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Nieuws 

‘Groen gas en waterstof haalbaar en 
betaalbaar’ 
Als het aan Rendo ligt verdwijnt haar gasnet in Noordoost-Nederland helemaal niet. Het alternatief? 
Groen gas!   
 

 
 
Netbeheerder Rendo bedient een gebied in Drenthe en Overijssel met gas en vervoerde in 2020 in totaal 
ongeveer 240 miljoen kuub gas. Inmiddels bestaat daarvan al tien procent bestond uit groen gas en de 
netbeheerder wil dat in de komende jaren laten oplopen. Het bedrijf heeft de ambitie om binnen in tien jaar 
(2030) alleen nog maar duurzame gassen te distribueren en heeft derhalve ook geen enkele intentie om de 
gasleidingen verwijderen. 

Groene waterstof 
Zo is in 2020 het aantal gasaansluitingen met nog geen 0,1% (103 aansluitingen), nauwelijks 
afgenomen. Rendo ziet groen gas en overige duurzame gassen – bijvoorbeeld groene waterstof – als 
haalbare en betaalbare mogelijkheden binnen de energietransitie. Groen gas is een duurzame variant van 
aardgas en is volgens de netbeheerder een goede oplossing voor het duurzaam verwarmen van woningen. 

  

Leestip: “Groen gas is aardgas zonder CO2-uitstoot” 
  

Gas uit koeienmest 
Groen gas wordt geproduceerd uit organisch restmateriaal zoals slib, GFT-afval en dierlijke restproducten, 
zoals koeienmest. Na vergisting ontstaat biogas, dat na een aantal bewerkingen, waaronder zuiveren en het 
toevoegen van geur, als groen gas kan worden ingevoed op het gasnet. “Consumenten merken geen verschil 
tussen aardgas en duurzaam gas. Bovendien zijn hiervoor geen aanpassingen in huis nodig,” zo 
stelt algemeen directeur Eddy Veenstra. 

 

https://mailcontent.vakmedianet.nl/redirect/TIDP4636665XD0DE1A34BCC044CBB47C5EFFA6BDD42CYI4/54C8502A-D61F-45BC-AC4E-8AFB2AF9E026
https://www.gawalo.nl/energie/artikel/2020/02/groen-gas-is-aardgas-zonder-co2-uitstoot-1018432


 
 
 
 

 

2 - 3 
 

  

 

Duurzaam gas 
Veenstra rekent op de Rendo-website voor dat met een gemiddeld verbruik van 1.300 m3 aardgas per jaar in 
2020 al 18.000 huishoudens kunnen worden voorzien van duurzaam gas. De toename van het aandeel groen 
gas in 2020 werd vooral veroorzaakt door een grote producent van groen gas in Coevorden. 

 
 
Met de inbouw in het 8 bar net, heeft Rendo nu ook groen gas tot aan het eerste schema in Dalen. Bron: 
Rudi van der Felz, Rendo. 

Melkveehouderij produceert groen gas 
Ook neemt Rendo groen gas af van Melkveehouderij Haarman in Blokzijl. In de 
Microferm monomestvergister wordt 100% mest vergist en omgezet naar groen gas. Jaarlijks kan 
de monomestvergister 320.000 m3 duurzaam gas produceren dat via het bestaande gasnetwerk wordt 
getransporteerd naar huishoudens en industrie in de omgeving. De capaciteit staat gelijk aan het leveren 
van gas aan zo’n 240 Nederlandse huishoudens voor verwarmen, koken en warm douchen. 

  

Leestip: Waterstof als alternatief voor aardgas in cv-ketels 
  

 

 

 

 

 

 

 

https://mailcontent.vakmedianet.nl/redirect/TIDP4636665XD0DE1A34BCC044CBB47C5EFFA6BDD42CYI4/54C8502A-D61F-45BC-AC4E-8AFB2AF9E026
https://www.gawalo.nl/klimaattechniek/artikel/2020/06/waterstof-als-alternatief-voor-aardgas-in-cv-ketels-1016734
https://d3nxhfluvg7nur.cloudfront.net/app/uploads/2021/02/Rendo-groen-gas-Dalen.jpeg
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Biogas met aardgaskwaliteit 
‘’We zetten vol in op groen gas en overige duurzame gassen binnen de energietransitie. Ook in het 
klimaatakkoord heeft groen gas een belangrijke plek’’, zegt Veenstra. In de vergister vindt anaerobe 
(zuurstofloze, red.) vergisting plaats van drijfmest van de koeien van de melkveehouderij. Dit resulteert in 
biogas met een laag methaangehalte. Zogeheten biogasopwerking brengt het biogas op aardgaskwaliteit 
met een hoog methaangehalte van 89%. Het gas is daarmee geschikt voor het gasnet van Rendo. 

 

Emissiebeperking 
Zogeheten monomest-vergisting is volgens de netbeheerder een bewezen en haalbare innovatie voor de 
productie van hernieuwbare energie en andere waardevolle eindproducten uit mest. Daarnaast zou 
beperking van methaan- en ammoniakemissies op het melkveebedrijf kunnen worden toegeschreven aan 
mestvergisting. Voor een hoge gasproductie is het van belang de verse mest zo snel mogelijk in de vergister 
te krijgen. De methaan die normaal gesproken vrijkomt uit de mest in de stal, wordt dankzij vergisting 
optimaal benut en omgezet in groen gas. 

Gerelateerde artikelen over biogas en groen gas 
• “Mix in gasnetwerk zal steeds groener worden” 
• “De markt is nog niet klaar voor biogas” 
• Biogasinstallaties hebben potentie voor de energietransitie 
• “Ook waterstof en groen gas krijgen een plek”  
• Biogas als alternatief voor aardgas? 

  

Eerste publicatie door Maarten Legius op 9 feb 2021 
Laatste update 9 feb 

 

https://mailcontent.vakmedianet.nl/redirect/TIDP4636665XD0DE1A34BCC044CBB47C5EFFA6BDD42CYI4/54C8502A-D61F-45BC-AC4E-8AFB2AF9E026
https://www.gawalo.nl/energie/artikel/2020/02/mix-in-gasnetwerk-zal-steeds-groener-worden-1018408
https://www.gawalo.nl/energie/artikel/2020/02/de-markt-is-nog-niet-klaar-voor-biogas-1018410
https://www.gawalo.nl/energie/artikel/2020/02/biogasinstallaties-hebben-potentie-voor-de-energietransitie-1018360
https://www.gawalo.nl/klimaattechniek/artikel/2019/09/ook-waterstof-en-groen-gas-krijgen-een-plek-1017785
https://www.gawalo.nl/energie/artikel/2019/08/biogas-als-alternatief-voor-aardgas-1017606
https://www.gawalo.nl/auteurs/maarten-legius
https://d3nxhfluvg7nur.cloudfront.net/app/uploads/2021/02/Leidingwerk-Rendo-groen-gas-in-Dalen.jpeg
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