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12de BBE-NETWERK-
BIJEENKOMST 
Op 23 JUNI vindt alweer de twaalfde 
 Netwerkbijeenkomst Biobased Economy 
plaats in Amsterdam. Vanzelfsprekend 
zal Agro & Chemie verslag doen van de 
bijeenkomst. Kijk voor een uitgebreid 
 verslag op de app of de website.

K

In het hart van dit magazine vindt u de tweede editie van het KENNIS&INNOVATIE-katern. 
Dit keer is het thema bioplastics, een markt met interessante (groei-)perspectieven.



VERHALEN VERTELLEN, 
BEELDEN LATEN ZIEN
Navelstaren, we hebben er allemaal last van. Zo druk met 'ons' 
domein, dat we voor het gemak vergeten dat er ook nog andere 
zaken in het leven zijn die er toe doen. Ook de mensen die actief 
zijn in biobased business en onderzoek hebben er last van. 
Dat is begrijpelijk, maar ook jammer. We zullen de 'verhalen' 
vaker moeten vertellen aan mensen die nog niet zijn 'ingewijd' 
in de 'biobased kerk'. Ik heb alvast een begin gemaakt door 
mijn oudste dochter (11), die een werkstuk over global warming 
heeft gemaakt, het nodige te vertellen over de CO2-belasting 
van  fossiele grondstoffen en de noodzaak om versneld over te 
schakelen op hernieuwbare energie. 
Het is overigens niet alleen een kwestie van verhalen vertellen, 
een beeld kan meer zeggen dan 1000 woorden. Een fotograaf als 
Kadir van Lohuizen (met dank aan Willem Sederel, red.) heeft 
een indrukwekkend multimediaproject gemaakt, waarbij hij de 
gevolgen van een stijgende zeespiegel laat zien, van Bangladesh 
tot het Verenigd Koninkrijk. Vlak bij de deur dus.
Zelf was ik zeer onder de indruk van het werk van Rob Voerman. 
Deze Arnhemse kunstenaar maakt onder meer maquettes van 
half onttakelde industriële installaties en flatgebouwen, gelegen 
in een desolaat landschap. Alhoewel de kunstenaar niet speci-
fiek de gevolgen van onze levensstijl aankaart, zie ik het wel als 
een duister, dystopisch visioen: Mad Max meets stedenbouw-
planning anno 2115. Enfin, zo ver is het nog niet, al nemen op 
verschillende gebieden in de wereld de (klimaat)problemen toe, 
zie de allesverzengde hittegolf in India of de aanhoudende 
droogte in Californië. 
Reden te meer voor alle stakeholders om stug door te werken aan 
energie, materialen en chemicaliën die onze CO2-uitstoot zullen 
moeten reduceren. In dit nummer hebben we veel aandacht voor 
de activiteiten in het Limburgse land. Met onder meer een inter-
view met Emmo Meijer, boegbeeld van Source B., over de Lim-
burgse drive en ondernemerszin en een artikel over Sappi. 
Laatstgenoemde gaat een proeffabriek bouwen op Brightlands 
Chemelot waar het, op basis van houtvezels, nanocellulose wil 
gaan produceren. Eveneens pas van start op Chemelot, het 
Brightlands Materials Center, een onderzoekscentrum op gebied 
van polymeren, waarbij ook biobased varianten welkom zijn.
Ook een highlight van de afgelopen maanden was de opening 
van de pyrolysefabriek van Empyro in Hengelo. Vanzelfsprekend 
was Agro&Chemie aanwezig bij de officiële opening, waar Manon 
Janssen, boegbeeld van de Topsector Energie, benadrukte dat 
Nederland ook energie uit duurzame biomassa zal moeten 
betrekken, willen 'we' de doelstellingen op gebied van hernieuw-
bare energie halen. Dat verhaal zou overigens ook vaker moeten 
worden verteld. 

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

EDITORIAL

Green Deal in de Peel
Eind april tekenden 25 organisaties de intentieverklaring Green Deal 
voor Toepassing van Kleinschalige Bioraffinage in de Peel. 

Hiermee komt het op praktijkschaal toepasbaar maken van bioraffinage 
voor de agrarische sector en het Waterschap Aa en Maas in de Peel, een 
stuk dichterbij.
De ondertekening vond plaats tijdens de bijeenkomst Het sluiten van 
kringlopen in De Peel, georganiseerd door de Initiatiefgroep Kleinscha-
lige Bioraffinage en Bioboost Oost-Brabant, het biobasedeconomypro-
gramma van Oost-Brabant. Bioraffinage biedt kansen voor het sluiten 
van kringlopen. Uit reststromen kunnen hoogwaardige eiwitten gehaald 
worden. Dat blijkt uit de proeven die zijn gedaan tijdens de succesvolle 
demonstratieweek “Bioraffinage in de Peel” van september 2014.

BIOBASED MELKPAK 
 FRIESLANDCAMPINA

De dagverse melk en karnemelk van FrieslandCampina hebben vanaf 
juni 2015 een biobased verpakking. Zowel de dop als de coating aan  
de binnenkant zijn vervaardigd van bioplastics (bio-PE) uit organisch 
restmateriaal.

Voor de ontwikkeling van het nieuwe melkpak werkte de zuivelgigant 
samen met Elopak. Het karton van het pak was al hernieuwbaar en nu 
zijn ook bioplastics toegevoegd. Dankzij deze toevoeging is de CO2-uit-
stoot van het melkpak volgens FrieslandCampina met twintig procent 
verlaagd. De verpakking is volledig recyclebaar.
De komende anderhalf jaar krijgen ook andere zuivelproducten van 
FrieslandCampina een biobased ‘jasje’.
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KORT

Biobased lunchkamer provinciehuis 
Noord-Brabant 
Begin dit jaar is de biobased lunchkamer in het provinciehuis in Den Bosch opge-
leverd. In de ruimte is gebruik gemaakt van natuurlijke materialen en processen.

Met het biobased inrichten van de lunchruimte wil de provincie ook haar economische 
agenda - lees de transitie naar deze nieuwe economie - in de praktijk brengen. Bij de 
verbouwing is onder meer gebruik gemaakt van vlas, hennep, stro, loof van tomaten-
planten en pulp van suikerbieten. Het gebruikte hout komt uit Nederland en ook het 
leer is op een natuurlijke wijze gelooid. Esther Stapper (Stapper Duurzaam Advies, 
regisseur van het project): ‘De twee wanden in lunchkamer zijn een abstractie van het 
natuur- en landbouwgebied van Brabant. Daar-
bij is gebruik gemaakt van een biobased coating 
uit een samenwerking in het Biobased Coating 
cluster tussen Strikolith en Cosun. De kast is 
afgewerkt met lokaal hout en korstmossen van 
Oasegroen uit Amerzoden en de kastenwand is 
afgewerkt met 1680 mozaïeken in de vorm van 
de letters ‘N’ en ‘B’.’

Medio mei is de bouw van het nieuwe innovatiecentrum van Cosun in Dinteloord 
officieel van start gegaan. Onder grote belangstelling hebben de voorzitter en 
de vicevoorzitter van de coöperatie de eerste heipaal in de grond geslagen.

De bedoeling is om de nieuwbouw in het tweede kwartaal van 2016 in gebruik te nemen. 
De bouw wordt uitgevoerd door het consortium Hurks-Imtech. Het Cosun-innovatie-
centrum wordt gerealiseerd op Nieuw Prinsenland, het bedrijventerrein in Dinteloord 
waarop Suiker Unie en Nova Lignum zijn gevestigd. In de toekomst zullen hier nog meer 
ondernemingen uit- en gelieerd aan de agrofoodindustrie zich vestigen.

BOUW INNOVATIECENTRUM 
COSUN VAN START

FISCH zet in 
op biobased
Ruim drie jaar na de start van FISCH 
 (Flanders Innovation Hub for Sustainable 
Chemistry) heeft het initiatief de eerste 
resultaten gepresenteerd. Van de 36 projec-
ten die zijn opgestart, stonden er 12 in het 
teken van hernieuwbare chemicaliën of 
de productie van chemische bouwstenen 
uit biomassa.

Alle FISCH-projecten staan volledig in het 
teken van milieugerelateerde duurzaamheid. 
Maar liefst 12 projecten focussen op her-
nieuwbare chemicaliën of de productie van 
chemische bouwstenen vanuit biomassa 
(onder meer afval). Er zijn drie FISCH-projec-
ten voor het valoriseren van afvalstromen en 
de kringloopeconomie. Binnen drie projecten 
gaat men geavanceerde en inherent duurzame 
producten ontwikkelen. Tenslotte richten vier 
projecten zich op verbeterde productieproces-
sen door middel van procesintensificatie en 
optimalisatie.optimalisatie.
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SUCCESVOLLE TWEEDE EDITIE 
JAARCONGRES BIOBASED 
INDUSTRY
Op donderdag 9 april vond in Delft de tweede editie van het jaarcongres 
Biobased Industry plaats. Met rond 100 aanwezigen en diverse topspre-
kers uit de sector keek de organisatie terug op een geslaagd evenement.

In Theater de Veste gingen de sprekers in op nieuwe ontwikkelingen en drem-
pels die nog genomen moeten worden in de biobased industrie. Michael Dick-
stein, Director Global Sustainable Development bij Heineken, sprak over de 
stappen die de brouwer heeft gezet op het gebied van duurzaamheid en kli-
maatneutraal brouwen. Kees de Gooijer, Chief Inspiration Officer van de TKI-
BBE, vertelde over de nieuwe programmalijnen van het Topconsortium BBE 
en liet enkele voorbeelden zien van successen in de biobased economy, zoals 
de pyrolysefabriek Empyro en de verwerking van champost voor energie. 
BE-Basic, Biobased Delta,  Biobased Delta ZH en EemsdeltaGreen onder-
tekenden daarnaast een samenwerkingsovereenkomst om bioraffinage te 
versterken. Hiervoor worden industriële clusters verbonden aan energie-
leveranciers en geïntegreerde bioraffinaderijen. 

  Lees het volledige verslag op onze app of site.

Tebodin: Circulair 
versus biobased

Eind maart organiseerde het advies- en ingenieursbureau 
Tebodin tijdens het Circulaire Economie Congres in Rotterdam 
een praktijksessie samen met meubelleverancier Ahrend. 
De sessie was bedoeld om bedrijven te laten zien hoe zij het 
principe ‘circulaire economie’ in de praktijk kunnen brengen 
en barrières kunnen overwinnen. 

Tebodin richt zich niet alleen op de circulaire economie, maar 
ook op het circulair maken van biobased concepten. Mariska van 
Dalen, senior consultant Sustainability bij Tebodin: ‘De biobased 
economy maakt vooral gebruik van hernieuwbare grondstoffen. 
Door ook dit proces circulair te maken, blijven deze renewables 
binnen de circulaire economie en worden ze niet na één keer 
gebruiken toch weggegooid.’

  Lees het volledige artikel op www.agro-chemie.nl 

‘Het is momenteel niet gemakkelijk om 
business cases in de groene chemie 
rond te krijgen. Het chemiecluster 

 tussen Rotterdam, Noord-Frankrijk en 
Noordrijn-Westfalen heeft het door 
hoge energie- en materiaalkosten 

al niet gemakkelijk. Echter, de koers 
richting een ‘vergroening’ van de 

 chemie zal zich doorzetten. Het is wel 
een kwestie van de juiste focus.’

Willem Sederel, directeur Biobased Delta

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. 

‘Op dit moment worden nog lang niet al deze 
producten gemaakt van vergistbare materialen, 

maar deels bestaan er wel vergistbare 
 alternatieven en deels zijn deze op korte 

 termijn te realiseren.’

Martien van den Oever, onderzoeker bij Food & Biobased Research, over het 
potentieel om wegwerpartikelen in ziekenhuizen te produceren op basis van 

vergistbare materialen.
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ONLINE

DELOITTE: 
 BIOBASED DELTA 
MONDIALE 
 TOPREGIO
Nederland en in het bijzonder de 
Biobased Delta hebben een goede 
uitgangspositie om een belangrijke 
hub te worden in de transitie naar 
een biobased economy.

Dat blijkt uit een recente publicatie van 
Deloitte, waarin het adviesbureau die-
per ingaat op de sterke punten van de 
Biobased Delta en de verbindingen van 
deze regio richting bijvoorbeeld 
Brightlands Chemelot, IAR, BioVale en 
Noord-Rijn-Westfalen. De inbedding in 
een groter chemiecluster, de gehele 
regio is goed voor een kwart van de 
mondiale regio, de beschikbare 
feedstock (o.a. suiker), een gedegen 
kennisbasis, sterke, publiek-private 
samenwerkingsverbanden en - zeker 
zo belangrijk - een markt die op zoek 
is naar duurzamere producten: het zijn 
factoren die de Biobased Delta in de 
kaart spelen. Het bovenstaande wordt 
ook onderkend door de industrie. Zo 
stelt Mark Williams, Vice-president 
van Sabic Europe, dat Biobased Delta 
een ‘attractieve combinatie is van 
technologie-ontwikkeling, zeer com-
petitieve biobased feedstock, indus-
trie, infrastructuur en talent.’ Williams 
ziet de intensieve samenwerking tus-
sen de drie O’s als een belangrijke 
‘enabler’ voor de regio om uit te 
groeien tot een mondiale topregio in 
biobased industry/chemistry.

  Lees meer over het rapport op onze 
app/website

‘Google maar eens op bioplastics: dan kom je er 
echt niet uit. Ik hoop natuurlijk dat een initiatief 

als Holland Bioplastics op termijn niet meer 
nodig is, omdat iedereen volledig op de hoogte 

is van de mogelijkheden. Maar nu hebben 
bedrijven nog hulp nodig.’

Caroli Buitenhuis, directeur van het recent opgerichte Holland Bioplastics

BEST GELEZEN ONLINE
 NewFoss wil bioraffinage versnellen door onderzoek 
hbo-studenten

 Rop Zoetemeyer: Biobased Delta missing link tussen pilot 
en commercieel 

 De groenste looierij ter wereld

Verslag netwerkbijeenkomst
Op 23 juni 2015 vindt alweer de twaalfde netwerkbijeenkomst Bio-
based Economy plaats, dé plek waar bedrijven, kennisinstellingen, 
overheden en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten. 
Plaats van handeling: de Passenger Terminal in Amsterdam.

Met het thema ‘Biobased economy in Amsterdam - circulair perspectief’ geven onder andere 
Amsterdamse ondernemers, waaronder start ups, hun visie op de kansen die de biobased eco-
nomy voor hen en voor Nederland biedt. Wat kunt u verwachten op de netwerkbijeenkomst? 
Toonaangevende sprekers (van onder meer Avantium en Orgaworld), interessante initiatieven en 
uitgebreid de mogelijkheid om te netwerken.

 Vanzelfsprekend zal Agro & Chemie verslag doen van de bijeenkomst. Kijk voor een uitgebreid 
verslag op de app of de website.
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Tekst Lucien Joppen Beeld Avantium, Jeroen Staats

Dit jaar start Avantium met de bouw van haar 
eerste commerciële fabriek. Vijftien jaar 
geleden werd het bedrijf opgezet als service 
provider voor de (petro)chemie en farmacie. 
Uiteindelijk ontwikkelde het bedrijf een eigen 
productieplatform voor FDCA, de biobased 
‘tegenhanger’ van tereftaalzuur. ‘We hebben 
een reus uit zijn winterslaap gehaald.’



Added Chemicals from Biomass” uit 2004 van het 
Amerikaanse DoE (Department of Energy, red.), 
waarin de 12 meest veelbelovende biobased 
bouwstenen van de toekomst werden beschre-
ven, kregen furanen een prominente positie. Dat 
had deels te maken met de overvloed van de 
feedstock - de wereld is vol met koolhydraten, 
om zo maar eens te zeggen - en de mogelijkhe-
den die furanen bieden in materiaalapplicaties. 
Meer specifiek voor 2,5 furaandicarbonzuur 
(FDCA) gold dat het een slapende reus was. Eind 
negentiende eeuw was men er al in geslaagd om 
het in een lab te produceren, maar sindsdien 
vormde de opschaling een onoverkomelijke 
horde. Wel waren de eigenschappen van een 
aantal op FDCA gebaseerde polyesters en poly-
amides al bekend, zij het dat deze niet in opge-
schaalde toepassingen waren onderzocht.’

Uiteindelijk zijn jullie er in geslaagd 
om FDCA in grote volumes en tegen 
een hoge kwaliteit te produceren, 
onder meer door de stap van kool-
hydraten naar een tussenproduct, 
HMF, aan te passen. Dat is mooi, 
maar jullie hadden nog geen markt.

‘Nee, maar je zult eerst moeten bewijzen dat je 
een yield kunt krijgen tegen een kostcompeti-
tieve prijs. We kregen in het begin vaak de vraag 
van investeerders: “wat is de yield?” Eigenlijk een 
verkeerde vraag. Het gaat om een yield die “eco-
nomically viable” is. Toen we gingen testen, bleek 
dat onze FDCA in combinatie met ethyleenglycol, 
naast de al gedocumenteerde eigenschappen 
(o.a. hogere glasovergangstemperatuur, ed.), 
ook hoger scoorde op thermische en mechani-

sche eigenschappen en de barrière voor water, 
zuurstof en CO2. Nu kun je voor zuurstof nog 
andere hulpmiddelen gebruiken, zoals oxygen 
scavengers in foodverpakkingen, maar voor CO2 
zijn geen alternatieven voorhanden. Het mooie 
was dat de frisdrankindustrie en haar toeleve-
ranciers, zie de PET-toeleveranciers, druk bezig 
waren om hun verpakkingsmateriaal te ‘vergroe-
nen’. Met andere woorden, de markt was er rijp 
voor. Echter, de extra voordelen die we konden 
bieden, vergeleken met bio-PET, maakte PEF tot 
een potentiële game changer.’

Had PEF deze functionaliteiten niet 
gehad, was het dan nog gaan vliegen?

‘Het zou een stuk moeizamer en langzamer zijn 
verlopen. Aanbieders van biobased applicaties 
concurreren vaak met de petrochemie, dus op 
volume en prijs ga je het de eerste jaren zeker 
niet redden. Kun je echter meer functionalitei-
ten bieden, heb je de kans om de eerste jaren na 
commerciële productie door te komen. Vandaar 
dat ik beduidend betere perspectieven zie voor 
nieuwe materialen dan voor drop-ins. In het 
laatste geval kun je je alleen op prijs onder-
scheiden. Wij kunnen in ieder geval een lichte 
premium vragen, niet zozeer een green pre-
mium, maar omdat we een specifieke perfor-
mance kunnen bieden voor bepaalde  problemen 
waar de industrie mee worstelt. Het zijn immers 
vooral de kleinformaat PET-verpakkingen, van 
33 cl en lager, waar de relatief lage CO2-barrière 
voor problemen zorgt. Er zijn oplossingen, bij-
voorbeeld het aanbrengen van een nylonlaag of 
een coating op de PET, of natuurlijk blik of glas, 
maar dat zijn ook kostbare oplossingen, zie de 
energievretende productie van aluminium en 
hogere logistieke kosten van glas.’

