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MIJMERINGEN
Met het naderen van het jaareinde en het nieuwe jaar dat voor 
de deur staat, komen automatisch de mijmeringen. Ik kijk altijd 
met belangstelling naar de programma’s op de Nederlandse 
en buitenlandse televisiezenders, waarin teruggeblikt wordt op 
het jaar dat bijna was. 
Het zal aan mijn nostalgische inborst liggen, denk ik. Het is 
ook een test om te kijken of ik wel alle ontwikkelingen mee heb 
gekregen. Soms gebeurt het wel eens dat een bekendheid het 
tijdelijke voor het eeuwige heeft verwisseld en dat dit mij totaal 
is ontgaan. Een mens kan ook maar zo veel meekrijgen in de 
information age…
Het ‘biobased jaar’ 2014 is voor Agro & Chemie bijzonder goed 
verlopen. Het platform is dit jaar uitgebreid met de clusters in 
Oost- en Noord-Nederland. Daarmee heeft het platform waar-
lijk een landelijke dekking (en ook in Vlaanderen!) en kunnen 
we de ontwikkelingen op regionaal en lokaal niveau op de voet 
blijven volgen. Dat doen we in woord en beeld (in ons magazine 
en op onze app en site) en - in toenemende mate - in bewegen-
de beelden. Zo was Agro & Chemie bij de Netwerkbijeenkomst 
in Assen met ‘zwaar materieel’ uitgerukt om tal van kopstuk-
ken te interviewen over hun kijk op de biobased economy.
In deze editie sluiten we 2014 af met onder meer een overzicht 
van het werkgebied van BIC-ON (Bioeconomy Innovation Clus-
ter Oost-Nederland). Gelderland en Overijssel presenteerden 
dit jaar hun roadmap tot 2020, met aandacht voor vijf specifieke 
thema’s. 
Speciale aandacht verdient ook Bert Weckhuysen, expert op 
gebied van (bio)katalyse en Spinozaprijswinnaar. Weckhuysen 
was een van de sprekers op TEDx Binnenhof dat in april van dit 
jaar plaatsvond in Den Haag. Overigens viel het me op dat een 
groot aantal van de presentaties raakvlakken had met de bio-
based economy. Een positieve ontwikkeling, gezien het feit dat 
deze term helaas nog niet is ingeburgerd. Enfin, Weckhuysen 
sprak op de bewuste dag over de stad die ‘loopt’ op CO2. Een 
toekomstbeeld waarin katalysatoren een sleutelrol spelen. In 
het gesprek met Weckhuysen in deze editie gaat het meer over 
de katalyse en in het bijzonder de katalyse van biomassa. Op-
vallend is dat het laatste meer gefund wordt met publiek geld, 
terwijl katalyse van fossiele grondstoffen meer met privaat geld 
wordt gefinancierd. Een weerspiegeling van huidige wereld en 
de wereld van morgen. 

Lucien Joppen
Hoofdredacteur Agro&Chemie
lucien@performis.nl
www.agro-chemie.nl

EDITORIAL

INDIASE DEAL VOOR 
 NETTENERGY
Nettenergy en het Indiase Shirke Energy zijn een joint venture 
gestart rond de PyroFlash-technologie van Nettenergy. De samen-
werking richt zich op de marketing en licensing van de technologie 
die biomassa omzet in vloeibare brandstoffen.

Rob Vasbinder, managing direc-
tor van Nettenergy dat is geves-
tigd op de Green Chemistry 
Campus, is verheugd over de 
samenwerking: ‘Het vergt veel 
doorzettingskracht om vanuit een 
concept een succesvol business 
model op te zetten. Onze techno-
logie heeft veel voordelen: het verlaagt de kosten van het verwerken van 
biomassa sterk, het concept is schaalbaar en mobiel. Dat maakt dat het 
een attractief business model is.’
Dr. Abhijeet Shirke, managing director van Shirke Energy: ‘Vanwege de 
hoge transportkosten is het lucratiever om de biomassa om te zetten in 
vloeibare brandstoffen. Daar gaan we nu de PyroFlash-technologie van 
Nettenergy voor inzetten. We verwachten dat dit de komende 3 à 4 jaar 
10 miljoen dollar aan omzet zal genereren. Omdat we veel kansen zien 
in Azië en Afrika, zullen we daar fabrieken bouwen.’

DETAF: bouw-
materialen belicht
Het toepassen van biobased materialen in 
woningbouw als hennepblokken of kabel-
goten van gerecycled plastic. Dat staat 
centraal tijdens een werkatelier, onderdeel 
van de DETAF 2014 die van 16 tot en met 
18 december wordt gehouden in Venray.

‘We nemen het kazerneterrein in Venlo als 
concrete casus. Bij de nieuwbouw daar zou-
den duurzame en innovatieve materialen toe-
gepast kunnen worden’, zegt Geert van 
Kempen, projectleider bij Arvalis, een van de 
organisatoren.  Tijdens het werkatelier hoopt 
hij conceptontwikkelaars, ondernemers, 
woningbouwverenigingen, financiers, over-
heid en bouwbedrijven bij elkaar te brengen 
om de mogelijkheden om meer biobased te 
bouwen, met elkaar te delen. 

BioBindeR 
 bindmiddel mkb
De NOM, LIOF en BOM hebben BioBindeR in 
het leven geroepen.  Dit initiatief is opgezet 
om innovatieve mkb-bedrijven nauwer met 
elkaar samen te laten werken.

‘Soms zijn partijen afzonderlijk met zaken 
bezig die prima op elkaar aansluiten maar dat 
weten ze niet van elkaar. Dat is jammer, want 
vaak zouden ze daar hun voordeel mee kunnen 
doen’, aldus Errit Bekkering (NOM).
Het samenwerkingsverband zet zich in voor 
de uitvoering van drie aan elkaar gelinkte 
onderdelen: themawerksessies rond biobased 
ontwikkeling en innovatie, het rond krijgen 
van concrete business cases en het onder-
steunen en financieren van deze cases. Ses-
sies onder de vlag van BioBindeR worden 
ongeveer twee keer per jaar gehouden. Medio 
november vond de eerste sessie plaats 
rondom natuurvezels in bouwmaterialen. 

Meer info: http://www.biobasedaccelerator.nl/

KORT

Tetra Rex  
volledig 
 plantbased

Groningen: 
1,2 miljoen 
voor bbe
De Provincie Groningen heeft 
een subsidie programma geopend 
voor ondernemingen actief in de sectoren 
Healthy Ageing,  Biobased Economy of Energie.

In totaal is er vanuit het Innovatief Actieprogramma  Groningen (IAG4) ruim 6,2 mil-
joen euro beschikbaar: hiervan komt 2,7 miljoen euro van de provincie en 3,5 mil-
joen van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Voor het thema biobased 
economy is een bedrag van bijna 1,2 miljoen beschikbaar. Het subsidieprogramma 
is bedoeld voor ‘kleinschalige vernieuwende samenwerkingsprojecten met een 
hoog ambitieniveau’. De provincie wil vooral investeren in vernieuwing, onderne-
merschap en concurrentievermogen binnen de drie sectoren.

Tetra Pak heeft met haar Tetra 
Rex een kartonnen verpakking 
 gelanceerd die volledig is gemaakt 
van plantaardig en hernieuwbaar 
materiaal. Tetra Rex is voorzien van 
folie, gemaakt van LDPE en een dop 
van HDPE, beiden afkomstig uit 
 suikerriet.

‘We zijn ervan overtuigd dat het vergro-
ten van het aandeel hernieuwbare mate-
rialen in onze verpakkingen niet alleen 
goed is voor het milieu, maar onze klan-
ten ook een concurrentievoordeel biedt 
met betrekking tot het milieuprofiel van 
hun producten’, aldus Charles Brand van 
Tetra Pak. De nieuwe Tetra Rex is vanaf 
begin 2015 beschikbaar. 

Hoe kunnen lastig te verwerken biomassastromen, zoals bermgras of kippen-
mest, nuttig worden gebruikt? Op de Bio-energiedag Oost-Nederland op 31 
oktober 2014 in Zwolle werden een aantal belangrijke nieuwe en innovatieve 
concepten gepresenteerd. 

Twence (zie pagina 44 en 45) nam onlangs een combi-vergister in bedrijf. De instal-
latie vergist gras in een dichte container waar warm digestaat van een tweede vergis-
ter aan wordt toegevoegd, met actieve bacteriën. Met de aparte batch-gewijze 
bedreven vergister heeft het bedrijf geen last van de vele verontreinigingen die vaak 
in het gras voorkomen. Een ander bedrijf, Byosis, presenteerde de resultaten van 
speciale procesunits waarmee kippenmest of natuurgras aan een vergister kunnen 
worden toegevoegd zonder dat het proces instabiel wordt. Xander van Mechelen, van 
de stichting Groen Gas, erkent het belang van deze nieuwe technologieën. Hij presen-
teerde op de Bio-energiedag het Routeplan voor Groen Gas, om in de komende 
decennia het aardgasnet sterk te vergroenen. Gedeputeerde Ineke Bakker wil nieuwe 
pilots ook in de toekomst blijven ondersteunen vanuit de provincie Overijssel.

INNOVATIES OP BIOENERGIEDAG 
OOSTNEDERLAND
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Gericht investeren in shared facilities, zie pilot plants in de bbe, is van 
belang. ‘Anders concurreren ze elkaar dood en blijft geen ervan overeind.’

Dat verklaarde Maurits Butter, Senior Researcher Innovation Policy bij TNO 
en wetenschappelijk coördinator van het zogenaamde mKETs Pilot Lines 
Demonstrator Project. De KET’s (key enabling technologies) zijn de technolo-
gieën waarvan de EU verwacht dat ze economische groei en werkgelegenheid 
met zich mee zullen brengen.
Bio Base Europe Pilot Plant organiseerde in 2014 twee workshops. Tijdens 
één ervan, die van 30 oktober, sprak Agro&Chemie met Maurits Butter. ‘De 
achtergrond van het project is de Valley of Death’, legt hij uit. ‘Die duidt erop 
dat teveel prachtige zaken in het laboratorium worden gerealiseerd, maar 
daarna niet door het bedrijfsleven worden opgepikt. Nochtans is het daar 
waar dat de economische meerwaarde ontstaat.’

Business development
Volgens Butter, die de Europese Commissie adviseert over de pilot plants, is 
de Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP) een goed voorbeeld van een faciliteit 
die haar verzorgingsgebied inmiddels heeft uitgebreid tot de internationale 
markt, tot aan China toe. Hij ziet evenwel nog wel omissies. ‘Een levensvat-
bare shared facility heeft niet alleen behoefte aan goede techneuten maar 
ook aan een goed marketingteam om klanten te werven. Een andere vaststel-
ling is dat overheidssteun niet alleen nodig is in het begin, bij de opstart, maar 
ook nadien. Dit laat hen toe bijvoorbeeld apparatuur te vernieuwen.’ 
Butter zou graag ook meer business development-expertise binnen shared 
facilities zien. Experts die start-ups adviseren en assisteren bij het opstellen 
van businessplannen, het zoeken naar financiële partners of het regelen van IP.

  Lees de volledige versie van het artikel exclusief op onze app of site. 

BIOBASED 
 DEVELOPMENT 
DAG TREKT 
MKB AAN
Veel ondernemers kwamen af op de 
Biobased Development Dag 2014, die 
medio oktober in Roosendaal werd 
gehouden. Dat stelde dagvoorzitter 
Rop Zoetemeyer, voorzitter BioDelta 
Zuid-Holland, op de meeting.

‘De BBDD2014 is inmiddels de derde 
editie, waarbij opvalt dat het aantal 
deelnemers vrijwel gelijk is gebleven 
en dat het gehalte aan ondernemers 
onverminderd hoog is. Dat doet deugd, 
te meer omdat het een businessdag is’, 
aldus Zoetemeyer. Zoetemeyer’s ope-
ningswoord werd voorafgegaan door 
een videoboodschap van Willem Sede-
rel die in het buitenland was. ‘Ik was er 
graag bijgeweest’, aldus Sederel. ‘Al 
was het maar om even met Rop te pra-
ten. We kennen elkaar al lang en we zijn 
beiden behept met het biobased virus.’ 
Op de dag gaven bedrijven als Photanol, 
Betaprocess en Pectcof presentaties.

  Wilt u het verslag van de dag 
nog eens nalezen? Ga dan naar 
www.agrochemie.nl of open 
onze app.

‘Let wel, biobased is slechts een aspect, ook criteria als 
 circulair, mkb-vriendelijk of social return, spelen een rol.’ 

Volgens inkoopconsultant Alexander Arsath Ro’is, is biobased nog niet top-of-mind bij inkopers 
van lokale/regionale overheden.

Cellucycle: van toiletpapier 
naar bloempot
Afvalverwerker Attero werkt, met financiële steun van TKI 
BBE (onderdeel van Topsector Energie), aan een nieuw pro-
ces waarmee het toiletpapier wordt verwerkt tot PLA-plastic.

‘Je staat er waarschijnlijk niet bij stil, maar jaarlijks verbruiken we 
in Nederland 175 miljoen kilo toiletpapier’, zegt projectleider 
Marco Kwak van Attero: ‘Doodzonde, want de cellulose die daar-
mee verloren gaat, is in principe nog prima bruikbaar voor bijvoor-
beeld biologisch afbreekbare plastics. Daarom zijn wij, samen met 
waterzuiveringstechnologie-ontwikkelaar BWA en Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier, een project gestart waarin 
het zeefgoed uit het rioolwater wordt gevist voordat het water de 
zuiveringsinstallatie in stroomt. Dit zeefgoed bestaat voor 80 pro-
cent uit cellulose en is een prima grondstof voor PLA’.

Cellucycle
In het project Cellucycle worden alle stappen in het productie-
proces in de praktijk getest. Kwak: ‘We hebben het proces op 
papier al helemaal uitgedacht. Met een fijne zeef wordt het cel-
lulose uit de stroom rioolwater gehaald en opgeslagen in contai-
ners. Zijn de containers vol, dan worden deze naar een fabriek 
gereden waar de cellulose wordt gezuiverd en voorbewerkt. Ver-
volgens wordt de cellulose biochemisch ontsloten tot C5- en 
C6-suikers die, via een lactaatstap, worden verwerkt tot PLA.’ 
Omdat de praktijk meestal weerbarstiger is dan de theorie, 
wordt in het project een demoplant gebouwd waarin de cellulose 
wordt verwerkt tot PLA. Deze faciliteit heeft een capaciteit van 
350 ton PLA per jaar.

  Lees het hele artikel op www.agro-chemie.nl of check de 
Agro&Chemie-app

BEST GELEZEN ONLINE
 Kledingbranche: Gebruik biobased materialen nog in 

 kinderschoenen

 Hangend aan een biobased draadje 

 Kopstukken biobased economy voor camera bij Agro & Chemie 

VERDER OP DE AGRO&CHEMIE-APP

•  Meer over inkopen van biobased producten (workshop Centre of 
Expertise BBE)

•  Videoverslag van de Netwerkbijeenkomst in Assen
•  Liveverslag van de EFIB 2014 

Corbey: criteria voor biobrandstoffen ook voor voeding
In haar recente advies ‘Verduurzaming Voedselsector’ bepleit de commissie Corbey de duurzaam-
heidscriteria die verplicht zijn voor biobrandstoffen, ook toe te passen op de voedselsector. 

Dorette Corbey: ‘Duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen zijn nodig om ongewenste neveneffecten 
te voorkomen, zoals het kappen van tropische bossen. Maar verreweg het grootste deel van de geprodu-
ceerde palmolie of maïs komt niet in de benzinetank maar in de voedselketen terecht. Daarom is het veel 
effectiever om duurzaamheidseisen te formuleren voor alle maïs, voor alle palmolie – kortom: voor álle 
gewassen ongeacht de toepassing (voeding, brandstoffen, chemie, materialen, red.).’

 Ga naar Agro&Chemie online voor het complete artikel. 

‘Gezien onze sterke positie in melkzuur, onze 
unieke hittebestendigheidstechnologie en de 
behoefte van de markt aan een tweede PLA-
producent, maken we de stap voorwaarts van 

lactideleverancier naar PLA-producent.’
Woordvoerder Corbion over de voorwaartse integratie van het bedrijf.

‘Dit jaar zal energie in algemenere zin 
nog een deel van de beurs vullen, maar 

in de toekomst wordt Detaf geheel 
 biobased. Het evenement geniet echter 

als zodanig veel bekendheid, daarom 
zal de beurs ook in de toekomst de 

naam Detaf behouden.’
Raymond Bevers (LIOF), woordvoerder namens Source B.

AGRO&CHEMIE publiceert meer artikelen dan in het magazine verschijnen. Deze zijn digitaal te lezen! Houd onze website daarom in de gaten en download 
de app om altijd up to date te zijn. Hier vindt u een selectie van de meest interessante artikelen die voor iedereen, gratis online en via de app te lezen zijn. 

GERICHT INVESTEREN 
IN SHARED PILOT PLANTS
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Bert Weckhuysen (46) is sinds 2000 
werkzaam als hoogleraar Anorgani-
sche Chemie en Katalyse aan de Uni-
versiteit van Utrecht. Weckhuysen 

ontving in 2013 de NWO Spinozapremie. Hij is 
daarmee de jongste chemicus ooit die deze 
prestigieuze prijs kreeg. Weckhuysen ontving 
de prijs met name voor zijn werk in de hetero-
gene katalyse, waarbij hij en zijn groep meet-
technieken, bijvoorbeeld een combinatie van 
elektronische, vibratie- en röntgenabsorptie-
spectroscopie, hebben ontwikkeld om kata-
lytische processen in detail live te volgen (zie 
kader).

U bent zowel actief in het analyseren 
van katalytische processen op basis 
van fossiele feedstocks als biomassa. 
Bespeurt u een opkomst van de 
laatstgenoemde richting in termen 
van funding?

‘Om je een idee te geven. We zijn binnen onze 
vakgroep voornamelijk actief op gebied van fos-
siel en biomassa, met nog maar een beetje aan-
dacht voor solar en CO2-conversie. Fossiele 
grondstoffen en biomassa zijn weliswaar gelijk-
waardig, maar het aandeel van funding voor bio-
massa helt meer over naar publiek geld (NWO 
en EU, red.). In fossiel is het belang van het 
bedrijfsleven groter. Het is het beeld hoe de 
wereld nu werkt en hoe deze in de toekomst 
meer zou moeten gaan werken. De opkomst van 
schaliegas is in dit traject een remmende factor, 
waarbij onderzoek naar katalysatoren die 
methaan en korte alkanen, zoals propaan, om 
kunnen zetten, nu plots meer aandacht krijgt. 
We krijgen vanuit bijvoorbeeld de VS funding om 
hier onderzoek te verrichten. Dat heeft weer 
gevolgen voor de tijd die je kunt vrijmaken voor 
katalyse van biomassa. Laten we wel wezen: de 
rol van de petrochemie is voorlopig nog niet uit-
gespeeld. Er staan kapitaalintensieve installa-
ties in Antwerpen, Rotterdam of Houston en 
voorlopig zijn de fossiele bronnen, zeker aard-

gas, ook niet opgedroogd. Het is zaak om de rol 
van biomassa in het geheel langzaam maar 
zeker op te voeren.’

En de katalyse speelt daarin een 
belangrijke rol?

‘Zeker, al is deze wel sterk afhankelijk van de 
voorbehandelingsstap. Biomassa en fossiele 
grondstoffen hebben met elkaar gemeen dat 
deze een wisselende samenstelling hebben. Er 
zijn allerlei onzuiverheden of vervuilingen die uit 
de feedstock moeten worden verwijderd. In 
aardolie zijn dit naast zware elementen, veelal 
metalen, lichte elementen zoals zwavel en stik-
stof. In biomassa zijn het ondermeer zanddeel-
tjes, enzymen en metalen die zoveel mogelijk 
uit de feedstock moeten worden verwijderd voor 
de katalysestap. Het problematische van bio-
massa is het hydrofiele karakter. Katalysatoren 
zijn momenteel veelal ontwikkeld voor een 
hydrofobe feedstock, lees aardolie. Gebruik je 
deze katalysatoren in een wateroplossing, dan 
krijg je problemen met hun stabiliteit, een 
belangrijke karaktereigenschap. Mensen den-
ken vaak dat je met een heel actieve en selec-
tieve katalysator het gaat redden, maar het 
derde kwaliteitsaspect van een katalysator, sta-
biliteit, is even belangrijk. Je hebt niets aan een 
katalysator die na een paar uren morsdood is. 

Dat betekent onder andere dat je moet werken 
met meer waterminnende materialen waaruit 
je een katalysator kan gaan maken. Een voor-
beeld hiervan is zirconium oxide of niobium 
oxide in plaats van aluminium oxide, maar de 
eerste zijn wel duurder. Dus alles heeft zijn 
prijs.’ 

Ik heb uit eerdere publicaties begre-
pen dat katalyse in algemene zin nog 
onontgonnen terrein is. Waar zitten 
de black boxes in het proces?

