
Onze doelen

Onderzoekslijnen Biomassa

Onze partners

Biomassavoorbewerking Resource-efficiënt gebruik 
van residuen

Biomassavergassing 

Biomassaverbranding Bioraffinage-concepten
Technologieleveranciers

Producenten van biomassa en biomas-
sareststromen

Bedrijven actief in de logistieke 
biomassa keten

Producenten van biobased producten 
(brandstoffen, chemicaliën, materialen 
en energie)

Kennisinstellingen

Ontwikkelen van kennis en technologie 
om biomassa thermo-chemisch en/of 
chemisch-katalytisch om te zetten in 
brandstoffen, chemicaliën, materialen, 
elektriciteit en warmte

De kostprijs verlagen van elektriciteit 
en warmte uit biomassa tot

De marktintroductie 
ondersteunen van droge 
torrefactietechnologie

Ontwikkelen van 
natte torrefactie 
(TORWASH)

Ontwikkelen van 
technologie om uit 
biomassa energie en 
producten te halen, 
o.a. biochar

Concepten 
ontwikkelen voor 
hergebruik van 
afvalstromen en 
cascadering

Ondersteunen van de 
marktintroductie van 
groen gasproductie obv 
ECN-technologie

Ontwikkelen van 
processen om 
biobrandstoffen en 
chemicaliën te 
produceren

R&D-ondersteuning om 
elektriciteit en warmte op te 
wekken uit 100% biomassa en
voor biomassa mee- en bijstook 

Ontwikkelen van 
warmtekrachtkoppeling 
in bioraffinagefabrieken

Ontwikkelen van 
fractioneringstechnologie 
voor lignocellulose biomassa 
(o.a. Organosolv)

Opwerken van biomassafracties 
(cellulose, hemicellulose en lignine) tot 
platformchemicaliën en halffabricaten, 
o.a. via pyrolyse

Pellets BiocharBiomassa

gas

BIOMASSA

€ €
onder de 

€ 4,00 
per gigajoule 

Brandstoffen MaterialenChemicaliën

chemicaliën

biodiesel
Energie & warmte

Energie &
warmte

ecn.nl 

Wij nodigen u uit om ook partner
te worden in dit programma.

Meer weten?
ecn.nl/biomassa
tel: 088 515 4148 

Energie & warmteEnergie & warmte



Wij nodigen u uit om ook partner
te worden in dit programma.

Meer weten?
ecn.nl/energie-en-industrie 
tel: 088 515 4148

Onze doelen

Onderzoekslijnen Energie en Industrie

Onze partners

Industriële warmte Vloeistofscheiding & -conversie

Gasscheiding, 
behandeling & conversie

Industriële integratie van 
duurzame elektriciteit

Apparatenbouwers & 
ingenieursbureau’s

Materiaalleveranciers 

Energie-intensieve industrie

Kennisinstellingen

Minstens 2% energiebesparing 
per jaar

CO
2
-uitstoot van de industrie naar nul 

brengen, o.a. door fossiele grondstoffen te 
vervangen door duurzame alternatieven

Ontwikkelen van nieuwe elektrische 
processen voor de industrie zodat die 
duurzamer wordt en nieuwe 
bedrijvigheid kan ontstaan

Ontwikkelen en 
testen van industriële 
warmtepompen

Onderzoek naar 
duurzame warmte 
voor de industrie, als 
alternatief voor gas

Door innovaties de energiehuishouding 
van de industrie verduurzamen: Technologie 

ontwikkelen voor 
industriële 
warmteopslag

Ontwikkelen van 
chemische reactoren 
voor gas/vloeistof-
reacties

Terugwinning en 
conversie van restwarmte 
uit industriële processen

Onderzoek naar 
scheidingstechnologieën 
(o.a. membranen) voor 
vloeistofstromen en het 
terugwinnen van 
waardevolle componenten