Je noemde net de green premium. 
Blijkbaar kunnen fabrikanten 
deze niet doorberekenen aan 
 consu menten. Waar schuilt de 
waarde van de PEF-fles voor 
 fabrikanten als Coca-Cola?

‘Zoals gezegd kunnen PEF-kleinformaten de 
concurrentie aangaan met de huidige oplossin-
gen blik, glas en meerlaags PET. Daarnaast wil-
len bedrijven zich onderscheiden met hun 
verduurzamingsbeleid. Verpakkingen zijn een 
hot issue in de maatschappij, zie de plastic soup 
of zwerfafval. Vandaar dat de FMCG-bedrijven 
deze materie niet kunnen omzeilen, maar >>
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‘WE ZIJN MET 
ZIJN ALLEN TE STRENG 

VOOR BIOBASED, 
 TERWIJL BIJ FOSSIEL 
NAUWELIJKS VRAGEN 

WORDEN GESTELD.’

CTO Gert-Jan Gruter was een van de 
mannen van het eerste uur bij Avanti-
um. In het begin van zijn loopbaan (zie 
kader) werkte hij gedurende een perio-

de van zeven jaar voor DSM. Hij was binnen de 
polyolefinenbusinesses van de chemiereus ac-
tief met de inzet van high-throughput testen van 
katalysatoren. DSM was niet het enige bedrijf 
dat in haar R&D gebruik maakte van deze tech-
nologie. Ook de Shell’s, Pfizers en Akzo’s waren 
hiermee bezig. Toen Shell besloot om deze tak 
van sport uit de kernactiviteiten te halen, werd 
het zaadje gepoot voor Avantium.

Op welk moment kwam je in beeld bij 
de toenmalige start-up Avantium?

‘Het was een samenloop van omstandigheden. 
De oprichter en CEO van Avantium, ex-Shell-
man Ian Maxwell, vroeg me om de chemiepoot 
binnen Avantium op te zetten. Ongeveer tegelij-
kertijd besloot DSM om haar polyolefinenbusi-
ness te verkopen (aan Sabic, red.). Aanvankelijk 
concentreerde ik me hierop, het bouwen van 
een team dat zich bezighield met high-through-
put testen van homogene en heterogene kata-
lysatoren voor derden, lees de grote (petro)
chemie- en farmabedrijven die ook deels inves-
teerden in Avantium. In 2004 kreeg ik de rol 
van CTO om, naast contract research, ook pro-
prietaire technologie(platforms) te ontwikkelen. 
Contractonderzoek is heel veilig, maar het blijft 
uurtje-factuurtje. Als je een bedrijf bent, moet je 
ook risico’s durven nemen. Dat was toen ook de 
uitgesproken wens van de venture capital-
bedrijven die in Avantium investeerden.’

Jullie gingen al snel een bepaalde 
kant op: het produceren van een 
betere (biobased) versie van tereftaal-
zuur. Waarom deze route?

‘We kozen voor de katalytische omzetting van 
biobased feedstock, deels omdat we dan niet 
concurreerden met sommige opdrachtgevers uit 
de petrochemie voor contractonderzoek, en 
deels omdat het nog onontgonnen terrein was. 
Dat geldt zeker voor conversie van biomassa met 
behulp van conventionele katalyse. Was het een 
groot risico? Uit het bekende rapport “Top Value 

Gert-Jan Gruter (Avantium): ‘Aanbieders van biobased applicaties concurreren vaak met de petrochemie, 
dus op volume en prijs ga je het de eerste jaren zeker niet redden. Kun je echter meer functionaliteiten bieden, 
heb je de kans om de eerste jaren na de start van commerciële productie door te komen.’
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Dé hbo-opleider in 
Milieu en Duurzaamheid

• Cursus Bodem- & grondwaterbeheer
• Cursus Duurzaam Ruimtegebruik
• Cursus Duurzaam Produceren
• Basiscursus Milieubeleid
• Cursus Omgevingsrecht voor bedrijven
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• Cursus Milieu & Duurzaamheidsmanagement

Kijk op www.haskennistransfer.nl voor ons totale aanbod en startdata.

In het studietraject Milieu & Duurzaamheid leer je milieuproblemen signaleren, analyseren, 
oplossen en voorkomen. Een brede basis voor een duurzame bedrijfsvoering. 
Volg het volledige traject of een losse cursus:
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deze pro-actief moeten benaderen. Heeft het 
gelijk impact op de omzet? In geval van Dasani, 
het watermerk van de Coca-Cola Company, 
heeft de introductie van de Plant Bottle (deels 
fossiel, deels bio-PET, red.) geleid tot jaren van 
bovengemiddelde groei in de bottled water-
categorie. Echter, het bottelen van Coca-Cola in 
de Plant Bottle had minder effect. De communi-
catie richting consument - “hoe vertel ik het ver-
haal achter de Plant Bottle” - luistert blijkbaar 
nauw. Een waterdrinker zal eerder reageren op 
termen als “natuurlijk” dan een coladrinker, die 
meer op de beleving, zie het fun-element, koopt. 
Inzicht in de drijfveren is cruciaal voor het succes 
van (deels) biobased consumentenproducten.’

Over consumentenvoorkeuren 
gesproken. Het valt mij op dat 
 biobased het in publieksmedia 
 allesbehalve gemakkelijk heeft.  
 Concurrentie met voedsel, land use, 
endoflife-issues en ga zo maar 
door. Het lijkt me in ieder geval 
niet bevorderlijk voor een snelle 
consumentenacceptatie.

‘We zijn met zijn allen te streng voor biobased, 
terwijl bij fossiel nauwelijks vragen worden 

Eind 2014 kreeg Gert-Jan Gruter de prijs voor beste CTO 
(chief technology officer) van Europa. De prijs voor “CTO of 
the Year” wordt gegeven aan een bijzondere “technologielei-
der” van een innovatief bedrijf: iemand die inspirerend is, een 
manager met visie die bijdraagt aan de ontwikkeling en duur-
zaamheid van zijn/haar industrie en ook voor de maatschap-
pij als geheel. 
Gruter studeerde van medio jaren tachtig tot begin jaren 
negentig Chemie aan de VU Amsterdam. Na zijn promotie-
onderzoek startte hij zijn loopbaan in het bedrijfsleven bij 
DSM Research in Geleen, een baan die hij combineerde met 
een parttime hoogleraarschap Polymeerkatalyse bij de TU 
Eindhoven.
Sinds 2000 werkt Gruter bij Avantium, een bedrijf dat nu al 
voor de vijfde keer in successie in de mondiale Cleantech Top 
100 staat. In 2014 kreeg het ook de Award voor “European 
Cleantech company of the decade” uitgereikt. 

De pilotfacility van Avantium op Brightlands Chemelot. Het bedrijf gaat hier de route FDCA uit tweedegeneratie 
biomassa opschalen.

gesteld. Een issue als foodversusfuel, daar kan 
ik me voorstellen dat dit urgent gaat worden 
met een wereldbevolking die richting de negen 
miljard gaat. Foodversuschemicals of materials 
is een non-issue, getuige de geringe volumes. 
Waarom zou je land niet in kunnen zetten voor 

materialen? Dat gebeurt toch ook met vlas, 
hennep of katoen? Suiker is een voedingsmid-
del, waarvan we so wie so al minder moeten 
consumeren en waarvan de productie vanaf 
2017, met het vervallen van de quotering, naar 
verwachting toe zal nemen. Suiker of zetmeel 
uit voedingsmiddelen zijn feedstocks waar we 
het nu mee moeten doen. Avantium gebruikt 
glucose (uit mais of biet- en rietsuiker), simpel-
weg omdat er geen alternatief is. We zullen 
eerst op eerste generatie biomassa routes 
moeten ontwikkelen. Wachten op het moment 
dat tweedegeneratie biomassa serieus in beeld 
komt, heeft geen zin.’

Jullie onderzoeken toch ook de route 
FDCA uit tweede generatie biomassa?

‘Klopt, we hebben in het lab een route ontwik-
keld, waarbij we glucose uit cellulose isoleren. 
Dat doen we op basis van een bestaand procedé 
(Bergius-proces, red.) dat we hebben geopti-
maliseerd. In een stapsgewijze hydrolyse met 
geconcentreerd zoutzuur lossen we eerst hemi-
cellulose op en vervolgens de cellulose. We krij-
gen zo een hoge opbrengst van een zuiverder 
glucose-eindproduct, dat niet vervuild is met 
andere suikers of met lignine. Ook zijn we bezig 
met het ontwikkelen van een methode om lig-
nine te ontdoen van zuur zodat het kan worden 
gebruikt voor energiedoeleinden. Als feedstock 
kunnen we houtpellets, bagasse en stro of de 
kortevezelfractie van oud papier gebruiken. Na 
de zomer hopen we te starten met een pilot 
voor dit proces op de Brightlands Chemelot 
Campus in Geleen. We zoeken nog partners, 
dus..’ 
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ZLTO heeft begin dit jaar de interesse bij boeren en tuinders gepeild voor een 
voorlichtings- en opleidingsprogramma rondom biobased ondernemen. Bij de hiervoor 
georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst bespeurde Ruud Hoosemans (ZLTO) veel 
behoefte aan kennis en uitwisseling van ervaringen.

Tekst Richard Bezemer Beeld ZLTO

BEHOEFTE AAN 
STANDAARD 
MAATWERK

BOEREN EN TUINDERS WEGWIJS IN BIOBASED ECONOMY

Eric-Jan van Trijen (Vatricom BV en BiomassaNederland BV): ‘De markt is een stuk verder 
dan drie jaar geleden, maar ik zie nog steeds een afwachtende houding bij veel boeren.’
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Ruud Hoosemans, programmaleider 
 Bio-Economie bij ZLTO, vertelt dat hij 
van agrariërs regelmatig vragen krijgt 
als ‘wat houdt de biobased economy in?’ 

en ‘wat kan ik er mee doen?’. 
‘Die ervaring was voor ons de aanleiding om met 
Ondernemerslift+, Hogeschool HAS en het Cen-
tre of Expertise Biobased Economy om de tafel te 
gaan zitten en te inventariseren wat we nog meer 
kunnen doen om de agrarische ondernemers 
wegwijs te maken in biobased ondernemen. 
Iedere partij heeft al het nodige in de aanbieding, 
van puur technologische kennis tot aan scholing 
in het innoveren en ondernemen. Maar de vraag 
was of dat voldoende is voor de boeren en tuin-
ders om de stap naar biobased te zetten en dat 
ook nog eens succesvol te doen. We hebben 
besloten om eerst enkele regionale informatie- 
en voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren, 
waar we ook direct de vragen en interesses van 
de bezoekers konden peilen.’

VAN RIJP TOT GROEN
Van de vier geplande bijeenkomsten ging uitein-
delijk alleen die in Den Bosch door, op 10 febru-
ari. Daar kwam een divers gezelschap op af. 
‘Onder de kleine twintig deelnemers zaten enkele 
reeds succesvolle biobased ondernemers, maar 
ook akkerbouwers en veehouders die wilden 
weten wat zij vanuit hun dagelijkse praktijk kon-
den doen. Verder waren er vertegenwoordigers 
van een waterschap en een gemeente die op 
zoek waren naar oplossingen om een en ander in 
een breder verband op te zetten. Al met al zorgde 
deze mix voor een geanimeerde avond, waarbij 
de deelnemers onderling veel ervaringen uitwis-
selden en nuttige contacten legden.’
De verschillende achtergronden van de deel-
nemers en de diversiteit van de vragen heeft één 
ding wel duidelijk gemaakt: je moet per individu 
maatwerk leveren in het voorlichtings- en oplei-
dingsprogramma. ‘Standaard maatwerk noemen 
wij dit. Bij sommigen zal je moeten beginnen met 
te laten zien wat er mogelijk is, anderen hebben 
al een idee en zijn vooral gebaat bij technolo-
gische kennis. Ook zijn er veel vragen over het 
ondernemerschap.’
Belangrijk bij voorlichting is ook, zo hebben de 
organisatoren gemerkt, om relevante opleidin-
gen in kaart te brengen. ‘We hebben enkele 
deelnemers doorverwezen naar de MOOC Bio-
based Economy Introduction van het Centre of 
Expertise Biobased Economy. Ook was er 
iemand die geïnteresseerd is in insectenkweek, 
die hebben we kunnen wijzen op de masterclass 
Insectenkweek van de HAS.’

LAAGHANGEND FRUIT
Uit een inventarisatie bleek dat de deelnemers 

het meeste heil zien in de productie van bio-
massa. ‘Relatief laagdrempelige voorbeelden in 
dat kader zijn verwaarding van houtmaterialen 
voor nieuwe bouwmaterialen en/of regionale 
energiecentrales, bioraffinage van gras om daar 
eiwitextracten uit te halen voor veevoerder, pro-
ductie of verwerking van eiwitten uit insecten 
voor kippenvoer. Maar ook ‘quick wins’ door te 
besparen op kosten spraken aan. Zo moeten bij-
voorbeeld paprikatelers 30 tot 50 euro per ton 
betalen om de plantenresten af te laten voeren. 
Als je zelf iets met die biomassa kan (laten) 
doen, is dat afval juist van waarde voor de tuin-
der’, zegt Hoosemans.

AFWACHTEND
Eric-Jan van Trijen (Vatricom BV en Biomassa-
Nederland BV), één van deelnemers aan de 
informatiebijeenkomst, stelt dat biobased busi-
ness maar mondjesmaat van de grond komt. 
‘De markt is een stuk verder dan drie jaar gele-
den, maar ik zie nog steeds een afwachtende 
houding bij veel boeren. Dat komt volgens mij in 
de eerste plaats omdat het qua volume nog niet 
interessant is. Het is allemaal te kleinschalig en 
dat rechtvaardigt de investering in tijd en geld 
niet. Bovendien - ik zeg het maar recht voor zijn 
raap - is voor de traditionele boer het echte 
ondernemen in de biobased economy niet weg-
gelegd. Hij is in eerste instantie een teler en 
denkt en werkt productgericht. Maar het draait 
uiteindelijk om de markt. Om daar goed op in te 
spelen, heb je pionierende ondernemers nodig, 
die ook andere specialisten kunnen aansturen. 
Het lukt je niet om in je eentje een project van 
de grond te krijgen. Daarvoor moet je als teler 
binnen de keten samenwerken met partners.’

HOUTPELLETS.NL
Van Trijen is, naast op het ouderlijk, traditioneel 
akkerbouwbedrijf, al zeven jaar actief als bioba-
sed ondernemer en weet als geen ander hoeveel 
inspanning het kost om een markt te ontwikke-
len. Gestart vanuit de wormenkweek voor visvoer 
is hij overgeschakeld op het verpakken en verko-
pen van houtpellets voor biomassaverwarmings-
ketels. ‘Zo’n kachel had ik al staan voor het 

verwarmen van de wormenkweekruimte. Toen ik 
stopte met de wormen heb ik eerst de verpak-
kingslijn in de schuur uitgebreid en van daaruit 
de lokale verkoop gestart. Dat is uitgegroeid tot 
een bijna landelijk netwerk van dealers die via 
het platform www.houtpellets.nl kunnen worden 
gevonden. Inmiddels ben ik met een aantal andere 
bedrijven Biomassa Nederland gestart, de gelijk-
namige website is binnenkort operationeel.’

MEERWAARDE OP HET ERF
Tussen wat Van Trijen doet en traditioneel boeren 
ligt nog een heel scala aan biobased mogelijkhe-
den. Hoosemans: ‘Boeren moeten er wel voor 
waken dat ze niet in de valkuil stappen van alleen 
goedkoop volume leveren, want dat doen ze nu 
ook al vanuit de bestaande professie. Simpel 
gezegd: of ze nu worden gebruikt voor suiker-
klontjes, diksap of biopolymeren, de boer krijgt 
geen cent meer voor zijn bieten. De meerwaarde 
wordt meestal verderop in de keten gecreëerd. 
Om daarvan te profiteren, kun je mee optrekken 
in het ondernemerschap. Maar dat is niet voor 
iedereen weggelegd. Alternatief is dan om de 
meerwaarde dichter bij het erf te creëren, bij-
voorbeeld door te investeren in een biogasinstal-
latie. Maar ook dat moet je niet onderschatten. 
Wil je dat goed doen, dan moet je bijna de skills 
van een procesoperator hebben. Dus ook hier 
geldt: weet waar je aan begint!’

PRAGMATISCH
Het ‘weten waar je aan begint’ is ook het prag-
matische uitgangspunt voor het vervolg van de 
inspanningen van ZLTO, Ondernemerslift+, HAS 
Hogeschool en het Centre of Expertise Biobased 
Economy om te komen tot een voorlichtings- en 
opleidingsprogramma op maat. Hoosemans: ‘De 
agrarische ondernemers moeten zelf gaan kij-
ken wat zij kunnen met hun biomassa. Om dat te 
katalyseren, help je ze met een praktijkgericht 
trainingsprogramma. Met de kennis en de inzich-
ten die ze daaruit halen, kunnen ze stappen zet-
ten richting innovatie. Om boeren en tuinders de 
kans te geven hierbij aan te haken, organiseren 
we voor de zomer nogmaals een informatie-
bijeenkomst.’ 

GLUTENVRIJ SORGHUM BIER
De informatiebijeenkomst in Den Bosch heeft Eric-Jan van Trijen concrete business opgeleverd. Hij ont-
moette er Martijn Stevens, adviseur biobased business bij IMC. Stevens is betrokken bij het project ‘Sor-
ghumteelt voor glutenvrij bier’, een initiatief van het CIV Biobased samenwerkingsverband tussen drie 
ROC-scholen uit West-Brabant (www.civbiobased.nl). Hiervoor is Sorghum nodig, een grassoort met plui-
men waaraan duizenden aartjes kunnen zitten. Een bekende soort is het kafferkoren. De vezels worden 
gebruikt om suikers uit te halen, maar je kunt er ook papier van maken.Van Trijen participeert in het 
project als teler van het Sorghum. Hij heeft inmiddels het gras ingezaaid op 1 hectare grond, op een zicht-
locatie aan de A4 bij Steenbergen. Zo snel kan het dus gaan. 
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Eind maart vond de grote pitchdag plaats van de Startupbootcamp Smart Materials. 
Uiteindelijk werden 11 startup’s toegelaten tot het programma, waaronder ook bedrijfjes 
met biobased concepten.