‘In het katalyseproces is in de petrochemie nog 
een wereld te winnen. Een beter zicht op de pro-
cessen op nanoschaal in real life moet leiden tot 
effectievere katalysatoren met een langere 
levensduur. Zoals zonet gezegd zijn er drie 
parameters van belang: activiteit - hoe hard 
werkt de katalysator? -, selectiviteit - het ver-
mogen om geen bijproducten te maken - en sta-
biliteit, de levensduur. Momenteel heeft de 
petrochemie geen accuraat zicht op deze pro-
cessen. Wat kort door de bocht gezegd contro-
leren bedrijven de werking van katalysatoren op 
basis van de output aan het einde van de reac-
tor. Dan loop je dus letterlijk achter de feiten 
aan. Ik denk wel dat we effectievere katalysato-
ren kunnen ontwikkelen die qua proceskosten 
en output beter presteren. Daarvoor moet je wel 

‘ Momenteel is de funding van weten-
schappelijk onderzoek op gebied van 
katalyse een redelijke weerspiegeling 
van de werkelijke wereld. Ja, veel gebeurt 
op gebied van fossiele grondstoffen, 
recentelijk aangedreven door schaliegas, 
maar ook biomassa is een hot topic, 
maar wel meer voor de overheid dan 
het bedrijfsleven.’

Tekst Lucien Joppen Beeld Universiteit Utrecht >>

KATALYSE VAN BIOMASSA

VLAMING BOVEN DE MOERDIJK
Bert Weckhuysen is niet een Englishman in New York, maar een Vlaming boven de Moer-
dijk. Hij groeide op in Aarschot en ontwikkelde op de middelbare school, onder invloed van 
een gedreven en ietwat bizarre scheikundedocent, een voorliefde voor de chemie. Aan de 
Universiteit van Leuven studeerde hij chemie en landbouwwetenschappen. Een interes-
sante combinatie, gezien de transitie naar een biobased economy. Uiteindelijk koos Weck-
huysen het pad van de chemie, waarbij hij zijn PhD haalde op gebied van interfasechemie/
katalyse. ‘De rode draad in mijn academische carrière is verduurzaming: het optimaliseren 
van chemische processen zodat je meer kunt halen uit schaarse grondstoffen.’

 HOT TOPIC
 VOORAL  
 VOOR 
PUBLIEKE 
GELD
SCHIETERS
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letterlijk in het reactorvat kunnen kijken om de 
interactie tussen de katalysator en de individu-
ele moleculen, die het aan het omzetten is, te 
onderzoeken. Welnu, dat kunnen we met onze 
meetmethodiek (zie kader). We kunnen nu als 
het ware leven en dood van een katalysator in 
kaart brengen, tot op het niveau van één kataly-
satordeeltje, één molecule en één atoom.’

Op welke biomassa richt uw vakgroep 
zich met haar katalyse-onderzoek?

‘We zijn vooral gericht op houtachtige stromen, 
cellulose, hemicellulose en lignine, met nog 
een ‘plukje’ voor glycerol als bijproduct van de 
biodieselproductie. Als we de laatste buiten 
beschouwing laten, dan gaat het hier om de 
niet-eetbare fractie van plantenmateriaal, en 
dus niet rechtstreeks in competitie met de 
voedselketen. Vooral de ligninefractie is erg 
interessant. Waarom? Omdat de bestanddelen 
van deze fractie soms wel erg veel lijken op die 
van aardolie. Neem bijvoorbeeld lignine, qua 
volume (20-30 procent in gewicht, red.) een 
bestanddeel dat we zeker moeten gebruiken, zit 
vol met aromaten, een chemische bouwsteen 
voor tal van materialen die we gebruiken. Den-
ken we maar aan de PET-fles. Weggooien of 
verbranden van lignine zijn zowel vanuit econo-
misch als maatschappelijk oogpunt geen opties. 
Nu is de raffinage van lignine voornamelijk een 
gesubsidieerde activiteit, maar er zijn al bedrij-
ven die op commerciële schaal producten 
maken op basis van lignine. Bijvoorbeeld het 
Noorse Borregaard dat vanilline, een smaak- en 
geurstof, voor de voedingsmiddelenindustrie 
produceert op basis van lignine. Deze kan con-
curreren met op aardolie gebaseerde vanilline 
door zijn betere smaakeigenschappen. Het is 
sterk afhankelijk van de toepassing of het sub-
stituut op basis van biomassa het zal redden in 
de ‘werkelijke wereld’. We zullen zien dat meer 
en meer biobased toepassingen dit zullen kun-
nen doen, zeker wanneer de consument het 
belangrijk vindt dat een product duurzaam is. 
De vraag is of de consument bereid zal zijn om 
soms hiervoor een hogere prijs te betalen.’

Hoe ziet u de transitie naar een meer 
biogebaseerde chemie voor u? Moet 
het komen van nieuwe chemicaliën, 
cq. kunststoffen en plastics of van 
drop-ins die langzamerhand de rol 
van fossiele feedstocks meer over 
gaan nemen?

‘Een optie is om op biomassa gestoelde olie in 
laten stromen in olieraffinaderijen, zeg maar 
het bijmengen op industriële schaal. Je zou 

PACMAN IN 3D
Moleculen die door het beeld schieten en die 
zich in het labyrinth van een katalysator nestelen 
om vervolgens geknipt of geplakt te worden tot 
nieuwe chemische bouwstenen. ‘Het lijkt een 
beetje op Pacman in 3D’, aldus de populair-
wetenschappelijke verklaring van Weckhuysen. 
Het team achter Weckhuysen kan op basis van 
een combinatie van meetmethoden, spectrosco-
pie en microscopie, katalysatoren en hun eind-
producten analyseren. ‘Dit is de zogenaamde 
operando approach waarbij je in real life de meet-
gegevens van katalytische activiteit, selectiviteit 
en stabiliteit direct kan koppelen aan de meet-
gegevens van de ‘gezondheidstoestand’ van het 
actieve katalysatormateriaal. Dus geen post-
mortem of prenatale analyse van het katalysa-
tormateriaal, maar van de werkende katalysator. 
Daarmee krijgen we beter zicht op de precieze 
werking van katalysatoren en de invloed van de 
samenstelling van de voedingsstroom op de 
levensduur van een katalysatormateriaal.’

pyrolyse-olie bij kunnen mengen, ware het niet 
dat deze nu te zuur is en nog voorbewerkings-
stappen nodig heeft om deze geschikt te maken 
voor bijmenging. De opkomst van schaliegas 
biedt zeker kansen voor aromaten (BTX, feno-
len, red.) op basis van biomassa omdat deze op 
basis van schaliegas niet geproduceerd kunnen 

worden. Een andere optie is het terugkraken 
van hernieuwbare plastics tot de individuele 
bouwstenen om op basis hiervan weer nieuwe 
plastics te maken. Welke routes het ook zullen 
gaan redden, ik zie een geleidelijke overgang in 
het verschiet en geen plotselinge disrupties in 
de huidige markt. Men vergeet vaak dat de kata-
lyse van biomassa complexiteiten met zich 
meebrengt. Dat heeft niet alleen te maken met 
de feedstock, maar ook met de moleculen die in 
de katalyse worden gegenereerd. In de petro-
chemie worden de verschillende moleculen, bij-
voorbeeld C30, ‘geknipt’ door katalysatoren om 
er een benzinemolecuul, C8, van te maken. 
Echter, de katalyse van biomassa levert onder 
meer moleculen op, bijvoorbeeld een C6-suiker, 
die je weer zou moeten ‘plakken’ met een ander 
molecuul om een vergelijkbaar C8-benzinemo-
lecuul te krijgen. Waarschijnlijk praten we 
daarom in de komende jaren vooral over her-
nieuwbare brandstofadditieven. Kortom, er zijn 
nog voldoende uitdagingen om een kosteneffec-
tief proces te ontwerpen zodat biomassa op 
meerdere applicaties, dus niet alleen in een 
nichemarkt zoals die vanilline als smaakstof, 
kan concurreren.’

U trad begin van dit jaar op tijdens 
TEDx-Binnenhof, een interessante 
bijeenkomst waarin biobased 
projecten/ producten een prominente 
rol vervulden. ‘Uw’ onderwerp was 
CO2 als feedstock voor de stad van  
de toekomst.

‘Dat is voorlopig toekomstmuziek, maar wel een 
interessante route. Het principe is om CO2 niet 
indirect, via de route van biomassa en deze te 
gebruiken om onze materialen en brandstoffen 
te maken, maar direct af te vangen en samen 
met water en zonlicht om te zetten in moleculen 
zoals methanol, ethanol of koolstofmonoxide. 
Het is een elegante oplossing, waarbij we de 
natuurlijke processen moeten zien te verbete-
ren. Mimicry, de nabootsing van de natuur, is 
niet altijd de weg om te gaan. Vooral omdat deze 
processen niet altijd optimaal zijn. Neem foto-
synthese, dat is zelfs behoorlijk inefficiënt, laten 
we zeggen een paar procenten. Door een geheel 
nieuwe familie van katalysatormaterialen te 
ontwikkelen, kunnen we deze processen uitein-
delijk op real life schaal in gaan voeren. Ik ben 
optimistisch gestemd. Zure regen was in de 
zeventiger jaren, door moleculen als SO2, een 
groot probleem. Uiteindelijk hebben katalysato-
ren er onder meer voor gezorgd dat de uitstoot 
hiervan drastisch is teruggedrongen. Zure 
regen is daarom geen thema meer, nu is CO2 het 
volgende doel.’ 

WE MAKE IDEAS WORK
––––––

Overweegt u de stap naar groene producten? 

Biobased economy biedt het bedrijfsleven kansen. Nieuwe verbindingen tussen agro en food en chemie kunnen leiden tot 
besparingen op grondstoffen en energie, tot talloze innovaties en duurzame producten.

Advies- en ingenieursbureau Tebodin is uw kennispartner om uw biobased economy ambities te realiseren. 
Al uw vragen rondom dit thema zijn bij ons welkom. Onze experts denken in de concrete stappen die nodig zijn voor 
uw productieomgeving of nieuwe projecten. Ze werken dagelijks aan praktische haalbaarheid en schaalbaarheid, 
aan de omzetting van laboratoriumopstelling en pilot naar industriële productie, aan partnerschappen in waardeketens en 
de effectieve inzet van reststromen. Daarnaast kunnen onze experts u helpen met wetgeving en subsidies op gebied van 
biobased economy.

Tebodin is onderdeel van de internationale ‘engineering en services’ onderneming Bilfi nger SE 

––––––

TEBODIN NETHERLANDS B.V.
www.tebodin.nl/biobased
www.bilfi nger.com
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P er jaar wordt wereldwijd voor een slor-
dige 25 miljoen ton aan katoen gepro-
duceerd. Bedrijven gebruiken daarbij 
in toenemende mate gerecycleerd ka-

toen. Dit zijn wel korte vezels die gemengd moe-
ten worden met langere vezels. Hennepvezels 
zouden deze rol op zich kunnen nemen, ware 
het niet dat de vezels enkele voorbewerkings-
stappen nodig hebben.

Het Arnhemse Stexfibers, een doorstart van een 
eerder initiatief Stextile, heeft inmiddels een 
proof-of-concept en wil nu in een demofaciliteit 
meer gaan produceren zodat er op grotere 
schaal en frequenter mee getest kan worden.

STOOMEXPLOSIE
De technologie die Stexfibers inzet, is in de 
jaren dertig van de vorige eeuw ontwikkeld. 
Romke de Vries, CTO van Stexfibers: ‘We 
gebruiken stoomexplosie, waarbij de gehak-
selde hennepvezels, ontdaan van hout en stof, 
worden ‘gestript’ van de lijmstof. Daarbij wordt 
de input batchgewijs in een reactorvat geleid, 
waarna de druk wordt opgevoerd tot circa 10 
bar en de temperatuur oploopt tot 180 graden 
Celsius. Door de druk zuigen de vezels zichzelf 
vol met water om tegendruk te geven. Op het 
moment dat de druk wegvalt, barsten de vezels 
open, zodanig dat de vezelstructuur niet wordt 
beschadigd. Vervolgens vallen de vezels in een 
cycloon, waar ze worden afgekoeld en hun 
vocht verliezen.’

TESTEN OP COMMERCIËLE SCHAAL
De demoplant op het Arnhemse industrieter-
rein produceert nu al circa 10 kilo aan vezels 
per uur. Volgens De Vries voldoende voor spin-
nerijen en andere onderzoeksinstituten om 
mee te werken. ‘Er zit nog een partij tussen de 
vezels en de textielproductie, namelijk de lont-
makers. Deze kaarden (ontrafelen en even-
wijdig leggen, red.) de vezels, samen met 
katoenvezels in een 50/50-verhouding, tot een 
lont dat vervolgens in een spinmachine wordt 
geleid. Uiteindelijk willen we naar een 100 pro-
cent henneplont.’

De Vries’ collega Ben Ratelband vult aan: ‘We 
werken met enkele grote Turkse spinnerijen 
samen om op commerciële schaal textiel te 
spinnen met onze vezels. Belangrijke issues zijn 
uiteraard productie-afval, snelheid en downtime. 
Deze beïnvloeden de uiteindelijke kostprijs. In 
Nederland testen we met onze projectpartner 
Texperium op kleinere schaal door onze vezel 
met gerecycled katoen te mengen.’

GRAAN GEDUCHTE CONCURRENT
Momenteel test Stexfibers verschillende rassen 
uit. De aanvoer komt vooral uit Groningen en 
Noord-Frankrijk. ‘Het ingangsmateriaal is wat 
houtiger en bruiner, waardoor we de procespa-
rameters aan moeten passen’, aldus De Vries. 
Qua feedstock heeft Stexfibers nog niet de 
behoefte aan de grote volumes. Daar kan bin-
nen de komende jaren wel verandering in 
komen, zo hopen de heren van Stexfibers. 
‘Momenteel is het areaal in Europa 15.000 hec-
tare’, zo stelt Ratelband. ‘Hennep concurreert 
met andere gewassen, waarbij graan een 
geduchte ‘tegenstrever’ is. Bij hoge graanprij-
zen zaaien boeren graan in, dat is logisch. Als 
we met onze verwaarding hogere prijzen voor 
hennep kunnen realiseren, kunnen we tegen-
wicht bieden. Overigens zijn er qua logistiek 
geen obstakels voor vervoer van vezels op lan-
gere afstanden. Op locatie kunnen boeren het 
ingangsmateriaal onthouten en de vezels per-
sen in balen.’

SKY IS THE LIMIT
Mochten de testen op commerciële schaal goed 
uitpakken, dan is the sky the limit, aldus Ratel-
band. ‘Als we maar een procent pakken van de 
mondiale katoenmarkt, praat je over een paar 
honderdduizend ton. Wel zullen we op prijs 
moeten concurreren met andere natuurvezels, 
zoals jute of sisal. Deze hebben wel kortere 
vezels waardoor deze in een mix met katoen 
minder goed presteren. Hennep biedt daarnaast 
functionele voordelen, het ademt beter dan de 
meeste natuurvezels, is slijtvast en het zorgt er, 
door de holle vezel, voor dat de oorspronkelijke 
kleuren beter behouden blijven. Vergeleken met 
katoen is het bovendien een aanzienlijk milieu-
vriendelijker gewas: het heeft minder water en 
bestrijdingsmiddelen nodig.’
Hennep heeft tal van voordelen, maar hikt ook 
nog steeds tegen vooroordelen aan. Volgens De 
Vries was dat tot voor kort, lees vijf, zes jaar 
geleden, nog wel het geval. ‘Gelukkig zijn deze 
vooroordelen “afgesleten”. We hebben inmid-
dels soft commitments van spinnerijen en 
enkele retailers. Dat is een teken dat de markt 
interesse heeft en dat de hennepvezel in textiel 
een rol van belang kan spelen.’ Tekst Lucien Joppen Beeld Stexfibers + Shutterstock

Hennepvezels kunnen in de textielindustrie een belangrijke rol vervullen. Op 
voorwaarde dat deze vezels mee kunnen liften op bestaande productielijnen. 
Binnen het Sustainable Fibers Project werken drie partijen aan de realisatie 
hiervan. Onlangs werd de volgende stap gezet met de opening van een demoplant 
op de Kleefse Waard in Arnhem. 

MEELIFTEN OP 
BESTAANDE 
 PRODUCTIELIJNEN

HENNEPVEZELS VOOR GERECYCLEERD KATOEN 

Enkele grote spinnerijen in Turkije testen met katoenhennep-
mixen. Foto is niet afkomstig van deze bedrijven.

Eind oktober nam Stexfibers haar demoplant officieel in gebruik. Deze wordt deels gefinancierd uit een subsidie 
van circa 200.000 euro die het bedrijf, samen met projectpartners Pantanova en Stichting Texperium, heeft 
ontvangen van de Provincie Gelderland. 
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INTERREG-PROJECT GROENE GRONDSTOFFEN AFGEROND

M aurice van Londen, projectleider van 
de MOOC (zie kader), ziet het initia-
tief als een logische stap, gezien de 
missie van het Centre of Expertise. 

‘We willen een verbindende schakel zijn tussen 
onderwijs/onderzoek en het bedrijfsleven. Met 
een MOOC kunnen we deze opdracht nationaal 
en internationaal uitvoeren. In eerste instantie 
richten we ons op eerstejaars hbo-studenten  
en bedrijven in de regio Zuid-West-Nederland, 
maar we sluiten andere regio’s en landen zeker 
niet uit. Vooral Brazilië is een interessante 
markt, zeker omdat er al samenwerkingsver-
banden zijn tussen Nederlandse en Braziliaan-
se partijen op gebied van de bbe.’

GEEN BETA-ACHTERGROND VEREIST
De MOOC, met de naam Biobased economy 
Introduction, is volgens Van Londen een intro-
ductiecursus die zo is opgezet dat iemand met 
een hbo-niveau deze kan volgen. ‘Een beta-ach-
tergrond is niet vereist’, aldus de projectleider. 
‘Wel een goede beheersing van de Engelse taal, 
de MOOC wordt immers in deze taal gegeven.’ De 
cursus duurt 8 weken en is opgezet rondom een 
achttal thema’s, waaronder een algemene intro-
ductie. Deze onderwerpen zijn: energie, bioraffi-
nage, biopolymeren, nutriënten, ingrediënten, 

aquatische biomassa en verduurzaming/economie. ‘Het programma is 
opgezet door docenten van Hogeschool Zeeland en Avans, waarbij vanzelf-
sprekend is aangehaakt bij de competentiegebieden binnen onze opleidin-
gen Chemie en Chemische Technologie en de speerpunten van onze 
lectoraten op dit terrein.’

BIOBASED STAD BOUWEN
De bovenstaande thema’s worden elke week op een soortgelijke manier 
behandeld. Elk thema wordt ingeleid door een instructievideo, waarin de 
theorie wordt behandeld, en twee praktijkfilms waarin bedrijven uit de 
Biobased Delta-regio aan het woord komen. Inmiddels lopen de gesprek-
ken met deze ondernemingen, aldus Van Londen. Ook gastsprekers staan 
op de agenda.
Vervolgens krijgen de MOOC-deelnemers een multiplechoicetest en een 
individuele opdracht. ‘De deelnemers krijgen ook groepsopdrachten die 
gericht zijn op het bouwen van een biobased stad. ‘Daarbij wordt uitge-
gaan van toepassingen/afzetmarkten en de grondstoffen en processen 
die hiervoor kunnen worden ingezet.’

LAAGDREMPELIG 
Op de vraag hoeveel MOOC-deelnemers van Londen verwacht, antwoordt 
hij: ‘In eerste instantie zal het aantal inschrijvingen groot zijn. De ervaring 
van andere MOOC’s leert dat dit aantal gedurende de cursus sterk terug-
loopt. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de cursus gratis en 
laagdrempelig is. Wat wel in ons voordeel spreekt, is dat studenten stu-
diepunten (2) kunnen krijgen voor de zogenaamde vrije studieruimte.’
Werknemers in het midden- en kleinbedrijf krijgen vanzelfsprekend geen 
studiepunten. Zij krijgen daarvoor in de plaats inzicht in een ‘belangrijke 
groeimarkt’, aldus Van Londen. ‘Het is en blijft een eerste kennismaking, 
een voorzichtige stap in de biobased economy. Daar blijft het niet bij.  
We gaan volgend jaar MOOC’s ontwikkelen, waarin enkele van de boven-
genoemde thema’s worden uitgediept. Onder andere uit de feedback van 
de introductie-MOOC zullen we deze onderwerpen gaan bepalen.’  

Inschrijven kan via: http://www.coebbe.nl/project/mooc

Begin februari 2015 gaat een van de eerste Nederlandse hbo-MOOC’s van start. Deze 
is gericht op de biobased economy. Het Centre of Expertise BBE (Avans) in Breda is 
de maker van de online cursus. ‘We willen zowel studenten als professionals, lees het 
bedrijfsleven, interesseren voor dit thema.’

