
Ketenanalyse/Initiatief Schotgroep BV – CO2 prestatieladder 

 

Torrefactie conversietechnologie 

 

Inleiding 

In het kader van het behalen en handhaven van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Schotgroep 
B.V. een analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft de 
ketenanalyse van groenafval. 

 

De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren van CO2-
reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de voortgang. Op 
basis van het inzicht in de scope 3 emissies en de ketenanalyse wordt een reductiedoelstelling 
geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd wordt actief gestuurd op het 
reduceren van de scope 3 emissies. Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen 
keten en sectorgenoten die onderdeel zijn van een vergelijkbare keten van activiteiten is hier 
nadrukkelijk onderdeel van. Schotgroep B.V. zal op basis van deze ketenanalyse stappen 
ondernemen om partners binnen de eigen keten te betrekken bij het behalen van de 
reductiedoelstellingen. 

 

Primaire & Secundaire data  

In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van secundaire data die we deels via 
desktopresearch konden vinden en deels hebben opgevraagd. De primaire data Ketenanalyse is door 
Schotgroep B.V. zelf aangeleverd. Voor cijfers over de uitstoot worden gegevens van de Europese 
Commissie gebruikt. Verdeling Primaire en Secundaire data Primaire data - Gegevens over huidige 
hoeveelheden groenafval Secundaire data - CO2 uitstoot verwerkingssysteem – Europese Commissie 

 

Identificeren van schakels in de keten  

Groenafval wordt als volgt gedefinieerd door het Landelijk Afvalbeheerplan: “Materiaal dat vrijkomt bij 
aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen. Tevens vergelijkbaar afval, 
bijvoorbeeld grof tuinafval, berm- en slootmaaisel, afval van hoveniersbedrijven, agrarisch afval etc. 
Tenslotte ook gescheiden ingezameld grof tuinafval van huishoudens.” 

De bedrijfsactiviteiten van Schotgroep B.V. op het gebied van groenonderhoud zijn onderdeel van een 
keten van activiteiten. Zo moet materieel naar locatie getransporteerd worden, de locatie moet 
onderhouden worden en hierna moet afval dat hierbij geproduceerd is verwerkt worden op een 
verwerkingslocatie. Deze activiteiten gaan gepaard met energiegebruik en emissies.  

 

 

 

 

 

 

 



Ketenstappen  

Bijlage 1 beschrijft de diverse fases in de keten van groenonderhoud. Hieronder worden deze stappen 
omschreven. Zoals eerder uitgelegd wordt er gefocust op het verwerken van het materiaal dat vrijkomt 
bij de onderhoudstaken.  

 

Ketenpartners Torrgas/groenafvalverwerking  

Binnen de keten van het groenafval werkt Schotgroep B.V. samen met o.a. Gemeentes, regio’s, 
wetenschappelijke instituten als ketenpartner: 
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• Subsidies
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• Marketing /  
communication 
support

• Suppliers & 
producers
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• Dev. Ops and
• IT service 

companies

• R&D and Tech. 
development
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• Project controls
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O&M

• Structural and 
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Team members and support roles

• Service 
processes and 
workflows

• Partner 
interfaces
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agreements

• Tools and 
communications

• Software/  cloud
• Complaints
• Risk mitigation

Technology development history

E. Eijmans and R. Post van der Burg found Topell. In 
2010 awarded by Bloomberg and WEF. € 50 million 
investment in large scale torrefaction plant. In 2012  
Torrgas is founded.

Delft University of Technology and E.ON GmbH start 
development of reactor technology that can handle 
herbaceous biomass.

Dr. Y. Joshi, Prof. dr. ir. W. de Jong and E.ON 
engineers develop the concept for torrefaction of 
herbaceous biomass. Pilot plant at Delft UT. 

Delft UT approaches Torrgas team proposing that to 
take reactor development to commercial stage Dr. J. 
Yoshi joins Torrgas team.

Torrgreen is founded by E. Eijmans, R. Post van der 
Burg and D. Schot, CEO of Schot Groep. Transfer of all 
IP rights is transferred from TU Delft to Torrgreen. 
E. Krishnamurty joins the Torrgreen team.