Tekst Lucien Joppen Beeld Startupbootcamp Smart Materials

STARTUPBOOTCAMP SMART MATERIALS

BIOBASED STARTUPS 
IN EINDRONDE

A nique Soetermeer, managing direc-
tor van de Startupbootcamp Smart 
Materials, trapte de pitchbijeen-
komst af. Volgens Soetermeer is 

Brightlands Chemelot wereldwijd the place to 
be voor  slimme materialen. 

‘Er zijn meer dan 100 bedrijven die actief zijn in 
dit domein, op loopafstand. Ook zijn er verschil-
lende R&D-locaties (o.a. Smart Materials Cen-
ter) waar cutting edge research wordt verricht.’
Soetermeer benadrukte dat de bootcamp op 
zoek is naar bedrijven met baanbrekende inno-

vaties in de pijplijn. Game changers met het 
potentieel om sectoren op zijn kop te zetten. In 
de aanloopfase schreven maar liefst 6000 
 kandidaten zich in, waarna na enkele schiftin-
gen 17 bedrijven overbleven.

HYDROGEL
Het Nederlandse HY2Care, een van de 11 prijs-
winnaars, heeft een methode ontwikkeld waar-
bij een biogebaseerde hydrogel (polysacchariden 
en een katalysator) wordt ingespoten in kraak-
been. Volgens het bedrijf is het non-invasieve 
methode die kan worden toegepast in verschil-
lende gewrichten. In eerste instantie richt 
HY2Care zich op het injecteren van kraakbeen in 
knieën. Het proof of principle is daar, aldus 
HY2Care, maar het moet nog wel op proefdieren 
en uiteindelijk mensen worden getest.

Het idee achter het concept van Startupbootcamps is om technologiegedreven ondernemingen sneller en 
met een hogere slagingspercentage naar de markt te brengen. Het is een Europees initiatief dat in 2010 
in Kopenhagen is opgezet. Inmiddels zijn er verschillende typen bootcamps opgezet, waaronder de eerder 
genoemde Hightech-variant en nu voor het eerst de Smart Materials-bootcamp. 
‘Het concept spreekt enorm aan’, zo stelt Soetermeer. ‘Dat blijkt uit de groei van het aantal Bootcamps, 
maar ook door de resultaten. Gemiddeld acht van de tien startup’s vinden naar aanleiding van hun deel-
name aan Startupbootcamp investeerders om hun werk voort te zetten.’

Meer info: www.startupbootcamp.org



Het Nijmeegse Novioponics is actief in bewasbescherming, gericht op 
het terugdringen van het gebruik van pesticiden. Het heeft daartoe een 
hydrogel ontwikkeld die in koude toestand vloeibaar is en, eenmaal 
opgewarmd, geleert. Het effect ten opzichte van water als drager van 
pesticiden is tweeledig. Door de gel worden de pesticiden gelijkmatig 
over de plant aangebracht. Ook is de drip, het lekken van pesticiden in de 
bodem, aanzienlijk geringer, aldus Linde Zhou, CEO van Novioponics. Zij 
stelde dat het gebruik van pesticiden met 50 procent kan worden geredu-
ceerd. Een proof of concept is er, maar een proof of principle moet nog 
worden geleverd. Contacten met de sector, onder andere met Syngenta, 
zijn gelegd.

SUPER ABSORBERENDE POLYMEREN
SAP2Plus, eveneens gevestigd in de Keizer Karelstad, heeft een techno-
logie ontwikkeld om zogenaamde super absorberende polymeren (op 
basis van acrylzuur) in een vochtoplossing aan te brengen op uiteenlo-
pende materialen, waaronder ook natuurlijke stoffen als jute of katoen. 
De toepassingen van de technologie zijn legio, bijvoorbeeld in de produc-

tie van luiers of in de agrofoodsector. Een vertegenwoordiger van het 
bedrijf noemde de orchideeënteelt, waarbij 20 procent van de planten 
sterft door watergebrek. Door textiel in te zetten dat vocht opneemt en 
weer afgeeft – wat mogelijk is met deze technologie – kan de ‘orchideeën-
sterfte’ terug worden gebracht. ‘Onze expertise is met name gelegen in 
de spraytechniek, waarmee we de vloeibare polymeren aanbrengen op 
het oppervlak en de nabehandeling met UV-licht, aldus Marco Claessens 
van SAP2Plus. 
Tot slot, Tiamet 3D, ook afkomstig uit Nederland, heeft nanovezels ont-
wikkeld, op basis van grafenen. Deze vezels kunnen worden vermengd 
met (bio)plastics die worden gebruikt bij 3D-printen. Momenteel hebben 
sommige plastics, zoals PLA, een te geringe sterkte, aldus Tiamet 3D. 
‘Het zijn speeltjes, niet meer dan dat’, aldus CEO Reid Larson. ‘Met de 
backbone van nanokoolstofvezels wordt wel de vereiste sterkte behaald, 
tegen een relatief laag gewicht. Het smeltpunt van het materiaal, dat ligt 
tussen 150 en 260 graden Celsius, is vergelijkbaar met PLA, ABS of 
nylon. De truc is wel om deze vezels gelijkmatig te verdelen in de matrix. 
Daar zit ook een deel van onze IP in.’  

ALGEN  
VEELBELOVENDE 

FEEDSTOCK OP TERMIJN
Algen zijn in de toekomst interessant om fossiele grondstoffen 
te vervangen. In mijn onderzoek bij Wageningen UR werk ik 
aan nieuwe bioraffinageconcepten voor functionele biomole-
culen uit algen die leiden naar groene alternatieven voor voed-
sel, biomaterialen, geneesmiddelen en energie. 
Bioraffinage van eiwitten, vetten en suikers uit microalgen 
vindt plaats via een geïntegreerd proces. Cellen worden 
gecontroleerd kapot gemaakt en de waardevolle producten 
halen we eruit. Vervolgens worden deze producten verder 
gescheiden en wanneer nodig volgt conversie: omzetting 
naar interessante bouwstenen zoals die voor chemicaliën 
en andere biomaterialen. 
Deze bioraffinagestrategie lijkt op een concept dat we alle-
maal kennen: olieraffinage. Daarbij worden diverse brand-
stofproducten en chemicaliën geproduceerd vanuit ruwe 
olie, onder hoge druk en hoge temperaturen. 
De afgelopen honderd jaar heeft olieraffinage zich ontwik-
keld tot een economisch en robuust concept. Maar in de 
komende tien tot twintig jaar zullen fossiele brandstoffen 
langzaam maar zeker schaars worden. Daarom zullen er op 
den duur alternatieven ontwikkeld moeten worden. Om in die 
behoefte te kunnen voorzien, spelen biomassa en bioraffi-
nage een belangrijke rol. 
Echter, de belangrijkste obstakels binnen bioraffinage zijn de 
grote volumereducties van de waterige biomassa en de selec-
tieve isolatie van diverse hoogwaardige producten (eiwitten, sui-
kers, vetten) uit deze ruwe biomassa. Dat alles zonder deze 
producten te beschadigen wat weer een complexe scheidings-
kennis vergt. Om waardevolle componenten goed uit de cellen 
te halen, moeten nieuwe technologieën ontwikkeld worden, en 
moeten we de hydrofobe verbindingen (vetten) van de hydrofiele 
verbindingen (eiwitten, suikers) kunnen scheiden. Daarbij moet 
bioraffinage mild (geen hoge temperaturen) én zo efficiënt 
mogelijk gebeuren om de functionaliteit van de producten (bij-
voorbeeld functionele eiwitten) te waarborgen. De productie van 
afval willen we voorkomen en dus proberen we de gehele bio-
massabron te benutten. Kortom: we staan voor een scala aan 
uitdagingen die overwonnen moeten worden. Een uitdaging 
waar ik met mijn onderzoeksgroep dagelijks aan werk.
Aangezien de industrie zich op de transitie naar bioraffi-
nageconcepten moet voorbereiden, verwacht ik dat het al 
snel tien tot vijftien jaar zal duren voor nieuw ontwikkelde 
 concepten voor functionele biomoleculen een weg zullen 
vinden naar de industrie en. Ik verwacht dat die ontwikke-
ling langzaam maar zeer zeker zal doorzetten.

Michel Eppink
Special professor Bioprocess Engineering Wageningen UR

COLUMN
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V an Noordenne is onderzoeker bij 
Green PAC, het kennisadviescentrum 
voor bedrijven in de chemische- en 
kunststofindustrie en kennisinstellin-

gen in Noord-Oost Nederland. Het centrum is 
een initiatief van Windesheim Hogeschool en 
Stenden Applied University en helpt bedrijven 
bij de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve 
projecten. Daarnaast richt Green PAC zich op 

Tekst Bert van Rees Beeld Shutterstock

Het gebruik van 3D-printtechnologie krijgt steeds meer volwassen trekjes. Bedrijven 
gebruiken 3D-printers meer en meer bij de ontwikkeling van producten. Ook in de medische 
sector neemt 3D-printen een grote vlucht. Bioplastics zijn een veelgebruikt printfilament. 
‘Logisch’, vindt Corinne van Noordenne: ‘Ze zijn veiliger in gebruik en hebben voor sommige 
toepassingen precies de juiste eigenschappen.’

‘ PLA FAVORIET BIJ 
3D-PRINTEN’

het onderwijs in Noord-Oost-Nederland om de 
innovatiekracht rond kunststoftechnologie te 
versterken. 
Van Noordenne richt zich in haar onderzoek op 
biocomposieten en nieuwe materialen voor het 
gebruik in 3D-printers. ‘Je ziet dat 3D-print-
technologie steeds meer serieuze toepassingen 
krijgt. Voor grootschalige productie met 
3D-printers is het in veel gevallen nog te vroeg, 

maar voor specialty-toepassingen is al veel 
belangstelling. Bedrijven gebruiken bijvoor-
beeld regelmatig 3D-printers om in een innova-
tieproject een prototype van het ontwerp te 
maken. Ze krijgen zo snel en goedkoop zeker-
heid of het ontwerp inderdaad aan alle eisen 
voldoet. In de medische sector wordt 3D-prin-
ting gebruikt om lichaamscellen rondom een 
“steiger” te laten groeien. Je kunt dan bijvoor-
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beeld de cellen een nieuwe oorschelp laten vormen.’ Ook besteedt het 
onderwijs steeds meer aandacht aan 3D-printen in het lesprogramma: 
‘Inmiddels zijn er basisscholen die al een printer hebben staan. Vaak 
wordt de printer dan met kinderen uit groep 7-8 in elkaar gezet en daarna 
gebruikt in lessen vanaf groep 1.’ 

SNELLER AAN DE SLAG
PLA blijkt voor veel toepassingen een favoriet printfilament te zijn. Van 
Noordenne kan het succes goed verklaren: ‘PLA is bijvoorbeeld gemak-
kelijker in het gebruik dan ABS. Het heeft een veel lagere verwerkings-
temperatuur. Dat maakt dat bijvoorbeeld consumenten met een 
3D-printer geen voorverwarmingsunits nodig hebben en sneller aan de 
slag kunnen met hun ontwerpen.’ 
Een ander voordeel van PLA is dat er veel minder fijnstof vrijkomt bij het 
printen. ‘Voor bedrijven is dit geen heel groot issue, zij beschikken vaak 
over goede afzuiginstallaties, maar met name bij onderwijstoepassingen 
is dit een groot voordeel. Je kunt dan zonder problemen een printer 
gebruiken in een normaal leslokaal.’

OORSCHELPEN VAN BIOPLASTICS
Daarnaast is de biologische afbreekbaarheid van sommige bioplastics in 
een aantal gevallen een belangrijk voordeel. Van Noordenne: ‘In medi-
sche toepassingen is de afbreekbaarheid van het filament een voor-
waarde voor het gebruik. Bij patiënten waar bijvoorbeeld een oorschelp 
moet worden vervangen, printen specialisten een mal van de oorschelp 
uit PLA. Deze mal wordt vervolgens bekleed met gemodificeerde 
lichaamscellen. Na verloop van tijd hebben de cellen samen de vorm van 
de oorschelp gevormd en is de oorspronkelijke mal niet meer nodig. Het 
is dan ideaal als deze vanzelf verdwijnt’.
Hoewel 3D-printing al een grote vlucht heeft genomen, staan we nog 
maar aan de vooravond van de grote doorbraak. Van Noordenne: ‘Je komt 
op steeds meer gebieden 3D-printtoepassingen tegen. Een mooi voor-
beeld daarvan is het 3D-model van een ziek hart van een twee weken 
oude baby. Met behulp van MRI-scans konden artsen een model van het 
hartje printen en de ingewikkelde operatie optimaal voorbereiden. Dit is 
natuurlijk een spectaculair voorbeeld, maar ook in het gewone bedrijfsle-
ven nemen de mogelijkheden hand over hand toe. Voor het gemiddelde 
bedrijf is het echter lastig om de ontwikkelingen bij te benen. Daarom 
organiseren we, samen met het Polymer Science Park, elk jaar het con-
gres 3DprintEU. In één dag worden de deelnemers bijgepraat en zien ze 
hoe collega-bedrijven 3D-printing toepassen.’
Dit jaar staan 3D-printtechnieken in de medische sector en in het onderwijs 
centraal. Toch is het congres ook interessant voor bedrijven die in andere 
sectoren actief zijn. Van Noordenne: ‘Met name de medische sector is een 
voorloper. Andere bedrijven kunnen hier veel inspiratie opdoen.’ 

10 SEPTEMBER: CONGRES 3DPRINTEU
Op 10 september organiseert Green PAC bij Windesheim in Zwolle de derde 
editie van het congres 3DprintEU. Dit event wordt mede ondersteund door  
de provincie Drenthe. Doel van het congres is het uitwisselen van kennis en 
ontwikkelingen, inspireren en te komen tot nieuwe innovatieve ideeën. Op de 
beursvloer laten bedrijven zien hoe zij 3D-printtechnologie inzetten. 
Meer info en aanmelden (gratis): www.greenpac.eu/nl/3de-editie-3dprinteu

BERMGRAS  
NET ZO STERK 
ALS TROPISCH 
HARDHOUT?
Op welke manier kun je waardeloos bermgras verwerken 
tot een nieuwe, waardevolle toepassing? Met die vraag 
stapten de waterschappen Reest en Wieden, Hunze en Aa’s 
en Vechtstromen naar Hogeschool Stenden Emmen. 

Studenten van deze hogeschool ontwikkelden vervolgens, 
samen met het bedrijf Millvison, een groen procedé om het 
bermgras te verwerken tot materialen voor walbeschoeiing 
voor de watergangen van de waterschappen zelf. Het initia-
tief krijgt onder meer steun van de provincie Drenthe.
De eerste testen van de zogenaamde ‘Plantpaal’ bleken zo 
succesvol dat begin maart een pilot-proef is gestart. 
Daarbij is 30 meter hardhouten walbeschoeiing in het 
Oranjekanaal bij het Drentse Orvelte vervangen door de 
plantpalen. Uit berekeningen bleek dat de plantpalen net 
zo sterk zijn als tropisch hardhout en met gemak een 
levensduur van 25 jaar halen. De komende tijd monitoren 
de studenten of dit in de praktijk ook het geval is. Mocht 
dat zo zijn, dan hebben ze niet alleen een duurzame 
 vervanging voor tropisch hardhout gevonden, maar ook 
een economisch interessante toepassing voor de 800.000 
kilo bermgras die de drie waterschappen nu jaarlijks 
laten liggen. 

Henk Post, Sectorhoofd Watersystemen waterschap 
Reest en Wieden, met de Plantpaal
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V oor Luuk van der Wielen, voorzitter 
van de Raad van Bestuur van BE- 
Basic, kan de ontwikkeling van lokale 
biobased economies niet los worden 

gezien van internationale samenwerking. 
 Nederland heeft weliswaar niet de biomassa - 
de biomassaproductie van eigen land houdt voor 
energietoepassingen niet over -, maar heeft wel 
andere assets - kennis, geld - die ingezet kunnen 
worden in andere landen. De noodzaak voor ons 
land om internationaal te opereren, is in de ogen 
van Van der Wielen groot.

‘Nederland, of beter gezegd de regio Nederland, 
Vlaanderen en Noord-Rijn-Westfalen, wordt 
gekenmerkt door een sterk ontwikkelde proces-
industrie (agrifood, chemie en energie). Deze 
sectoren lopen nu nog op fossiele energie. De 
vraag is wel of dit op lange termijn economisch 
en ecologisch verantwoord is. Ja, de olieprijs is 
nog steeds laag en er zijn voldoende reserves. De 
vraag is alleen of we deze fossiele reserves aan 
kunnen spreken. Volgens de Wereldbank moeten 
we twee derde in de grond laten zitten, willen we 
de opwarming van de aarde een halt toeroepen.’

WELVAART IN HET GEDING
Het grotendeels wegvallen van deze stromen 
heeft grote implicaties voor het industrieel com-
plex in de voornoemde regio, zowel voor de omzet 
als balans van ondernemingen, aldus Van der 
Wielen. ‘Onze welvaart is ook in het geding, niet 
alleen wat betreft de economische groei en de 
werkgelegenheid in deze sectoren, maar ook 
 bijvoorbeeld voor onze pensioenvoorziening.  
De grote Nederlandse pensioenfondsen zitten 
samen op een berg van een triljard euro en inves-
teren een groot deel in fossiel. Wat als deze bal-
lon sneller leegloopt dan verwacht?’
Het belang om voor te sorteren, ziet Van der 
Wielen ook voor emerging economies of landen 
die op weg zijn om een emerging economy te 
worden (en minder last hebben van een fossiele 
‘verslaving’). 
‘De evolutie naar een meer biobased economy 
volgt in elk land weer een ander pad. In Viet-
nam, waar BE-Basic sinds 2010 actief is, wer-
ken we met name samen aan het vinden van 
nieuwe enzymen en bioactieve stoffen uit de 
natuur die ingezet kunnen worden voor verbe-
terde pretreatment en decontaminatie van bio-
massa. In dit land is de scope totaal anders. Het 
gaat om voeding en energie voor morgen. Een 

‘Nederland zal internationaal moeten opereren om een rol van betekenis te 
blijven spelen in de transitie naar een meer biobased economy. Vandaar dat 
BE-Basic al vanaf het prille begin heeft gekozen om internationaal te opereren. 
Dat geldt zowel voor de technologie-ontwikkeling als flankerend onderzoek op 
gebied van duurzaamheid en societal embedding.’
Tekst Lucien Joppen Beeld Dick Teske, BE-Basic

DE INTERNATIONALE 
FOCUS VAN BE-BASIC 
FOUNDATION

INTEGRALE AANPAK, NIET PUUR TECHNOLOGIE 

BE-BASIC FOUNDATION IN HET KORT
Binnen BE-Basic, een internationaal publiek/privaat samenwerkingsverband, worden 
voornamelijk op basis van industriële biotechnologie biobased oplossingen ontwikkeld voor 
een duurzamere maatschappij. Daarbij gaat het niet alleen om technologie, maar ook om 
ecologisch onderzoek, onderwijs (o.a. via MOOC’s) en communicatie richting stakeholders. 
Inmiddels dragen verschillende bedrijven en producten het ‘BE-Basic Inside’-logo, zoals 
het gist dat wordt gebruikt bij de productie van ethanol uit C5-suikers (POET-DSM), of het 
bedrijf Chaincraft, het voormalige Waste2Chemical, dat ontsproten is uit een onderzoeks-
lijn binnen het consortium.
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industrieel complex ontbreekt, dus het groot-
schalig verwaarden naar chemicaliën in eigen 
land ligt niet zo voor de hand. Vietnam opteert 
eerder voor een rol als biomassaleverancier.’