Tekst Lucien Joppen Beeld Shutterstock

BREED PUBLIEK 
WARM MAKEN

CENTRE OF EXPERTISE BBE MAAKT MOOC

KANSEN VOOR 
 GEAVANCEERDE 

 BIOBRANDSTOFFEN
De energiedoelstellingen van EU 2020 leveren enorme 
 kansen op voor de productie van geavanceerde biobrand-
stoffen. In 2020 moeten deze brandstoffen minimaal 2,5 
procent uitmaken van het totale brandstofverbruik in de  
EU. Tebodin onderzocht de perspectieven voor de best 
beschikbare technologieën.
Tot voor kort bestond nog helemaal geen volwassen produc-
tiemethode voor deze tweedegeneratie biobrandstoffen. De 
productie is feitelijk net begonnen, en de output is nog ver-
waarloosbaar ten opzichte van de eerste generatie. 
Als partner in de ontwikkeling van energieprojecten bestu-
deerde Tebodin de beschikbare technologieën om te bepalen 
welke een belangrijke rol gaan spelen in de productie van 
geavanceerde biobrandstoffen in de EU. Er zijn twee ver-
schillende routes om biomassa om te zetten in hoogwaar-
dige brandstof: de biochemische en de thermochemische. 
De biochemische route verwerkt biomassa tot suikers die 
door micro-organismen worden gefermenteerd tot ethanol. 
De thermochemische route zet biomassa via thermisch 
 kraken om in syngas, dat kan worden gesynthetiseerd tot 
een scala van koolwaterstofproducten.
Vergeleken met het thermochemische proces is de biochemi-
sche route commercieel interessant op kleinere schaal. Het is 
echter een langzaam proces dat alleen ethanol oplevert en 
geen lignine (tot 35 procent van de biomassa) kan omzetten. 
Het ultieme procesontwerp is een combinatie van wervelbed-
vergassing en Fischer-Tropsch (FT) synthese. Tussen deze 
twee processtappen wordt het syngas gereinigd met venturi-
wassers, aminegasbehandeling en LO-CAT ontzwaveling. 
Het totaalontwerp is gekozen vanwege de flexibiliteit in grond-
stoffen en eindproducten die belangrijk is in de dynamische 
markt voor biobrandstoffen, en vanwege de technologische 
volwassenheid. Vergassingstechnologie wordt gebruikt in 
kolengestookte elektriciteitscentrales, en kan afval uit land-
bouw, bosbouw en groenbeheer omzetten. FT-synthese wordt 
gebruikt door Sasol, Shell, Qatar Petroleum en Petronas om 
vloeibare brandstoffen uit aardgas te produceren, waaronder 
benzine, diesel en kerosine.
Nadere analyse leidde tot de conclusie dat een economisch 
gezonde fabriek zonder subsidies minimaal 1,5 miljoen ton 
restmateriaal per jaar zou moeten omzetten in 220 miljoen 
liter biobrandstof. De te verwachten EU-subsidies kunnen de 
vereiste omvang sterk reduceren. De bouw van de eerste 
fabriek met vergelijkbare technologie wordt in 2015 afgerond 
in Zweden.

Casper Bosch
process engineer Tebodin

COLUMN

Een nieuw, opkomend fenomeen in de onderwijswereld is de zogenaamde 
MOOC, ofwel Massive Online Open Course. MOOC’s zijn online cursussen die 
wereldwijd gratis toegankelijk worden gemaakt door kennis- en onderwijsin-
stellingen, via een platform dat daarvoor speciaal ontworpen is. Bekende 
MOOC-platforms zijn Coursera en edX (joint-venture tussen MIT en Harvard). 
Universiteiten krijgen via de MOOC een kans om hun speerpunten online te 
presenteren aan een wereldwijd publiek. Het lesmateriaal bestaat voorna-
melijk uit korte filmfragmenten waarin een bepaald principe uit wordt gelegd, 
gevolgd door oefenopgaven. Aan het einde van de MOOC kunnen cursisten 
een afsluitend examen maken.
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afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Een 
opmerking waar Louise Vet, directeur van het 
Instituut voor Ecologie, het overduidelijk niet 
mee eens was.

KLEINSCHALIGE BIORAFFINAGE
Johan Sanders (Food & Biobased Research) ziet 
met name kansen die kleinschalige bioraffinage 
met zich meebrengt. Het zijn vooral de relatief 
geringe investeringskosten die het introduceren 
van nieuwe processen vergemakkelijken, zo 

O p de Netwerkbijeenkomst BBE in As-
sen, die op 20 oktober werd gehouden, 
werd duidelijk dat partijen die investe-
ren in biobased initiatieven geduld 

moeten hebben. Ja, er zijn succesnummers of 
succesnummers in wording, maar het zijn wel 
vaak de usual suspects. De kopgroep nadert de 
top, maar waar is het peloton?
Welnu, dat duurt dus nog wel even. Er zijn ver-
schillende redenen: soms zijn de prestaties bio-
based producten nog niet op het niveau van hun 

Sanders. Daarbij wordt de biomassa zo veel 
mogelijk on-site (voor)bewerkt. 
‘Door de behoefte aan warmtewisseling te redu-
ceren, kun je concurreren met grootschalige 
operaties. Bovendien verlaag je het risico door-
dat geen dure, langlopende contracten op 
grootschalige grondstoffenlevering afgesloten 
hoeven te worden.’ 
Er zijn in zijn ogen drie sporen waar op bedrijven 
op korte termijn rendabele business cases, zon-
der exploitatieve subsidies, op kunnen baseren: 
eiwit voor diervoeder (uit gras), bouwstenen 
voor chemicaliën en materialen.
Vet beaamde dat diervoeder een interessant 
traject is. ‘Je concurreert weliswaar met aan-
bieders van enorme volumes (soja), maar je 
hebt wel voordelen op gebied van transportkos-
ten (en milieubeslag). Lokale initiatieven heb-
ben de toekomst.’

LEVEL PLAYING FIELD?
Jammer genoeg hebben sommige biobased pro-
posities last van een playing field dat allesbe-
halve level is. Vooral de overheidssubsidie voor 
hernieuwbare energie, heeft ervoor gezorgd dat 
feedstockprijzen van biomassa sterk zijn geste-
gen, waardoor het concurrentievermogen voor 

hoogwaardigere producten zoals vloeibare trans-
portbrandstoffen en chemie, sterk is aangetast.
Feedstock maakt immers circa 60 procent van 
de kostprijs uit in de chemie. Geluiden vanuit de 
zaal deden vermoeden dat subsidie voor bio-
energie de ontwikkeling van biobased chemica-
liën en producten niet echt in de kaart speelt, 
zie het prijsopdrijvend effect die de bovenge-
noemde subsidie met zich meebrengt.
Een veelgehoord verzoek, niet alleen op natio-
naal, maar ook internationaal niveau, is om 

fossiele pendanten, of zijn deze te duur. Het is 
ook een opgave van formaat om te concurreren 
met een volwassen sector die enorme schaal-
voordelen geniet. Vandaar dat menigeen de toe-
komst ziet in chemical specialties, relatief lage 
volumes en hogere waardes. En liefst ook pro-
ducten die betere eigenschappen hebben dan 
bestaande chemicaliën en/of materialen.
Dat stelde Rein Willems, ex-topman Shell en 
voorzitter van de commissie Willems, die 
poneerde dat we de komende 20 tot 30 jaar nog 

overheidsbeleid over een langere termijn – 
minimaal 10 jaar – stabiel te houden. ‘Overhe-
den hebben traditioneel een veel kortere 
horizon, maximaal vier jaar, terwijl de transitie 
naar een biobased economy decennia in beslag 
gaat nemen’, aldus Willems. Vet pleitte ook voor 
een stabiel beleid, maar wel met de mogelijk-
heid om tussentijds ‘bij te sturen’.

DAADKRACHT
Meijer benadrukte dat maatschappelijke accep-
tatie een voorwaarde is voor een (markt)door-
braak van biobased producten. Op het moment 
dat dit issue gaat leven onder consumenten, zal 
de markt zich ook verder kunnen ontwikkelen. 
Eveneens is het ontwikkelen van nieuwe waar-
deketens, iets waar Source B zich in het zuiden 
hard voor maakt, nodig om de biobased eco-
nomy dichter bij de consument te brengen.
Een lange adem en vasthoudendheid zijn 
gevraagd en vooral daadkracht. Gewoon doen 
dus. Ard van der Tuuk, gedeputeerde van de 
provincie Drenthe, haalde het initiatief aan van 
Boyan Slat, de TU Delft-student die maar liefst 2 
miljoen euro ophaalde voor zijn plan om een 
einde te maken aan de plastic soup. ‘Een gewel-
dig voorbeeld van daadkracht en inventiviteit, 

maar wel een oplossing achteraf’, aldus Van der 
Tuuk. ‘Deze problemen moeten we juist voorko-
men in plaats van op te lossen, bijvoorbeeld 
door plastics meer en beter te recyclen of bio-
afbreekbare plastics te ontwikkelen.’

TEMPO MAKEN
Van der Tuuk benadrukte nog maar eens een 
keer dat de noordelijke provincies alles in huis 
hebben om een voortrekkersrol te spelen: een 
vezelchemie die zich oriënteert op vergroening, 
een tuinbouwcomplex dat aandacht heeft voor 
inhoudsstoffen en kennisinstellingen als de 
RUG, Stenden en Van Hall Larenstein. 
’Kortom, we hebben alles op orde, nu gaat het 
om het doen. Het tempo is belangrijk, zeker 
omdat de overgang naar een bbe kansen biedt 
voor hoogwaardige werkgelegenheid.’
Om tegenwicht te bieden aan het economische 
‘geweld’ benadrukte Louise Vet het belang van 
bodemgezondheid voor de biobased economy. 
Het klakkeloos onttrekken van biomassa aan de 
grond leidt op termijn tot problemen: een min-
der vruchtbaardere bodem en lagere opbreng-
sten. ‘We leven in een circulair systeem, wat 
betekent dat de organismen in de bodem ook 
voeding nodig hebben om hun werk te doen.’ 

Er zijn nog niet zo veel biobased producten die het maken in de ‘echte wereld’. Het zal 
nog wel tien tot vijftien jaar duren voordat er sprake is van een definitieve doorbraak, 
aldus Emmo Meijer (Source B).

NETWERKBIJEENKOMST BBE ASSEN

LANGETERMIJNVISIE 
NODIG

Tekst Lucien Joppen Beeld Stan Opveld

De bijeenkomst in Assen werd mede georganiseerd door Greenlincs, het platform voor initiatieven, inno-
vatie en krachtenbundeling van de Noord-Nederlandse agrofoodsector en biobased economy. Greenlincs 
wordt mogelijk gemaakt door de Provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en gefaciliteerd door en vanuit 
de NOM.

Lees en bekijk het uitgebreide (video-)verslag en video-
interviews met onder meer Vet, Sanders, Willems en 
Van der Tuuk op agro-chemie.nl of onze app. 
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J an Jager startte drie jaar 
geleden – destijds nog 
voor API Institute in Em-
men – met het ontwikkelen 

van biobased filamenten voor 3D-printen. 
‘3D-printen is mogelijk met twee type materia-
len: via het oliegebaseerde ABS en via PLA, dat 
in zekere zin al biobased is. Tachtig procent van 
de filamenten die gebruikt worden voor 3D-
printen, zijn van PLA.’ 
Jager licht verder toe dat er meerdere techno-
logieën zijn om te 3D-printen. Bij Stenden 
Hogeschool maakt men gebruik van Fused 
Deposition Modeling (FDM). ‘Daarbij wordt een 
monofilament - een kunststofdraad - gesmol-
ten in de kop van de printer. Vervolgens wordt 
het materiaal driedimensionaal weggelegd.’ 

INTERESSE VANUIT AUTOMOTIVE
De activiteiten van Stenden PRE concentreren 
zich op het ontwikkelen van nieuwe monofila-
menten. ‘Zo is het ons met de nieuwe bio-
afbreekbare kunststof PBS – een commercieel 
verkrijgbaar product – gelukt om een monofila-
ment te maken.’ 
Wil een materiaal geschikt zijn voor 3D-prin-
ten, moet het volgens Jager drie belangrijke 
eigenschappen hebben. ‘Allereerst moet het 

smeltpunt niet te hoog liggen. Het maximale 
smeltpunt wat de huidige printers aan kun-
nen, is 220 graden Celsius. Dat is in zekere zin 
een beperking en daarom werkt een viertal 
van onze studenten aan een nieuwe printer 
waarop monofilamenten met smeltpunten 
boven de tweehonderdvijftig graden Celsius 
verwerkt kunnen worden. Bij die temperatu-
ren kun je ook polyester (PET) benutten en de 
cirkel rond maken door van een PET-fles een 
mono-filament te maken en daarmee te 
3D-printen.’
Een tweede eigenschap is de smeltviscositeit. 
Jager: ‘Dit slaat op het vloeigedrag van een 
materiaal. Tenslotte is er het kristallisatiege-
drag. Als een materiaal te snel kristalliseert, 
krijg je krimpverschijnselen. Dit kun je eventueel 
ondervangen met het verwarmen van de plaat 
waarop je print. Het is een proces van trial-and-
error en dat is uiteraard ook het doel van ons 
onderzoek: best practices vinden. En de afzet-

markten? Als het echt om prak-
tische toepassingen gaat, is de 

interesse vanuit de automobiel- en 
medische industrie het grootst. Dit 

wordt onderschreven uit marktanalyses 
van ABN AMRO-analist David Kemps.’

3D-HERSENPAN
Recent vond in Emmen een symposium plaats 
rond het onderwerp 3D-printen. Deze bijeen-
komst, 3DprintEU, werd mogelijk gemaakt door 
Green PAC, Hogeschool Windesheim, Polymer 
Science Park en EMMTEC Industry & Business 
Park. ‘Deze partijen creëren het ecosysteem 
waarin alle ontwikkelingen rond het 3D-printen 
van (biobased) materialen plaatsvinden’, duidt 
Jager.
Op het congres kwamen specifieke toepassin-
gen van 3D-geprinte applicaties aan bod. Jager: 
‘Meest tot de verbeelding sprekend is het voor-
beeld van hersenchirurg Bon Verweij die een 
3D-geprinte hersenpan bij een patiënt geplaatst 
heeft. Momenteel zitten wij met het Universitair 
Medisch Centrum Groningen (UMCG) om tafel 
om zelf tot een project te komen voor medische 
applicaties van 3D-printen. Vermoedelijk gaan 
wij proeven doen met het 3D-printen van bio-
medische polymeren.’ 

Tekst Edwin van Gastel Beeld Helian Polymers

3D-printen is hot. De ontwikkelingen rondom de nieuwe technologie volgen elkaar snel 
op. Inmiddels is ook de wereld van biobased economy ‘in de ban’ van 3D-printen. Een 
gesprek met Jan Jager (lector bij Stenden Polymore Research & Education, Stenden 

PRE) over de mogelijkheden en onmogelijkheden van biobased filamenten.

BBE IN BAN 3D
JAN JAGER (STENDEN PRE) OVER 3D-PRINTEN 

Biocontact.eu brengt vraag en aanbod van biomassa bij elkaar om samenwerking te stimuleren, duurzaamheid, 
effi ciëntie en ruimtegebruik te maximaliseren en logistieke stromen te optimaliseren.

Wat voor de een restmateriaal is, is grondstof voor de ander.  Biocontact.eu brengt beide partijen bij elkaar.

www.biocontact.eu
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‘SCHAALBAAR IS 
HAALBAAR’ 

TNO: BUSINESSMODEL VOOR SMALL SCALE CHEMISTRY

D e Graaff schetst om te beginnen nog 
maar eens de positie waarin Noord-
west-Europa zich bevindt en wil daar-
mee het belang van kleinschalige (bio)

raffinage aantonen. ‘Wij hebben een slechte 
grondstof-, energie- en arbeidskostenpositie. 
Bovendien is er structureel geen sprake van 
grote economische groei. Dat vormt een bedrei-
ging voor de chemische industrie, maar er zijn 
ook kansen. Zoals nieuwe kleinschalige bio-
based fabrieken of uitbreidingen van bestaande 
fabrieken die een hoge toegevoegde waarde 
kennen.’

NICHES VERSUS GROOTSCHALIG
De Graaff constateert daarbij wel dat biobased 
tot een ‘containerbegrip’ verworden is en duiding 
belangrijk is. ‘Want biobased is in bepaalde 
industrieën al sinds mensenheugenis de stan-
daard. Ik denk bijvoorbeeld aan lijnzaadolie in de 
verfindustrie. Bovendien komen de laatste jaren 
technologieën beschikbaar, bijvoorbeeld vanuit 
de microbiologie, die biobased kansen in nieuwe 
(niche)markten scheppen. Vaak gaat het om 
mkb-bedrijven die hiermee actief zijn. Ik signa-
leer daarbij een substantieel gat tussen de 
nichemarkten en grootschalige toepassingen 
door de chemiesector. Het is de kunst om met 
niches de ontwikkelingen te financieren die nodig 
zijn voor grootschaligere biobased chemie.’
Voor kleinschalige biobased chemie is er vol-
gens De Graaff al een business case. ‘Wij zien 
kansen langs drie sporen. Kansen voor bioraf-
finage zien wij allereerst via volumeflexibiliteit, 
oftewel een procesdesign dat op kleine schaal 
levensvatbaar is en later tegen lage kosten 
opgeschaald kan worden. Ten tweede is er pro-

ductflexibiliteit met verschillende grondstoffen 
als input en tenslotte is er locatieflexibiliteit. Dit 
laatste sluit perfect aan bij de biobased eco-
nomy waar decentrale productie een van de 
kernwaarden is.’

SAMENWERKEN MET CHEMIE
Ileana Hernandez heeft langs de bovenge-
noemde lijnen business modellen ontwikkeld, 
een proces dat nog gaande is. ‘Wij werken hierin 
samen met verschillende bedrijven uit de che-
mie. Zo kunnen wij samen met hen de proble-
men signaleren en opsporen. Door onze ideeën 
en die van de industrie samen te voegen, ontstaat 
uiteindelijk het beste geïntegreerde concept. De 
crux van het tot op heden ontwikkelde model  
zit in de manier waarop de modulaire productie 
kan worden opgeschaald. Het gaat om nieuwe, 
 minder arbeidsintensieve productietechnieken, 
nieuwe markten en nieuwe producten, die vaak 
biobased zijn. Met het model kunnen wij voor 
chemische bedrijven berekenen welke scenario’s 
het meest geschikt zijn voor een decentrale of 
modulaire wijze van productie.’
In haar onderzoek worden volgens Hernandez 
logischerwijs meerdere grondstofstromen beke-
ken. ‘Het voordeel van small scaled biobased 
chemistry is namelijk dat je gebruik kunt maken 
van verschillende agrofood(rest)stromen.’ 

AKZONOBEL GOED VOORBEELD
Hernandez noemt AkzoNobel met haar chloor-
business (zie foto, red.) als een goed voorbeeld 
van small scale chemistry. Akzo Nobel heeft 
vanwege de steeds strengere regelgeving de 
productie verplaatst naar de afnemer, waar een 
kleinere fabriek staat. Dat is volgens Hernandez 

naast een technologische uitdaging ook een 
business uitdaging. En daar probeert TNO met 
haar model mee te helpen. ‘Het is voor chemi-
sche bedrijven moeilijk om te berekenen op 
welk moment ze een gedecentraliseerde pro-
ductie-unit kunnen uitbouwen of moeten kiezen 
voor modulaire en flexibele bouw. Het gaat om 
een nieuwe wijze van produceren, dit vraagt een 
andere manier van denken over groei. Ons 
model berekent bij welke cashflow en welke 
output het rendabel is om een nieuwe modu-
laire productie-unit bij te bouwen of aan te kop-
pelen. Zo kan dus verantwoord met minder 
financiële risico’s worden geproduceerd. Dit 
model kan de doorbraak van de biobased eco-
nomy wezenlijk versnellen. Zeker ook omdat 
het voor innovatieve producten met een korte 
levensduur onrendabel is om grote productie-
eenheden op te zetten, helemaal als markten 
volatiel zijn.’ 

LOGISTIEKE KOSTEN
Hernandez ziet vanwege de huidige uitgangspo-
sitie van de Europese chemiesector grote kan-
sen voor decentrale en flexibele productie. ‘Bij 
kleine flexibele productie-units is het wel zaak 
om te blijven profiteren van schaalvoordelen. Er 
moet dus modulaire en schaalbare productie-
capaciteit worden gecreëerd. Met die kleinere 
fabrieken kan snel op de vraag worden inge-
speeld. Ook kunnen logistieke kosten worden 
verlaagd door de productie te verplaatsen naar 
de locatie waar grondstoffen of klanten nabij 
zijn. In de komende vijf jaar verwacht ik dat er 
meerdere voorbeelden - vijf tot tien - van 
schaalbare biobased fabrieken in Europa zullen 
verrijzen.’ 