Commissioning and testing of 100 kg/ hr reactor. TRL6 
completed. Production of torrefied biomass for 
characterizing performance and small-scale trials, BoD
and construction of 0.4 mt/ hr reactor.

TRL7 of Torrgreen system. Test location Rotterdam. 
Torrpower formally founded and assembly of TP pilot 
skids. A. Spliet joins Torrgreen Holding.

Team

 6 professionals with over 80 years combined experience in 
torrefaction, logistics & trading and decentralized energy solutions

 Shareholders in executive management team

 Core team:

Technology 
manager

BD and 
marketing
manager

General 
manager

Projects and 
operations 
manager

Services 
manager

2006
-

2012

2011

2011
-

2015

2016

2017

2019 
-

2020

2021
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Kwantificeren van emissies (lokaal)  

Bijlage 2 (HWR inventarisatie) geeft een overzicht weer van wat er nu gebeurt met het groenafval in 
de regio Hoekse Waard.  

Doordat planten en bomen juist CO2 opslaan is er bij groenafval vaak sprake van een negatieve CO2 
uitstoot. Pas wanneer de CO2 verwerkt wordt op zo’n manier dat de koolstof weer vrijkomt in de vorm 
van CO2, is er netto sprake van een neutrale of positieve CO2 uitstoot. Voor het storten en 
composteren van groenafval worden gegevens gebruikt van de Europese Commissie. Deze gegevens 
worden ook gebruikt om het hergebruik in de vorm van houtsnippers en Bokashi te schatten. Volgens 
de Europese Commissie komen broeikasgassen bij composteren en storten op meerdere manieren 
vrij. 

 

Voor composteren zijn er verschillende manieren, zo kan er naast normaal composteren ook energie 
opgewekt worden met de gassen die vrijkomen bij anaerobe fermentatie. Ook de warmte die bij het 
composteren vrijkomt kan gebruikt worden. De waardes in de tabel zijn in kg CO2 - equivalent per ton 
afval. 



 

Project Torrefactie 

Biomassa bestaat uit organische koolstofketens, opgebouwd uit water + CO2 + wat nutriënten (w.o. 
kalium, stikstof, fosfaat). 

 
Er zijn 3 hoofdtechnieken om energie uit biomassa te halen: 

 
a. verbranden:  

Dit levert direct energie op en breekt de koolstofketens weer af tot CO2 en water. Is het minst effectief 
en efficiënt. Voorstanders pleiten ervoor die CO2 dan af te vangen, onder de grond op te slaan of in 
de chemische industrie te verwerken als grondstof. Dit is duur en er is veel tegenstand. Wanneer je 
jaarlijks niet meer verbrandt dan door de natuur aan plantengroei erbij komt is dat CO2 neutraal. In het 
klimaatverdrag van Parijs is op grond daarvan uitonderhandeld dat verbranden van biomassa meetelt 
met het realiseren van de klimaatdoelen en zijn daar grote subsidies voor. Dat zijn Brussel en Den 
Haag nu langzaam aan het terugdraaien omdat dat zo niet werkt (contracten verbreken kost heel 
veel).  

 
b. vergisten:  

Dat is microbiologische/bacteriologische afbraak van de koolstofketens tot vnl. methaangas en 
digestaat. Wanneer beide verbruikt zijn heeft dat energie opgeleverd en komt de CO2 ook weer in de 
lucht. In vergelijking met verbranden wel met met de nodige vertraging; 
 

c1. vergassen:  

Er zijn vele verschillende vormen van vergassen. Waar vergisten een vorm van biologische 
vergassing is, zijn er diverse vormen van synthetische vergassing, door chemische technologie. Dat 
levert syngas op (waar o.a. ook waterstof in zit), in hoogwaardige vorm bruikbaar voor de hele 
chemische industrie (die daar nu miljarden m3 aardgas en ook veel CO2-uitstoot voor gebruikt), in 
laagwaardige vorm geschikt als brandstof voor WKK-installaties of bijmenging bij andere brandstoffen. 
Afhankelijk van het type chemische technologie wordt er een grotere of kleinere hoeveelheid van de 
koolstof vastgelegd in gemaakte producten en in het restproduct wat char wordt genoemd. Dat is een 
zeer resistent materiaal dat de koolstof vele decennia sterk vasthoudt. 