ENERGIE NIET LOSKOPPELEN
Van der Wielen benadrukt dat in de optiek van 
BE-Basic bio-energie en andere verwaardingen 
niet los van elkaar kunnen worden gezien. ‘Onze 
scope is breed: van food, energie, chemie, mate-
rialen tot de duurzaamheidsaspecten van teelt 
en productie. Het is een kwestie van een inte-
grale aanpak. Neem de relatie tussen energie en 
chemie/materialen, waarbij je de hoog-energeti-
sche fractie van biomassa om kunt zetten in 
energie en de laag-energetische in materalen. In 
veel landen wordt hout gebruikt voor energie-
doeleinden. Het is een suboptimale verwaarding. 
Je kunt hout ook omzetten in ethanol voor ener-
giedoeleinden en vervolgens melkzuur tegen een 
acceptabele kwaliteit produceren, op basis waar-
van je PLA kunt produceren voor mobiele tele-
foons via een 3D-printer. Het is in wezen 
high-tech en mogelijk geschikt voor regio’s waar 
een grootschalige industrie ontbreekt en de 
markt rijp is voor kleinschalige, nieuwe busi-
nessmodellen. Ik denk dat die ruimte er ook is 
omdat het speelveld nog redelijk open is.’

SUCCESVOLLE PARTNERSHIPS
In de tien jaar van haar bestaan heeft BE-Basic 
succesvolle partnerships opgezet met private en 
publieke partijen in Brazilië, de VS en Vietnam. Van 
der Wielen stelt dat niet alle ventures even 
geslaagd waren. In Maleisië stonden aanvankelijk 
de seinen op groen, maar kreeg de samenwerking 
niet de gewenste kritische massa. ‘Het is ook een 
kwestie van: krijg je alle stakeholders mee? Het 
illustreert het belang van de ‘zachte’ factoren om 
de biobased economy te laten landen, zowel in ons 
land als in andere werelddelen. Wat zeker gehol-
pen heeft, is dat BE-Basic bereid is om te investe-
ren in deze landen. Het idee dat we komen halen in 
plaats van brengen, druk je zo de kop in.’

NIET ALLEEN TECHNOLOGIE
Van der Wielen gaf het al aan: technologie-ont-
wikkeling is noodzakelijk om de biomassa op 
een duurzame en kosteneffectieve manier om te 
zetten naar halffabrikaten en eindproducten. 
Binnen BE-Basic lopen 12 flagship-program-
ma’s (met daarin meer dan 80 projecten) waarin 
technologie en aspecten als milieu-impact wor-
den onderzocht. Technologie sec is echter een 
zijde van de medaille. Patricia Osseweijer houdt 
zich binnen BE-Basic bezig met societal embed-
ding en onderzoekt de transitie naar een bbe 
vanuit een sociaal-maatschappelijk perspectief. 
‘Vanzelfsprekend speelt de economie - de 

schaalgrootte, de kostenaspecten en de markt-
vraag - een belangrijke rol. Echter, de accepta-
tie van nieuwe technologie door de stake holders 
(politiek, maatschappelijk middenveld etc.) is 
eveneens van belang. We hebben bij genetische 
modificatie gezien dat dit in sommige Europese 
landen weerstand onder consumenten en 
NGO’s leidde tot een (gedeeltelijk) verbod, waar-
door we nu slechts een fractie van deze techno-
logie gebruiken. In de biobased economy 
moeten we de discussie rondom bio-energie 
adresseren. Hoe? Onder meer door te onder-
zoeken of bio-energie wel inteert op land-
gebruik, onder meer voor voedselvoorziening,  
en door in kaart te brengen wat de impact van 
biobased innovatie is in de verschillende regio’s.’

VOLDOENDE AREAAL
In dat kader kwam de publicatie van het SCOPE-
rapport, een omvangrijk (800 pagina’s) peer 
reviewed document waaraan BE-Basic een 
aanzienlijke inhoudelijke bijdrage leverde, op 
het juiste moment, aldus Osseweijer. ‘Uit het 
rapport, dat in april 2015 werd gepresenteerd, 
blijkt dat er voldoende areaal - voornamelijk in 
Afrika en Latijns-Amerika - vrij kan worden 
gemaakt voor energiedoeleinden. Het gaat hier-
bij overwegend om graslanden in minder ont-
wikkelde gebieden, nu vaak gebruikt voor 
veeteelt, die omgeturnd kunnen worden voor 
multifunctioneel gebruik, lees gewassen voor 
voedsel, veevoeder en energie. Een dergelijke 
operatie gaat niet ten koste van natuurgebieden 
of voedselzekerheid.’

Osseweijer vervolgt: ‘Mits rekening wordt 
gehouden met lokale behoeften en mogelijkhe-
den, kan dit juist betere leefomstandigheden 
bieden: hogere inkomens, werkgelegenheid, 
een gezonder en duurzamer gebruik van bio-
massa voor energie en verbetering van de infra-
structuur, waardoor ook de landbouw en 
voedselvoorziening kan verbeteren. Belangrijk 
in het geheel is dat deze overgang in goede 
banen wordt geleid. Er is politieke en maat-
schappelijke stabiliteit nodig om economische 
vooruitgang te boeken, investeerders aan te 
trekken enzovoorts. Het is dus allesbehalve een 
gelopen koers, maar wel een die arme, rurale 
gebieden wereldwijd kan revitaliseren.’  

Prof. Luuk van der Wielen (links) en Prof. Sergio Motioka (Federal University Vicosa, Brazilië, rechts) tijdens het 
bezoek van BE-Basic op de onderzoekslocatie in Macaúbas, Minas Gerais (februari 2015).

Patricia Osseweijer: Er is voldoende areaal voor 
 duurzame bio-energie.
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IGEV, een regionale matchmaker tussen par-
tijen als technologiebedrijven, agrofoodbe-
drijven, provincie en kennisinstituten, maakt 
zich hard voor de transitie naar een groene 

economie in de regio Noord-Veluwe. Een van de 
thema’s is biobased economy. Oorspronkelijk 
was het idee om de activiteiten te richten op 
niet-voedseltoepassingen. 

IGEV heeft in de regio Noord-Veluwe een aantal ambitieuze, biobased projecten lopen  
die nu in de pilotfase komen. Door onder meer laagwaardige biomassa en reststromen 
om te zetten naar hoogwaardige voeders, biogas of meststoffen, worden stappen gezet  
in de groene economie.

Tekst Vincent Hentzepeter Beeld IGEV

NOORD-VELUWE 
ACTIEF IN  
GROENE ECONOMIE

BIOBASED PROJECTEN IN PILOTFASE

De scope is wat opgerekt, legt Ben Jeroense, 
innovatiemakelaar IGEV, uit: ‘Een aantal promi-
nente innovatieprojecten heeft meer met duur-
zame voedselproductie te maken dan met 
productie van chemicaliën of het opwekken van 
energie. Uiteindelijk bereiken we zo hetzelfde 
doel: het reduceren van de footprint en het slui-
ten van ketens in de regio.’ 

Bij de lokale maakindustrie zit behoorlijk wat 
kennis, maar vaak hebben ondernemers een 
duwtje in de rug nodig om partners of subsidie-
loketten te vinden. ‘Zoals in elke regio hebben 
ook wij een paar geïnspireerde pioniers die zelf 
vernieuwende concepten durven te ontwikkelen. 
Die moet je koesteren. Naast pioniers zijn er 
partijen die, na wat overreding en oriëntatie, 
openstaan voor een experiment met vernieu-
wende technologie.’ 
 
WAARDEPIRAMIDE
Tot de laatste categorie behoort Mol Fresh Food 
in Putten, producent van kant-en-klare uien-
producten. Hier komt jaarlijks 3.000 ton aan 
uienresten vrij van de buitenste rok. Het afvoe-
ren en laten vergisten was weinig duurzaam. 
‘Dat is vooral transport van water naar buiten de 
regio. We hebben bekeken hoe ze die reststroom 
met partners konden verwaarden. Het idee was 
het kostbare stofje quercetine uit de rokken te 
winnen, een antioxidant en natuurlijke kleur-
stof. Daar zie je dat bedrijven gek worden 
gemaakt door hypes in biobased economy.  
Je moet het hebben van ‘low volume, high 
value-stoffen’. Dat bleek echter een dood spoor, 
het proces was te kostbaar in verhouding met 
de opbrengst.’

De stoomexplosie-installatie
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Er kwam schot in de zaak toen de focus werd 
verlegd naar het middensegment van de waar-
depiramide. ‘We liepen tegen een bedrijf aan dat 
een bioraffinageproces heeft ontwikkeld waar-
mee praktisch de gehele droge stof wordt benut 
voor food- en feedcomponenten. Zo werd het 
spoor verlegd van de fijnchemie naar dat van 
humane voeding en diervoeders.’ 
 
FOSFAATWINNING
IGEV stimuleert samenwerking in de regio. Zo 
staat er op het terrein van de rioolzuiveringsin-
stallatie (RWZI) in Harderwijk een co-vergis-
tingsproject op stapel van het Waterschap Vallei 
en Veluwe en mesttransporteur Jan Bakker. ‘Zij 
gaan het fosfaat terugwinnen uit de dunne 
mestfractie. Achter de centrale vergister wordt 
de dikke digestaatfractie zo droog mogelijk 
gemaakt, zodat de afzet met zo min mogelijk 
transport van water gepaard gaat. Deze partijen 
hebben elkaar wat te bieden als ze hun proces-
sen integreren. De mestinstallatie draagt bij aan 
de ontwikkeling van de RWZI als energie- en 
grondstoffabriek waar in de komende jaren 
nieuwe modules aan kunnen worden toege-
voegd. Daar werken wij graag aan mee.’ 
Op kleinere schaal bekijkt IGEV met een aantal 
consortiumpartners hoe boeren mest efficiën-
ter kunnen verwaarden. ‘Bij vergisting op boer-
derijschaal is altijd de vraag hoe je het biogas zo 
optimaal mogelijk benut. Met een warmte-
krachtkoppelingsinstallatie verdwijnt een te 
groot deel van de energie als warmte in de lucht. 
Bovendien wil je de mest na vergisting verder 
opwerken zonder dat dit elektriciteit vreet zoals 
bij omgekeerde osmose.’ 
Partner Hellebrekers Technieken uit Nunspeet 
zet het Memstill-proces van TNO in om de rest-
warmte te benutten voor het maken van een 
mineralenconcentraat uit de dunne fractie. ‘We 
zijn nu bezig om voor zowel rundvee- als var-
kensbedrijven een business case op te stellen.’
 
EENDENKROOS
Nog in de steigers staat een aquaponics-project 
waarin eiwitrijk kroos en wormen op afvalwater 
van viskweek worden geteeld. Gezien de geslo-
ten cyclus gaat dit verder dan Happy Shrimps, 
de duurzame garnalenkwekerij op de Maas-
vlakte die het niet redde. ‘Het idee is met lage 
visdichtheden te werken, het kroos als voerbe-
standdeel te benutten en de wormen naar de 
hengelsport af te zetten. De pilotkas zou op het 
RWZI-terrein van Het Waterschap kunnen 
komen, met biogaslevering voor de verwarming 
van de bassins. We werken nu aan versie 2.0, 
een herijking van het concept om dit commerci-
eel rendabel te krijgen. Voor vissoorten als tila-
pia zou het goed kunnen werken.’ 

INDUGRAS PIONIERT MET SHS-PROCES
Een van de pioniers die IGEV ondersteunt, is Indugras in Putten. Directeur Evert Ruiter (zie foto) heeft een 
landbouwonderneming, H2O Buffalo, en houdt als een van de weinige in Nederland waterbuffels voor de 
productie van buffelmozzarella en -kaas. 
Na zijn opleiding aan de Hogeschool Dronten besloot hij met oog voor natuur en milieu te gaan boeren, liefst 
met gesloten nutriëntencycli. Met alleen een biogasinstallatie voor de mestverwerking was hij er niet. ‘Mijn 
buffels produceren behoorlijk wat mest, maar als je dat gaat vergisten, is het elektrisch rendement nog 
geen 40 procent. Je produceert vooral veel thermische energie die de lucht in gaat. De warmte van die uit-
laatgassen - 300 tot 400 oC - wil ik nu gaan benutten om stoom op te wekken in een installatie voor onze 
grasraffinagetak.’ 
Sinds 2010 werkt Indugras, Ruiter’s tweede bedrijfje, met TNO aan de doorontwikkeling van het SuperHe-
atedSteam-proces om (hemi)cellulose uit biomassa te ontsluiten. Daarbij kraken de hoge temperatuur en 
druk de celwanden van biomassa als stro. De labproeven zijn boven verwachting. Er ontstaat een voeder-
kwaliteit vergelijkbaar met weidegras. ‘Wij zijn het pilotproces sinds 2013 aan het finetunen. Hier op 
locatie gaat een proefmachine draaien om praktijktesten te doen en de kinderziektes eruit te halen. Tus-
sen nu en twee jaar moeten we de stap maken naar een commercieel draaiende reactor.’
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P aul Konings, directeur van Holonite uit 
Tholen, weet waarover hij praat. Zijn be-
drijf produceert al ruim 40 jaar produc-
ten voor de bouwsector. Het gaat hierbij 

onder meer om (raam)dorpels, vensterbanken 
en muurafdekkers. Holonite, in 1969 opgericht 
door de heren Hoppenbrouwers en Lodewijks 
(vandaar de naam), is een composietsteen: een 
mix van mineralen en een polyesterhars die bo-
vengenoemde heren ontwikkelden als alternatief 
voor natuursteen en kunststoffen. 
‘Het klinkt eenvoudig, mineralen en hars, maar 
het geheim van de smid zit in het harsmengsel 
waar we bepaalde additieven gebruiken. Zeg 
maar ons Coca-Cola-recept.’
De voordelen van Holonite zijn volgens Konings 
legio: het materiaal is kleurvast, doordat het 
product door en door gepigmenteerd is, het is 
niet poreus zodat het materiaal niet van binnen-
uit door vocht kan worden aangetast en het kan 
in allerlei vormen worden gegoten. ‘Hierdoor 
biedt Holonite meer mogelijkheden qua design, 
bijvoorbeeld in de detaillering van vensterban-
ken. We kunnen Holonite ook produceren zodat 
het sprekend lijkt op natuursteen, of allerlei 
pigmenten toevoegen. In de praktijk verkopen 
we 70 procent van het volume in zwart’, lacht 
Konings. ‘Ook kunnen we Holonite gemakkelijk 

nabewerken, bijvoorbeeld het boren van gaten 
als bevestingspunt.’

FAXPAPIER OP
Een stapje terug in de geschiedenis. Eind vorige 
eeuw veranderde de wetgeving op gebied van 
dorpels. Om gebouwen, zowel privéwoningen 
als openbare gebouwen, toegankelijker te 
maken voor mensen met een handicap, werd de 
maximumhoogte van de dorpel ingesteld op 2 
centimeter. Dat hield in dat Holonite in een klap 
de markt in handen kreeg. Immers, er was geen 
alternatief voorhanden. 
‘Van 2000 tot 2008 draaiden we als een tierelier. 
We hoefden geen salesinspanningen te verrich-
ten, de orders kwamen toch wel binnen. En als ze 
niet binnenkwamen, was het faxpapier op. Toen de 
nieuwbouw eind 2008 compleet stilviel, hadden we 
wel een probleem. Onze omzet  stagneerde.’
Vrijwel gelijktijdig met de intrede van de crisis 
kreeg Holonite ook een andere eigenaar. ‘Hier-
door kregen we ook de tijd en ruimte om onze 
koers opnieuw te bepalen’, aldus Konings. ‘Dui-
delijk was in ieder geval dat de markt nooit 
meer hetzelfde zou zijn. Dat merk je: er wordt 
aanzienlijk minder gebouwd en de nieuwe 
woningen zijn kleiner, waardoor het volume aan 
bouwmaterialen per woning ook is geslonken.’

VETTE JAREN
In de jaren na het uitbreken van de crisis heeft 
Holonite haar koers voor de komende jaren uit-
gestippeld. Daarbij heeft het voor drie sporen 
gekozen: innovatie, duurzaamheid en meer 
aandacht voor export. ‘Het werd na 2008 al snel 
duidelijk dat we meer marktgericht moesten 
opereren. Met de vette jaren sluipt er toch een 
bepaalde vanzelfsprekendheid in. Dat konden 
we ons niet meer permitteren. Omdat de nieuw-
bouw stilviel, kwam automatisch de renovatie-
markt in beeld. Meer maatwerk dus.’
Na de koerswijziging staat innovatie hoog in het 
vaandel van Holonite. Het bedrijf spendeert een 
kwart van de omzet aan R&D. De trend is lichter 
en betere eigenschappen, aldus Konings. Holo-
nite heeft in de loop van de jaren haar milli-
onseller, de Premax-dorpels, continu verbeterd. 
Inmiddels is het product 40 procent lichter en 
heeft het, door nieuwe vulmiddelen, betere iso-
lerende en kraswerende eigenschappen. ‘Er 
kan in deze dorpel direct worden genageld, een 
glaslat wordt zo bijvoorbeeld snel gemonteerd.’