‘ In de komende vijf jaar verrijzen er in Europa meerdere schaalbare biobased fabrieken.’ 
Aan het woord is Ileana Hernandez. Bij TNO onderzoekt zij samen met collega Martijn de 
Graaff de mogelijkheden van modulaire en schaalbare productiecapaciteit. 

Tekst Edwin van Gastel Beeld AkzoNobel

Chloorproductie AkzoNobel in de Eemsdelta.
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verpakkingsmaterialen gemaakt in de petro-
chemie. Dit zijn polymeren als PBAT en PBS(A). 
Ook zijn er zogenaamde oxo- of photodegrada-
bles op de markt: materialen die niet zo goed 
bewezen composteerbaar zijn als hun biobased 
pendanten, waarover later meer.

BIO-PET DOORBRAAK
In het spectrum van bioplastics zijn er inmiddels 
(deels) biobased kunststoffen verkrijgbaar, die 
de voornoemde fossiele materialen 1-op-1 kun-
nen vervangen. Deze drop-ins als bio-PET en 
bio-PE zijn biobased alternatieven die niet-bio-
logisch afbreekbaar zijn. Vooral de vervanging 
van PET door bio-PET, is een doorbraak, zeker 
gezien de partijen (Coca-Cola, Danone, P&G 
etc.) die deze ontwikkeling steunen. 
In biologisch afbreekbare plastics zijn zetmeel-
blends (deels) en 100 procent biobased materia-
len als PLA, PHA en cellofaan beschikbaar. Deze 
materialen zijn met name interessant voor 
 verpakkingen van (koel)verse voedingsmiddelen, 

W ereldwijd neemt de verpakkings-
markt een significant aandeel van 
de kunststoffenproductie in be-
slag. Van de 300 miljoen ton die 

per jaar wordt geproduceerd, gaat 40 procent 
van het gewicht naar verpakkingen. Deze markt 
voor plastics groeit met circa 1 à 2 procent per 
jaar, waarbij de voedingsmiddelenindustrie een 
grote aandrijver is. Met name de opkomst van 
supermarkten in emerging economies drijft de 
opkomst van plastics. 
In principe is een groot deel van de verpakkin-
genmarkt – consumentenverpakkingen, omver-
pakkingen en verpakkingsdragers (pallets etc.) 
– al biobased. Hout, papier en karton nemen in 
Nederland al 56 procent van het gewicht in 
beslag (bron: Stichting Nedvang). Plastic neemt 
17 procent van het gewicht in beslag. Vanwege 
het relatief lage gewicht van kunststoffen, ver-
geleken met bijvoorbeeld hout of glas, ligt het 
aandeel in aantal verpakte producten aanzien-
lijk hoger, namelijk op 31 procent (bron: EuPC).
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LAGER GEWICHT
Dat de groei van plastics voornamelijk ten koste 
gaat van glas en karton is evident. Er zijn ver-
schillende oorzaken: een belangrijke overweging 
is het verhoudingsgewijs lage gewicht. Hierdoor 
vallen transportkosten lager uit, altijd interes-
sant met hoge brandstofprijzen. Eveneens is de 
handling in de supermarkt gemakkelijker, het is 
minder sjouwen. Daarnaast wordt het risico van 
glasbreuk geëlimineerd. Een derde voordeel is 
dat de verpakking qua vorm gemakkelijk kan 
worden aangepast en dat kunststoffen voor een 
vergelijkbare, zo niet betere bescherming zorgen 
van voedingsmiddelen. 

PE VEELGEBRUIKTE PLASTIC
In het ‘geweld’ van de traditionele materialen 
als hout, karton, glas, plastics of blik steken 
biobased plastics nog bleekjes af. In 2012 was 
volgens data van Nedvang het aandeel 0,036 
procent, het equivalent van 1 kton, van de totale 
verpakkingenmarkt. 
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Over welke kunststoffen hebben we het dan? In 
de catalogus maken de auteurs een onder-
scheid tussen (biologisch) afbreekbare en niet-
afbreekbare plastics (zie kader). 
In het niet-afbreekbare segment is vooral poly-
ethyleen (LDPE/HDPE) een veelgebruikte 
kunststof (56 procent in West-Europa, APME 
2001) die onder meer in boterhamzakjes/folies 
of melkflessen wordt ingezet. Polypropyleen 
en PET  (flacons, flessen etc.) nemen respec-
tievelijk 19 en 11 procent in beslag. Polystyreen 
wordt ingezet, maar het aandeel is aanzienlijk 
kleiner. Al deze kunststoffen worden nu 
meestal nog uit fossiele grondstoffen als aard-
olie en aardgas gemaakt. Uitzonderingen zijn 
de Plantbottle van Coca Cola waarin bio-PET 
(PET met ca. 30% biobased content) verwerkt 
wordt en bio-PE dat onder andere wordt toe-
gepast in zeepverpakkingen van de firma 
 Ecover maar ook in kleine flesjes Activia van 
Danone.
Er worden echter ook biologisch afbreekbare 

onder meer vanwege betere barrière-eigen-
schappen en een gemakkelijkere compostering.
LDPE en HDPE maken qua gewicht meer dan 

de helft van de verpakkingsmarkt in West-
Europa uit. Kortom, interessante segmenten 
om (deels) biobased pendanten in te lanceren. 

INTERREG-PROJECT GROENE GRONDSTOFFEN AFGEROND

Het aandeel van biobased kunststoffen in de verpakkingenmarkt is marginaal. 
Hardnekkige vooroordelen staan een verdere groei van deze materialen in de weg. 
Deze vooroordelen blijken echter lang niet altijd waar. Dat blijkt uit de Catalogus 
Biobased Verpakkingen die de Wageningen UR Food & Biobased Research eind 
september heeft gepubliceerd.

BIOBASED VERPAKKINGEN

ONBEKEND MAAKT 
(VOORALSNOG) 
ONBEMIND

Tekst Lucien Joppen Beeld Rubia Wageningen UR + Shutterstock

VOOROORDELEN NIET TERECHT

Agro & Chemie interviewde Karin Molenveld, senior scientist biopolymers aan Wagenin-
gen UR Food & Biobased Research en een van de auteurs van de catalogus, over de nog 
bescheiden rol van (deels) biobased kunststoffen in verpakkingen.

Waarom is het aandeel van biobased nog zo gering?
‘Het is voornamelijk de onbekendheid onder afnemers van verpakkingen. Men weet niet 
welke alternatieven er zijn. Zijn deze wel bekend, dan zijn er vooroordelen als een te hoog 
prijsniveau en mindere functionaliteiten.’

Dat is niet het geval?
‘Nee, het is afhankelijk van het materiaal en applicatie, maar een prijs die 3 tot 4 keer hoger 
ligt, is onzin. Sterker, in sommige gevallen, zoals PLA, kan de biobased verpakking qua prijs 
juist lager uitvallen. Daarbij is het voordeel van sommige biobased plastics dat de prijs vaak 
stabieler is dan van oliegebaseerde plastics. Dat is voor sommige afnemers, zeker als ze 
veel volumes afnemen, een voordeel. Wat betreft functionaliteiten doen biobased plastics 
niet onder voor hun fossiele tegenhangers. Het is belangrijk om niet een-op-een te vervan-
gen, maar een ontwerp te maken waarin de eigenschappen van het biopolymeer goed tot 
zijn recht komen.’

Kun je een voorbeeld geven?
‘Bijvoorbeeld in (koel)verse voeding, zoals (gesneden) groenten en fruit. Er zijn biobased 
folies die betere barrière-eigenschappen hebben, waardoor de producten langer houdbaar 
zijn. Ook bieden deze materialen voordelen bij compostering omdat de handlingskosten - 
het verwijderen van de verpakking - niet noodzakelijk meer is. Ook bieden biobased verpak-
kingen voordelen omdat deze bepaalde chemicaliën (restmonomeren, red.) niet bevatten, 
zoals bisphenol-A (in babyvoedingflesjes, red.). Vooral in de voedingsmiddelenindustrie zijn 
fabrikanten op zoek naar materialen, waarmee deze risico’s uitgesloten kunnen worden.’
Een veelgehoord argument is verduurzaming. Biobased kunststoffen zouden beter zijn 
voor het milieu. Eindafnemers kunnen hier goede sier mee maken.
‘De overstap van petro naar bio is zeker een grote stap in de goede richting, maar je moet 
het wel case-by-case bekijken. Ik zou ervoor waken om blind te verkondigen dat het duur-
zamer is. Dit is afhankelijk van zoveel factoren, niet alleen CO2-emissies. Vergeet bijvoor-
beeld niet dat aanzienlijke besparingen mogelijk zijn in het materiaalgebruik. Zo is het 
gewicht van PET-flessen door de jaren heen met 40 procent gereduceerd en zijn in bepaalde 
landen, zoals hier in Nederland, de recyclingpercentages van kunststoffen toegenomen. 
Dat wil overigens niet zeggen dat bedrijven biobased links moeten laten liggen. Zoals 
gezegd kunnen prijs en functionaliteiten zeer interessant zijn.’

De Catalogus kunt u downloaden op de site http://www.groenegrondstoffen.nl/Serie_GG.html.
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Materiaalgebruik in verpakkingen op basis van gewicht in Nederland (rechts, Nedvang, 2013) en 
op basis van hoeveelheid verpakte producten in Europa (links, EuPC, 2009).
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A fgelopen voorjaar maakte Wagenin-
gen UR bekend dat het een nieuw 
proces had ontwikkeld voor de kris-
tallisatie van verschillende suikers. 

Uniek aan het proces is de toepasbaarheid op 
allerlei grondstof- en reststromen. Voorbeelden 
zijn onder andere suikerbieten met sucrose en 
zuivelgrondstoffen met lactose. Voor deze stro-
men kan in minder stappen meer product ge-
wonnen worden. In het proces wordt een 
anti-oplosmiddel aan de waterige massa van de 
suikerstroom toegevoegd waardoor de suikers 
minder oplosbaar worden. Vervolgens wordt het 
watervolume verkleind door het water weg te 
vangen. Het resultaat? De suikers worden on-
oplosbaar en kristalliseren.

STEUN VAN BIC-ON
‘Binnen Wageningen UR werken wij, samen 
met de industrie, al geruime tijd aan verschil-
lende bioraffinagetechnologieën om compo-
nenten uit verschillende soorten biomassa te 
kunnen scheiden’, vertelt Gülden Yilmaz. Bin-
nen Wageningen UR Food & Biobased Research 
is zij verantwoordelijk voor het bioraffinagepro-
gramma en betrokken als innovatiemanager bij 
Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland 
(BIC-ON). ‘Met behulp van bioraffinage kunnen 
we overschakelen van een fossiele economie op 
een biobased economy en suikerkristallisatie-
technologie is daarvan een mooi voorbeeld. 

Voor deze specifieke technologie is het proof  
of concept geleverd en hebben wij met IPSS 
Engineering een toegewijde onderneming 
gevonden om het concept om te zetten in een 
R&D-installatie. Samen met hen, met behulp 
van BIC-ON-subsidie, is het plan en de haal-
baarheid voor de realisatie van een R&D-unit 
uitgewerkt. Met deze testinstallatie is het 
mogelijk suikers uit meerdere agrofoodrest-
stromen te kristalliseren.’ 

VOORJAAR 2015 IN GEBRUIK
‘De benodigde apparatuur voor de R&D-instal-
latie is niet standaard verkrijgbaar op de markt 
en zal door ons custom-made geëngineerd 
worden’, vult Gerrit Gerritsen van IPPS Engi-
neering aan. ‘Wij bevinden ons nu in de fase 

waarbij de test-unit (zie afbeelding) tot in detail 
ontworpen wordt. Begin 2015 willen wij starten 
met de constructie van de R&D-installatie wat 
ongeveer drie maanden in beslag zal nemen. 
Wij verwachten de installatie in het voorjaar van 
2015 in gebruik te nemen in de speciaal inge-
richte Technohal Plus Ultra, gelegen op de 
Wageningen UR Campus.’

OPSCHALING 
Volgens Yilmaz en Gerritsen zal vervolgens ook 
een periode van testen volgen om de toepas-
baarheid met meerdere grondstoffen aan te 
kunnen tonen. Yilmaz: ‘Gedurende vijf jaar wil-
len we suikers uit tal van agrofoodreststromen 
kristalliseren, om te beginnen met suikerbie-
ten. Met dit type biomassa zijn wij al vergevor-
derd en de testen zullen, als de R&D-unit 
eenmaal operationeel is, in een half jaar afge-
rond zijn.’ 
‘De belangstelling voor dit verwerkingsproces  
is nu al ongekend groot’, vervolgt Gerritssen. 
‘Voor het suikerbietenprocedé zijn er zelfs al 
launching customers die interesse hebben 
getoond in een productie-installatie. Afhankelijk 
van de wens van de opdrachtgevers is up scalen 
of downsizen van de productie-installatie  
mogelijk. Bijkomend voordeel hierbij is dat de 
productie-installatie, buiten het suikerbieten-
seizoen om, ingezet kan worden voor andere 
grondstoffen, zoals bermgras.’ 

Tekst Edwin van Gastel Beeld Wageningen UR

Wageningen UR en IPSS Engineering willen in het voorjaar van 2015 een 
R&D-unit opleveren voor een bioraffinageproces, waarbij suikers uit 

reststromen gekristalliseerd kunnen worden. Deze kunnen vervolgens 
als commercieel product in de biobased economy verwaard worden.

SUIKERS UIT 
 RESTSTROMEN

Make it happen!

www.greenportvenlo.nl

Greenport Venlo: Linking pin in biobased business 

Greenport Venlo heeft vele topondernemers binnen een groot aantal sectoren en een
enorme diversiteit aan groene grondstoffen. Uitstekende mogelijkheden dus voor inno-
vatieve ontwikkelingen in de biobased economy. Het thema staat voor de regio hoog op
de prioriteitenlijst. Binnen het programma BioTransitieHuis bundelt, verbindt en faciliteert
Greenport Venlo uw initiatief in de biobased economy en zorgt er samen met u voor dat
uw idee tot business leidt.  

Pak uw kans, dan heeft Greenport Venlo u ook in biobased economy veel te bieden. 
Het is aan u: Make it happen!

Greenport_Nutrition_v2_Opmaak 1  08-06-12  10:23  Pagina 1
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‘E r zijn volop mogelijkheden voor een 
nieuwe generatie biobased verpak-
kingen, maar het is niet eenvoudig.’ 
Met deze woorden opent Annita 

Westenbroek (namens het Dutch Biorefinery 
Cluster, lid van het Platform Agro-Papier- 
Chemie) het gesprek. Verpakkings- en retail-
bedrijven zijn volgens haar logischerwijs 
terughoudend om aan de slag te gaan met de 
nieuwe generatie biobased materialen. ‘De ma-
terialen moeten op alle fronten goed functione-
ren voordat afnemers er definitief mee aan de 
slag gaan.’
En niet onlogisch volgens Westenbroek. De 
oudste biobased verpakking – en daarmee eer-
ste generatie – de kartonnen doos heeft dan ook 
nog altijd een ongekend groot marktaandeel.

OUTOFTHEBOX
Recent organiseerde het Platform Agro-Papier-
Chemie twee kennissessies rond biobased ver-
pakkingen. Hier zijn volgens Westenbroek een 
aantal belangrijke conclusies getrokken. ‘Aller-
eerst moeten marktpartijen uit verpakkings-
industrie en de potentiële leveranciers van 

biobased materialen elkaar beter leren kennen. 
De catalogus biobased verpakkingen is bijvoor-
beeld een mooi document, maar je kunt 
bepaalde zaken niet zwart op wit hebben. Je 
moet outofthebox durven te denken om tot een 
nieuwe generatie biobased verpakkingen te 
komen en niet het materiaal maar de oplossing 
centraal stellen.’
En ook in de verpakkingsindustrie is in de ogen 
van Westenbroek nog veel verdeeldheid. ‘Som-
migen geven aan dat ze alleen overstappen op 
biobased verpakkingen als deze goedkoper zijn 
dan de huidige verpakkingen en dezelfde functi-
onaliteit hebben. Andere willen juist dat bioba-
sed verpakkingen functionaliteiten moeten 
toevoegen. Feit is dat men niet over stapt enkel 
en alleen omdat een verpakking biobased is. 
Biobased als marketingtool werkt slechts bij 
speciale producten die bijvoorbeeld biologisch 
afbreekbaar zijn.’ 
Een ander aspect is de end-of-life-problema-
tiek. ‘Verpakkingsfabrikanten vinden het onge-
kend belangrijk dat hun producten gerecycled 
kunnen worden. Je moet je echter niet blind 
staren op het ontbreken van een recyclingsys-
teem. Dat gebeurt nu bij PLA waardoor de 
marktgroei afgeremd wordt.’
Want wij kunnen allen volgens Westenbroek de 
wens hebben om de verpakkingswereld bioba-
sed te maken, maar een verpakking dient nu 
eenmaal meerdere doelen en daar moet reke-
ning mee gehouden worden. ‘Zo is het een com-
municatiemiddel en dat kan je niet doorbreken, 
anders zouden wij wel de kleinst mogelijke ver-
pakkingen in de winkels zien. Het is dus belang-
rijk om doel en middel goed te combineren en 
langs die lijn tot duurzame verpakkingen te 
komen. Hoe dan ook verwacht ik dat binnen drie 
jaar een groot aantal nieuwe biobased verpak-
kingen succesvol op de markt gekomen is. Er 
zijn dan materialen die qua functionaliteit of 
prijs prima kunnen concurreren met fossiele 
alternatieven. Om dit traject te versnellen, wer-
ken wij als Platform Agro-Papier Chemie aan 
een position paper om de dialoog aan te gaan 
met de retailsector.’

MILJOENEN VERDIENEN MET 
 PLASTIC
Ook Caroli Buitenhuis draait al vele jaren mee in 
de verpakkingswereld. Zo was zij in 2003 de 
bedenker van de tassenbol om in de retailsector 
het hergebruik van tassen te bevorderen. Toen 
enkele jaren geleden de aandacht voor het 
terugdringen van het aantal plastic tassen 
afnam – voor retailers zijn plastic tassen het 
product met de hoogste omloopsnelheid en er 
worden letterlijk miljoenen euro’s meeverdiend 
– gooide Buitenhuis het roer om. ‘Ik wilde niet 

langer alleen aan de achterdeur verandering 
teweegbrengen door plastic tassen te laten her-
gebruiken, maar ook aan de voordeur iets ver-
anderen door verpakking te verduurzamen.’
En zo gezegd zo gedaan. Buitenhuis volgde een 
opleiding verpakkingskunde en startte met haar 
missie om de vraagzijde (retailers en brand 
owners) dichterbij de aanbodzijde (fabrikanten) 
te brengen. Sinds het begin van het kalender-
jaar runt ze met haar eigen bedrijf Biobased 
Packaging Innovations in Amsterdam een infor-
matie- en expocentrum voor biobased ver-
pakkingen. ‘Hier hebben alle toonaangevende 
fabrikanten hun biobased verpakkingsmate-
rialen uitgestald en licht ik op pro deo basis 
retailers en brand owners voor over de moge-
lijkheden. Ik leg hen ook uit dat een koffie-
verpakking andere barrière-eigenschappen 
kent dan een vlees- of zuivelverpakking. Daar zit 
namelijk de kern van het probleem. De decision 
makers van verpakkingen bij retailers en 
 brandowners hebben geen kaas gegeten van 
barrière- en materiaaleigenschappen. Begrij-
pelijk, maar met het informatie- en expocen-
trum probeer ik daar verandering in te brengen 
en hun ogen te openen voor biobased verpak-
kingen. Overigens koppel ik retailers en brand 
owners aan producenten om zo duurzame inno-
vaties te versnellen.’

INNOVATIEPIJN
De catalogus Biobased Verpakkingen (zie artikel 
op pagina 22 en 23), gepubliceerd door Wagenin-
gen UR en waar ook Buitenhuis een bijdrage aan 
leverde, en het informatie- en expocentrum vul-
len elkaar volgens Buitenhuis aan. ‘Met het cen-
trum vertaal ik in feite de catalogus naar de 
markt. De catalogus is een eerste handleiding, 
maar ook niet meer dan dat. Het centrum is de 
plek waar een vervolgstap gemaakt kan worden 
door retailer en brand owner te verbinden met de 
fabrikant. Na dat faciliterende proces moet de 
markt zijn werk doen.’
Buitenhuis ziet de vraag naar biobased verpak-
kingen in de komende jaren enkel toenemen. 
‘Maar er is nog wel innovatie nodig. Niet alleen 
op gebied van materiaaltechnologie, maar ook 
op het gebied van recycling en compostering. 
Aan de achterkant van de keten vindt bij recy-
cling- en composteerbedrijven te weinig innova-
tie plaats. Fabrikanten stappen om die reden 
bijvoorbeeld niet of slechts mondjesmaat over 
op verpakkingen van bijvoorbeeld PLA. Zij 
komen pas in actie als PLA goed gerecycled 
wordt. Daar zit momenteel voor biobased ver-
pakkingen de innovatiepijn. Ik verwacht dat, als 
de belemmeringen weggehaald worden, bioba-
sed verpakkingen in 2030 meer dan vijfentwintig 
procent marktaandeel hebben.’