 
c2. Torrgreen/Torrgas hebben een bijzondere technologie van torrefactie ontwikkeld (bewerken en 
verdichten van biomassa), om het zodanig chemisch-technologisch te kunnen vergassen dat bijna alle 
koolstof wordt vastgelegd als char, een resistente vaste stof die decennialang niet verweerd, dus waar 
de CO2 in blijft zitten. Dat betekent dus een hoge negatieve voetafdruk! Ook mineralen als stikstof 
worden in de char vastgelegd. Is dus een zeer unieke technologie om reststromen biomassa in het 
Groene Hart  te verwaarden: riet van de plassen, organisch materiaal uit  de glastuinbouw, ook uit de 
watergangen van het Hoogheemraadschap, van wegbermen, mest, etc.:  
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Processtappen en planning van activiteiten 

Opschalen proefinstallatie conform hoofdtechniek c2 in vestiging Numansdorp 2023 i.s.m. met diverse 
internationale partners. E.e.a. moet uiteindelijk leiden tot een verplaatsbare (kleinschalige) installatie 
welke direct ingezet kan worden op de locatie waar biomassa ontstaat (2024 e.v.) tot grote 
productielokatie medio 2030: 



Technical development strategy and targets (Torrgreen Holding)

1: Regional Demo’s, lessons learned in our backyard

 Test facility Rotterdam, Netherlands.

 TRL 8 facility Almere, Netherlands. (Proof of Concept).

 Further commercial development will be executed in parallel 
to the technical improvements of the Torrgreen System.

2: Start commercial sales with strategic partner

 Turn-key or license agreement on regional or feedstock type 
basis.

 Focus on customers with large potential.

3: Acceleration per region

 Add rental model, creating opportunities for higher margin 
per system, long term sustainable revenues and operations 
as Energy Supply Company to Torrpower decentralized 
power. 

 Local service company (with partner).

 Potentially local production of Torrgreen and Torrpower 
Systems.

Milestone targets

 Technology

Torrgreen TRL 7 start testing 
< Q2 2022

Torrgreen TRL 8 and Torrpower TRL 8 start 
testing 
< end 2022

Torrgreen and Torrpower TRL 9 start operation 
< end 2023

 Market

Almere TRL 8 assets (TG and TP) in operation 
< end 2022

Launching customers signed 
(TG and TP) 
< end Q1 2023

1st Successful commercial operation 
(TG and TP) 
< end 2023
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Market Development scenarios: organic growth vs. investing in accelerated development
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Rol Schotgroep BV 

Schotgroep faciliteert en financiert (deels) dit project: 
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Required investments for Torrgreen growth scenarios

Organic growth

 Setup Commercial teams: 

1 M€

 Build production capacity (India):  

1 M€ (2023-25),  3 M€ (2028)

 Setup service & logistics

2 M€

 On balance Assets for Rental model:

240 M€ investment till 2030 in a portfolio of 

nearly 400 units.

Accelerated development

 Setup Commercial teams: 

2 M€

 Build production capacity (India+?):  

2 M€ (2023-25),  3 M€ (2026),  2 M€ (2028),  
5 M€ (2029)

 Setup service & logistics

5 M€

 On balance Assets for Rental model:

580 M€ investment till 2030 in a portfolio of 

over 1000 units.

 



 

Doelstellingen in CO2 reducties 

Doelstelling is om het door Torrefactie geproduceerde biobrandstof o.a. in te zetten ten behoeve van 
eigen bedrijfsmiddelen in 2024 (tot 1000 ton CO2 emissiereductie per jaar). Daarnaast zal Torrefactie 
grootschalig worden uitgerold als (lokale) energieopwekking zowel bij verwerking van biomassa in 
zowel nationaal als internationaal hetgeen zal leiden tot aanzienlijke CO2 emissie reductie. 

 

Meetbaarheid en KPI’s 

Mate van vervanging van reguliere fossiele brandstoffen door biobrandstoffen (voor Schotgroep). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bijlage 1 Ketenbeschrijving afvalverwerking Hoekse Waard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 2 HWR inventarisatie Cirkellab 

 

 

 