C2C GEACCEPTEERDE NORM
Een integraal onderdeel van het innovatie-
traject vormt het verduurzamen van processen 
en producten. Konings: ‘We werken volgens 

‘Iedereen praat over biobased. Bij onze afnemers leeft dat nog niet zo zeer. Het heeft 
vooral te maken met het ontbreken van een eenduidige normering en certificering, 
waardoor het begrip biobased erg fluïde is.’
Tekst Lucien Joppen Beeld Holonite

‘ C2C BETER 
 FUNDAMENT DAN 
BIOBASED’

‘COCA-COLA-RECEPT’ HOLONITE DEELS BIOBASED
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het Cradle2Cradle-principe. Waarom? Omdat 
het in de Nederlandse bouwsector een geac-
cepteerde norm is, waar je als bedrijf snel mee 
aan de slag kunt. We hebben het afgelopen jaar 
het bronzen C2C-certificaat behaald. Het C2C-
traject moet de opmaat vormen naar een busi-
ness, waarbij we onze producten terughalen en 
volledig recyclen. We gaan hierbij uit van een 
levensduur van circa 30 jaar, de periode waarna 
veel nieuwbouw gerenoveerd moet worden. 
Omdat ons product qua samenstelling relatief 
eenvoudig is, kunnen we de oude producten 
breken, vermalen en weer toevoegen aan onze 
mortel. Holonite zou dan de materialenkring-
loop hebben gesloten. We moeten het wel gaan 
organiseren. We zouden de materialen zelf 
kunnen ophalen, we hebben dagelijks vier 
vrachtwagens op de weg. Maar goed, zo ver is 
het nog niet. We verwachten binnen enkele 
jaren zo ver te zijn.’

BIOBASED BINDMIDDEL
Holonite zou dus in C2C-terminologie een 
gesloten technologische kringloop kunnen 
creëren. Dat neemt niet weg dat het bedrijf ook 
investeert in de verbiobasering van hun pro-
ducten. De focus van deze exercitie ligt uitslui-
tend op de hars, waarbij het bindmiddel voor 

meer dan de helft (54 procent) van biobased 
origine is. 
‘Onze toeleverancier heeft een product ontwik-
keld op basis van koolzaadolie en restproducten 
uit de diervoederindustrie. In ieder geval geen 
foodstocks, zodat we niet in een discussie food-
versuschemicals terechtkomen. Daarmee is het 
product nu al voor 90 procent biobased, de oplos-
middelen - de resterende 10 procent – zijn 
afkomstig uit de petrochemie. Qua prestaties 
doen deze producten niet onder voor de gang-
bare producten, er is alleen een nauwelijks 
waarneembaar kleurverschil. Het prijsverschil is 
marginaal, dan praten we over enkele procenten. 
Dat is vooral een kwestie van volume: het kost 
meer omdat de productiecharges lager liggen.’

LASTIG PARKET
Jammer genoeg weten de afnemers van Holo-
nite, aannemers, professionele bouwmarkten 
en kozijnenbouwers deze inspanningen nog niet 
op waarde te schatten. De bouwmarkt is, zeker 
door het instorten van de markt, zeer prijsbe-
wust. Zelfs een premium van enkele procenten 
is al teveel, aldus Konings. ‘Dat brengt ons ook 
in een lastig parket. Immers, we vragen onze 
harsleverancier om een ander product en dan 
verkoopt het niet zoals verwacht. We overwegen 

nu om de hars standaard toe te gaan passen 
zodat het volume toe gaat nemen en de prijs 
lager zal uitvallen.’
De prijsgevoeligheid in de bouwmarkt is een, 
het vloeibare begrip biobased is een andere 
horde. Konings kan het zich ook wel voorstellen. 
‘Biobased is nog vrij onbekend en het is onvol-
doende afgebakend. Vandaar dat de Green Deal, 
waarin we participeren, broodnodig is om het 
speelveld af te bakenen. Alleen dan zullen we 
deze markt los kunnen trekken.’ 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking 
met Biobased Delta.

In de Green Deal Biobased Bouwen (RVO) wer-
ken maar liefst 22 biobased bouwbedrijven met 
elkaar samen om het gebruik van biobased 
materialen, producten en concepten in de bouw 
te bevorderen. Het gaat in deze deal om het 
beschikbaarstellen van data over biobased 
bouwmaterialen om te voldoen aan bouw- en 
milieuregelgeving, kennisuitwisseling en -ver-
spreiding over de beschikbaarheid en toepas-
baarheid van biobased bouwmaterialen en het 
ontwikkelen van een marktstrategie. 

‘ C2C IS IN DE  NEDERLANDSE 
 BOUWSECTOR EEN GEACCEPTEERDE 
NORM, WAAR JE ALS  BEDRIJF SNEL MEE 
AAN DE SLAG KUNT.’

Paul Konings: ‘Biobased is nog vrij onbekend en het is onvoldoende afgebakend.’
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F osfaten, lees de zuurresten van fosfor, 
vormen een belangrijk onderdeel van 
kunstmest. Ze bevorderen de energie-
huishouding in een plant waardoor het 

zonlicht beter wordt omgezet. Fosfaat heeft ech-
ter ook een nadelige invloed op het milieu omdat 
het algengroei kan veroorzaken en de groei van 
bepaalde wassen kan afremmen. 
Fosfaat is ook een eindige grondstof. Deze wordt 
voornamelijk gewonnen in de VS, China en Alge-
rije en de voorraden zullen naar verwachting over 
70 tot 100 jaar zijn uitgeput. Kortom, het is raad-
zaam om efficiënter om te gaan met fosfaten.
Nu heeft de EU een zogenaamd fosfaatplafond 
ingesteld voor de landbouwsectoren van haar 
lidstaten. In Nederland heeft de primaire sector 

in totaal 173 miljoen kTon per jaar te ‘besteden’. 
Let wel, dat zijn alle fosfaten in de waardeketen, 
van het voer (de input) tot de houderij (het pro-
ces) en de zuivelproducten (het product). 

UITBREIDING CAPACITEIT
Elke deelsector heeft zijn eigen plafond. De melk-
veehouderij heeft een fosfaatplafond van 85 mil-
joen kTon, bijna de helft van het totaal. Varkens- en 
pluimveehouderij nemen respectievelijk 30 en 20 
procent van het volume in. Nu schuilt de pijn van 
het plafond met name in de melkveehouderij, een 
sector die sterk in het oosten en het noorden van 
ons land is vertegenwoordigd. Immers, de var-
kenshouderij zit nog steeds in een dip en zal eer-
der krimpen dan groeien: minder dieren en 

daarom minder fosfaatgebruik. In de pluimvee-
sector is gekozen voor een centrale verwerking op 
de Moerdijk, waarbij de mest wordt verbrand en 
omgezet in electriciteit. Tevens worden mineralen 
als fosfor en kalium teruggewonnen uit de as.
Een dergelijke centrale verwerking ontbreekt in de 
melkveehouderij. Daar komt bij dat de melkvee-
houderij, door het wegvallen van de quotering, 
haar capaciteit aanzienlijk zal uitbreiden en dat dit 
aanzienlijk sneller zal gebeuren dan verwacht.

VERVELENDE GESPREKKEN
‘De verwachting was dat we, met maatregelen om 
fosfaatgebruik te reduceren, binnen het fosfaat-
plafond zouden blijven, ook met de verwachte 
capaciteitsuitbreiding. Omdat deze maatregelen 
tijd kosten, hadden we een horizon tot 2020’, stelt 
Dirk-Siert Schoonman (LTO Noord). ‘Nu blijkt dat 
dat de groei van de sector sneller gaat dan ver-
wacht. Dat betekent dat de melkveehouderij door 
het fosfaatplafond dreigt te schieten. Volgens de 
laatste raming van het CBS kwam de melkvee-
houderij in 2014 al vervaarlijk dicht bij het fosfaat-
plafond. Schiet de sector door het plafond, dan 
heeft de staatssecretaris al aangegeven dat er 
vervelende gesprekken volgen. Concreet betekent 
dit dat de overheid strikter gaat reguleren op het 
issue dierrechten. Kortom, we zullen twee dingen 
moeten realiseren: op korte termijn het opschroe-
ven van de mestverwerking en op langere termijn 

Door het loslaten van de melkquotering en de groei van de zuivelsector dreigt 
de melkveehouderij door het zogenaamde fosfaatplafond te schieten. Hoog tijd 
om de mestverwerkingscapaciteit op te schroeven en versterkt in te zetten op 
andere, meer lucratieve opties om mest te verwaarden.

Tekst Lucien Joppen Beeld Shutterstock

ZUIVELSECTOR WIL ONDER FOSFAATPLAFOND BLIJVEN

MEER DAN ALLEEN 
DE MESTKNOP

FOSFAATREDUCTIE IN HET KORT
Het reduceren van fosfaat in de waardeketen van de melkveehouderij vereist een integrale aanpak over 
een vijftal sporen die elk hun eigen tijdlijn hebben. Op korte termijn zijn de opties 1, 2 en 3 het meest 
effectief en haalbaar, aldus Schoonman.

1.  Beperken van fosfaatimport via voer door fosfaatarmere rantsoenen. 
2. Een efficiëntere productie van ruwvoer in Nederland. Lagere import van kunstmest, sturen op mine-

ralenkringlopen op boerenbedrijven.
3.  Mestverwerking en export van met name fosfaat in de vorm van gedroogde mest.
4.  Verlengen van de levensduur van de veestapel. 
5.  Digestaat inzetten als kunstmest. 
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het optimaal hergebruiken van de energiewaarde 
en de mineralen in de mestfractie.’
Met ‘we’ doelt Schoonman op de gehele waarde-
keten van de melkveehouderij. Deze is ook verte-
genwoordigd in de Strategiegroep Mest, waar, 
naast LTO Noord, ook BIC-ON, BEON, Royal 
Friesland Campina, Rabobank Noord- en Oost-
Achterhoek en ForFarmers zijn betrokken. 

INTEGRALE AANPAK NODIG
Een integrale aanpak van de ‘mestproblematiek’ 
is volgens Schoonman ‘the only way to go’. 
Immers, fosfaatgebruik loopt als een rode draad 
door de value chain. ‘Er zijn verschillende invals-
hoeken om het fosfaatissue aan te pakken. Op 
korte termijn, zoals gezegd, moet de mestver-
werkingscapaciteit omhoog. Dat is echter niet de 
economisch meest interessante optie. Het indro-
gen en tot korrels terugbrengen en vervolgens 
exporteren is, mede door de logistieke kosten, 
een negatieve business case.’
Het opschroeven van de mestverwerking is wel 
een oplossing aan het eind van de keten. Een 
betere optie is om fosfaatgebruik terug te laten 
nemen om überhaupt minder over te houden aan 
het eind. ‘Er zijn een aantal knoppen waaraan we 
kunnen draaien: aan de voerkant, de houderij en 
de terugwinning/verwerking’, aldus Schoonman. 
De sector heeft een limiet (4,5 gram fosfor per 
kilo voer) gesteld, die wellicht nog aangescherpt 

moet worden. Duidelijk is wel dat runderen meer 
fosfor binnenkrijgen dan ze kunnen verwerken. 
Vandaar dat de intake via veevoer omlaag kan.

EENDENKROOS
Dat kan op verschillende manieren. Zo onder-
zoekt ForFarmers of het het fosfaatgehalte in 
het veevoer terug kan dringen. Dat kan onder 
meer door alternatieven, bijvoorbeeld eenden-
kroos, te gebruiken in plaats van soja, een veel-
gebruikt gewas voor feed. Dit zijn wel 
oplossingen voor de lange termijn. Een andere 
optie is een efficiëntere productie van ruwvoer 
in Nederland, waardoor minder diervoeder (en 
fosfaat) geïmporteerd hoeft te worden. 
Een oplossing voor de korte, middellange termijn 
ligt besloten in de melkveehouderij zelf. ‘De melk-
quotering leidde nog wel eens tot - wat ik maar 
even voor het gemak noem - ad hoc management. 
Boeren die enkele maanden voor de quoterings-
periode er achter kwamen dat over hun quotum 
dreigden te gaan en versneld afscheid namen van 
de minder productieve koeien. Ik begrijp het wel, 
maar het betekent wel dat het fosfaatgebruik per 
dier niet optimaal is. Immers, in de eerste twee 
levensjaren gebruikt het dier verhoudingsgewijs 
veel fosfaat en geeft het nog geen melk. Als een 
dier langer productief is, ook al is het niet het 
meest productieve dier, dan wordt de fosfaatinput 
over een langere periode “afgeschreven”.’

GOUDEN BERGEN
Vanzelfsprekend is er ook de eerder genoemde 
‘mestknop’. Zoals gezegd is acute actie geboden 
in de verwerkingscapaciteit. Op de iets langere 
termijn moet meer gekeken worden naar meer 
elegante oplossingen, waarbij de interessante 
fracties, lees stikstof, kali, fosfaat en magne-
sium, worden teruggewonnen. Vervolgens kan 
daar kunstmest van worden gemaakt. Het is niet 
alleen een economische en een technische uit-
daging, maar ook een politieke weg - regelgeving 
die het proces faciliteert - die zal moeten bewan-
deld, aldus Schoonman. ‘Er zijn verschillende 
partijen die op dit gebied actief zijn. Sommigen 
beloven de boeren gouden bergen, maar vaak 
ontbreekt een transparant plaatje. Vandaar dat 
we als strategiewerkgroep een duidelijk pad uit 
willen stippelen om zo ook voldoende kritische 
massa te realiseren. Dat betekent ook dat we 
kansrijke initiatieven financieel en anderszins 
kunnen ondersteunen. Welke dat zijn? Dat is ver-
trouwelijk. Het opzetten van ketens die een lang-
durige samenwerking aangaan, is - toegegeven 
- een hele uitdaging. Het gaat niet alleen om 
garanties over aanvoer van mest, prijsniveau’s, 
maar ook om regelgeving en het verlenen van 
vergunningen. Het gaat om een structurele aan-
pak en geen ad hoc beleid. Ik heb het idee dat de 
zuivelsector, de boeren incluis, daar inmiddels 
rijp voor is.’ 

De uitdaging: minder fosfaatgebruik per koe.
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‘E igenlijk is hout, zeker het laagwaar-
dige dennenhout van mijn perceel 
bij het Noord-Brabantse Putte, 
geen goede investering’, stelt Vas-

binder in zijn thuiskantoor in het Zuid-Holland-
se Boskoop. ‘De kosten om het hout van het 
land te krijgen, zijn vrijwel hetzelfde als de in-
komsten. Je kunt het hout opstoken in een open 
haard, maar dan gebruik je de energetische 
waarde suboptimaal. Ik zag meer brood in een 
pyrolysering van het hout, waarbij ik niet alleen 
energie, in de vorm van pyrolyse-olie, kan gene-
reren, maar ook bijproducten zoals houtazijn en 
biochar produceer.’
Het uitgangspunt was wel dat de pyrolyse op 
een bepaalde schaalgrootte plaats moest vin-
den en dat het eindproduct, de pyrolyse-olie 
droger moest zijn dan de gangbare pyrolyse-
olie. Echter, kleinschalige of mobiele pyrolyse 
was destijds nog een onbekend terrein. Vandaar 
dat Vasbinder, gewapend met tal van handlei-
dingen, aan de slag ging. 

DROGERE OLIE
‘Ik heb een achtergrond in de procestechno-
logie, meer specifiek in de chemie (TU Delft, 
Chemical Engineering) en ben gezegend met 
twee rechterhanden. Ik had ook de tijd om een 

Rob Vasbinder wilde circa tien jaar geleden op een duurzame manier zichzelf 
voorzien van energie. Nadat hij alle opties had onderzocht, kwam hij uit op pyrolyse 
van biomassa en een aanvoer in de vorm van een aangekocht bos. Inmiddels kijkt 
zijn bedrijf Nettenergy ook naar andere producten die met het pyrolyseproces 
kunnen worden gemaakt.
Tekst Lucien Joppen Beeld Nettenergy

FOCUS OP 
 MATERIALEN

NETTENERGY’S MOBIELE PYROLYSE 

Rob Vasbinder (links) en Henri Gruenbauer in de Green Chemistry Campus, 
waar beiden onder meer werken aan het ontzuren van de pyrolyse-olie.
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mobiele installatie te ontwikkelen, omdat ik als 
freelancer een aantal lucratieve jaren achter me 
had in Saudi-Arabië waar ik de performance van 
ethyleenfabrieken optimaliseerde. Vanzelfspre-
kend ontwikkelde ik de installatie niet alleen 
voor eigengebruik, maar ook met het oog op een 
mondiale markt. Daar waar andere bedrijven 
zich richtten op centrale pyrolyse-installaties 
met een prijskaartje van boven de 15 miljoen 
euro wilde ik, zeker met het oog op armere 
 landen, goedkopere, decentrale installaties 
 ontwikkelen met een beter eindproduct.’
Pyrolyse-olie bevat standaard 20 tot 30 procent 
water waardoor een brede toepassing in moto-
ren en  branders nog niet is doorgebroken. Met 
de door Vasbinder ontwikkelde PyroFlash-
technologie produceert het apparaat niet 
alleen droge olie met maar 3 procent water, 
maar ook andere fracties: biochar, houtazijn en 
houtgas. Het houtgas wordt direct gebruikt om 
de hele installatie autonoom te maken. Er is 
geen elektriciteit of brandstof nodig. Een unique 
selling point, aldus Vasbinder.

PRIJSOPDRIJVEND EFFECT
Over het proces wil Vasbinder niet al teveel kwijt. 
Het geheim van de smid zit vooral in de scheiding 
na de verhitting. ‘Technologie is belangrijk, maar 
je moet je er niet op blindstaren. Het gaat om het 
economisch plaatje. Wat zijn de proceskosten, de 
kosten van onderhoud en de beschikbaarheid en 
prijs van de biomassa? Voor een centrale instal-
latie kun je in een straal van maximaal 100 kilo-
meter biomassa betrekken, anders vallen de 
logistieke kosten te hoog uit. Bovendien krijgen 
deze faciliteiten te maken met prijsopdrijving 
omdat het aanbod per definitie gelimiteerd is. 
Het is dan ook belangrijk om een technologie te 
hebben die andere biomassa, bijvoorbeeld mest, 
papierslib of bepaalde gewassen als olifantsgras, 
kan pyrolyseren voor lokale energiedoeleinden of 
grondstofterugwinning. Per geval zul je moeten 
kijken of het zich rondrekent.’

