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Biogas Holland
is gespecialiseerd in
ontwerpen, produceren, installeren,
inspecteren en onderhouden van biogasinstallaties
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Tijdens het vergisten van organische reststoffen (bijvoorbeeld rioolslib, afvalwater, natuurgras of 
huishoudelijk afval) en mest ontstaat biogas (op een stortplaats genaamd stortgas), een mengsel van 
methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2). Tijdens het biologisch proces ontstaan tevens bijproducten 
(waaronder waterstofsulfide (H2S), waterstofgas (H2) en siloxanen) welke verwijderd dienen te worden 
daar deze negatieve effecten kunnen hebben op de gaskwaliteit of de biogasinstallatie. Biogas Holland 
heeft zich gespecialiseerd in alle facetten binnen het proces van biogas en stortgasbehandeling, biogas 
benutting en industriële warmtesystemen.

Werkzaamheden
Biogas Holland is gespecialiseerd in het 
ontwerpen, produceren, installeren, inspecteren 
én onderhouden van biogasinstallaties. Wij bieden 
een breed scala aan producten, systemen en 
diensten voor zowel biogasbehandeling als biogas 
benutting en industriële warmtesystemen. 
Wij realiseren projecten binnen heel Nederland en 
zijn actief binnen diverse sectoren, waaronder:

 • Waterzuiveringen (communaal en    
    industrieel)
 • Afvalverwerkingen
 • Stortplaatsen 
 • Industrie

Kwaliteitsstandaard
Veiligheid en kwaliteit zijn onze kernwaarden. 
Uiteraard wordt dit gewaarborgd in ons eigen 
VCA** en ISO 9001 kwaliteitssysteem. Daarnaast 
neemt Biogas Holland deel aan de normcommissie 
TC210 voor onder andere NEN 8770 en NEN 
8771. Deze nieuwe normen beschrijven de eisen 
voor veiligheid, milieu en kwaliteit waaraan moet 
worden voldaan tijdens het ontwerp, het beheer, 
het onderhoud en het buiten gebruik stellen van 
biogasinstallaties. 

Biogas Holland

Wie zijn wij?
Onze specialisten hebben vele jaren ervaring 
binnen de biogassector. Dankzij onze specifieke 
kennis, gecombineerd met de geldende wet- en 
regelgeving en kennis van explosieveiligheid 
kunnen wij de beste ondersteuning bieden binnen 
uw project en u geheel ontzorgen. Biogas Holland 
onderscheidt zich door haar kwaliteit, kennis, 
flexibiliteit, ervaring en kennis van veiligheid. 
Ons brede netwerk van persoonlijke contacten 
en opgebouwde specifieke kennis zijn van grote 
waarde voor onze klanten. 

Missie en Visie 
Door middel vn partnerschap streven wij er samen 
met onze klanten naar ‘tailor made’ oplossingen te 
realiseren zodat op een duurzame manier energie 
kan worden geproduceerd waardoor een positieve 
bijdrage wordt geleverd aan de gestelde klimaat 
en duurzame energie doelstellingen en onze 
klanten worden ontzorgd.
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Biogasopslag
Biogas dient op en verantwoorde manier te 
worden opgeslagen voor het behouden van een 
constante druk en het homogeniseren van het 
gas. Membraan gashouders en gaszakken zijn 
hiervoor geschikte middelen. Naast standaard 
UV en weersbestendige ontwerpen bieden wij 
maatproducten naar behoefte met onder andere:

 • Drukregeling
 • Overdruk beveiliging
 • Blowers
 • Niveau meting

Onze producten en systemen
Biogas analyse systeem
Om de veiligheid  en kwaliteit van een 
biogasbehandelingsinstallatie te waarborgen wordt 
het behandelde biogas real time geanalyseerd op 
de parameters:

 • O2
 • H2S
 • CH4
 • CO2

Door continue monitoring van deze parameters 
wordt het ontstaan van explosieve mengsels 
voorkomen en zijn er diverse opties voor 
terugkoppelingsmechanismen mogelijk zodat 
volautomatische beveiliging van een installatie 
mogelijk is. Tevens bieden wij een optie voor 
volautomatische kalibratie.