KEERPUNT NABIJ
‘Marketeers moeten daartoe ook beseffen dat 
een eerlijk product in een eerlijke verpakking 
bijdraagt aan een positieve merkwaarde’, ver-
volgt Buitenhuis. Dat hebben ze nu niet door en 
verpakkingen zijn daardoor het spreekwoorde-
lijke afvalputje. Jonge bedrijven die duurzaam-
heid al heel lang in hun aderen hebben zitten, 
laten zien dat verpakking en inhoud één inte-
graal concept zijn. Het kan immers niet zo zijn 
dat marketeers veel geld besteden aan het 
 creëren van een positief imago en dit door een 
milieuonvriendelijke verpakking weer om zeep 
helpen. Het keerpunt is gelukkig nabij omdat 
het verzet tegen de plastic soep en het zwerfaf-
val snel toeneemt. Directies van grote merken 
moet sterk zijn en een statement maken met 
duurzame verpakkingen.’
Nu de markt voor biobased verpakkingen groei-
ende is, verwacht Buitenhuis ook dat er meer 
marktdata beschikbaar komen. ‘De Neder-
landse gemeenschap rond biobased verpakkin-
gen is nog niet verenigd, maar dat zal binnenkort 
gebeuren omdat de markt loskomt. Nederland 
is binnen Europa bezig aan een inhaalslag en 
ook het genereren van marktdata omtrent bio-
based verpakkingen is daar onderdeel van. Niet 
voor niets is Amsterdam volgend jaar mei plaats 
van handeling van het internationale congres 
Bio!pac op 12 en 13 mei 2015.’

ANDERE MARKTEN, ANDERE 
 DRIJFVEREN
Het Nederlandse PaperFoam verovert met haar 
biobased verpakkingen sinds enkele jaren de 
wereld. Grote kracht is de receptuur die er voor 
zorgt dat de spuitgegoten verpakkingen bioba-

Biobased verpakkingen zijn er natuurlijk al decennialang, zie karton en papier. Deze 
golden oldies krijgen meer en meer gezelschap van nieuwe materialen. Agro&Chemie 
sprak met insiders Annita Westenbroek, Caroli Buitenhuis en Mark Geerts over de kansen 
en uitdagingen.

Tekst Edwin van Gastel Beeld Paperfoam, Shutterstock, Dutch Biorefinery Cluster, Biobased Packaging Innovations

MARKT TERUG
HOUDEND, WEL ROOS
KLEURIGE TOEKOMST

VERPAKKINGEN: BIOBASED NIET DE HOOFDZAAK

Mark Geerts (Paperfoam): ‘Sommige klanten willen zich onderscheiden met materiaalsoorten. Ons materiaal is 
relatief nieuw en biedt hen meer vrijheden bij het ontwerpen van verpakkingen.’

Caroli Buitenhuis: ‘Het kan niet zo zijn dat marke-
teers veel geld besteden aan het creëren van een 
positief imago en dit door een milieuonvriendelijke 
verpakking weer om zeep helpen.’
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sed en (huishoud)composteerbaar zijn. Met een mengsel van aardappel-
zetmeel, houtvezel en nog een geheim ingrediënt à la Coca Cola boekt het 
bedrijf vele successen. Paperfoam heeft dan ook als geen ander ervaring 
in afzetmarkt van biobased verpakkingen. Volgens Geerts heeft het bedrijf 
verschillende typen klanten. Zo zijn sommigen doelbewust op zoek naar 
een biobased en composteerbare verpakking. ‘De vraag verschilt nogal 
per land. In Amerika willen klanten heel graag een milieuvriendelijke ver-
pakking, maar moet deze ook coûte que coûte recyclebaar zijn. Wij vol-
doen daar aan omdat de vezels die wij toepassen, herbruikbaar zijn. Op de 
Nederlandse markt is er weer meer vraag naar composteerbare verpak-
kingen. Nog een andere categorie bedrijven is bezig met de reductie van 
haar CO2-emissie. Gelukkig scoren wij vergeleken met pulp en plastic ook 
op dat vlak goed. Een laatste categorie klanten vindt ons biobased mate-
riaal mooi om een heel andere reden. Zij willen zich onderscheiden met 
materiaalsoorten. Ons materiaal is relatief nieuw en biedt hen meer vrij-
heden bij het ontwerpen van verpakkingen. Al met al is het aardig dat een 
verpakking biobased is, maar dat is absoluut niet de hoofdzaak voor onze 
klanten.’ 

ONTNESTEN
Volgens Geerts moeten biobased verpakkingen functionaliteit toevoegen 
om een massamarkt te veroveren. ‘Zeker omdat wij ons in het bovenste 
segment van de markt bevinden. De allergoedkoopste verpakkingen zijn 
weliswaar ook biobased – het zijn de ouderwetse kartonnen doosjes – 
maar bieden veel minder functionaliteiten. Het winkelschap met eieren is 
daar een afspiegeling van. Het rondeeleierdoosje staat bij Albert Heijn op 
ooghoogte omdat het een mooie verpakking is. De goedkopere pulpver-
pakkingen staan onder in het schap.’
Ook tijdens het productieproces hebben de biobased verpakkingen volgens 
Geerts hun toegevoegde waarde. Ze laten zich veel makkelijker ontnesten. 
‘Dit betekent dat een stapel dozen die naast een verpakkingsmachine staat 
makkelijker op te pakken is door een machine omdat ze steviger zijn. Door 
die vormvastheid zijn de producten ook makkelijker in de verpakkingen te 
leggen.’ 

PROCESKOSTEN LAGER
Geerts is door de extra functionaliteiten dan ook overtuigd dat de markt van 
de nieuwe generatie biobased verpakkingen binnen enkele jaren de ken-
merken van een massamarkt zal hebben. ‘Al is het alleen maar omdat 
bedrijven en burgers steeds meer behoefte hebben aan eenvoudige verpak-
kingen, waarmee ze ook in recyclestromen uit de voeten kunnen. Anderzijds 
is er een volumeontwikkeling waardoor prijzen van de nieuwe generatie 
 biobased verpakkingen steeds dichterbij de marktprijzen van traditionele 
verpakkingen komen te liggen. Onze prijzen gaan al jarenlang omlaag. Tal 
van zaken spelen daarbij een rol: van vergaande automatisering tot lagere 
arbeidskosten en de verbetering van het procesrendement.’
Paperfoam’s verpakkingen bevinden zich daardoor op een prijsniveau van 
onder tot plus twintig procent ten opzichte van haar conventionele con-
currenten. ‘Onder de prijs kom je ook vooral doordat de kosten van het 
inpakproces een stuk omlaag kunnen. Onze verpakking is glad waardoor 
elektronische apparaten bijvoorbeeld niet extra in plastic verpakt hoeven 
te worden voordat zij in de eindverpakking gaan die de consument ziet. 
Onze verpakking veroorzaakt geen krassen.’ 
En over drie jaar? Geerts rekent voor dat de milieuwinst van biobased 
verpakkingen dan gigantisch kan zijn. ‘Een van mijn sommetjes laat zien 
dat als elke Europeaan, Nederlander of Amerikaan één plasticverpakking 
per dag minder gebruikt, dit tot een CO2-reductie van 0,1 procent leidt. 
Dat is een substantieel getal dat enkel bereikt kan worden door biobased 
verpakkingen.’ 

DICHTERBIJ DAN 
WE DENKEN

Geloof je zelf nog in biobased economy? Steeds vaker krijg ik 
die vraag van ondernemers. We zijn al zolang aan het zoe-
ken. Vinden we ooit ook iets?
Dergelijke terechte vragen pareer ik vaak met: hadden we 30 
jaar geleden ooit kunnen vermoeden dat we nu op forse 
schaal elektriciteit uit biomassa produceren? Het antwoord 
is volmondig nee. Sterker nog, feitelijk zijn we al vele stappen 
verder. Innovatie ligt dus dichterbij dan we denken!
Langzaam maar zeker lijken er concrete business cases in 
zicht te komen en zijn er daadwerkelijk voorbeelden van 
show-cases of zelfs al eerste echte initiatieven die het 
potentieel van de bbe laten zien. Een korte opsomming: 
DSM opent een grote fabriek voor de omzetting van stro 
naar bioethanol in Noord-Amerika, de eerste mobiele 
algenraffinage ter wereld wordt daadwerkelijk ingezet in 
Nederland, en een mobiele grasraffinage-unit is gedemon-
streerd in de Peel.
Maar…… wat brengt het de primaire sector?  Grasraffinage 
kan daadwerkelijk doorontwikkeld worden tot een proces om 
kwalitatief en op kostprijs concurrerende hoogwaardige 
eiwitten uit gras te produceren. Ook de algenraffinage zal 
zijn weerslag krijgen op de primaire sector. Zowel de eind-
producten (o.a. ook weer hoogwaardige eiwitten) als ook 
eventuele innovatieve algenconcepten (inmiddels wordt 
geproduceerd op basis van stallucht) bieden concrete toe-
komstkansen voor de primaire sectoren. Tenslotte wordt de 
roep voor hoogwaardige inhoudsstoffen uit planten steeds 
groter uit o.a. de farmaceutische en cosmetische industrie. 
Gecombineerd met de noodzaak om tot nieuwe verdienmo-
dellen en hoge toegevoegde waarde te komen voor met 
name de glastuinbouw (onder andere ingegeven door de 
Russische boycot) kan het niet anders dan dat dergelijke ont-
wikkelingen tot echte kansen gaan leiden.
En die grote DSM-fabriek dan? Waarom daar wel en hier niet?  
Deze specifieke fabriek heeft men aldaar kunnen realiseren 
vanwege een combinatie van schaalgrootte (en dus beschik-
baarheid van biomassa) en subsidie. Juist hier moeten we 
daarom nog slimmere technieken ontwikkelen die toepasbaar 
zijn binnen een Europese context, met Europese coöperaties 
en gericht op wellicht nog hoogwaardigere producten. 

Patrick Lemmens, 
projectleider bij Arvalis, programmamanager  Biobased 

 Economy binnen Innovatiecentrum Greenport Venlo, lid van de 
kerngroep Source B.

COLUMN
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J olanda Aarts en Geert Wilms van het 
Bureau Landbouw Innovatie Brabant 
waren de gastheer en -vrouw voor de 
raffinage-unit. ‘Afgelopen voorjaar kwa-

men wij met ons koeienbedrijf voor het eerst in 
aanraking met bioraffinage’, memoreert Aarts. 
‘De gemeente Asten benaderde ons of wij mee 
wilden doen aan een pilot rond bioraffinage. Ik 
ben onder meer bestuurslid bij de lokale ZLTO-
afdeling en zie het belang van innovatie op het 
boerenerf. Het antwoord om mee te doen was 
dus volmondig ja.’

BIJZONDERE MANIER VAN 
 SAMENWERKEN
En zo gezegd zo gedaan. Gemeenten, het water-
schap, bedrijfsleven en onderwijs, agrariërs, 
natuurorganisaties en ZLTO. Allen brachten zij 
in september een bezoek aan de boerderij van 
de familie Aarts. Naast vragen, antwoorden en 
inhoudelijke presentaties over bioraffinage werd 
natuurlijk de mobiele grasraffinagemachine 
van Grassa gedemonstreerd. ‘Ik heb het ervaren 
als een zeer bijzondere manier van samenwer-
ken’, stelt Aarts. ‘Ondanks dat er op korte ter-
mijn nog geen directe toegevoegde waarde zal 
zijn van grasraffinage, denk ik dat de brede 
samenwerking in de keten zeer belangrijk is 
met het oog op de toekomst. Want ik ga ervan 

schappij verankerde land- en tuinbouw te bevor-
deren. Om dit doel te bereiken, worden onder 
meer innovatieve projecten ondersteund, zo’n 
dertig per jaar. ‘Dit doen wij via drie sporen’, 
duidt Wilms. ‘Allereerst is er verduurzaming en 
maatschappelijke legitimatie van de land- en 
tuinbouw. Daarnaast kennen wij de sporen 
“andere en nieuwe verdienmodellen” en “nieuwe 
productmarktcombinaties met een hogere toe-
gevoegde waarde”. Grasraffinage past hier 
uiteraard uitstekend in omdat het niet alleen tot 
nieuwe productmarktcombinaties kan leiden, 
maar ook tot een nieuw verdienmodel.’
Het Bureau Landbouw Innovatie Brabant inves-
teert volgens Wilms veelal in de beginstadia van 
de innovatiecyclus. ‘Een van de succesvolle 
 concepten die wij in de afgelopen twintig jaar 
ondersteund hebben, is het rijpadensysteem 
voor de akkerbouw. Dat is in de biologische 
 sector inmiddels een nationale standaard 
geworden. Hopelijk gaat bioraffinage ook een 
dergelijke toekomst tegemoet.’

TECHNOLOGIE WERKT
‘Wij doen immers mee omdat wij het idee heb-
ben dat bioraffinage - en in het bijzonder gras-
raffinage - in de toekomst interessant kan zijn 
voor de agrarische sector’, vervolgt Wilms. ‘In 
deze proef hebben wij ook geparticipeerd met 

uit dat er binnen enkele jaren allerlei mogelijk-
heden zullen zijn om eiwitten te gaan winnen.’

PRIMAIRE SECTOR AFWACHTEND
Aarts spreekt daarbij de verwachting uit dat het 
nog wel een aantal jaren zal duren voordat in de 
praktijk grootschalige grasraffinage zal plaats-
vinden. ‘Het goede aan deze demonstratieweek 
is dat duidelijk wordt dat iedereen er proactief 
over nadenkt. Steeds meer bedrijven sluiten 
aan en er ontstaat daadwerkelijk een winwin-
situatie. Daarbij merk ik wel dat de primaire 
sector nog afwachtend is. Dit wordt mede ver-

de hoop dat het aanslaat en vervolginvesterin-
gen het resultaat zijn. Meerdere bedrijven zijn 
nu bekend met het concept en de interesse lijkt 
gewekt, zeker vanuit de primaire sector.’
En wat brengt dat voor de toekomst? Wilms: 
‘Het grootste winstpunt van de proefweek rond 
grasraffinage is dat de primaire sector en ook 
andere ketenpartijen hebben ervaren dat de 

oorzaakt doordat grond vrij duur is. De toege-
voegde waarde van grasraffinage kan een 
efficiëntere benutting van die kostbare grond 
zijn. Want na het winnen van de eiwitten uit het 
gras, zitten er genoeg voedingsstoffen in om het 
te kunnen voeren aan het jongvee.’
Aarts legt uit dat zij met hun bedrijf meedoen 
aan de derogatie. Dit wil zeggen dat ze meer 
mest uit mogen rijden mits ze over tachtig pro-
cent grasland beschikken. ‘Zeker in de herfst is 
het inkuilen van gras moeilijker omdat het nat-
ter is. Grasraffinage kan voor dit gras dan ook 
een mooi alternatief zijn. Voorlopig kunnen wij 
nog niet productief gaan draaien. Dat kan pas 
als Grassa haar machine geoptimaliseerd heeft. 
In de tussentijd kan er gewerkt worden aan het 
vormen van een mooie kringloop waar bijvoor-
beeld ook komkommertelers met hun komkom-
merloof, gemeentes met haar bermgras en het 
waterschap met haar natuurgras aan kunnen 
aanhaken.’

NIEUW VERDIENMODEL
Ook Geert Wilms van het Bureau Landbouw 
Innovatie Brabant hoopt dat de proefweek een 
vervolg krijgt. Het bureau van Wilms, een 
samenwerkingsverband van de provincie 
Noord-Brabant en de ZLTO, zet zich in om de 
ontwikkeling van een duurzame en in de maat-

technologie werkt. Er is nu een grote diversiteit 
aan bedrijven die ermee bekend zijn. Helaas is 
wel bevestigd dat het grasraffinageconcept niet 
al volgend seizoen grootschalig uitgerold kan 
worden. Hopelijk komt daar verandering in. In 
de komende periode gaat in ieder geval duide-
lijk worden of er concrete nieuwe investeringen 
gedaan zullen worden vanuit bedrijven.’ 

De Brabantse Peel stond in september een week in het teken van grasraffinage. In het 
bijzonder van Grassa’s raffinagemachine die voor de gelegenheid stond in het Brabantse 
Asten-Heusden bij de familie Aarts. De hamvraag: is grasraffinage een optie in de Peel?

Tekst Edwin van Gastel Beeld Peelnetwerk

INTERREG-PROJECT GROENE GRONDSTOFFEN AFGEROND

‘ RAFFINAGE VAN GRAS 
WINWINSITUATIE’

SUCCESVOLLE PROEFWEEK IN DE PEEL:

DE GRASSATECHNOLOGIE
Grassa is een consortium van verschillende ketenspelers die zich richten op mogelijke rou-
tes om meer waarde uit gras te halen. Grassa is officieel opgericht in april 2014 door Bram 
Koopmans, Johan Sanders en Gjalt de Haan. Martijn Wagener is aangesteld als directeur. 
Het bedrijf is ontstaan is uit twee projecten tussen 2008 en 2013, waarin onderzoek is 
gedaan naar de mogelijkheden van grasraffinage in de veehouderij.
Immers, de melkveehouderij, met een areaal van 1,2 miljoen hectare, is de grootste gras-
leverancier. Machinebouwer PMF, een van de partners in Grassa, heeft een machine ont-
wikkeld die gras kan voorbewerken en de individuele componenten kan scheiden. Het gras 
ondergaat in de machine vijf stappen. Na een wassing wordt het gras vermalen tot een 
grasmassa. Deze wordt geperst waarbij een droge en een natte fractie ontstaat. De eerste 
fractie komt beschikbaar als een grasvezelkoek en kan richting de papierverwerkende 
industrie. De natte fractie wordt in een andere machine geladen, waarna zuur wordt toege-
voegd. Een temperatuursverhoging laat het eiwit stollen, waarna het gescheiden kan wor-
den. Deze eiwitpasta kunnen de melkveehouders vervolgens zelf toevoegen aan het veevoer. 

'IK GA ERVAN  
UIT DAT ER BINNEN 

 ENKELE JAREN 
 ALLERLEI MOGELIJK-
HEDEN ZULLEN ZIJN  

OM EIWITTEN TE  
GAAN WINNEN.’
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Het lijkt op peterselie, maar het plantje 
is hartstikke paars. Het blad smaakt 
echter naar peterselie en in het gewo-
ne licht blijken de blaadjes gewoon 

groen. Het ís ook peterselie, maar door de blau-
we en rode LED-lampjes kleurt het plantje 
paars. De peterselie zit in een kweekbak en 
groeit als kool dankzij de uitkiende verlichting, 
temperatuur, luchtvochtigheid en hoeveelheid 
CO2. In een andere kweekbak zitten soortgelijke 
plantjes, maar met kortere stelen en wat grote-
re bladeren. Oorzaak? Een iets andere belich-
ting. Plaats van handeling is een van de 
klimaatkamers van HAS Hogeschool in Den 
Bosch waar proeven worden gedaan hoe gecon-
troleerde teelt in de praktijk verloopt. ‘De na-
tuur bepaalt in grote lijnen hoe een plant zich 
ontwikkelt. Hier proberen wij antwoord te geven 
op de vraag: welke onderdelen van de natuur 
vindt de plant lekker’? 

TELEN IN MEERLAAGS SYSTEEM
Jasper den Besten formuleert in een zin waar 
hij zich als lector Nieuwe Teeltsystemen bij HAS 
Hogeschool mee bezig houdt. Sinds een jaar 
of vier heeft hij de beschikking over een paar 
klimaatkamers waar hij samen met studenten 

proeven doet, maar pakweg 6 m2 blijft een 
bescheiden oppervlak in vergelijking met de 
enorme kassen die gebruikt worden om groen-
ten en planten te telen. De tussenstap hiertoe is 
de opening van een faciliteit op Brightlands 
Greenport Campus Venlo, gevestigd op het 
voormalige Floriade-terrein. (Brightlands is de 
verzamel/merknaam die de provincie sinds 
september  heeft geplakt op de verschillende 
campussen in Limburg). 
Het onderzoekscentrum is een samenwerking 
tussen de HAS, de provincie Limburg, Philips 
Horticulture LED Solutions en onderzoeksinsti-
tuut/productontwikkelaar Botany. Hier komen 
een tweetal klimaatkamers van 89 m2 met drie 
lagen en een demo van een zogeheten cityfarm 
met een vijflaags systeem. Want het telen in 
diverse lagen boven elkaar is een kenmerk van 
het totaal dat luistert naar de naam Completely 
Controlled Growing Systems (CCGS). In Venlo 
zal het gaan om enige honderden vierkante 
meters beteelbare oppervlakte.