BREDER VERDIENMODEL
Niet alleen aan de inputkant, maar ook aan de 
outputzijde werkt Nettenergy hard om het 
businessmodel achter de mobiele pyrolyse te 
verbreden. Zoals gezegd was Vasbinder’s 
insteek in het begin om zijn huishouden zelf-
voorzienend te maken op gebied van energie-
voorziening. Echter, de bijproducten blijken ook 
een groot chemisch en agrarisch potentieel te 
bieden, zo Vasbinder.
Door de fractioneringsstap genereert de mobiele 
pyrolyse-installatie ook ruwe houtazijn, een 
waterfractie die rijk is aan carbonzuren. Het 
watergehalte is hoog, tussen de 80 en 90 procent. 
Het resterende deel is mierezuur en azijnzuur, 

circa 8 procent, acetol (2 procent) en fenolische 
componenten (10 procent).
Houtazijn, ofwel acetum pyrolignosum, heeft 
volgens Vasbinder verschillende routes naar de 
markt, onder meer als vloeibare rook voor de 
vleesindustrie, pesticiden (al toegepast in Azië, 
red.), groen strooizout en als aanzuurder van 
mest tegen ammonia-emissie en -stank.
Biochar wordt onderzocht op zijn eigenschap-
pen als bodemverbeteraar en koolstoffilter.

ONTZUREN EN ZUIVEREN
Aanvankelijk zag Vasbinder zijn businessmodel 
puur in de PyroFlash-technologie, lees het bou-
wen en verkopen van installaties. Met het nader 
onderzoeken van de opwaardering van de (ruwe) 
producten heeft hij zijn scope verlegd verder in 
de waardeketen. 
Eind 2013 kreeg deze exercitie concrete vormen 
toen Nettenergy en Nimaro Ageno Consult een 
MIT-subsidie (MKB-innovatiestimulering Topsec-
toren) kregen. Daarbij gingen de twee eerst-
genoemde partijen aan de slag op de Green 
Chemistry Campus in Bergen op Zoom. 
Henri Gruenbauer (Nimaro Ageno): ‘We willen op 
labschaal aantonen dat we de pyrolyse-olie verder 
kunnen ontzuren en de ruwe houtazijn kunnen 
zuiveren en opwerken tot eindproducten. Daar-
naast willen we kijken of we de proces- en conver-
siekosten kostencompetitief kunnen houden.’

PILOTPLANT IN DE PLANNING
Zover het zich nu laat aanzien, zijn er geen tech-
nologische hordes, aldus Gruenbauer. ‘We wer-
ken uitsluitend met bewezen technieken die 
gemakkelijk opgeschaald kunnen worden. Het 
is meer een kwestie van het selecteren van de 
juiste eindproducten en het zoeken van afne-
mers in de markt. We zijn wat betreft een aantal 
producten in gesprek met potentiële afnemers. 
Welke? Ik ga geen namen noemen, maar we 

zien op korte termijn kansen voor pyrolyse-olie 
die kan worden omgezet in stookolie, een 
scheepvaartbrandstof, een coating, een alter-
natief voor carboleum en Calcium Magnesium 
Acetaat. Het laatstgenoemde product is al op de 
markt en wordt gebruikt als een milieuvriende-
lijker alternatief voor gangbaar strooizout. 
Bovendien leidt het ook tot minder corrosie.’
Inmiddels zijn de partners zo ver dat ze een 
pilotplant op willen zetten om de productie van 
halffabrikaten op te schalen. ‘We zijn, samen 
met REWIN, bezig om binnen de OP-Zuid-rege-
ling hiervoor financiering te regelen. Het hui-
dige traject, mede gefund via MIT, loopt af eind 
dit jaar. De opschaling zal ruim anderhalf jaar 
duren, waarna we door kunnen stomen naar 
een commerciële fabriek.’ 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking 
met Biobased Delta.

Eind 2014 boekte Vasbinder zijn eerste succes 
met de mobiele installatie. Zijn bedrijf en het 
Indiase Shirke Energy startten een joint venture, 
gericht op de vermarkting en licensering van de 
PyroFlash-technologie.
Dr. Abhijeet Shirke, managing director van 
Shirke Energy: ‘Wij hebben enorme hoeveelhe-
den biomassa beschikbaar die omgezet moet 
worden naar een bruikbare brandstof. Briketten 
en pellets zijn gangbare opties, maar gezien het 
grote volume van de biomassa en de hoge trans-
portkosten is het lucratiever om de biomassa om 
te zetten in vloeibare brandstoffen. Daar gaan 
we nu de PyroFlash-technologie 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 opzetten.’

De mobiele PyroFlash-installatie. Volgens Vasbinder is mobiele pyrolyse een aantrekkelijke optie omdat 
de investering relatief laag is.
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Biobased bouwmaterialen hebben het potentieel om de nieuwbouw en 
renovatiemarkt te verduurzamen. Er zijn natuurlijk bewezen materialen, 
zoals hout, verkrijgbaar, maar ook nieuwe materialen als biocomposieten 
of biokunststoffen. Echter, de bouwsector staat niet bekend als innovatief, 
of verandert er langzaam iets?

GROEI ZIT IN 
RENOVATIE

Tekst Lucien Joppen Beeld R&B Wonen, Raab Karcher, Shutterstock

BOUW VERGROENT LANGZAAM MAAR ZEKER 
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G ezien de malaise in de nieuwbouw 
zullen de komende jaren vooral in te-
ken staan van renovatie. Vandaar dat 
in dit artikel specifiek op renovatie 

wordt ingegaan, ook al zal het materiaalgebruik 
in deze tak van sport ook weer niet zo verschil-
lend zijn.
De bouwsector is qua volume een interessante 
markt, zowel economisch als ecologisch. De 
totale omzet in de bouw bedraagt meer dan 
50 miljard euro per jaar, waarvan ongeveer een 
derde aan materiaalkosten. 
Deze materialen zijn grotendeels van minerale- 
(cement en beton, staal en glas, steen, gips en 
aluminium) en petrochemische oorsprong (o.a. 
kunststofkozijnen, PVC-leidingen, PUR/PIR-iso-
latie, folies et cetera). 
‘Het zijn materialen die eindig zijn en die een hoge 
milieu-impact hebben’, stelt Fred van der Burgh 
(Stichting Agrodome, promoot duurzaam bouwen, 
red.). ‘De bouw, die qua milieubelasting 40 procent 
van alle sectoren voor haar rekening neemt, zou 
haar milieufootprint moeten reduceren door meer 
hernieuwbare materialen te gebruiken. Dan sla je, 
gezien het belang van de sector, ook gelijk een 
forse deuk in een pak boter.’

ECONOMISCH EN ECOLOGISCH 
 INTERESSANT
Van der Burgh stelt biobased bouwmaterialen 
niet alleen qua milieu-impact, maar ook op 
andere aspecten beter kunnen scoren dan mine-
rale of fossiele materialen. ‘Het zijn vaak lichtere 
materialen, wat gunstig uitpakt voor het vervoer 
en de toepassing on site (arbeidsomstandighe-
den). Bovendien zijn het vaak lokale grondstoffen, 
waardoor de lokale economie en werkgelegen-
heid meeprofiteert. Qua functionaliteit kunnen 
biobased materialen ook beter presteren dan 
minerale of fossiele materialen, bijvoorbeeld iso-
latiematerialen op basis van vlasvezels.’
Daarmee komen we op de kansrijke biobased 
materialen. Wat is het laaghangend fruit? Daan 
Bruggink van ORGA architect: ‘Hout is uitermate 
geschikt. Het is bekend en bewezen, is gemakke-
lijk te bewerken, hergroeibaar en veelzijdig, wat 
wil je nog meer? Daarnaast zien we goede moge-
lijkheden voor vlas, hennep, stro en schapenwol, 
voor isolatiedoeleinden of als component van bio-
composieten. Novalignum is een goed voorbeeld 
van een bedrijf dat, op basis van reststromen, 
tegels voor gevelbekleding produceert.’

BOUWPARADIGMA
Nu is hout een bouwmateriaal met een eeuwen-
lange track record, biocomposieten en biokunst-
stoffen als PLA of PHA zijn daarmee vergeleken 
‘embryonale’ producten. Daarmee wordt gelijk 
ook de vinger op de zere plek gelegd. Veel mate-

rialen, niet alleen biokunststoffen maar ook 
composieten, moeten zich nog bewijzen op 
lange(re) termijn. Elke sector, en zeker de bouw, 
wil geen risico’s lopen, mocht een bepaald mate-
riaal niet de levensduur hebben die de leveran-
cier heeft aangegeven. De bouw is, vergeleken 
met andere sectoren, ook niet de meest innova-
tieve sector, wat de introductie van nieuwe mate-
rialen niet bespoedigt. André Dorée (Construction 
Management & Engineering, Universiteit Twente) 
noemt het het bouwparadigma, waarbij de hoge 
concurrentiedruk in de sector (te) weinig ruimte 
biedt aan vernieuwingsdrang en innovatie. Het is 
voorstelbaar dat de situatie na het uitbreken van 
de crisis er niet beter op is geworden…
De marktvraag is een, de aanbodzijde vers twee. 
Bouwbedrijven moeten ook kunnen kiezen uit een 
assortiment, dat niet alleen qua functionaliteit, 
maar ook qua prijsstelling mee kan komen. 

GREENWORKS
Wie googelt op “biobased bouwmaterialen” 
komt al snel uit bij sites als Biobasedbouwen.nl 
(publiek/privaat) of Groenebouwmaterialen.nl. 
Een snelle scan van deze sites leert dat voor 
veel toepassingen al (deels) biobased producten 
en aanbieders op de markt zijn. 
Ook de reguliere tussenhandel heeft zich 
inmiddels op de markt van duurzame bouw-
materialen begeven. Zo heeft Raab Karcher 

een apart assortiment onder de Greenworks-
paraplu in het leven geroepen, waarin ook bio-
based producten zijn opgenomen. Gerhard 
Hospers, mede-verantwoordelijk voor Green-
works: ‘Bij Raab Karcher staat maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen hoog in het 
vaandel. Vanzelfsprekend proberen we onze rol 
hierin te nemen en om, op basis van eendui-
dige criteria, duurzamere producten aan te 
bieden. Biobased, of deels biobased, vormt een 
integraal onderdeel van Greenworks omdat 
deze materialen bijdragen aan een reductie 
van de CO2-uitstoot in de bouw en - minstens 
zo belangrijk - zorgen voor een comfortabel en 
gezond binnenklimaat.’

GEITENWOLLEN SOKKEN 
Hospers stelt dat Raab Karcher toekomst ziet in 
de opname van meer biobased producten en 
materialen binnen Greenworks. ‘Momenteel 
bieden wij een compleet hout- en plaatassorti-
ment afkomstig uit duurzaam beheerde bossen 
met FSC en PEFC, isolatiematerialen en dak-
platen voorzien van vlaswol, maar ook houtve-
zelisolatie. Ook lijnolieverf behoort tot het 
Greenworks assortiment.’ 
Vlas is een mooi voorbeeld van een product wat 
zich goed heeft doorontwikkeld, aldus Hospers. 
Dit wordt gebruikt als kern in Faay-wanden, als 
component in lijnolie (verf) en als isolatiemate-

BOUW VERGROENT LANGZAAM MAAR ZEKER 

BIOPLASTICS
Hernieuwbare kunststoffen worden nog slechts beperkt in de bouw toegepast. Een her-
nieuwbaar plastic in opkomst is PLA. Andere mogelijke hernieuwbare kunststoffen zijn 
polyhydroxyalkanoaten (PHB, PHA) en de verschillende cellulosederivaten zoals cellulose 
diacetaat (CA), en cellulose acetate-butyrate (CAB). Inmiddels zijn er op de markt ther-
moplastisch verwerkbare composieten die volledig uit natuurlijke grondstoffen zijn 
samengesteld. Bijvoorbeeld biopolymeren als PLA of PHA gevuld met lignine of zetmeel 
en/of versterkt met cellulosevezels. 

Een deel van het Greenworks-assortiment.
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riaal. ‘Van de laatstgenoemde toepassing is de 
omzet sterk – met een factor 3 - gestegen.’
Het succesverhaal van vlas en de uitbreidings-
plannen van biobased ten spijt, loopt de afzet 
van deze producten nog niet zoals het zou 
moeten, aldus Hospers. ‘Wij merken dat som-
mige biobased producten nog niet worden 
gezien als volwaardige bouwmaterialen en een 
geitenwollensokken-etiket op krijgen geplakt. 
Hiermee doen wij deze producten beslist tekort 
en heeft het meer te maken dat onbekend 
onbemind maakt.’

BIOBASED RENOVEREN IN 
 KRUININGEN
Hebben biobased materialen nog niet de main-
stream bereikt van aannemers, bouwbedrijven 
en klussende particulieren, inmiddels stromen 
deze geleidelijk maar zeker in. ‘Het zijn met 
name opdrachtgevers die vanuit idealistische 
overwegingen bij ons terecht komen’, aldus 
Daan Bruggink. ‘Deze partijen - woningbouw-
verenigingen, zorginstellingen, gemeentelijke/
overheidsinstanties - willen bijdragen aan een 
duurzame toekomst en kiezen doelbewust voor 
natuurlijke materialen.’
Om een biobased bouwmarkt - niet alleen de 
usual suspects, maar juist nieuwe materialen/
composieten - open te breken, zijn deze partijen 

BIOBETON
Beton is een succesnummer. Het is het meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld. Beton heeft ook zijn 
zwakke plek: onder druk kunnen er gemakkelijk scheuren ontstaan. Worden dergelijke scheuren te groot, 
dan leidt dat tot roest van de stalen bewapening. Zelfherstellend beton, een materiaal waar de onderzoe-
kers van de TU Delft aan werken, kan soelaas bieden. Door alkalifiele bacteriën - beton heeft een zeer 
hoge pH - in het betonmengsel te verwerken, is het mogelijk beton te maken met zelfherstellende eigen-
schappen. Daarbij maken de bacteriën calciumcarbonaat (kalksteen) aan uit 
calciumlactaat. De kalksteen vult de scheuren en maakt ze waterdicht. Het levert weinig tot geen bijdrage 
tot toename aan sterkte, maar daar is het ook niet voor ontwikkeld. Verder onderzoek is nu nodig, onder 
meer naar het scheppen van een leefomgeving waarin de bacteriën zoveel mogelijk calciumcarbonaat 
produceren en in hoeverre het zelfherstellende vermogen standhoudt onder de diverse afbraakmecha-
nismen, zoals het binnendringen van sulfaat en temperatuurschommelingen. Alle onderzoek wordt uit-
gevoerd in het Microlab van de TU Delft. 

broodnodig. Het Zeeuwse R&B Wonen is zo’n 
partij die haar nek uit heeft gestoken, gewoon 
door een wonig te renoveren met (deels) bioba-
sed materialen. Projectleider Laudie Bal: ‘We 
wilden, zeker ook uit oogpunt van de biobased 
ambities van de provincie, kijken naar de 
beschikbaarheid, de prijs en de performance 
van deze materialen.’
In de woning aan de Henri Dunantstraat in Krui-
ningen zijn verschillende materialen toegepast. 
Volgens Bal vormt het huis een mooie showcase 
en is het zaak om te monitoren of de biobased 
materialen doen wat ze moeten doen.

TECHNISCHE KRINGLOOP
Inmiddels is wel duidelijk dat niet alle materia-
len biobased kunnen zijn en dat biobased niet 

altijd de meest duurzame oplossing is. ‘Bioba-
sed is niet altijd mogelijk of betaalbaar, zie bij-
voorbeeld leidingwerk en bepaald sanitair. Dan 
moet je deze in een technische kringloop hou-
den, Cradle2Cradle dus. Dat betekent ook dat 
op een andere manier gerenoveerd moet wor-
den: minder verlijmen, maar zodanig werken 
dat afzonderlijke materialen zo goed mogelijk 
teruggewonnen kunnen worden voor herge-
bruik en niet voor sloop of verbranding.’
De monitoring van de gebruikte biobased mate-
rialen zal enkele jaren in beslag nemen, aldus 
Bal, al zijn de voordelen van veel materialen, 
bijvoorbeeld op gebied van vocht- en warmtere-
gulering, al bekend. ‘Klopt, maar we willen ook 
onderzoeken of alle opties wel zo duurzaam 
zijn. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Ver-
der willen we andere woningbouwverenigingen 
betrekken bij ons initiatief zodat we samen ook 
meer gewicht in de schaal kunnen leggen.’

KOKKELSCHELPEN VERSUS 
 KUNSTSTOF CHIPS
Een van de materialen dat gebruikt is in de 
Kruiningse woning, is een oer-Zeeuws product: 
kokkelschelpen van Isoschelp uit Yerseke. Het 
bedrijf prepareert en verkoopt de schelpen als 
vloerisolatiemateriaal. ‘De Romeinen gebruik-
ten al schelpen als vloerisolatie’, aldus direc-
teur Heleen Dingemanse. ‘Door hun hoge 
kalkgehalte (95 procent) zorgen de schelpen 
voor een betere vochtregulatie, er is nauwelijk 
optrekkend vocht en dus ook minder koude op 
het vloeroppervlak.’ 
Isoschelp moet wel concurreren met kunststof 
chips, lichter en goedkoper. ‘Klopt, maar deze 
scoren wel lager op bovengenoemde parame-
ters. We zien wel dat schelpen vaker worden 
toegepast: we hebben het afgelopen jaar schel-
pen verkocht, goed voor circa 1000 woningen.’
Bal onderschrijft het verhaal van Dingemanse, 
maar geeft ook aan dat kokkelschelpen niet per 
se duurzamer hoeven te zijn. ‘De schelpen 
moeten worden gewassen in zoet water, dat telt 
ook mee. Daarom is het goed dat dit onderzocht 
en gebenchmarkt wordt, zodat de afnemers 
gefundeerde beslissingen kunnen nemen.’ 

 

GREEN DEAL: GELIJK SPEELVELD
Eind 2013 werd de Green Deal Biobased Bouwen in het leven geroepen. Binnen deze Green Deal, waarin 
meer dan 30 partijen deelnemen, wordt gewerkt aan een bredere marktacceptatie van biobased materia-
len, producten en concepten in de bouw. 
‘Wij willen ons inspannen om de obstakels in de regelgeving en de onbekendheid van de mogelijkheden 
weg te nemen’, aldus Green Deal-woordvoerder Fred van der Burgh. ‘Bijvoorbeeld door biobased bouw-
materialen op te laten nemen op de MIA (Milieu-Investerings Aftrek)-lijst of door te communiceren over 
beschikbaarheid en toepasbaarheid. Uiteindelijk willen we dat er een gelijk speelveld voor biobased 
materialen en traditionele bouwmaterialen ontstaat.’ 
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NIEUWE 
MARKT-
KANSEN 

VOOR BIOPLASTICS
Om ons heen gebeurt veel op het gebied van de ‘bio-
based economy’ en ik ben verheugd dat er de laatste 
tijd veel activiteit is rondom bioplastics. Bioplastics 
zijn een zeer wezenlijk onderdeel van de biobased 
economy: behalve de voordelen van de verminderde 
afhankelijkheid van fossiele grondstoffen en de reduc-
tie in CO2 uitstoot, hebben bioplastics nog een ander 
groot voordeel: de kennis en toegevoegde waarde van 
bioplastics voor onze economie is vele malen groter 
dan andere biobased producten. Met andere woorden, 
als we in biobased economy de nadruk eens op 
 economy willen leggen, zouden we als BV Nederland 
bioplastics in ons hart moeten sluiten.
Zoals u in dit katern kunt lezen zijn veel kennis- en 
onderwijsinstellingen al druk bezig met bioplastics. 
Maar ook aan de marktzijde zien we nieuwe kansen. 
In navolging van Coca-Cola met de “plant-bottle” 
brengt nu ook het Nederlandse FrieslandCampina 
bioplastic verpakkingen op de Nederlandse markt. 