Biogas behandeling 
Biogasbehandeling zorgt er voor dat een 
acceptabele kwaliteit van biogas wordt verkregen 
binnen een gewenste range. Afhankelijk van de 
uiteindelijke toepassing van het biogas en de 
proces opstelling bij de klant worden diverse 
technieken toegepast.
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Drooginstallatie
Door het biogas onder het dauwpunt te brengen 
ontstaat condens waardoor het biogas wordt 
ontdaan van vocht. Biogas Holland ontwerpt 
koelinstallaties aan de hand van de specifieke 
toepassing binnen uw proces.
Vervolgens wordt het gas verwarmd, bijvoorbeeld 
door de geproduceerde warmte uit het eigen 
systeem. Het condenswater wordt afgevangen 
en afgevoerd naar een condens put of een 
rioolafvoer. Hierbij worden de noodzakelijke 
veiligheidseisen in acht genomen zodat er geen 
biogas kan ontsnappen uit het proces.

Condensput
Een condens put vangt het afgescheiden 
condenswater op en vormt een veilige barrière 
tussen de biogasinstallatie en de buitenomgeving. 
De condens put is voorzien van een waterslot en 
loopt over naar een 2e compartiment waar het 
condenswater wordt afgevoerd door middel van een 
pomp met niveau regeling. Op verzoek kunnen de 
condens putten naar klant specifieke eisen worden 
aangepast betreffende automatiseringseisen 
zoals lekdetectie en opdrogingsbeveiliging. Bij 
maatproducten wordt er extra aandacht besteed 
aan geldende normen en veiligheidseisen zoals 
bediening en onderhoud buiten de condens put, 
ventilatiemogelijkheden en valbeveiliging.

Compressoren en blowers 
Compressoren en blowers worden toegepast voor het verhogen van de gasdruk. Afhankelijk van de 
toepassing bieden wij 3 types compressoren en blowers aan:

 • Centrifugaal blowers; robuuste systemen uitermate geschikt voor biogas toepassing    
    daar deze systemen minder vatbaar zijn voor roest, aanslag of aanwezigheid van water 
 • Zijkanaal blowers; ideale toepassing voor kleinschaliger systemen
 • Verdringer compressoren; geschikt voor het opbouwen van druk

Desgewenst kunnen wij gecoate blowers leveren welke specifiek toepasbaar zijn voor biogas 
behandeling. Deze blowers hebben zijn niet vatbaar voor H2S schade en hebben een lange levensduur. 
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Fakkelinstallatie
Fakkelinstallaties dienen, afhankelijk van de toepassing, 
te voldoen aan specifieke eisen. Biogas Holland biedt 
voor uiteenlopende toepassingen fakkelinstallaties aan. 
De ‘MTF (medium temperatuur fakkel)’ en ‘HTF (High 
temperatuur fakkel)’ kunnen gebruikt worden voor het 
affakkelen van biogas tijdens storingen, onderhoud en 
calamiteiten van de benuttingsinstallatie. Het homogeen 
verbranden van overtollig biogas wordt op een veilige 
manier gedaan conform de Nederlandse emissie Richtlijn 
(NeR). Alle installaties voldoen aan de nieuwste normen 
en richtlijnen conform SCIOS. Desgewenst kunnen de 
fakkelinstallaties als ‘plug and play’ unit op een skid 
worden gebouwd inclusief:

Actief koolfilter
Actieve kool heeft een zeer groot inwendig oppervlak en 
is daardoor zeer geschikt voor adsorptie. Actieve kool 
kan worden geïmpregneerd met bepaalde chemicaliën 
om zo de eigenschappen voor bepaalde toepassingen te 
verhogen.  

 • Niet geïmpregneerd actieve kool wordt   
    veelal gebruikt voor het verwijderen van   
    siloxanen en VOC’s (bijvoorbeeld terpenen)
 • Geïmpregneerde en katalytische actieve   
    kool voor het verwijderen van organische   
    stoffen (bijvoorbeeld Hg, NH3, H2S)

Voor optimale adsorptie in de actieve koolfilter is zuurstof 
dosering nodig. Biogas Holland heeft een aantal actieve 
kool variëteiten geselecteerd voor optimale stand tijd en 
selectie eisen van onze klanten. 

Daarnaast voeren onze technici zelf koolwissels uit 
en maken ze het actieve kool inert voor transport of 
verwerking.