POOTAARDAPPEL ALS 
EEN PAASEITJE
Hoewel Den Besten benadrukt dat hij geen 
wetenschappelijk onderzoek doet, schudt hij zo 

een aantal getallen uit de mouw die moeten aangeven welke voordelen 
verbonden zijn aan gecontroleerde teelt. Want hoewel de Nederlandse 
glastuinbouw enorm efficiënt is, kan dat veel beter. De gebruikte kleuren 
en intensiteit van de belichting, het aantal uren ‘zonneschijn’, de variatie 
in de belichting, het CO2-gehalte, de temperatuur, de vochtigheid, alles is 
beheersbaar en bestuurbaar. ‘Veel kan in de huidige moderne kassen, 
maar de temperatuur kan in de zomer te hoog oplopen en ook het sturen 
van het CO2-gehalte heeft zijn beperkingen. In een klimaatkamer kun je 
alles optimaal afstemmen’, aldus Den Besten. Die optimalisering is een 
kwestie van uitproberen. Hij toont aardappelplanten die verdikkingen op 
de bladeren vertonen. ‘Het is geen ziekte, maar ze groeien te hard. Dat 
moeten we nog uitzoeken.’ Een plant wordt gerooid om te kijken wat voor 
knollen er aan zitten. Den Besten toont een exemplaar ter grootte van een 
paaseitje. ‘Weet je wat een kilo aardappelen in de supermarkt kost? Weet 
je wat de prijs is van een zo’n pootaardappel die ik in mijn handen heb? 
Vijftig cent.’

GROTE GROENTENTUIN
Hiermee is meteen duidelijk wat gecontroleerde teelt kán opleveren, zeker 
als je weet dat je kunt garanderen dat het uitgangsmateriaal ziektevrij is. 
Mede daarom gaat er nu opschaling plaatsvinden in Venlo. Een mogelijk 
vervolg is groot schalige plantaardige productie. Daarvoor is wel acceptatie 
nodig van de markt, lees: de supermarkten. Dan zal het met name gaan om 
cressen, kruiden en bladgewassen. Ook denkt Den Basten aan de inhouds-
stoffen van planten, bijvoorbeeld voor farmaceutische of medicinale toepas-
sing en spreekt hij van ‘groene gezondheid’. 
De schaal waarop het onderzoek naar city farming (op beperkte opper-
vlakte veel verbouwen in meerlaagse teelt) in Venlo gaat plaatvinden, 
mag dan een primeur zijn voor Europa, de verbreiding daarvan zal je vol-
gens Den Besten vooral elders vinden. Hij verwijst naar Azië met veel 
grote steden waar voedselzekerheid een grote rol speelt. In Hong Kong is 
zelfs sprake van city farming onder de grond. Nederland noemt hij ‘in 
feite een grote groententuin’, maar de expertise in Nederland is een uit-
stekend exportproduct. Denk nog maar eens aan dat paaseitje dat uit de 
grond komt. 

HAS Hogeschool werkt aan de opschaling van klimaatkamers waardoor op beperkte 
ruimte innovatieve tuinbouw kan worden bedreven. Door optimale sturing van 
het binnenklimaat kunnen opbrengsten gegarandeerd worden, bijvoorbeeld voor 
groenten. Lector Nieuwe Teeltsystemen Jasper den Besten: ‘Wij geven antwoord 
op de vraag: welke onderdelen van de natuur vindt de plant lekker?’
Tekst Lucien Joppen Beeld HAS Hogeschool

PAARSE PETERSELIE 
IS PRIMA TE PRUIMEN

INNOVATIEF TEELTSYSTEEM ALS GROEN EXPORTPRODUCT

In Venlo wordt gewerkt aan de reali-
sering van een tweetal klimaatka-
mers van 89 m2 met drie teeltlagen 
boven elkaar en een zogeheten ‘demo 
city farm’ met vijf teeltlagen. Naast 
onderzoek naar de effecten van vol-
komen gecontroleerde teeltsystemen 
heeft het project ook een educatief 
karakter; scholen zijn welkom. Het 
onderzoekscentrum staat op het 
voormalige Floriade-terrein en is een 
samenwerking tussen HAS Hoge-
school, de provincie Limburg, Philips 
Horticulture LED Solutions en onder-
zoeksinstituut/productontwikkelaar 
Botany.

CLEANTECH LUIDT 
NIEUWE CYCLUS IN

Kondratieff is de man die in de twintiger jaren met een 
nieuwe theorie kwam. Hij verbond zijn naam aan de golven 
van economische op- en neergang met een cyclus van 
50 jaar. Rond 1800 was er een economisch hoogtepunt als 
gevolg van de stoommachine en omstreeks 1850 als gevolg 
van volledige benutting van de spoorwegen. Elektriciteit 
zorgde rond 1900 voor voorspoed en in de jaren vijftig 
bestempelden zijn navolgers de petrochemie als oorzaak 
van de voorspoed. Rond  2000 was het de ICT. Wat wordt het 
in 2050?
Vijf tot tien jaar geleden werd er nog glazig gekeken als er 
geopperd werd dat het wel eens de cleantech zou kunnen 
worden. 
Inmiddels worden er geen wenkbrauwen meer gefronsd. 
Zelfs in China, waar ik de afgelopen maanden een aantal 
keer ben geweest, zijn ze gretig om het nieuws te horen. Hoe 
wij in Europa met partners werken aan afvalwaterreiniging 
met algen, die specifiek zijn gekozen op hun inhoudsstoffen. 
Ingrediënten die er vervolgens uit geraffineerd worden om 
als grondstof voor zowel food als non-food te dienen.
De nieuwsgierigheid is ook gewekt als zij horen hoe wij afval 
niet meer storten of verbranden, maar omzetten in waar-
devolle materialen. Hoe wij schrale landbouwgrond niet 
braak laten liggen, maar inzetten voor de groei van distels, 
die vervolgens geraffineerd worden in allerlei waardevolle 
materialen. En hoe wij het overaanbod van elektriciteit als 
gevolg van teveel zon of wind aan zullen gaan wenden om 
CO2 om te zetten in waardevolle chemicaliën.
Investeringen in cleantech gaan lonen. Tegen een achter-
grond van een groeiende wereldbevolking en grondstoffen-
schaarste. Dat Nederland en Europa een rol van betekenis 
hierin kunnen spelen, is ook geen vraag. 
Rest mij alleen op te merken, ga door met investeren. Doe dit 
met nog meer overtuiging. U hoeft zich er niet meer voor te 
schamen. Iedereen weet dat er geld mee te verdienen valt en 
dat er banen mee gecreëerd worden. En wel sneller dan in 
pas 2050.
 

Art de Boo
TNO
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Tekst Edwin van Gastel Beeld Glas Zuiver Water + Shutterstock

INTERREG-PROJECT GROENE GRONDSTOFFEN AFGEROND

Glas Zuiver Water heet het project waarin wordt 
onderzocht of afvalwater afkomstig uit de glastuinbouw 
op biologische wijze efficiënt, collectief en kosteneffectief 
gezuiverd kan worden. ‘Via biologische zuivering met 
planten en schimmels worden zuiveringspercentages 
gehaald van tachtig tot negentig procent’, aldus 
Adrie Otte van ingenieursbureau Bioniers.

GLAS ZUIVER WATER:

WATER ZUIVEREN 
MET PLANTEN EN 
SCHIMMELS

M ycelco en ingenieursbureau Bioniers 
zijn de drijvende krachten het Glas 
Zuiver Waterproject. ‘Roland van Driel 
van Mycelco is gespecialiseerd in 

schimmels en mijn bedrijf in het reinigen van af-
valwater met planten’, opent Otte het gesprek. ‘Wij 
hebben samen het innovatieve projectplan opge-

er te veel chloride en natrium in het water zitten. Tot op heden zijn de 
waterschappen coulant omgegaan met de lozing op het oppervlaktewa-
ter, maar daar komt binnen enkele jaren verandering in. Het project Glas 
Zuiver Water is hier een antwoord op.’

VETIVER-GRAS KANSRIJK
Mycelco en Bioniers hebben in het kader van het project in Klazienaveen 
een aantal proefopstellingen gemaakt waar het afvalwater gezuiverd 
wordt met planten en schimmels. ‘De zomer periode hebben wij benut om 
de zuivering met planten te testen’, duidt Otte. ‘Hiertoe zijn onder meer 
waterbakken in de kassen gerealiseerd. Hierin zijn vervolgens planten 
met de wortels in het water geplaatst. Deze nemen voedingsstoffen als 
fosfaat en stikstof op en daar groeien ze van. Verder zijn ook buiten de 
kassen bakken geplaatst om het verschil te kunnen meten. Tenslotte zijn 
er twee drijvende vlotten met planten geplaatst in het slotenstelsel. Deze 
planten groeien dus door de stoffen uit het oppervlaktewater op te 
nemen.’
De plantensoorten die tot nu toe het beste groeien, zijn Vetiver-gras en de 
grote egelskop. ‘In Vetiver-gras zitten etherische oliën die aangewend 
kunnen worden door de farmaceutische en cosmetische industrie. De 
planten hebben dus als extraatje nuttige stoffen in zich, behalve dat ze het 
water reinigen. Helaas zitten er geen nuttige inhoudsstoffen in de grote 
egelskop. Wij zoeken daarom nog naar andere planten. Overigens is dat 
geen noodzaak om de business case van het systeem rond te krijgen. Ons 
biologische zuiveringssysteem is naar verwachting sowieso goedkoper 
dan een technische waterzuiveringsinstallatie.’ 

PROEVEN MET SCHIMMELS
Waar 2014 tot nu toe in het teken stond van proeven met planten, zal het 
in de winter om proeven met schimmels draaien. ‘De schimmels zijn 
bedoeld om de gewasbeschermingsmiddelen af te breken. Deze produ-
ceren enzymen die wij oogsten en in contact brengen met het afvalwater. 
Een voorbeeld van een schimmel is de oesterzwam. In het concept is 
bedacht om het afvalwater eerst door een schimmelreactor te voeren en 
vervolgens in een gezamenlijk bassin van meerdere tuinders de planten 
de rest van het zuiveringsproces te laten afronden.’ 
Mochten in 2015 ook de proeven met de schimmels succesvol zijn, dan 
wordt gestart met het ontwerp van een grootschalig systeem. Otte: ‘De 
waterschappen zien het liefst dat er in 2016 helemaal geen “vervuild” 
water meer op het oppervlaktewater geloosd wordt. Via biologische zui-
vering met planten en de schimmels worden zuiveringspercentages 
gehaald van tachtig tot negentig procent. Als wij er op die manier in sla-
gen een win-winsituatie te creëren, kan de glastuinbouw een belangrijke 
stap voorwaarts maken.’ 

steld voor de zuivering van het afvalwater in de 
glastuinbouwgebieden Erica en Klazienaveen.’
De wens om het afvalwater van de glastuinbouw 
te zuiveren, gaat volgens Otte terug tot het jaar 
2000. ‘Toen werd de Kaderrichtlijn Water in 
Europa van kracht. Hierin worden alle Europese 
landen verplicht om de kwaliteit van het opper-

vlaktewater te verbeteren. Nederland is een van 
de landen die hier voortvarend mee aan de slag 
is gegaan. Op een paar “probleemgebieden” na 
is dat zeer succesvol. De glastuinbouw vormt 
een van de uitdagingen. De sector probeert zo 
veel mogelijk water te hergebruiken, maar op 
een bepaald moment kan dat niet meer omdat 

PROJECT EN DEELNEMERS IN EEN NOTENDOP
De waterkwaliteit in het glastuinbouwgebieden is vaak slecht. Waterschap-
pen dringen steeds vaker bij glastuinders aan op zuivering van hun water. In 
dat kader is het project Glas Zuiver Water gestart in opdracht van LTO Glas-
kracht. Het project wordt uitgevoerd door de bureaus Bioniers en Mycelco in 
samenwerking met BCK, Stenden Hogeschool, AOC Noord en WUR. Glas Zui-
ver Water heeft als doel water- en oeverplanten (helofyten) in te zetten om 
nutriënten uit het water te halen. Daarnaast worden schimmels ingezet om 
gewasbestrijdingsmiddelen die in het water terecht komen, af te breken.

DENKEN OF DOEN? 
Het leeuwendeel van de publieke onderzoeksfinanciering in 
Europa gaat vandaag naar fundamenteel en basisonderzoek, 
dus naar projecten die nog ver van de markt staan. Waarom? 
Wel, de overheid gelooft dat het risico afneemt naarmate de 
marktintroductie dichterbij komt. Concreet betekent dit dat 
fundamenteel onderzoek in Europa 100 procent publiek gefi-
nancierd kan worden. Naarmate het onderzoek praktischer 
wordt, daalt dit financieringspercentage gestaag: demon-
stratieprojecten hebben een plafond van maximaal 35 pro-
cent financiering. Een dat terwijl het (financiële) risico juist 
sterk toeneemt naarmate de markt dichterbij komt. Dit komt 
vooral omdat opschalings- en demonstratie-onderzoek zo 
duur is, terwijl er nog steeds geen garantie op slagen is. Je 
kunt het bedrijven dan ook niet kwalijk nemen dat ze hun 
demonstratieprojecten laten uitvoeren in landen waar de 
overheid soms tot 80 procent van de kosten voor zijn reke-
ning neemt. Er zijn genoeg voorbeelden van technologie die 
in Europa ontwikkeld werd, maar waar de eerste demonstra-
tiefabriek in de VS of Azië werd gebouwd. Jammer, want die 
productie komt niet meer terug naar Europa.
Op het vlak van Industriële Biotechnologie is Europa nog een 
koploper, het heeft zowel de kennis als de industrie in huis 
om het verschil te maken. Industriële biotechnologie werd in 
2009 dan ook aangeduid als één van de zes sleuteltechnolo-
giën* voor Europa. Maar onze voorsprong slinkt zienderogen 
en dit heeft veel te maken met het gebrek aan financierings-
mogelijkheden voor demonstratieprojecten. 
Het valoriseren van het wetenschappelijk onderzoek in Europa 
moet beter. Recent zien we een aantal positieve ontwikkelin-
gen. Bedrijven hebben genoeg van de afwachtende houding 
van Europa en nemen zelf het heft in handen! Het Biobased 
Industries Initiative zal samen met Europa 3,8 miljard euro 
investeren in innovatie. Hierbij zal veel aandacht gaan naar 
piloot- en demonstratieprojecten. Dat is een stap in de goede 
richting, maar de weg is nog lang. Structureel is de financie-
ring van demonstratieprojecten nog altijd problematisch. En 
dat is best frustrerend voor de Bio Base Europe Pilot Plant, ook 
al is die door de Europese Commissie uitgeroepen tot school-
voorbeeld van een pilot plant voor industriële biotechnologie.   

Wim Soetaert
CEO Bio Base Europe Pilot Plant

* Europa definieerde in 2009 zes sleuteltechnologieën (Key Enabling 
Technologies, KETs): Industriële Biotechnologie, Nanotechnologie, 
Nano- en Microelectronica, Fotonica, Geavanceerde Materialen en 
Geavanceerde Productiemethodes. Deze technologieën moeten direct 
of indirect de Europese economie stimuleren en jobs creëren en er dus 
voor zorgen dat bepaalde maakindustrieën niet definitief verhuizen 
naar andere continenten. 
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‘B ioraffinage van plantenrestmateri-
alen: Een business case?’ Het is de 
titel van het rapport dat Royal 
 HaskoningDHV recent opleverde in 

opdracht van Bio Base Westland en het Kennis-
centrum Plantenstoffen. Van der Kooij was een 
van de schrijvers van het document. ‘In het 
 rapport worden de kansen uiteengezet voor de 
verwaarding van de reststromen van de glas-
tuinbouw in Zuid-Holland.’

200.000 TON
De Zuid-Hollandse glastuinbouw produceert jaar-
lijks ruim 200.000 ton aan reststromen, waarvan 
resten van de teelt van tomaten en paprika’s 
samen zo’n 170.000 ton bedraagt. De glasgroen-
tenteelt in het Westland en het Oostland zijn  
de grootste producenten van reststromen. Het 
zwaartepunt van de reststroomproductie ligt in  
de maanden oktober, november en december  
als de kassen met onder meer tomaten en papri-
ka’s leeggehaald worden. 
Van der Kooij: ‘Deze restmaterialen worden nu 
grotendeels gecomposteerd, maar hebben ook 

potentie als nieuwe grondstof. In het rapport is 
nagegaan of en hoe de restmaterialen van de 
belangrijkste Zuid-Hollandse teelten verwerkt 
kunnen worden tot onder andere suikers.’
Dat verwerkingsproces kent volgens Van der 
Kooij de volgende stappen: ‘Het restmateriaal 
wordt allereerst geschikt gemaakt voor raffi-
nage. Het materiaal wordt dan gewassen om 
vervuiling te verwijderen, verkleind om de 
installaties in de rest van het proces te kunnen 
passeren en via persing gesplitst in een vaste 
fractie en een vloeistof. De vloeistof bevat sui-
kers en eiwitten, de vaste fractie lignocellulose. 
Via verwarming of toevoeging van zuur worden 
de eiwitten gestremd en uit de vloeistof verwij-
derd. Grassa heeft voor dit proces bijvoorbeeld 
een installatie ontwikkeld.’ 
Tot het omschreven moment kan men volgens 
Van der Kooij de zaken ‘op locatie’ en dus decen-
traal uitvoeren. ‘Wat centraal moet gebeuren is 
het verwerken van de eiwitloze sapstroom, waar 
nog veel suiker in zit en de vezelkoek, met bij 
voorkeur veel cellulose erin. De lignocellulose in 
de vezelkoek wordt via stoomexplosie of autohy-

kunnen gebruikt worden in de papier- en kar-
tonindustrie en de C5-suikers in de chemische 
industrie. Een rendabele bioraffinaderij voor 
C6-suikers vraagt grotere volumes. Het aanbod 
van reststromen moet daarvoor een factor twee 
of drie groter zijn. Daardoor zijn ook reststro-
men uit andere provincies dan alleen Zuid-Hol-
land nodig. Dat vraagt echter wel logistieke 
kunstgrepen: het centraal voorbewerken van 
reststromen in tweetrapsprocessen tot eiwitten, 
sapstromen en perskoek en die weer centraal in 
een derde trap te verwerken.’ 

VIERKANTSVERWAARDING
Wat het vervolgtraject van het onderzoek van 
Royal HaskoningDHV moet worden, moet vol-
gens Van der Kooij in de komende periode dui-
delijk worden. ‘In september hebben we samen 
met Grassa een geslaagde demonstratie (zie 
pagina's 30 en 31) uitgevoerd van de raffinage 
van enkele reststromen. Daar zijn diverse soor-
ten biomassa – zoals grassoorten en resten van 
komkommer- en waterplanten in de installatie 
verwerkt tot een eiwitstroom en vezels.’
Al met al zal volgens Van der Kooij alle aandacht 
uitgaan naar het sluitend maken van de busi-
ness case en het realiseren van een eerste 
pilotinstallatie. ‘Wij hebben met de studie laten 
zien dat je bepaalde waardevolle stromen kunt 
genereren uit biomassa, maar vervolgens is het 
cruciaal dat er een industrie aanwezig is die het 
product afneemt. Daarom hebben we in onze 

studie met relatief lage opbrengstprijzen voor 
deze producten gerekend. Diverse chemische 
industrieën hebben interesse in deze suikers 
als aanvulling op andere suikerstromen als 
grondstof voor hun productieprocessen. Met 
een pilot willen we dit nu op kleine schaal gaan 
realiseren, samen met het Kenniscentrum 
Plantenstoffen en Bio Base Westland.’

KIP-EN-EI-KWESTIE
In de visie van Van der Kooij is het vervolg ook een 
kip-en-ei-kwestie: ‘De gewonnen producten uit 
de reststromen moeten betaalbaar zijn en tege-
lijkertijd moeten het grote volumes zijn. Het is 
dan noodzakelijk om het aanbod van gewasres-
ten, de installaties voor voorbehandeling en de 
eindafnemers bij elkaar te brengen. Je moet een 
spreekwoordelijk treintje maken. Een van de 
aanbevelingen uit de studie is om een volgende 
stap te zetten en een pilotopstelling te realiseren 
om het bestudeerde in praktijk te brengen. Voor 
de realisatie van deze pilotopstelling op een 
schaal van ongeveer 40.000 ton per jaar is met 
het Kenniscentrum Plantenstoffen en Bio Base 
Westland een “twee-stappenaanpak” op papier 
uitgewerkt. Het is ons gezamenlijke streven om 
met deze pilot tot opschaling te komen. Bij vol-
doende succes en schaalgrootte kan de verbrede 
opschaling tot stand worden gebracht waarbij 
ook C6-suikers worden gewonnen. Wij nodigen 
iedereen die geïnteresseerd is om deel te nemen 
aan de pilot, dan ook van harte uit.’ 

‘Het blijft een permanente zoektocht om het aanbod van gewasresten, de installaties voor 
voorbehandeling en de eindafnemers bij elkaar te brengen. Je moet een spreekwoordelijk 
treintje maken.’ Aan het woord is Aldert van der Kooij van Royal HaskoningDHV.