Midden mei was er een groot internationaal 
congres in Amsterdam waar de Neder-
landse brancheorganisatie voor bioplastics 
“Holland Bioplastics” werd gelanceerd. 
Holland Bioplastics heeft tot doel het 
 verbinden van partijen en delen van 
 informatie aangaande bioplastics.
De minister is bezig, in navolging van 
 Europese regelgeving, het gebruik van 
plastic draagtassen aan banden te leggen 

en overweegt voor bioplastics draagtassen 
een uitzonderingspositie te creëren. 

Het wordt hoog tijd dat ook de 
Nederlandse overheid de voor delen 
van bioplastics eens  duidelijk 
onderschrijft, zodat bioplastics 
DE drijvende kracht achter de 
biobased economy worden!

VOORWOORD INTRO BIOPLASTICS

FRANÇOIS DE BIE Marketing Director Bioplastics Corbion / Chairman of 
the Board European Bioplastics / Mede-oprichter Holland Bioplastics

D uidelijk is wel dat bioplastics, na een aarzelende start, een 
spectaculaire groeicurve hebben ingezet. Uit cijfers van 
 brancheorganisatie European Bioplastics, blijkt dat in 2012 

‘slechts’ 1,5 miljoen ton aan bioplastics werd geproduceerd. Dit jaar 
zal wereldwijd naar verwachting 2 miljoen ton worden geproduceerd 
en in 2018 maar liefst 6,75 miljoen ton. 
De groei wordt vooral voorzien voor niet-afbreekbare bioplastics. 
Christiaan Bolck, programma manager biobased materials bij 
 Wageningen UR Food & Biobased Research, ziet echter ook toepas-
singsmogelijkheden voor biologisch afbreekbare plastics waar de 
functionaliteit “biologische afbraak in een bepaald milieu” gevraagd 
wordt. Denk onder andere aan disposables of in specifieke applica-
ties als geotextiel. Bolck erkent dat het nichemarkten zijn. ‘Boven-
dien kun je bioplastics ook recyclen’, aldus Bolck.

VERPAKKINGEN GROOTSTE MARKT 
Inmiddels zijn bioplastics in tal van markten ingeburgerd. Verpak-
kingen, zowel flexibel als rigide, is met een volume-aandeel van bijna 
70 procent de belangrijkste markt. De afbreekbare varianten zoals 
PLA en zetmeelblends, nemen in deze markt circa 13 procent in 
beslag, het niet-afbreekbare deel wordt gedomineerd door de drop-
ins Bio-PET en Bio-PE. 

FOCUS OP EIGENSCHAPPEN EN      
       GRONDSTOFFEN NODIG

De vraag naar bioplastics zal de komende 
jaren fors groeien. Cruciaal in de doorbraak van 

 bioplastics, plastics vervaardigd op basis van 
natuurlijke grondstoffen, is dat niet alleen de 

b2b-markt, maar ook de consumentenmarkt in 
toenemende mate kiest voor deze producten. 

Daarvoor is wel dieper inzicht nodig in wat 
 consumenten ‘drijft’.

2
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FOCUS OP EIGENSCHAPPEN EN      
       GRONDSTOFFEN NODIG

Na verpakkingen zijn textiel, consumer goods, land- en tuinbouw, 
automotive en de bouwsector momenteel belangrijke markten, 
waarbij de verhouding niet-afbreekbaar/afbreekbaar varieert. Zo is 
land- en tuinbouw bij uitstek een markt voor afbreekbare bioplastics.
De bulk van de markt wordt zoals gezegd gevormd door drop-ins die 
een-op-een bestaande (bouwstenen voor) plastics kunnen vervangen. 
Bolck: ‘Het voordeel is dat deze bioplastics zonder noemenswaardige 
problemen in de plastics waardeketen kunnen worden ingepast. Het 
nadeel, voor de producenten van deze bioplastics, is dat ze alleen op 
prijs kunnen concurreren met fossiele plastics. Er zijn namelijk jammer 
genoeg nog weinig incentives om deze producten een ‘kontje’ te geven, 
terwijl dat wel gebeurt met bijvoorbeeld energie op basis van biomassa.’

GROEI IN VERSCHILLENDE DEELMARKTEN VOOR BIOPLASTICS

EXTRA FUNCTIONALITEITEN
De nieuwe bioplastics die op basis van hun eigenschappen een betere 
performance bieden, steken weliswaar qua volume schraal af tegen 
de Bio-PET’s van deze wereld, maar zijn qua prijsstelling wel minder 
afhankelijk van een fossiele benchmark. Een goed voorbeeld is PEF, 
een nu nog deels biobased plastic die betere barrière-eigenschappen 
(o.a. CO2, zuurstof) heeft dan PET, waardoor het frisdranken in klein-
formaatflessen langer houdbaar kan maken. In dit nummer van 
Agro&Chemie stelt Gert-Jan Gruter, CTO van Avantium, dat een 
betere performance ervoor kan zorgen dat afnemers in het begin een 
iets hogere prijs voor lief nemen. Naarmate het volume toeneemt, 
kan de prijs dan geleidelijk omlaag.  

Kuender ontwikkelde een touch screen op 
basis van PLA. Corbion leverde de lacticiden.

>>
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INTRO BIOPLASTICS

‘Onderzoeksmatig zit in de ontwikkeling van nieuwe bioplastics de 
meeste uitdaging en grootste toegevoegde waarde en daarmee (eco-
nomische) winst’, aldus Bolck. ‘In geval van drop-ins zit de economi-
sche en maatschappelijke winst vooral in het gebruik van alternatieve, 
hernieuwbare grondstoffen.’

PLA MARKT IN OPKOMST
Staat PEF nog in de kinderschoenen - grootschalige productie wordt 
bij Avantium opgestart in 2016 -, PLA is een nieuwe bioplastic die 
zichzelf al bewezen heeft. Momenteel ligt de mondiale productie, die 
wordt gedomineerd door het Amerikaanse NatureWorks, rond de 
180.000 en 200.000 ton per jaar. Het Duitse nova-Institute voorziet dat 
dit volume in 2020 rond de 800.000 ton zal liggen. 
‘Het succes van PLA ligt onder andere in de brede toepasbaarheid’, 
aldus Bolck. ‘Het kan in afbreekbare vorm in verpakkingen, bijvoor-
beeld in fast moving consumer goods, maar ook in producten met 
een langere levensduur worden toegepast.’ 
PLA krijgt in combinatie met andere polymeren, bijvoorbeeld polycar-
bonaat of ABS, andere functionaliteiten. Zo gebruikt de Taiwanese elec-
tronicaproducent Kuender een PLA-blend (op basis van melkzuur van 
Corbion Purac) voor een biobased touch screen. Waarom deze blend? 
Een hogere hitte- en impactbestendigheid, maar ook een betere look 
and feel, zie de gloss finish (glans, red.) van de PLA-blend.

GEEN CENT EXTRA
Het succesverhaal van PLA ten spijt, zijn er nodige hordes die bio-
plastics moeten nemen. Zo moeten de nieuwe bioplastics worden 
ingepast in de productieketen. Dat is niet altijd gemakkelijk. De 

grootste uitdaging ligt echter in de markt. Tech-
nologische obstakels zijn uit de weg te ruimen, 
maar markten openbreken is andere koek. 
Het goede nieuws is dat producenten van consu-
mentengoederen,  bijvoorbeeld Coca-Cola, Ford 
Motor Company, Danone en Audi, in toenemende 
mate (deels) biobased verpakkingsmaterialen en 
onderdelen gebruiken. De drijfveren om dat te 
doen, liggen onder meer in de eerder genoemde 
functionaliteiten, in het milieu-aspect (o.a. het 
terugdringen van de CO2 voetafdruk), en een lager 
soortelijk gewicht. Denk hierbij aan vervanging 
van glasvezel door natuurvezel.  
Het minder goede nieuws is dat de burger wel, 
maar de consument geen cent extra lijkt te willen 
betalen voor milieuvoordelen, mocht dat het geval 
zijn. Een green premium lijkt er niet in te zitten, 
waardoor producenten meerkosten niet 1-op-1 
door kunnen berekenen aan consumenten.

DASANI VERKOOPTOPPER IN PLANT BOTTLE
Het laatste statement wordt vaak opgetekend op 
bijeenkomsten zoals congressen of beurzen. Het 
verdient wel enige nuancering. In de praktijk blijkt 
dat biobased in de ene productgroep wel toege-
voegde waarde biedt en in een andere nauwelijks. 
Dat geldt zelfs binnen een categorie. 

Coca-Cola revitaliseerde in 2011 het kwakkelende Dasani (mineraal-
water) door het onder meer in een Plant Bottle te verpakken. In  hetzelfde 
jaar - en de jaren erna - was Dasani het snelst groeiende watermerk 
in de VS. Met andere woorden, het product werd niet duurder door de 
fles, maar een gestegen omzet en marktaandeel maakten dat meer 
dan goed. Een soortgelijke operatie voor de cola van Coca-Cola bracht 
echter geen noemenswaardige omzetplus met zich mee.
Hoe ook zij, meer inzicht is nodig in wat consumenten beweegt om 
biobased te kopen. Weten zij überhaupt wat biobased is? In welke 
 productgroepen ‘past’ biobased beter? Verschilt de consumenten-
acceptatie van land tot land? En ga zo maar door.
Er is daarom specifieker onderzoek nodig is om beter inzicht in con-
sumentwaardering te krijgen. Zo wil Wageningen UR samen met de 
voedselindustrie onder consumenten onderzoeken hoe zij aankijken 
tegen biobased voedselverpakkingen. Bolck: ‘De industrie heeft deze 
inzichten nodig om een keuze te kunnen maken voor het juiste type 
biobased verpakking. Momenteel is consumentenperceptie nog teveel 
een grijs gebied.’ 

AANDACHT IN HET ONDERWIJS
Vanwege het groeiende aandeel bioplastics, onder meer binnen 
de verpakkingsindustrie, is er ook in het onderwijs meer aan-
dacht voor productie en verwerking van bioplastics. In dit katern 
komen verschillende voorbeelden aan bod: van praktijkonder-
zoek in het Bioploymeren Applicatie Centrum in Breda tot PHA-
productie uit afvalwater.

Verpakkingen, zowel flexibel als rigide, is met een volume-aandeel van bijna 70 procent de 
belangrijkste markt.

GLOBALE PRODUCTIECAPACITEIT VAN BIOPLASTICS PER MARKTSEGMENT (IN 2013)
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Mijn moeder vroeg me laatst om eens uit 
te leggen wat ik eigenlijk doe. Dat ik voor 
de hogeschool werk, was inmiddels duide-
lijk. Maar ze had blijkbaar aan een vriendin 
willen uitleggen wat haar zoon deed en 
kwam er niet uit.

De uitleg dat ik bedrijven probeer te helpen 
om via het onderwijs en toegepast onder-
zoek aan innovaties te werken was natuur-
lijk niet genoeg. Dat ik daarmee help om 
alternatieven voor olie te vinden was al  
heel wat duidelijker. En ook dat we daarvoor 
maximaal waarde geven aan allerlei 
 biomassa, zoals resten van 
aardappelen en suikerbieten.

Via 'De Wereld Draait Door' 
had ze al wel gehoord van die 
jongen die de oceanen schoon 
wil maken door het plastic 
eruit te halen, de plastic soep. 
'Maar', zei ik, 'ik heb er alle 
vertrouwen in dat er binnen-
kort een veel betere oplossing is. Wij zorgen 
ervoor dat er producten komen waarvan het 
plastic afgebroken wordt en dus helemaal 
niet in het water terecht komt. En wie weet, 
zitten wij dan ook een keer in DWDD.'

Ik weet natuurlijk dat er vooral ook plastics 
moeten blijven die niet afbreekbaar zijn en 
die zouden dan met statiegeld kunnen zijn. 
Het zou toch mooi zijn als we allemaal  
in onze omgeving voorbeelden als deze 
vertellen. Niet vanuit de overheid beginnen, 
maar de maatschappelijke opinie echt 
 beïnvloeden waarna mensen gaan vragen 
om andere plastics. 
Ik weet zeker dat mijn moeder een van  
de eersten is die ermee aan de slag gaat. 
Wie doet er mee?

Han van Osch
portfoliomanager Kenniscentrum,  

Centre of Expertise Biobased Economy

CoE COLUMN

PRATEN OVER  
BIOPLASTICS

KENNIS

KOSTENBESPARING 
DOOR PHA UIT 
 AFVALWATER 

Ondanks de goede eigenschappen van PHA is deze bouwsteen voor  bioplastic 
nog een ondergeschoven kindje in de biobased economy. De reden:  

de kostprijs is hoog. Ligt in afvalwater de oplossing?

PolyHydroxyAlkanoaten (PHA’s) zijn als bioplastic toepasbaar in 
tal van producten. Toch heeft PHA de biobased markt nog niet 
veroverd. Dick Bonarius, docent bij Van Hall Larenstein (VHL): 
‘Het proces om PHA te zuiveren uit bacteriën is intensief. 
 Daarnaast is  suiker, een gangbare grondstof voor productie van 
PHA, relatief duur.’ Op VHL begeleidt Bonarius onderzoek naar 
manieren om de kostprijs te verlagen, vaak naar aanleiding van 
praktijkvragen van bedrijven. ‘Studenten onderzoeken bijvoor-
beeld hoe we grondstoffen als suiker, vetzuren en plantaardige 
materialen geconcentreerder kunnen maken, zodat minder 
voorbewerking nodig is. Daarnaast kijken we naar andere grond-
stoffen, zoals organische reststromen en afvalwater.’ 

EENVOUDIG AFVALWATER
Dat laatste deed ook waterzuiveringsbedrijf Paques uit Balk. Het 
bedrijf deed pilots bij onder andere Mars en kartonproducent 
Eska. De kostenbesparing door PHA uit afvalwater te ontwikke-
len is volgens René Rozendal, Head of Emerging Technologies 
bij Paques, fors. ‘Met afvalwater als grondstof kom je zeker 
onder de drie euro per kilo. Dat scheelt de helft met conventio-
nele fermentatie.’ Het ene afvalwater is het andere niet, merkte 

Rozendal. ‘Mars heeft relatief 
eenvoudig afvalwater, omdat er 
al veel suikers in zitten. Het 
afvalwater van Eska is al iets 
complexer, maar ook dat gaat 
goed.  Binnenkort starten we met 
een pilot in de GFT-industrie. 
Daar is het nog ingewikkelder, 
omdat je van vaste massa uit-
gaat. Die massa moet je eerst 
vloeibaar maken door het om te 
zetten in vetzuren.’

Studenten werken met PHA-
producerende bacteriën in het  
microbiologie-lab van VHL.

Dick Bonarius Hogeschool VHL
dick.bonarius@wur.nl
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1. WELKE ONTWIKKELINGEN RONDOM 
 BIOPLASTICS BEN JE DE LAATSTE 5-10 JAAR 
IN JE WERK TEGENKOMEN?
‘ Om eerlijk te zijn was ik tien jaar geleden 

met heel andere dingen bezig. Mijn beeld van 
de laatste vijf jaar is dat er nog veel wordt 
geworsteld met het verschil tussen hernieuw-
baar (uit biomassa gemaakt) plastic en bio-
afbreekbaar plastic. In afbreekbaar plastic 
zijn productiebedrijven minder geïnteresseerd. 
Gelukkig draait de publieke opinie hier wel 
steeds meer naartoe, mede door problemen 
als de "plastic soep".’

2. WAAR LIGGEN DE GROOTSTE UITDAGINGEN 
VOOR BEDRIJVEN?
‘ Het obstakel voor bedrijven die willen over-

stappen naar hernieuwbaar bioplastic zal de 
prijs zijn: in vergelijking met fossiel-gebaseerd 
plastic is de investering groter. Ook is de onbe-
kendheid met de voordelen van bioplastics een 
obstakel. Daarom is het goed om aspecten 
zoals "carbon footprint", afbreekbaarheid en 
het zelfhelend effect van bioplastics in ons 
HBO-curriculum te brengen.’

3. KUN JE EEN VOORBEELD NOEMEN VAN EEN 
SUCCESVOLLE ONDERZOEKSOPDRACHT?
‘ In het Raak-Pro-Biopolymeren programma zijn 

in drie jaar tijd meer dan 70 projecten uitge-
voerd met mkb-bedrijven. Wij  hebben 
 geïnvesteerd in onder andere een mini-
spuitgiet machine, mini-extruder en 
een mini-compounder: hierin zijn 
geen kilogrammen granulaat 
nodig, grammen zijn genoeg. 
Dit heeft de realisering van idee 
naar labschaal en daarna de 
sprong naar productieschaal in 
veel projecten mogelijk gemaakt.’

 ‘WE WETEN PRECIES HOE WE HET 

            PRODUCTIEPROCES 
             KUNNEN STUREN’ 

Binnen Wageningen UR wordt op 
grote schaal samengewerkt met 
bedrijven. Dat helpt niet alleen 

het bedrijf zelf vooruit, maar ook 
de biobased economy in het algemeen. 

Prof. Dr. Harry Bitter: ‘De kennis over de 
 eigenschappen van bijvoorbeeld bioplastics 

wordt alleen maar groter.’

Prof. dr. Harry Bitter is voorzitter van de leerstoelgroep Bioba-
sed Chemistry and Technology van Wageningen UR, waar op 
verschillende manieren wordt samenwerkt met bedrijven. Bit-

ter: ‘Er lopen binnen onze leerstoelgroep zowel grote consortia zoals 
Be-Basic, als kleinschaligere onderzoeksprojecten waarbij AIO’s 
(promovendi, red.) werken aan hun eigen onderzoeksvraag. Een voor-
beeld is een onderzoek naar PolyHydroxyAlkanoaat (PHA) en PolyHy-
droxyButyraat (PHB) uit afvalwater. De onderzoeker kijkt hierbij heel 
inhoudelijk naar specifieke condities van het materiaal, bijvoorbeeld 
of PHB het beste op 80, 100 of 120 graden te verwerken is.’ 