Ontwikkelen van 
sorptie-technologie om 
de CO

2
-uitstoot van de 

industrie te verminderen

Ontwikkelen van 
membraanreactoren voor 
waterstofproductie

Omzetten van industriële 
reststromen in chemicaliën 
en transportbrandstoffen

Ontwikkelen van processen om 
met elektriciteit chemicaliën en 
brandstoffen te produceren, 
zoals waterstof

Technologie om duurzame 
elektriciteit flexibel om te 
zetten in warmte

ENERGIE EN 
INDUSTRIE

CO2

CO2

H
2

Oude vervuilende
industrie

Nieuwe schonere 
industrie

ecn.nl 



Wij nodigen u uit om ook partner
te worden in dit programma.

Meer weten?
ecn.nl/SIRE 
tel: 088 5154296

Onze doelen

Onderzoekslijnen opslag en integratie van duurzame energie

Onze partners

Energieopslag Elektriciteitsconversie

Energieinfrastructuur optimaliseren Energiesystemen ontwerpen

Technologieontwikkelaars

Energiedienstverleners

Kennisinstellingen

Ontwikkelen van technologie voor opslag 
van energie en het op elkaar afstemmen 
van vraag en aanbod

Door analyse van het energiesysteem 
ontwikkelen van verdienmodellen en 
beleidsinstrumenten voor de integratie van 
duurzame energie in de energiehuishouding

Onderzoek naar materialen en systemen 
voor de compacte opslag van elektriciteit 
(o.a. batterijen) en warmte

Hernieuwbare elektriciteit integreren in 
het energiesysteem door: 

Ontwikkeling van technologie, 
businessmodellen en diensten om 
hernieuwbare elektriciteit te integreren via 
elektriciteitsconversie, zoals electrolysers.

Optimaliseren van de transportinfrastructuur 
voor elektriciteit, warmte en gas

Ontwikkelen van transitiepaden 
naar toekomstige regionale en 
internationale energiesystemen

In kaart brengen van economische, 
maatschappelijke en ruimtelijke 
aspecten van de energietransitie

Electrolyse

H
2

OPSLAG EN 
INTEGRATIE VAN
DUURZAME 
ENERGIE

2050

€

ecn.nl 

€



Wij nodigen u uit om ook partner
te worden in dit programma.

Meer weten?
ecn.nl/windenergie 
tel: 088 515 4115

ECN’s integrale benadering van offshore windparken in 7 onderzoekslijnen

Onze partners

Ondersteuningsconstructies Optimalisatie windcentrale Elektrische infrastructuur 
en aansluiting elektriciteitsnet

Transport, installatie en logistiek Onderhoud en bedrijfsvoering Faciliteiten en experimenten

Ontwerp 
innovatieve 
turbines...

Lagere kosten van offshore windenergie

De industrie ondersteunen met 
state-of-the-art windparkdiensten

De Nederlandse industrie met 
innovaties competitiever maken

Windturbine-ontwikkelaars 

Ontwikkelaars en operators van 
windparken op zee 

Installatie- en onderhoudsbedrijven 
en toeleveranciers. 

Kennisinstellingen 

Ontwikkelen toekomstbestendige 
offshore elektriciteitsnetten

Verbeteren van ondersteuningsconstructies 
door een geïntegreerde aanpak

.... en de lay-out 
van windparken

Evaluatie en 
identificatie van 
innovatieve 
installatieconcepten
 

Monitoren en 
voorspellen van 
schades aan turbines
 

Planning en strategie 
optimaliseren voor 
installatie van windparken

Ontwikkelen van geavanceerde 
windpark simulatie diensten, die 
onderhoudskosten verlagen en 
prestatie verbeteren

Onderzoeksfaciliteiten bieden zoals:

Optimale controllers 
voor windturbines en 
windparken

Ondersteunings-
constructies 
monitoren

Ontwikkelen van 
concepten zoals 
drijvende offshore 
windturbines

Onderzoek gericht op maatschappelijke 
en ruimtelijke inpassing offshore wind

2010 t.o.v. 2020

40%

€

€ €

WINDENERGIE

Windaanbodbepaling en opbrengst-
berekeningen windparken

Planning en strategie optimaliseren 
voor onderhoud en beheer van 
offshore windparken

Offshore
meetstations

LiDAR-
calibratie

Onze doelen

ecn.nl 

Wind op zee en de omgeving

Windturbine
testveld



Wij nodigen u uit om ook partner
te worden in dit programma.