 • Besturing
 • Blower
 • Beveiliging
 • Gasanalyse 
 • Optie tot gastoevoer   
               naar een warmte    
    krachtkoppeling (WKK)  
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Gasbenutting 
CV ketel/warmteverdeling
Indien de WKK wordt onderhouden of anderzijds niet kan worden ingezet kan een CV installatie als 
back-up worden ingezet inclusief warmteverdeling. Individuele inzet is echter ook mogelijk. Indien alleen 
warmte dient te worden opgeslagen bieden wij de mogelijkheid tot het installeren van een (stoom/heet 
water)ketel.

Leidingwerk en appendages
Wij stemmen het type leidingwerk van onze biogasbehandelingsinstallaties af aan de hand van de 
gestelde eisen binnen het proces, van het project of aan de eisen van de klant. Wij leveren leidingwerk 
in RVS/staal, PE/PVC/PP en/of gecertificeerd leidingwerk. Installaties worden gemonteerd door 
gecertificeerde lassers volgens daarvoor geldende lasmethoden. Daarnaast biedt Biogas Holland een 
breed scala aan appendages aan. 

Warmte krachtkoppelingen (WKK)
Biogas kan op een efficiënte manier worden 
omgezet in elektriciteit en warmte door middel 
van een warmte krachtkoppeling (WKK). 
De geproduceerde energie kan binnen het 
eigen proces worden hergebruikt of, indien 
op overschot, terug worden geleverd aan het 
energienet. Op deze wijze kan een besparing 
worden gerealiseerd op brandstofverbruik, 
CO2 uitstoot en wordt de energierekening 
verlaagd. Wij leveren WKK installaties met een 
hoge efficiency, met een elektrisch vermogen 
tussen 75kW en 2000kW en met optionele 
katalysator module voor schonere uitstoot.
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Projectmanagement 
Om een project te realiseren is het noodzakelijk dat vele facetten gelijktijdig samenkomen. Biogas Holland 
biedt project management diensten aan om het gehele proces te begeleiden. Deze diensten bestaan o.a. 
uit:

 • Detail engineering
 • Product selectie
 • Inkoop en voorraadbeheer 
 • Project planning, organisatie en begeleiding

Het opstellen en invulling van de proces begeleiding gaat 
in nauwe samenwerking met de klant, bijvoorbeeld in 
de hoedanigheid van een projectteam of bouwteam. Wij 
onderscheiden ons met aanwezigheid en betrokkenheid. 
Door het samenbrengen van kennis, ervaring en veiligheid 
worden projecten vlekkeloos gerealiseerd.

Engineering
Ieder project start met een goed ontwerp. Belangrijke factor hierbij is een goed onderbouwd en compleet 
technisch dossier met op detail uitgewerkte specificaties volgens de wensen van de klant. Een dergelijk 
dossier bevat onder andere:

 • Project omschrijving met gestelde doelstellingen en 
    gewenste functionaliteiten
 • Procestekeningen (P&ID, PFD)
 • Overzicht met componenten, materialen en appendages
 • Functionele beschrijving van de installatie als geheel
 • Proces berekeningen
 • Beschrijving opstelling van de installatie
 • Ontwerptekeningen (2D en/of 3D)
 • Toetsing emissie eisen en geldende normeringen
 • Budgettering

Onze engineers maken voor ieder project een klant specifiek ontwerp en kijken samen met de klant naar 
de mogelijkheden binnen hun project.

Naast engineering vraagstukken kunt u ook bij Biogas Holland terecht voor:

 • Optimaliseren en completeren van bestaande biogasbehandelingsinstallaties
 • Up to date brengen van documentatie van bestaande biogasbehandelingsinstallaties
 • In kaart brengen geldende wet en regelgeving voor biogasbehandelingsinstallaties
 • Optimalisatie warmtebenutting
 • Veiligheidsstudies (o.a. Hazard and Operability Studie (HAZOP), FAT, SAT)
 • Begeleiden en/of voorbereiden diverse inspecties en certificeringen
 • Opstellen diverse documentatie voor o.a. inspecties (Risico-Inventarisatie en Evaluatie   
              (RI&E), explosieveiligheidsdocument (EVD)

Onze diensten
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Inspecties
Onderhoudsinspecties
Onze technici kunnen u assisteren bij het in kaart brengen en uitvoeren van de 
onderhoudswerkzaamheden welke specifiek nodig zijn voor uw biogasbehandeling of biogasbenutting. 
Met een bezoek op locatie wordt de gehele installatie geïnspecteerd en het proces doorlopen zodat 
aandachtspunten direct worden uitgelicht. Hiermee kunt u de veiligheid en continuïteit van uw proces 
vergroten.

