto of je verwarmingsinstallatie gieten. Maar anders dan de stookolie of diesel waar

als je weet dat een vijfde van de Vlaamse gezinnen zijn huis met stookolie verwarmt.

je dat vandaag mee doet, is deze brandstof het product van een proces dat waterstofgas en CO, onder hogedruk transformeert in benzine, kerosine, diesel of stookolie

Stookolie uitfaseren lijkt een logische stap: verwarmen op fossiele brandstoffen stoot CO,

en wax. Drie Duitse ingenieurs van amper 30 wonnen vorig jaar twee prestigieuze

uit en als er één ding is dat de klimaatjongeren en de alarmerende rapporten van weten-

innovatie-awards met hun start-up Ineratec. Hun systeem werkt, is betrouwbaar en zou

schappers ons hebben geleerd, is het dat de uitstoot van CO, omlaag moet.

— naar eigen zeggen — in industriële toepassingen brandstof kunnen produceren aan

De stookoliefederaties vrezen echter dat men het kind met het badwater weggooit. Niet

0,7 euro per liter, afhankelijk van de prijs van groene stroom. Dat is bijzonder dicht bij

de stookolieketels zijn het probleem, luidt het. Wel wat erin verbrand wordt. Er is niets mis

de productieprijs van conventionele diesel en stookolie, die rond de 0,5 euro/liter ligt.

met prima systemen die een rendement van net geen 100% halen — als je tenminste over

We bevinden ons in een oude productiehal van Siemens. De elektronicagigant trekt

een hedendaagse condensatieketel beschikt.

eruit, start-ups trekken erin. De ruimtes zijn modulair. Philip Engelkamp, een van de

Het verdedigingsmechanisme van de sector is drieledig. Om te beginnen moeten bestaande

drie oprichters van Ineratec, droomt er al van de hele productiehal in beslag te nemen.

installaties vervangen worden door condenserende hoogrendementsketels, een ingreep

“Binnenkort assembleren we onze productie-eenheden volledig met robots. Dan

die niet alleen een energiebesparing van 30% oplevert, maar meteen ook de uitstoot

hoeven we alleen nog op een knop te drukken om het volledige productieproces te

met 30% terugdringt. Nog beter is om je huis te isoleren en in hernieuwbare energie te

starten.”

investeren. Door zonneboilers of warmtepompen te combineren met stookolie, reduceer

je het energieverbruik nog meer en daalt de schadelijke uitstoot. En uiteindelijk zal je in
dezelfde hoogrendementsketels zelfs geen stookolie meer verbranden, maar hernieuwbare
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biobrandstof of synthetische brandstof. Maar hoe realistisch is dat laatste deel van het plan?
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1À OINERATEG:

Philip Engelkamp ontwikkelde met twee collega’s een modulair
systeem dat synthetische brandstof kan maken uit lucht en stroom.

OINERATEC

Philip Engelkamp slaagt erin om het allemaal eenvoudig te laten klinken. Het enige dat je

hebt ongeveer 7 ton stro nodig.” Hij pauzeert. “Voor 1 ton brandstof.”

nodig hebt voor dit proces is goedkope groene stroom en CO. Het volledig geautomati-

Ook deze brandstof is duurder in productie dan conventionele olie. “Het belangrijk-

seerde systeem produceert bruikbare brandstof in drie stappen. Voorlopig is het allemaal

ste van deze installatie is dat we hebben kunnen bewijzen dat het procedé werkt,”

nog kleinschalig, maar hetis belangrijk om daarbij te noteren dat de start-up nog maar pas

zegt Zimmerlin. “We hebben berekend dat we in een opgeschaald industrieel proces

sinds 2016 actief is (al gingen er jaren van research aan vooraf).

een productieprijs zouden hebben die tussen de 0,7 en 2 euro per liter zou liggen —

Uit het kraantje bij de demonstratiecontainer druppelt amper een liter brandstof per dag.

1,4 euro per liter lijkt een aanvaardbare hypothese. De prijs wordt vooral bepaald door

Daarmee ga je het klimaatprobleem niet oplossen. Maar Ineratec heeft ook al grotere instal-

de kost van de grondstof waarmee we werken.”

laties draaien, die twee vaten olie (338 liter) per dag produceren. En tegen 2020 zitten ze

De installatie is onder meer afhankelijk van Europese subsidies en verwerkt tot hiertoe

aan meer dan 1.000 liter per dag per installatie.

alleen stro — hetis belangrijk dat er geen concurrentie is met voedselgewassen en dat

We worden in een busje gestopt — dat tot nader order gewoon op diesel rijdt — en naar een

er dus alleen met landbouwafval wordt gewerkt. Maar Zimmerlin maakt zich sterk dat

andere container gevoerd op de terreinen van het KIT (Karlsruher Institut für Technologie).

ze net zo goed brandstof zouden kunnen maken met recyclageplastic.

“Geen foto's alstublieft”, waarschuwt het communicatiemeisje. Deze installatie werkt vol-

En de prijs? “Aan 1,4 euro per liter zijn we ongeveer drie keer duurder dan conventi-

gens hetzelfde principe als de container die we eerder in de Siemens-hal zagen, maar deze

onele brandstoffen. Veel hangt dus af van de prijsheffingen op uitgestoten CO. Het

staat in de buitenlucht, naast een module van Climeworks. Dit is de eerste commerciële

is de politiek die daarover beslist. Vanaf het moment dat je 120 euro per uitgestoten

toepassing die CO, rechtstreeks uit de atmosfeer haalt. Het zet een mens aan het dromen:

ton CO, moet betalen, zijn wij competitief.”

deze container heeft niets anders nodig dan stroom en lucht om brandstof te maken. De
kostprijs is nog wel een issue: CO, uit de atmosfeer oogsten kost ongeveer 1.000 euro/
ton. Dat is meer dan 100 keer die momenteel in de CO,-emissiehandel wordt betaald voor
een ton CO. Vandaar dat Ineratec zijn installaties liever neerpoot op plekken waar pure en
onverdunde CO, ter beschikking is, zoals in de cementindustrie. Die lui zijn blij dat ze hun

HOE ZIET DE ENERGIEMIX VAN DE TOEKOMST ERUIT?

CO, aan iemand anders kwijt kunnen dan aan frisdrankfabrikanten.
Onze energievoorziening zal meer en meerelektrisch en hernieuwbaar zijn.
BRANDSTOF UIT STRO

Daarnaast moeten we inzetten op energie-efficiëntie en energiebesparing. In een

Het busje voert ons naar ingenieur Bernd Zimmerlin. Hij stuurt de processen bij Biolig, een

aantal situaties zullen vloeibare brandstoffen wellicht nog lange tijd noodzakelijk
blijven. Denk aan vrachtverkeer op de lange afstand, vliegtuigen en boten. Ook
voor woningen die een dermate grote energievraag hebben dat warmtepompen
geen optie zijn, zijn synthetische vloeibare brandstoffen een mogelijke optie.

reactor die diesel, benzine en kerosine maakt uit… stro. De containers van Ineratec verzinken

in het niets bij deze installatie, zo hoog als een flatgebouw en een klein huizenblok breed.
Aan de ene kant gaat er stro in, aan de andere kant komt er brandstof uit. Zimmerlin houdt
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wel van een grapje. Hoeveel kilo stro heb je nodig om een liter brandstof te maken? “Je
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