Meer weten?
ecn.nl/zonne-energie 
tel: 088 515 4761

Onze doelen

Onderzoekslijnen Zonne-energie

Onze partners

Tweezijdig werkende 
cellen en modules

Achterzijdecontact-cellen en 
–modules en hybride tandems

Perovskiet zonnecellen 
en –modules

Faciliterende technologie 
voor dunne-film PV

PV toepassingen

Fabrikanten van zonnecellen en –panelen

Leveranciers van apparaten en materialen 
om zonnecellen en –panelen te produceren  

Ontwikkelaars van PV-toepassingen 

Kennisinstellingen

Verlagen van de 
productiekosten tot 

Versterken van de Nederlandse 
zonne-energiesector, resulterend in

bij grootschalige fabricage van 
PV-panelen die in 2020 gegaran-
deerd 30 jaar meegaan, en veel 
toegepast kunnen worden (o.a. PV 
geïntegreerd in gebouwen en 
infrastructuur)

Ontwikkelen van cellen en 
modules voor een hogere 
energieopbrengst

Ontwerpen en 
integreren van nieuwe 
productiestappen

Ontwikkelen van 
cellen en modules 
met een verhoogd 
rendement

Ontwerpen en optimaliseren   
van de zonnecelproductie

Ontwikkelen van 
hybride tandem-
zonnecellen die uit 
een top en bodemcel 
bestaan

Ontwikkelen van hoog renderende 
perovskiet-zonnecellen met een 
hoge stabiliteit

Ontwikkelen van 
procestechnologie 
om perovskiet-
modules op te 
schalen 

Aanbrengen van coatings 
en nanostructuren voor 
betere lichtinkoppeling

Ontwikkelen en testen 
van PV-componenten  
(bv. aansluitkasten, 
omvormers) en diensten

Ontwikkelen en testen 
van modules met 
hogere schaduw-
tolerantie

Ontwerpen en 
ontwikkelen van 
translucente dunne-
filmmodules als 
bouwelementen

Ontwerpen en 
demonstreren van 
vormvrije PV-modules 
met behoud van 
energieopbrengst

€ €€

€

€

€€

perovskiet kristallijn-
silicium

Ontwerpen en ontwikkelen 
van nieuwe inter-
connectietechnologie

geluidsscherm 

wegdek met zonnepanelen

ZONNE-ENERGIE

ecn.nl 

10.000 banen

4 miljard 
omzet in 2020

x 1.000

0,3-0,4 €/Wp


	C:\Users\Lex Linsen\Documents\lex documenten\Archief\Afgewerkte opdrachten\ECN\Eindlevering - def\PDF NL\zelfde als 1 pdf\Biomassa.pdf
	C:\Users\Lex Linsen\Documents\lex documenten\Archief\Afgewerkte opdrachten\ECN\Eindlevering - def\PDF NL\zelfde als 1 pdf\Energie en industrie.pdf
	C:\Users\Lex Linsen\Documents\lex documenten\Archief\Afgewerkte opdrachten\ECN\Eindlevering - def\PDF NL\zelfde als 1 pdf\Opslag en integratie van duurzame energie.pdf
	C:\Users\Lex Linsen\Documents\lex documenten\Archief\Afgewerkte opdrachten\ECN\Eindlevering - def\PDF NL\zelfde als 1 pdf\Windenergie.pdf
	C:\Users\Lex Linsen\Documents\lex documenten\Archief\Afgewerkte opdrachten\ECN\Eindlevering - def\PDF NL\zelfde als 1 pdf\Zonne-energie.pdf