Gascamera 
Ondanks intensief onderhoud zijn lekkage een veel 
voorkomend probleem. Het vrijkomen van biogas, en 
daarmee schadelijke restproducten kan gevaarlijke 
situaties opleven en dienen te allen tijde vermeden 
te worden. Lekkages kunnen ontstaan doordat 
leidingwerk uitzet of krimpt onder invloed van wisselende 
temperaturen of seizoensinvloeden. Bij aansluitingen 
van leidingwerk kunnen hierdoor kleine openingen 
ontstaan waardoor gas eenvoudig kan ontsnappen. 
Onze inspecteurs maken gebruik van geavanceerde 
gasdetectieapparatuur die in staat is om ruim 400 
verschillende gassoorten te detecteren en te visualiseren 
door gebruik van zogenaamde Optical Gas Imaging (OGI). Onze inspecties worden uitgevoerd 
volgens de richtlijnen van de NTA 8399 door gasmeetkundig gecertificeerde monteurs. Het preventief 
meten en tijdig opsporen van lekkages zorgt voor een betere veiligheid, hoger rendement en 
emissiereductie.
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Inertiseren
Inertiseren van biogasinstallaties is vereist ingeval 
service of revisie nodig is. De biogasinstallatie 
dient op een veilige en  verantwoorde wijze gasvrij/
zuurstofvrij te worden gemaakt. Ons technisch 
personeel beschikt over de juiste kennis en ervaring 
om uw installatie te inertiseren. Vervolgens wordt 
de biogasinstallatie opnieuw in bedrijf gesteld en 
uitgebreid getest zodat een optimale en continue 
werking wordt bewerkstelligd. 

Opstellen onderhoudsplan 
Om optimaal te functioneren en om de levensduur 
van een installatie te garanderen is periodiek 
onderhoud vereist. Aangezien iedere installatie 
functioneert onder specifieke omstandigheden en 
binnen een specifiek proces dient een installatie 
afhankelijk onderhoudsplan opgesteld te worden. 
Bij veranderingen binnen uw proces dient dit 
onderhoudsplan te worden aangepast. Onze technici 
kunnen een onderhoudsplan opstellen speciaal 
gericht op uw installatie om zo effectief mogelijk de 
continuïteit van uw proces te waarborgen.

Onderhoud
Het technisch personeel van Biogas Holland beschikt over relevante ervaring en kennis van diverse 
installaties waardoor zij op een gedegen wijze onderhoud aan uw installatie kunnen uitvoeren. Wij 
streven er naar de kennis van ons technisch personeel continue uit te breiden en te verbeteren door het 
aanbieden van product specifieke cursussen en trainingen.

Verhuur 
Biogas Holland biedt de mogelijkheid tot verhuur 
van diverse zaken waaronder gasfakkels, 
componenten en instrumentatie. Op aanvraag 
kunnen wij samen met u inventariseren wat de 
mogelijkheden zijn binnen uw project.

Service en onderhoud
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 • Afvalverwerking Vink
 • Friesland Campina
 • Patatfabriek Lamb Weston Meijer
 • RWZI Alkmaar
 • RWZI Amersfoort
 • RWZI Bath
 • RWZI Den Bosch 
 • RWZI Drachten
 • RWZI Harderwijk 
 • RWZI Limmel
 • RWZI Tiel
 • RWZI Tollebeek
 • RWZI Walcheren
 • RWZI Weert
 • RWZI Zwolle
 • Stortplaats Schenkenschans 

Referenties
Biogas Holland heeft de afgelopen jaren een bijdrage mogen leveren aan een breed scala aan projecten. 
De werkzaamheden variëren hierbij van advies en het opstellen van ontwerpen tot het (deels) realiseren 
van projecten en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Onderstaande geeft een korte impressie.
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Biogas Holland B.V.
Kelvinlaan 7

9207 JB Drachten
T:0513-745053

E:info@biogasholland.nl
I:www.biogasholland.nl


