
Schotgroep werkt al geruime tijd aan een zeer innovatief ketenproject waarvoor eerst technologie 
ontwikkeld dient te worden. De eigenaar van Schotgroep is grootaandeelhouder in Torrgreen, de 
technologie ontwikkelaar. 

De techniek behelst het omzetten van allerlei laagwaardige reststoffen uit de bouw, landbouw, infra 
en bosonderhoud in een waardevolle groene brandstof en/of basis grondstof voor de energietransitie. 
Dit zijn vaak problematische reststoffen, doordat de logistiek en verwerking economisch niet rond te 
rekenen zijn. Dit komt door de enorme variatie is vorm, afmetingen, vochtgehalte en taaiheid en de 
vaak grote afstand tussen de bron en potentiële gebruiker. 

De reststoffen worden middels de nieuwe technologie, Torrgreen genoemd, omgezet in “biokolen”. 
Dit gebeurt door een proces dat torrefactie heet. Torrefactie is een thermochemisch proces dat 
vergelijkbaar is met pyrolyse, maar maakt gebruik van een lagere temperatuur (200-300°C). Het 
resulteert in een brandstof die qua eigenschappen veel lijkt op steenkool. Het woord 'torrefactie' is 
afgeleid van het Franse 'torrefier', wat roosteren betekent. Het is hetzelfde proces wat gebeurt met 
het roosteren van koffiebonen.  

Het unieke aan de Torrgreen technologie is dat het mobiel is. 
Dit houdt in dat het systeem in enkele 20-voets containers 
geïnstalleerd kan worden op de plek waar de reststromen 
vrijkomen. Het voordeel hiervan is de logistiek 8 tot 30x  
goedkoper kan worden, in geval van respectievelijk 
houtachtige  of stroachtige reststromen. Hierdoor zijn dus 
veel minder vrachtwagenbewegingen nodig en in principe, in 
geval van dieselmotoren, dus minder CO2 uitstoot. In geval 
van het niet verwijderen van agri residuen wordt dit vaak nog 
verbrand of simpelweg omgeploegd of op een stortplaats 
gedumpt, waarna in het rottingsproces methaan vrijkomt. 
Dat is een veel zwaarder broeikasgas.  

Daarnaast is het een zogenaamd “fixed bed” reactor. 
Hierdoor kunnen ook lastig te verwerken stroachtige of 
inhomogene reststromen verwerkt worden. Dit houdt in dat 
stromen die nu op de stort belanden, of verbrand worden in 
bijv. cementovens, een hogere toegevoegde waarde krijgen 
door ze lokaal te torreficeren en efficiënt te vervoeren, dan 
wel direct om te zetten in een elektriciteit in Torrpower, een 
100% dochter van Torrgreen. Torrpower is een bio wkk, die 
middels vergassing en een syngas motor met hoog 
rendement elektriciteit en warmte produceert van het 
getorreficeerde materiaal (zie afbeelding hiernaast en 
schema hieronder). 

Schotgroep voorziet op diverse locaties de Torrgreen en Torrpower systemen te plaatsen en hiermee 
binnen de keten middels een hoogstaand innovatie traject reststromen efficiënter en duurzamer in te 
zetten in de keten. Zo kunnen met Torrgreen geproduceerde biokolen direct worden bijgestookt in 
kolencentrales, of worden toegepast bij staalfabrieken. Hiermee wordt fossiele brandstof bespaard. 
Een andere toepassing is Torrpower, hiermee wordt eigen, groene, energie geproduceerd en dus 
minder fossiele brandstof gebruikt. Een derde toepassing is grootschalige vergassing waarmee groen 
syngas (H2 + CO) gemaakt wordt. Dat wordt vervolgens omgezet in bijv. groene methanol voor 
scheepvaart, of in groene kerosine voor de luchtvaartindustrie. Ook wordt syngas gebruikt als basis 
moleculen voor de chemische sector. 

In de keten zorgt Torrgreen’s technologie dus voor een lagere CO2 of methaan-uitstoot. 



 

   

  



 