Tekst Edwin van Gastel Beeld Royal HaskoningDHV

‘ MARKT RIJP VOOR 
KLEINSCHALIGE 
 BIORAFFINAGE 
INSTALLATIES’

VERKENNING VOOR ZUID-HOLLAND drolyse gesplitst in lignine, cellulose en hemicel-
lulose. De hemicellulose wordt hierbij al omgezet 
naar C5-suikers. In het onderzoek hebben wij 
ons dus in eerste instantie gericht op het winnen 
van suikers (C5- en C6-suikers) en eiwitten.’

TWEESTAPS- VERSUS  
DRIESTAPSPROCES
Een van de voornaamste conclusies uit de stu-
die van Royal HaskoningDHV is dat de gewas-
resten van de grootste teelten in de 
Zuid-Hollandse (glas)tuinbouw – aangevuld met 
bermmaaisels – voldoende omvang kennen 
(285.000 ton) om circa vijftienduizend ton C5- en 
C6-suikers voor chemisch-industriële toepas-
sing te produceren. Voor de productie van 
C5-suikers is een tweetraps- en voor C6-sui-
kers is een drietrapsproces nodig. Het proces 
voor C5-suikers vergt een lagere investering 
dan voor C6-suikers. Deze installaties kunnen 
naast C5-suikers ook vezels en eiwitten uit het 
plantaardig restmateriaal extraheren. 
Van der Kooij: ‘Uit onze studie blijkt dat dit qua 
kosten en baten rendabel moet zijn. In onze filo-
sofie kunnen er daarom in Zuid-Holland al 
enkele tweetrapsinstallaties geplaatst worden.’
‘De veevoederindustrie heeft bijvoorbeeld inte-
resse in de eiwitten, waarbij onze aandacht 
natuurlijk uitgaat naar het verwaarden van de 
totale reststroom, de zogenaamde vierkants-
verwaarding’, vervolgt Van der Kooij. ‘De vezels 

Aanbod van biomassa in Zuid-Holland.

Pilot kleinschalige bioraffinage. Het streven is nu om deze op te schalen.
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Dun koos destijds, in 1994, voor hennep 
omdat er subsidie aan was verbonden 
(het stimuleren van braakligging, red.) 
en omdat hij met zijn gangbare pro-

ducten - aardappelen, suikerbieten en graan - 
nauwelijks iets verdiende. ‘Ik had weliswaar een 
groot areaal opgebouwd, 750 hectare, maar het 
betekende wel dat ik personeel in moest huren, 
waarvan ik het salaris niet terug kon verdienen. 
Kortom, ik zocht naar andere gewassen, waar-
mee ik uit die vicieuze cirkel kon ontsnappen.’
In het eerste jaar plantte Dun 8 hectare met 
hennep. In het tweede jaar steeg het areaal 
explosief, namelijk tot 200 hectare. In de begin-
jaren werkte Dun nauw samen met plaatsge-
noot Hempflax. Dun richtte zich hierbij op de 
teelt en het aanpassen van oogstmachines. 
‘Hennep is een meer touwachtig gewas dat vaak 
verstrikt raakt in de draaiende onderdelen van 
de oogstmachine. De truc is om de stugge 
vezels kort af te snijden zodat de boel niet vast-
loopt. Een ander trucje is een snijmes dat het 
blad van de hennepplant stroopt, waardoor we 
dit deel apart kunnen verwerken.’

KOSTEN DRUKKEN
In 1999 besloot Dun om alleen verder te gaan 
onder de naam Dunagro. Inmiddels had hij zijn 
areaal beknot tot circa 375 hectare, waarvan 200 
voor de hennepteelt.
Deze keuze hield in dat hij, naast het oogsten en 
verwerken, ook de eindbewerking en de verkoop 
voor zijn rekening ging nemen. Daarmee had hij 
de hele keten in handen. 
‘Mijn uitgangspunt is vanaf het begin geweest om 
de keten zo kostenefficiënt mogelijk te maken. Er 
zijn andere boeren/ondernemingen die hennep 
verbouwen, oogsten en verwerken, maar deze 
kunnen qua kosten niet met ons concurreren. 
Immers, ik ben altijd op zoek naar oplossingen 
waardoor ik op arbeidskosten kan besparen. Dat 
geldt vooral voor de oogst en het verwerkings-
proces. De meeste ondernemingen maken 
gebruik van aangepaste vlasverwerkingsmachi-
nes. Ik heb een specifieke machine ontwikkeld 
voor hennep die minder vaak vastloopt en waar-
mee ik langere vezels kan produceren. Boven-
dien heeft de machine een ongeëvenaarde 
capaciteit: 8 ton aan input per uur.’

HENNEPBETON
Deze input, lees gehakselde hennepstengels 
met een lengte van acht centimeter, wordt in 
een continue stroom van het land gehaald, waar 
het onder plastic een licht rotingsproces onder-
gaat. Vervolgens gaan de gehakselde vezels de 
bovengenoemde machine in die de feedstock 
scheidt in vezels, houtachtige biomassa en stof. 
Het hout en het tot pallets geperste stof ver-

koopt Dunagro als  strooisel voor paarden- en 
kippenstallen. De hennepvezels worden vooral 
gebruikt in isolatiematerialen. Ook zitten de 
hennepvezels in de binnenbekleding van auto’s, 
als vervanger van synthetische materialen.
‘Een interessante applicatie is hennepbeton, 
een product dat al in de bouw wordt benut. Hen-
nepbeton bevat hout uit hennep, water en lei-
steenkalk. Hennepbeton heeft, vergeleken met 
gewoon beton, tal van voordelen. Het isoleert 
beter en het ademt, waardoor de temperatuur 
in huis beter gereguleerd wordt. Het wordt min-
der snel warm of koud in huis, wat prettig aan-
voelt voor de bewoners. Een ander voordeel is 
dat hennepbeton zeer licht is, te weten zo'n 
circa 270 kg/m3. Los van de functionele voorde-
len is hennepbeton een CO2-neutraal bouwpro-
duct. Omdat het materiaal gedurende 40 jaar 
nog CO2 op blijft nemen, is het een CO2-negatief 
materiaal.’

ZELF PREFABBETONPLATEN 
 PRODUCEREN
Dun ziet overduidelijk een markt voor hennep-
beton. Hij gaat eind van het jaar een machine in 
gebruik nemen waarmee hij prefab-hennepbe-
ton - in panelen van maximaal 6 bij 3 meter - 
kan produceren. ‘Met deze machine kunnen we 
gelijk op prijs concurreren met gangbare pro-
ducten. We richten ons in eerste instantie op 
maatwerk. Voor ondernemers of particulieren 
die een woning willen bouwen, kunnen we de 
panelen op maat leveren. We gaan in eerste 
instantie in zee met met een architect en aan-
nemer waarmee we langdurig samen willen 
werken. Deze bedrijven hebben als uitgangs-
punt een ecologische visie die zij uitdragen bin-
nen de bouwwereld. Verder zijn we bezig met de 
KOMO-certificering met bijbehorende attesten 
van de prefab hennepbetonelementen. Van 
hieruit willen we gemeenten, vakantieparken, 
projectontwikkelaars, particulieren et cetera 

bewerken om hen te overtuigen van de vele 
voordelen van het hennepbeton ten opzichte van 
de bestaande bouwmethoden. Als men kijkt 
naar het beleid van de overheid voor de aanko-
mende jaren (2020-2050), dan liggen er ook 
grote kansen in de woningrenovatie. Bestaande 
woningen kunnen binnen een dag van nieuwe 
gevels en/of daken worden voorzien, zodat de 
bewoners nauwelijks last zullen ondervinden 
van de werkzaamheden aan hun woning.’

ENERGY BOOST MET HEMP JUICE
Een andere veelbelovende toepassing, waarmee 
Dunagro direct de consumentenmarkt opgaat, is 
van het hennepblad. Deze bevat Cannabidiol, een 
niet psychoactieve cannabinoïde. ‘Dit bestand-
deel versterkt het immuunsysteem en zorgt voor 
een dagelijkse energy boost’, aldus Dun. ‘Uit de 
literatuur blijkt dat Cannabidiol ook helpt tegen 
epileptische aanvallen, misselijkheid en dat het 
angstremmend kan werken.’
Dun bewandelt met het bladgroen twee paden: 
hij verkoopt het aan een Duitse producent die 
het verwerkt en exporteert naar de VS. Zelf ver-
werkt hij een deel zelf onder het merk Sana-
Hempjuice. De bladeren worden uit geperst en 
na het verpakken ingevroren. Consumenten 
kunnen de doosjes (met 30 sachets à 30 ml) 
kopen via het internet. De prijs: 120 euro per 
doosje. Het lijkt duur, maar bij gebruik van 
1 zakje per dag is dat 3 tot 4 euro per dag, zo 
rekent Dun voor. ‘Het product kun je puur drin-
ken of gebruiken als toevoeging aan andere 
sapjes of als ingrediënt van een gerecht, bij-
voorbeeld een cake.’
De henneppionier verwacht veel van deze 
nieuwe producten. Nu nog wordt het grootste 
volume ingezet als stro voor boerderij- en 
gezelschapsdieren. Daar zit echter nauwelijks 
marge op, vandaar dat Dun stug doorgaat met 
zijn queeste naar hennepproducten die wel 
winstgevend zijn. 

Albert Dun uit Oude-Pekela is een van de pioniers in de teelt, oogst en verwerking 
van hennep. Hij is al 20 jaar in deze business actief. Zijn geheim? Het optimaliseren 
van het proces en het zoeken naar nieuwe applicaties, waaronder hemp juice en 
hennepbeton.

Tekst Lucien Joppen Beeld Dunagro

CONCURREREN OP 
KOSTPRIJS

HENNEPPIONIER ALBERT DUN 

Dun verwacht veel van hennepbeton in nieuwbouw 
en renovatie. Eind van het jaar neemt hij dan ook een 
machine in gebruik, waarmee hij prefab-hennepbeton 
- in panelen van maximaal 6 bij 3 meter - kan produceren.

Dun verwerkt een deel van de bladeren in SanaHemp-
juice. Consumenten kunnen de doosjes (met 30 sachets 
à 30 ml) kopen via het internet. De prijs: 120 euro 
per doosje.

Albert Dun: ‘Mijn uitgangspunt is vanaf het begin geweest om de keten zo kostenefficiënt mogelijk te maken. Er zijn andere boeren/
ondernemingen die hennep verbouwen, oogsten en verwerken, maar deze kunnen qua kosten niet met ons concurreren.’
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In Gelderland en Overijssel lopen naar schatting tussen de 350 en 400 biobased 
projecten. Een teken dat de biobased economy leeft in Oost-Nederland. Met de 
oprichting van BIC-ON willen de betrokken bedrijven, kennisinstellingen en overheden 
focus aanbrengen en kritische massa genereren, om uiteindelijk ook een impact te 
maken op de circulaire economie en ecologie.

BIC-ON GEBOUWD OP 5 PIJLERS ‘B IC-ON is nu al een succesverhaal’, 
aldus Pieter Verberne, de kersver-
se programmamanager van BIC-
ON (Bioeconomy Innovation Cluster 

Oost-Nederland). Verberne, die onder meer bij 
AkzoNobel heeft gewerkt, neemt daarbij wel al-
vast een voorschot op de toekomst. Het officiële 
startschot voor BIC-ON werd in de zomer gege-
ven, maar kent al een aanloop vanaf 2008. Het 
programma heeft een looptijd tot 2020. ‘Er lopen 
vanzelfsprekend al projecten – in Gelderland al-
leen al een kleine 300 – die betrekking hebben op 
de biobased economy. Het illustreert dat de drie 
o’s – overheid, ondernemingen en onderzoeksin-
stellingen – elkaar vinden en samen projecten 
zijn gestart, bijvoorbeeld het inzetten van een-
denkroos als feedstock. Ik besef dat deze projec-
ten uiteindelijk wel moeten leiden tot business 
en werkgelegenheid. Deze verwachting hebben 
beide provincies ook uitgesproken. Concreet 
voorzie ik dat begin 2016 minimaal 20 projecten 
klaar zijn voor de markt.’

ENERGIE INTEGRAAL ONDERDEEL
Een project dat een grote kans maakt, is Stexfi-
bers (zie pagina 12 en 13). Een bedrijf dat een 
bestaande technologie heeft geoptimaliseerd 
om hoogwaardige vezels te onttrekken aan hen-
nep, die kunnen worden ingezet in combinatie 
met gerecycleerd katoen of in zijn geheel 
katoenvezels kunnen vervangen. Zo zijn er 
momenteel nog zeven initiatieven die begin 
2016 op eigen benen moeten staan.
Stexfibers is actief in natuurvezels, een van de 
vijf domeinen waarin Oost-Nederland wil excel-
leren. Naast natuurvezels zijn dat slib, mest, 
verse biomassa en algen (waarover later meer 
in dit artikel, red.). 
Verberne: ‘Het uitgangspunt is een zo hoog 
mogelijke verwaarding via cascadering, waarbij 
bioraffinage de sleuteltechnologie is. Energie, 
de laagst mogelijke verwaarding, speelt daarbij 
de rol om business cases sluitend te maken. 
Oost-Nederland heeft veel ervaring met bio-
energie (zie het Bio-Energiecluster Oost-
Nederland, red.), onder andere met vergisting, 
verbranding en torrefactie.’

VERSNELLEN
De rol van BIC-ON is om kansrijke projecten in 
de bovengenoemde domeinen te versnellen. 
‘Een belangrijk criterium is de bereidheid van 
bedrijven om zelf te investeren en dat eindge-
bruikers meedoen’, aldus Verberne. ‘Dat bete-
kent dat zij kansen zien. Deze ondernemingen 
kunnen het echter niet alleen. Ze hebben kennis 
nodig - contact met onderzoeksinstellingen of 
andere bedrijven - of middelen om hun plannen 
uit te voeren. BIC-ON heeft de capaciteit om 

deze projecten te begeleiden en vanuit haar 
expertise, samen met de projectpartners, bio-
based waardeketens te ontwikkelen. Financiële 
impulsen zijn vanzelfsprekend nodig, bijvoor-
beeld om productie op te schalen in een pilot-
plant. Mkb-bedrijven hebben meestal niet de 
middelen om er zelf in te investeren, en daar ligt 
een rol voor BIC-ON. Bedrijven kunnen dan bij-
voorbeeld vouchers krijgen die toegang geven 
tot zo’n faciliteit. Daarnaast zullen de provincies 
voornamelijk in de vorm van revolverende fond-
sen hun bijdrage leveren, waar – nogmaals – 
bedrijven hun steentje aan bij moeten dragen: 
circa 150 miljoen euro op een totaal investe-
ringsvolume van 350 miljoen tot 2020.’

VOEDINGSBODEM VOOR BBE
BIC-ON heeft grote plannen. Annemieke Traag, 
gedeputeerde voor Gelderland, verklaarde in 
2012 dat Oost-Nederland in Nederland en in 
Europa ‘erkend moet worden als voedingsbo-
dem waar de biobased economy tot wasdom 
komt’. Met andere woorden, BIC-ON moet ook 
het gezicht naar buiten worden. ‘We zijn natuur-
lijk niet het enige biobased cluster in Neder-
land’, aldus Peter van den Broek, project- en 
programmaleiding Biobased Economy Provin-
cie Gelderland. ‘En we opereren ook niet onder 
een stolp. Oost-Nederland kijkt daarbij niet 
alleen naar ontwikkelingen die elders in Neder-
land plaatsvinden, maar richt de blik ook over 
de grenzen. We zitten op een dik uur rijden van 
het Ruhrgebiet, een hotspot van chemie en 
farma. We zien ook kansen in biofarmacie, ook 
al past dit niet direct binnen de vijf domeinen. 

We willen ook weer niet te precies zijn, als je 
begrijpt wat ik bedoel. Zo liggen er zeker kan-
sen voor mkb-bedrijven in onze regio die kennis 
en/of apparatuur exporteren, bijvoorbeeld op 
gebied van waterzuivering. Kortom, we moeten 
focus behouden, maar tegelijkertijd ook kans-
rijke ‘bijvangst’ niet veronachtzamen.’

VAN KOSTENPOST TOT  
WINSTPAKKER
‘Oost-Nederland is na Noord-Brabant de groot-
ste mestproducent: 22 miljoen ton op jaarbasis. 
Het kost de boeren tussen de 18 en 20 euro per 
ton om deze af te laten voeren. De uitdaging is 
om van deze kostenpost een winstpakker te 
maken. Jeroen Sluijsmans (GreenTech Alliances) 
overziet namens BIC-ON de inspanningen om 
mest te verwaarden. Grote spelers als Friesland-
Campina en FordFarmers doen mee, maar ook 
kleine, innovatieve ondernemingen als Dorset en 
Wilba. ‘Er zijn in onze regio voldoende Willie Wor-
tel-bedrijven, bijvoorbeeld op gebied van schei-
dingstechnologieën. Het mooie is dat deze 
bedrijven elkaar opzoeken om zo tot concrete 
oplossingen te komen, Het mestconsortium 
heeft recent een proefinstallatie gebouwd om  
uit de mest fosfaten en andere mineralen te 
halen. De fosfaten kunnen worden ingezet als 
groene kunstmest. Momenteel verdwijnen fosfa-
ten, eindige grondstoffen in het milieu. Dat is 
zowel ecologisch als economisch niet verstandig. 
Door de fosfaatkringloop zoveel mogelijk te slui-
ten, verlaag je ook de CO2-uitstoot in de primaire 
keten. Een gegeven waar FrieslandCampina 
 bijvoorbeeld geïnteresseerd in is.’
Sluijsmans voorziet dat over drie à vier jaar  
de mestverwerkingsinstallatie zal zijn opge-
schaald. ‘Een decentrale verwerking is veel-
belovend. Mest bevat 80 procent water, dus 
vervoer is kostbaar. Bovendien kan een deel 
terug naar het land. Waarom zou je dan de rest 
van hot naar her slepen?’

ANDERE GRONDSTOFFEN, 
 HERGEBRUIK BESTAANDE STRO-
MEN
‘Gelderland is door de beschikbaarheid van 
water en hout van oudsher sterk in de productie 
van papier en karton. Negen van de 23 papierfa-
brieken in ons land zijn gevestigd in Gelderland, 
de helft van de toegevoegde waarde in de 
Nederlandse papierindustrie wordt hier gerea-
liseerd.’ Dat stelt Michiel Adriaanse (Kennis-
centrum Papier en Karton): ‘De papierindustrie 
bewandelt twee paden: het kijkt naar alterna-
tieve vezelbronnen, zoals miscanthus of indus-
triële hennep, voor haar producten. Daarnaast 
werkt het aan manieren om bestaande stromen 
te hergebruiken. Neem bijvoorbeeld papierre-

IMPACT OP ECONOMIE 
EN ECOLOGIE

Tekst Lucien Joppen Beeld BIC-ON, Algae Parc

‘DE PAPIERINDUSTRIE 
BEWANDELT TWEE 
 PADEN: HET KIJKT  

NAAR ALTERNATIEVE 
VEZELBRONNEN EN 
DAARNAAST WERKT  
HET AAN MANIEREN  

OM BESTAANDE 
 STROMEN TE 

 HERGEBRUIKEN.’
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jects, kunststoffen die uit worden geselecteerd. 
In Nederland is dat op jaarbasis 120.000 ton die 
momenteel wordt verbrand. Momenteel lopen 
verkenningen om op basis hiervan WPC’s 
(wood-plastic composites, red.) te produceren. 
Een andere optie is om deze te pyrolyseren om 
zo bijvoorbeeld olie te produceren.’
Adriaanse vervolgt: ‘Slib, afkomstig uit de reini-
gingsprocessen in de papierindustrie, is even-
eens een interessante stroom. Deze bestaat uit 
vezels en minerale vulstoffen. In plaats van deze 
te verbranden, worden deze in een nieuw pro-
ject met een mobiele installatie op lokatie via 
pyrolyse omgezet in olie en worden de vulstof-
fen op herinzetbaarheid in de papierindustrie 
getest.’

REDUCTIE EN GRONDSTOFFEN-
OOGST
Slib is net als mest een kostenpost. Moeten de 
boeren betalen voor de mest, zijn het de water-
schappen die de kosten moeten dragen voor het 
verbranden van slib. Tientallen miljoenen euro 
op jaarbasis voor de waterschappen in Oost-
Nederland. Vandaar dat zij naarstig zoeken naar 
mogelijkheden om van een kostenpost een 
opbrengst te maken. Coert Petri (Waterschap 
Rijn en IJssel): ‘De waterschappen in Oost-
Nederland willen allereerst de hoeveelheid slib 
reduceren met 10 tot 20 procent. Dat kan door 
tijdens de zuivering het slib om te zetten in bio-
gas. Daarnaast bevat het slib ook grondstoffen 
die we in het beginstadium van het verwer-
kingsproces willen ‘oogsten’. Interessante com-
ponenten zijn cellulose, fosfaat, stikstof en 
alginaat. Momenteel doen we dit al met fosfaat, 
zij het nog op bescheiden schaal (1000 ton per 
jaar, red.). We willen dit volume op korte termijn 
vertienvoudigen.’
Het isoleren van alginaten staat volgens Petri 
nog in de kinderschoenen. Het vindt nu plaats 
op labschaal, maar het plan is om het concept 
uiteindelijk gelijk te vertalen naar een commer-
ciële installatie. ‘De papier- en textielindustrie 
zou een afnemer hiervan kunnen zijn. Ook zou-
den alginaten kunnen fungeren als additief voor 
cementdekvloeren, waardoor de uitharding 
beter verloopt en daardoor met dunnere vloeren 
kan worden gewerkt.’

VAN HET LAND NAAR BUSINESS CASE
Oost-Nederland, een overwegend ruraal 
gebied, genereert aanzienlijke hoeveelheden 
aan verse biomassa (bijvoorbeeld reststromen 
uit de agrofoodindustrie en landschapsbe-
heer). Binnen de pijler Verse biomassa wordt 
met verschillende spelers (o.a. AkzoNobel, 
Dorset, FrieslandCampina, ForFarmers) 
bepaalde biomassa (gras, mais, reststromen 

uit land- en tuinbouw) onderzocht op hogere 
verwaardingen. ‘Momenteel blijft de biomassa 
op het land liggen of het wordt verbrand’, stelt 
Ben Langelaan (Wageningen UR). ‘Het idee is 
om via bioraffinage componenten - eiwitten, 
suiker, koolhydraten, vezels, inhoudsstoffen - 
uit die biomassa te isoleren. Om zover te 
komen, werken we binnen de pijler aan drie 
platformtechnologieën: conserveren, fractio-
neren en scheiden/raffinage. Conserveren is 
essentieel om de kwaliteit van de biomassa 
te behouden. Vervolgens zul je de biomassa 
moeten voorbewerken, zeg maar een eerste 
scheidingsstap, waarna het raffinageproces 
plaatsvindt.’
Langelaan erkent dat het niet gemakkelijk is om 
een sluitend businessmodel te ontwikkelen op 
verse biomassa. Voor alle componenten moet 
een bestemming en eindgebruiker(s) worden 
gevonden. ‘We hebben meer trekkers nodig, 
bedrijven/eindgebruikers die mee willen inves-
teren en werken aan een circulaire economie. 
Deze moet je in ieder geval niet opzadelen met 
grote investeringen in het begintraject. Vandaar 
dat we vanuit Wageningen UR, samen met NIZO 
en de Universiteit Twente, onder de naam Bionic 
onze beschikbare onderzoeksinfrastructuur ter 
beschikking stellen. Wellicht dat we ook nog 
een aparte pilotfaciliteit gaan bouwen.’ 

STREVEN NAAR LEIDENDE POSITIE 
Algen vormen een veelbelovende feedstock 

voor tal van biobased producten. Door hun 
snelle vermenigvuldiging en rijkdom aan eiwit-
ten en oliën hebben ze een bijzonder hoge 
opbrengst per hectare. ‘Voor commerciële pro-
ductiesystemen is de uitdaging om 
algen(componenten) in gewenste volumes te 
kunnen leveren, met beheersing van de kwali-
teit en tegen een concurrerende prijs’, stelt 
Gülden Yilmaz, innovatiemanager BIC-ON en 
programmamanager Wageningen UR Food & 
Biobased Research. Voor nichemarkten zijn 
hoge kiloprijzen en extractie van celcompo-
nenten geen probleem. Dat ligt anders voor 
commodities zoals voedsel, veevoer, chemica-
liën en energie. ‘Volgens ramingen van Wage-
ningen UR is op termijn een productiekostprijs 
van circa € 0,70 per kilogram droge stof en bio-
raffinagekosten van € 0.20/ € 0.80 per kilo-
gram droge stof haalbaar, afhankelijk van het 
type product.’ Het Wageningse AlgaePARC 
speelt een belangrijke rol in bovengenoemde 
kostprijsverlaging.  In de laatste vier jaar, met 
de steun van Provincie Gelderland, EZ en 19 
industriële partners, is al een reductie van 50 
procent gerealiseerd, aldus Yilmaz. 
Binnen de pijler algen willen de betrokken par-
tijen een centrale kennis- en marktpositie ver-
werven, lees een ‘algencluster’ van technologie-, 
toeleverende en ketenpartijen in Oost-Neder-
land. ‘Om dit te kunnen realiseren, zijn we in 
gesprek met verschillende partijen. Kortom, we 
timmeren hard aan de weg om een leidende rol 
te gaan spelen op dit gebied.’ 

Het biobased landschap van BIC-ON

WAAR WACHT 
U NOG OP?

Download de Agro & Chemie app GRATIS
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‘W ij bouwen kleine, maar ook op 
hele grote schaal biovergis-
tingsinstallaties’, legt Tjeerd 
Smit van HoSt uit. ‘Dat doen 

wij bij individuele agrariërs, maar bijvoorbeeld 
ook voor Ecoson die een vergister met een 
 capaciteit van honderdvijfentwintigduizend ton 
in gebruik heeft.’ HoSt richt zich op een drietal 
omzettingstechnieken van biomassa, te weten 
vergisten, vergassen en verbranding. In de 
 afgelopen jaren heeft HoSt inmiddels meer 
dan vijftig vergistingsinstallaties in Nederland 
gerealiseerd.

DUURZAME CONCURRENTIEKRACHT
Of de provincies Overijssel en Gelderland een 
rol bij de verdere uitrol van biovergisters kunnen 
spelen via een concrete strategie rond mest en 
mineralen, moet volgens Smit in de komende 
periode duidelijk worden. BIC-ON (Biobased 

Innovatie Cluster Oost-Nederland) heeft hoe 
dan ook de taak op zich genomen om samen 
met BEON (Bio-energie cluster Oost-Neder-
land) en een aantal marktdeskundigen diverse 
lijnen voor de toekomst te bepalen ten aanzien 
van mestverwerking in Oost-Nederland. 
Smit hierover: ‘Allereerst is het in deze markt 
zeer lastig om zaken sectorbreed af te stemmen. 
Ieder bedrijf zal namelijk het reken sommetje 
voor een biovergister voor mest verwerking rond 
moeten krijgen. Vervolgens kijkt ook een bank of 
financier er met bijzonder strenge ogen naar. 
Daarnaast blijft natuurlijk het feit overeind dat wij 
het als bedrijf waarderen als de overheid de 
juiste randvoorwaarden probeert te creëren.’

OER-HOLLANDS PRODUCT
Want, legt Smit nog maar eens uit, biomassa-
techniek is een oer-Hollands product en de ver-
dere uitrol van biovergisters draagt volgens 

hem dan ook maximaal bij aan de BV Neder-
land. ‘Anders dan sommige andere duurzame 
energietechnieken vindt er in Nederland ontzet-
tend veel productie plaats ten bate van biover-
gisters. In het specifieke geval van HoSt komt 
zelfs negentig procent van de economische 
waarde van onze vergisters uit Nederland.’
Tegelijkertijd beseft Smit dat de biovergisters 
nog met grote regelmaat behoefte hebben aan 
exploitatiesubsidies. ‘Die zorgen voor een kan-
telpunt om de soms aanwezige onrendabele top 
- het verlieslijdende deel - te financieren. Maar 
ook op andere manieren kunnen overheden een 
rol spelen. Na veel aandringen van de markt en 
een lange voorbereiding is bijvoorbeeld de 
mono-mestvergisting tot vijfentwintigduizend 
ton nagenoeg vergunningsvrij. Dat is een zeer 
goede ontwikkeling waardoor rundvee- of var-
kenshouders via een beperkte procedure een 
biovergister kunnen neerzetten. In die zin spe-

Tekst Edwin van Gastel Beeld Twence

len de provincies Overijssel en Gelderland een 
aanjagende rol.’

COMBIVERGISTER
Twence, producent van grondstoffen en energie 
uit afvalstromen en biomassa, is op haar beurt 
veruit de grootste producent van duurzame 
energie in Overijssel. De organisatie, die zeven-
tien aandeelhouders (waaronder 14 gemeentes 
in Twente, red.) heeft, nam recent een nieuwe 
combivergister in gebruik. Deze is geleverd door 
HoSt. Bijzonder is dat er, naast reguliere vloei-
bare afvalstromen, lastig verwerkbare biomas-
sastromen worden vergist. Daartoe kent de 
installatie een natte vergister en een droge ver-
gister. De verwachting is dat met de combiver-
gister zo’n 1,1 miljoen kubieke meter biogas zal 
worden geproduceerd. Deze wordt op de 
bestaande warmtekrachtkoppeling die uitge-
rust is met gasmotoren, omgezet naar zo’n 2,3 

gigawattuur groene stroom en 2,3 gigawattuur 
thermische energie.

JUISTE TARIEVEN
André Oosting, projectmanager bij Twence, 
denkt dat het belangrijk is dat de strategie die 
de provincies Overijssel en Gelderland voor 
mest en mineralen voor ogen hebben, er 
komt. ‘Wij hebben de indruk dat de veehoude-
rij nog te afwachtend is ondanks de mest-
verwerkingswet die binnenkort in werking 
treedt. Er is in de regio nog altijd onvoldoende 
 verwerkingscapaciteit. Als die er niet komt, 
bestaat het risico dat de staatssecretaris met 
maatregelen komt om het af te dwingen (dier-
rechten, red.). Het belang van Twence zit in 
het feit dat de mestverwerking heel goed 
 aansluit bij onze filosofie om mineralen en 
grondstoffen terug te winnen uit afval- en bio-
massastromen.’ 

Volgens Oosting is het vooral belangrijk om aan 
de voorkant van de mestverwerking de juiste 
tarieven te hanteren. ‘Men moet aan de poort 
bereid zijn om te betalen voor een fatsoenlijke 
verwerking. In de dikke fractie van mest zit 
immers veel fosfaat en daar moet je iets mee 
doen. Zoals bekend lopen er al demonstratie-
projecten om het N-K-concentraat (de dunne 
fractie) als kunstmestvervanger in te zetten. 
Toch lopen wij qua mogelijkheden nog achter bij 
wat wij met zijn allen zouden willen. Het zou 
goed zijn als er uit het strategiedebat een rich-
ting komt om het een en ander te ondersteunen. 
Want als wij in Oost-Nederland dertig procent 
van het mestoverschot in 2015 moeten verwer-
ken, komt dat neer op zo’n zevenhonderdvijftig-
duizend ton. Als de provincies de veehouderij in 
stand willen houden, moeten zij zich over die 
missie druk maken.’ 

Tekst Edwin van Gastel Beeld Twence

‘  BIOVERGISTERS 
GOED VOOR BV 
NEDERLAND’

Als het aan de provincie Overijssel en Gelderland ligt, komt er een 
overkoepelende strategie rond mest en mineralen. Niet alleen om 
de concurrentiekracht van de veehouderij te behouden, maar ook 
om de aangekondigde verplichte mestverwerking te stimuleren. 
De recente opening van een combivergister bij Twence, gebouwd 
door HoSt, is daarbij een belangrijke mijlpaal.



Hoe kijken vertegenwoordigers uit de agrofood- en chemiesector tegen de 
biobased economy aan? In dit nummer Dizzy Soederhuizen (directeur  
van spuitgietbedrijf Omefa) en Otto Salomons ((eco)designer bij Océ 
 Technologies) over de afstand tussen productie en design. Hoe kunnen 
beide disciplines nader tot elkaar komen?

1. Is er op gebied van nieuwe materialen/composieten überhaupt wel sprake van een afstand tussen 
producenten van kunststoffen en designers? 

2. Wat zijn de grootste vooroordelen van producenten tegen designers en omgekeerd?
 
3. Wat moet er volgens u gebeuren om beide disciplines dichter bij elkaar te brengen? 

OTTO SALOMONS

1‘Er is zeker een afstand tussen producenten en ontwer-
pers. Producenten hebben veelal te weinig kennis van 
de randvoorwaarden die onze toepassingen stellen. 

Omgekeerd zal ook gelden dat ontwerpers onvoldoende  
op de hoogte zijn van wat er al mogelijk is met biobased 
materialen. Daarom doen wij mee met het BPM-project 
FEASIBLE met onder meer Wageningen UR. We ontwerpen 
en construeren bij Océ R&D vooral nog op basis van fossiele 
plastics. We passen wel recyclaten toe in eindproducten en 
we snuffelen aan biobased materialen. Dit onder meer in 
verband met de eisen die we in de toekomst verwachten van-
uit bijvoorbeeld ecolabels.’

2 ‘Zoals al gezegd, ontwerpers en producenten weten 
vaak net te weinig van elkaars domein. Producenten 
weten te weinig van het applicatiedomein van de ont-

werpers. In ons geval geldt dat bijvoorbeeld voor de eisen die 
gesteld worden aan onze digitale printers. Daarbij gaat  
et bijvoorbeeld om vlamvertragende eigenschappen met 
bijbehorende keurmerken, impactsterkte, kleur, textuur, 
gebruikstemperaturen, duureigenschappen et cetera. Maar 
we hebben ook strenge kostendoelen. Vaak zijn biobased 
materialen nog aanzienlijk duurder dan hun fossiele equi-
valenten. Dus vanwege de kosten zouden we het (nog) niet 
moeten doen. De hoofdreden om toch biobased materialen 
toe te passen, heeft dan te maken met eco-labels en het eta-
leren van een groen imago.’

3 ‘Wat kan helpen, is dat ontwerpers en producenten 
elkaar vinden in gezamenlijke projecten of op 
(netwerk)-bijeenkomsten. Dan heb je ontwerp- en 

productie kennis dichter bij elkaar gebracht. Dat garandeert 
echter nog niet dat biobased materialen ook werkelijk meer 
toegepast gaan worden, zie de issues met prijs en perfor-
mance. Groene inkoopstandaarden, eco-labels met criteria ten 
aanzien van biobased renewable content, groene criteria voor 
aanbestedingen kunnen onder meer helpen om meer aanbod 
en schaalgrootte te crëeren. Zo kan op den duur ook de prijs 
van biobased materialen concurrender worden. Echter, 
hierop hebben individuele ontwerpers en producenten slechts 
geringe invloed. Overheden kunnen dit  stimuleren, net als 
 verder onderzoek naar nog betere biomaterialen.’

DIZZY SOEDERHUIZEN

1‘Ik denk het wel. Mijn ervaring is dat designers zeker 
interesse hebben voor biobased materialen, maar nog 
onvoldoende op de hoogte zijn van bepaalde beper-

kingen. In sommige gevallen bevat het eindproduct onvolko-
menheden, bijvoorbeeld door het inzakken van de kunststof. 
Als je deze aspecten in het begintraject benadrukt, is dat 
vaak geen probleem. Dat wordt het wel als ze het product in 
handen hebben. Momenteel is het een beetje het kip-eiver-
haal. We kunnen energie steken in het aanpassen van (pro-
ductie)processen zodat we de kwaliteit kunnen verhogen, 
maar dan moet er bij afnemers ook een commitment zijn. 
We kunnen niet alleen het risico dragen. Daar komt bij dat 
biokunststoffen een marginaal deel van onze business is. 
Wat wel goed loopt, zijn biocomposieten en gerecyclede 
 fossiele kunststoffen (vnl. HDPE, red.)’

2 ‘Het zijn niet zozeer de vooroordelen tegen een 
bepaalde beroepsgroep. Het is meer, zoals ik eerder 
heb gezegd, de verwachtingen die opgaan voor 

bepaalde materialen. Designers leggen vaak de lat te hoog 
en vergeten voor het gemak dat er decennia lang ervaring is 
opgedaan met het produceren van fossiele kunststoffen. Je 
kunt niet verlangen dat biobased kunststoffen deze achter-
stand in een korte tijd inlopen. Het valt me wel op dat de 
jongere designers minder kennis hebben van het materiaal 
en de implicaties voor het design. Je kunt veel met kunststof, 
maar er zitten ook beperkingen aan, afhankelijk van de 
 toepassing.’

3 ‘Het is geen kwestie van het aanhalen van de banden 
tussen producenten, bijvoorbeeld een spuitgietbedrijf 
als Omefa, en designers. Het is meer een kwestie van 

het stimuleren van vraag. Overheden  kunnen en moeten een 
rol in spelen om biobased producten die qua performance 
concurreren met fossiele pendanten, te stimuleren. Pas dan 
schud je een markt wakker, niet alleen de gebruikers, maar 
de hele keten. Jammer genoeg zijn inkopers bij de overheid 
nog te veel georiënteerd op prijs... Momenteel zitten bioba-
sed kunststoffen niet in de reguliere handel, wat betekent 
dat je elke keer maar moet wachten of je aan een bepaalde 
partij kunt komen. ’

474746
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 AGENDA
 
 DI 16 DECEMBER 2014
 DETAF, Venray
 DETAF is een vakbeurs voor de euregionale bio-energie-

wereld, biobased economy én de totale duurzaamheids-
branche. Doel van DETAF is om vraag en aanbod van 
technische ontwikkelingen op het gebied van duurzame 
energie en grondstoffen bij elkaar te brengen en verdere ont-
wikkelingen daarin te stimuleren. 

 DO 19 JANUARI 2015
 Nieuwjaarevent FISCH en Flanders’ PlasticVision, 

Beveren-Waas, België
 Flanders’ PlasticVision en FISCH houden hun eerste gezamen-

lijke New Years-event, met een themanamiddag rond belang-
rijke evoluties die de kunststof- en chemiesector in de komende 
jaren sterk zullen blijven beïnvloeden, gevolgd door een recep-
tie. Het centrale thema van het event is ‘value-chain integration 
for better innovation’ met presentaties van onder meer Sabic, 
Beaulieu en The Blue Economy.

 MA 2 EN DI 3 MAART 2015
 World Biomarkets 2015, Amsterdam
 Internationaal congres, gericht op zowel brandstoffen als che-

micaliën.

 DO 19 MAART 2015
 International conference on biobased textiles en plas-

tics, Elewijt-Zemst, België
 Internationaal congres over de laatste ontwikkelingen in bioba-

sed plastics en garens. Het congres is gericht op producenten 
van halffabrikaten, eindproducten en onderzoeks- en kennisin-
stellingen.

 MA 13 T/M WO 15 APRIL
 International Conference on Biobased Materials, Keulen
 Met specifieke aandacht voor 3D-printen, microplastics in het 

milieu en high-potential startups. Met onder meer sprekers van 
het nova Institut, Vito, Wageningen UR en Bridgestone.

ADVERTEREN? 
Wilt u adverteren in Agro&Chemie, op agro-chemie.nl of op de 
Agro&Chemie-app? Of wilt u een inhoudelijke bijdrage leveren aan ons 
platform voor ondernemers in de biobased economy door projectpartner 
of ambassadeur te worden?

Neem dan contact op met Etienne Victoria via 073 689 5889 of 
 adverteren@agro-chemie.nl

ALTIJD OP DE HOOGTE VAN HET 
LAATSTE NIEUWS?
Ontvangt u Agro&Chemie nog niet elke editie? Online kunt u zich gratis aan-
melden voor een jaarabonnement en de digitale nieuwsbrief via Agro-Chemie.nl/
abonneer. Wilt u 24/7 op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes en ontwikkelin-
gen in de biobased economy? Download dan GRATIS de Agro&Chemie app in de 
Google Playstore of de Apple Appstore. 

Volg ons ook op @AgroChemie 

en op linkedin.com/agro-chemie 

ALLE EVENEMENTEN UIT 
UW REGIO RECHTSTREEKS 
IN UW  PERSOONLIJKE 
AGENDA? DAT KAN!

Download nu de Agro&Chemie-app en vind direct alle 
evenementen bij u in de buurt. U krijgt dus alleen die 
 evenementen te zien die voor u relevant zijn. En om het 
nog makkelijker te maken zet u ze met een druk op de 
knop zo in uw persoonlijke agenda!

CROSS-SECTOR SAMENWERKING

Door de integratie van VKC, het Vlaams kunststofcentrum 
VKC, in CENTEXBEL, het wetenschappelijk en technisch 
centrum van de Belgische textielindustrie, kunnen we 
de uitdagingen, opportuniteiten en noden die in beide 
sectoren vaak identiek zijn, samen aanpakken ! 

VKC-CENTEXBEL | Etienne Sabbelaan 49 | BE-8500 Kortrijk | phone +32 56 28 18 28 | fax +32 56 28 18 30 | info@vkc.be | www.vkc.be

Venray
16, 17 en 18 

december 2014
D E TA F  i s  d é  v a k b e u r s  v o o r  d e  e u r e g i o n a l e  b i o - e n e r g i e  w e r e l d , 
b i o  b a s e d  e c o n o m y  é n  d e  t o t a l e  d u u r z a a m h e i d s b r a n c h e
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Imagine a 
Brighter World
Realize the full sustainable and commercial potential of tomorrow’s 

biofuels today with the use of DSM’s yeast- and enzyme-based 

biomass to biofuels conversion platforms.

Contact us at info.bio-based@dsm.com or 

visit dsm.com or www.poetdsm.com
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