Wageningen UR begeleidt bedrijven ook bij het analyseren en verbe-
teren van het ontwikkelingsproces. ‘Met Avebe bekijken we hoe we de 
productieketen van zetmeel naar bioplastics kunnen optimaliseren. 
Daar blijkt ergens in het midden een zwakke schakel in te zitten 
(waar precies wil Bitter in verband met geheimhouding niet zeggen, 
maar het heeft betrekking op de chemische conversie, red.). Op het 
moment dat een bedrijf met zo’n vraag bij ons binnenkomt, gaan 
onze modelleerders aan de slag om de gehele keten in kaart te bren-

Harry Bitter

VRAAG&ANTWOORD

JACK VAN SCHIJNDEL
Docent-onderzoeker, Biopolymeren 

Onderzoeksgroep Avans Hogeschool

in drie jaar tijd meer dan 70 projecten uitge-

 geïnvesteerd in onder andere een mini-

CBBEQ&A
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 ‘WE WETEN PRECIES HOE WE HET 

            PRODUCTIEPROCES 
             KUNNEN STUREN’ 

gen en te kijken op welke plekken deze verbeterd kan worden. Door 
in te zoomen op de zwakke plek en door samen te werken met de 
mensen in het lab kunnen we het proces optimaliseren.’

PROCES KUNNEN STUREN
Bitter merkt dat de kennis over specifieke materialen, waaronder 
bioplastics, de laatste jaren enorm is toegenomen. ‘Neem de koffie-
beker van bioplastic die Corbion heeft ontwikkeld. Tien jaar geleden 
viel die nog in elkaar zodra je er hete koffie in deed. Nu weten we 
precies hoe we het materiaal en het productieproces zo kunnen stu-
ren dat de beker wel hittestabiel is. Dankzij onderzoek met bedrijven 
wordt de kennis over materiaaleigenschappen alleen maar groter.’ 
Een hobbel die nog wel genomen moet worden heeft te maken met 
de kosten. Volgens Bitter is het ontwikkelen van bioplastics op dit 
moment iets duurder dan traditionele plastics; enerzijds omdat er 
extra stappen nodig zijn en anderzijds omdat de keten er nog niet 
volledig op is ingericht. Bitter: ‘Uiteindelijk hangt het van de cultuur 
in het bedrijf af of het wil investeren in onderzoek en ontwikkeling, of 
kiest voor de zekerheid van gewone plastics. Wat voor bedrijven wel 
een extra afweging kan zijn, is dat de materiaaleigenschappen van 
bioplastics in sommige gevallen beter zijn dan traditionele plastics. 
De PEF-fles van Avantium heeft bijvoorbeeld betere barrière-eigen-
schappen dan een fles van het normale PET.’

VERDER KIJKEN DAN EIGEN VAKGEBIED
Onderdeel van het vaste curriculum van (master)studenten van 
Wageningen UR is het Academic Consultancy Training (ACT) pro-
gramma. Een bedrijf met een concrete onderzoeksvraag kan hierbij 
een beroep doen op studenten, die in acht weken en onder begelei-
ding van een ervaren onderzoeker het probleem in kaart brengen. 
Linda van Os: ‘Voor het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) is 
onderzoek gedaan naar reststromen van aardappelen. De studenten 
bekeken hoe componenten in de reststromen geïsoleerd kunnen 

worden voor bijvoorbeeld bioplastics, op zo’n manier dat het ook 
commercieel interessant is.’ In een onderzoeksgroep zitten studen-
ten van verschillende opleidingen bij elkaar, zodat ze verder leren 
kijken dan hun eigen vakgebied. Van Os: ‘Iemand van de opleiding 
Plant Biotechnology kijkt natuurlijk heel anders naar de aardappel 
dan een student Nutrition & Health.’  

Neem met vragen over bioplastic, stages, 
afstudeervakken en ACT-projecten contact op met 

Brenda Israel of met onderwijsloket.

Brenda Israel Centre for Biobased Economy
brenda.israel@wur.nl  

De koffiebeker van PLA, ontwikkeld door Corbion
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            BAC: 

VAN IDEE TOT    

    NULSERIE
Nog voor de zomer opent het vernieuwde 

 Biopolymeren Applicatie Centrum haar deuren 
op de TechLog Campus in Breda. In het centrum 

 kunnen ondernemers hun (product)ideeën 
tot wasdom brengen en experimenteren met 

materialen. Thijs Rodenburg: ‘Oorspronkelijk 
was het BAC vooral een doorgeefluik. Nu gaan 

er echt dingen ontwikkeld worden.’

Een jaar of tien geleden richtte Aaik Rodenburg in samenwer-
king met Syntens (nu Kamer van Koophandel) en Rewin de 
stichting Biopolymeren Applicatie Centrum op, met het doel 

om de verkoop van bioplastics te bevorderen. Het BAC had geen 
fysieke locatie maar wel een virtuele omgeving waar ondernemers 
terecht konden met hun vragen over bioplastics. Thijs Rodenburg, 
tegenwoordig directeur van Rodenburg Biopolymers: ‘Mensen kon-
den het BAC een email sturen met hun vraag of verzoek, waarna ze 
door ons werden doorgeleid naar een producent of het meest 
geschikte materiaal. Het BAC was eigenlijk meer een doorgeefluik 
dan een plek waar producten van bioplastic worden ontwikkeld. Dat 
laatste gaat nu wel gebeuren.’

MENUKAART VAN MOGELIJKHEDEN
In samenwerking met het Centre of Expertise Biobased Economy en de 
gemeenten Oosterhout en Breda werd het BAC getransformeerd tot 
een fysiek centrum waar ondernemers niet alleen kun kennis over bio-
plastics kunnen bijspijkeren, maar ook zelf aan de slag kunnen gaan. In 
de werkplaats van het BAC staan onder meer een spuitgietmachine, 
3D-printers en diverse test- en meetapparatuur. Om te experimenteren 
met materialen is een breed assortiment aan granulaten en filamenten 
aanwezig. Maurice van Londen, projectleider van het Centre of Exper-
tise Biobased Economy, benadrukt dat het BAC echt is bedoeld als 
experimenteerruimte. ‘Grootschalige productie zal hier niet plaatsvin-
den. In plaats daarvan gaan ondernemers van idee naar materiaalon-
derzoek, om vervolgens een nulserie van het product te ontwikkelen. 
Hiermee kunnen ze onderzoeken of het product aanslaat op de markt 
en of het ontwikkelde prototype werkt.’ Hoewel de precieze route voor 
elke ondernemer anders is, verwacht Rodenburg na verloop van tijd 
wel een duidelijke lijn aan te kunnen geven die ondernemers kunnen 
volgen. ‘Uiteindelijk moet er een soort menukaart van mogelijkheden 
komen. Voor de ondernemer is dan direct duidelijk welke stappen geno-
men moeten worden en hoeveel tijd het proces in beslag neemt.’
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Het is druk op de catwalk van biobased. De 
zoektocht naar (en etalering van) innova-
tieve toepassingen is in volle gang. Knappe 
koppen richten zich (terecht) op raffinage-
kansen om de op olie-gebaseerde plastics 
te vervangen door bio-logischer materiaal. 

De technische kant van de transitie is in dit 
model oplosbaar, echter, de sociaaleconomi-
sche kant van een waardevol businessmodel 
is minstens zo belangrijk. Welke klant willen 
we eigenlijk bereiken met die plastics en wil 
die er ook voor betalen? Wat is de meer-
waarde van de propositie? Welke partijen 
kunnen samenwerken en hoe 
committeren we die? 

Allemaal vragen die een 
eureka lab-moment kan doen 
verbleken wanneer het niet 
onderzocht wordt. Twijfels over 
geld verdienen en onzekerhe-
den over beschikbaarheid van 
grondstoffen kunnen kansrijke 
innovaties aardig frustreren, vertragen en 
dwarszitten. Die knelpunten brengen we bij 
Inholland in Delft in kaart. In mijn onderzoeks-
domein, dat wordt ondersteund door o.a. 
CBBE, Bio Base Westland, Greenport Venlo 
als ook de innovatiefondsen van Rabobank 
Westland en Zuid-Holland Midden, kijken we 
naar de cross-sectorale samenwerkingen in 
deze ontwikkelingen, denk aan composietge-
bruik in straatmeubilair en brommers, ver-
pakkingen van en voor tomaten, telen op 
inhoudsstoffen, et cetera. 

De technische hoogstandjes moeten daadwer-
kelijk het lab ontstijgen en de markt op. Soms 
met een pakkend verhaal en soms met stevig 
marktonderzoek. Pas dan zijn we als klein 
landje echt slim bezig met kansen verzilveren.

Alex van der Zwart,
Onderzoeker en docent opleiding Tuinbouw 

en Agribusiness CBBE, Hogeschool Inholland Delft 
domein Agri,  Food en Life Sciences

KANSRIJKE EN RENDABELE 
BEDRIJVIGHEID?

HET HELE PROCES GEDEKT
Als het aan Rodenburg en Van Londen ligt, zullen de eerste produc-
ten binnen enkele weken al uit de machine rollen. Als producent van 
granulaten zal Rodenburg Biopolymers regelmatig in het centrum 
aanwezig zijn om bedrijven te adviseren over de meest geschikte 
grondstof. Ook experts op het gebied van design en marketing wor-
den aangetrokken om zo het hele productieproces af te kunnen dek-
ken. Overigens behoren niet alleen bedrijven, maar ook studenten, 
scholieren en particulieren tot de doelgroep. Nieuwsgierige bezoe-
kers kunnen verschillende producten van bioplastic uit het BAC, denk 
aan een ijskrabber of speelgoedpoppetje, bekijken in de expositie-
ruimte. Daarnaast hoopt Rodenburg dat 3D-werkplaats FabLab zal 
aansluiten, zodat ook particulieren een product kunnen ontwikkelen. 
Studenten kunnen binnen het BAC bedrijven ondersteunen door bij-
voorbeeld onderzoek te doen naar materiaalsamenstelling en markt-
kansen of het ontwerpen van matrijzen.  

Maurice van Londen Centre of Expertise Biobased Economy
m.vanlonden@avans.nl
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I n 2012 ging het SIA-RAAK-PRO project ‘Functionele stabiliteit van 
biopolymeren’ van start. In dit project kunnen (mkb)-bedrijven 
vraagstukken omtrent biopolymeren laten onderzoeken door stu-

denten van Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen en Wageningen 
UR. Het project is inmiddels over de helft en tot nu toe zijn al 
70 vraagstukken opgepakt. Een belangrijk onderdeel van het pro-
gramma is onderzoek naar 3D-printen en filamentontwikkeling. Het 
FabLab in Breda is een van de organisaties die de expertise van Avans 
inschakelde. Charlotte Jansen, directeur van FabLab Breda: ‘Bij toe-
val hoorde ik dat Avans over een extrusiemachine beschikt en dus 
filamenten kan ontwikkelen. Er zijn maar weinig smaken rondom 
3D-printen: in de meeste gevallen wordt PLA gebruikt. Het is daarom 
interessant om te onderzoeken of ook andere materialen, in ons 
geval Solanyl uit aardappelzetmeel (ontwikkeld door Rodenburg 
Biopolymers, red.), geschikt zijn als printmateriaal.’ 

MATTE UITSTRALING
Met granulaat van Solanyl werd een filament gemaakt, waarna de 
eerste testproducten uit de printer ‘druppelden’. Voor veel objecten 
gaf Solanyl een goed resultaat. Jansen: ‘De prints van Solanyl heb-
ben een matte uitstraling, waardoor je niet meer vastzit aan de glan-
zende plastic uitstraling van PLA. Ook de printlijnen zie je met Solanyl 

Wat zijn de kansen van Solanyl uit aardappelzetmeel als filament 
voor 3D-printen? Op dat vraagstuk stortten studenten van Avans 
Hogeschool zich vorig jaar voor opdrachtgever FabLab Breda.  

Printen met Solanyl bleek goed mogelijk, maar in de 
 materiaal eigenschappen is nog wel winst te behalen. 

minder goed.’ Toch is er nog wel winst te behalen, onder meer op de 
sterkte van het materiaal. Omdat Solanyl brosser is dan PLA, breekt 
het geprinte product makkelijker. Bovendien duurt het – in vergelij-
king met PLA – langer om een product van goede kwaliteit te printen. 
Het printen met Solanyl geeft het beste resultaat bij een printsnel-
heid van 50 mm/s, ten opzichte van 90mm/s bij PLA.

TEMPORARY ART
Het FabLab Breda onderzoekt nu of het lukt om een stoel te printen 
met het Solanyl-filament. Daarnaast zijn composteerbare producten 
van Solanyl uitermate geschikt als temporary art, vindt Jansen. Denk 
bijvoorbeeld aan een geprint kunstobject voor in de tuin dat na ver-
loop van tijd vergaat. Jansen vindt het belangrijk om onderzoek te 
blijven doen naar biobased (print)materialen. ‘Op dit moment worden 
veel kleine prulletjes geprint. Als je dan toch print, kun je maar beter 
zo weinig mogelijk schade aanrichten aan het milieu.’  

Wilt u meer weten over het SIA-RAAK-PRO project 
‘Functionele stabiliteit van biopolymeren’,

 neem dan contact op met projectleider Jappe de Best
(jh.debest@avans.nl)

CoE

Wat zijn de kansen van Solanyl uit aardappelzetmeel als filament 
voor 3D-printen? Op dat vraagstuk stortten studenten van Avans 
Hogeschool zich vorig jaar voor opdrachtgever FabLab Breda.  

Printen met Solanyl bleek goed mogelijk, maar in de 
 materiaal eigenschappen is nog wel winst te behalen. 

Wat zijn de kansen van Solanyl uit aardappelzetmeel als filament 
voor 3D-printen? Op dat vraagstuk stortten studenten van Avans 
Hogeschool zich vorig jaar voor opdrachtgever FabLab Breda.  

Printen met Solanyl bleek goed mogelijk, maar in de 
 materiaal eigenschappen is nog wel winst te behalen. 

FABLAB ONDERZOEKTFABLAB ONDERZOEKTFABLAB ONDERZOEKT
SOLANYL ALSSOLANYL ALSSOLANYL ALS

PRINTMATERIAALPRINTMATERIAALPRINTMATERIAAL
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I n de wortel van de Taraxacum kok-saghyz, oftewel 
de Kazachstaanse paardenbloem, zit een relatief 
hoog percentage (3 tot 10 procent) latex, de basis 

van hoge kwaliteit rubber. Anker Sørensen, VP New 
Business bij KeyGene: ‘Helaas is het maar een klein 
plantje en niet te vergelijken met gewassen met een 
hoge opbrengst, zoals de suikerbiet. Daarom bekijken 
we nu hoe we dit plantje kunnen veredelen tot een vari-
ant die meer lijkt op de Nederlandse paardenbloem: 
met  dikkere wortels en daardoor meer latex erin.’ Key-
Gene onderzoekt hoe het de groeikracht van de Neder-
landse paardenbloem kan combineren met het hoge 
percentage rubber in het Oost-Europese plantje, door 
de twee varianten te kruisen. 

MAXIMALE OPBRENGST
Als wilde plant ligt de opbrengst rond de 200 kilo rubber 
per hectare, veredeld als plant met dikkere wortels kan 
dat oplopen tot 500-700 kilo per hectare. Door de 
Kazachstaanse paardenbloem te kruisen met de Neder-
landse ligt de opbrengst naar verwachting nog hoger: 

In de bergen in het zuidoosten van Kazachstan groeit een klein plantje met waardevolle 
stoffen in zijn wortels. De plant bevat niet alleen bouwstenen voor rubbertoepassingen 

zoals autobanden, ook productie van bioplastics is mogelijk. Biotechnologiebedrijf 
 KeyGene doet  proeven om het maximale uit de wortels te halen. 

1000 kilo per hectare. Uiteindelijk is een fabriek nodig om 
de rubberproductie van het latex in de plant uit te voeren.  

BOUWSTEEN VOOR BIOPLASTICS
In 2012 heeft bandenfabrikant Vredestein het rubber uit 
paardenbloem al toegepast in een autoband. KeyGene 
kijkt nu ook naar ontwikkeling van rubber van hogere 
kwaliteit, geschikt voor bijvoorbeeld gymschoenen en 
medische handschoenen. Studenten en onderzoekers 
van CAH Vilentum ondersteunen de R&D activiteiten van 
KeyGene door deelonderzoeken op het gebied van de 
paardenbloem. Ondertussen onderzoekt samenwer-
kingspartner Wageningen UR ook een andere stof in de 
wortel: inuline. Deze stof (het inulinegehalte in de wortel 
is ongeveer 30 procent) kan gebruikt worden als bouw-
steen voor bioplastics. 

BBE

KEYGENE 
PERFECTIONEERT 

 PAARDENBLOEM ALS 
 RUBBERLEVERANCIER

Zaaiingen van de Kazachstaanse paardenbloem.

Michiel Klaassen CAH Vilentum
m.klaassen@cahvilentum.nl
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IN DE DIGITALE KENNISOMGEVING VAN AGRO&CHEMIE LEEST U 
MEER OVER DE ACTIVITEITEN WAAR HET CENTRE FOR  BIOBASED 
ECONOMY EN HET CENTRE OF EXPERTISE  BIOBASED ECONOMY BIJ 
BETROKKEN ZIJN. 

MISVERSTANDEN OVER BIOPLASTICS 
De Biopolymeren Groep van Avans Hogeschool doet niet alleen onderzoek naar de ontwikkeling van bioplastics, 
maar wil ook misverstanden over bioplastics uit de weg ruimen. 

Niet alle bioplastics zijn bioafbreekbaar en niet alle (afbreekbare) plastics komen voort uit biomassa. Bij sommige 
bedrijven zijn de bestaande opvattingen over biopolymeren wel bekend, maar veel bedrijven die samenwerken met 
Avans Hogeschool zijn niet op de hoogte van de verschillen. Luiz Canalle, docent en onderzoeker bij Avans: ‘Een mis-
verstand over het eindstadium van een plastic kan bij bedrijven die overwegen over te stappen op bioplastics snel de 
deur dichtgooien. Minstens zo belangrijk als onderzoek naar materialen is daarom de verspreiding van kennis over 
het verschil tussen biobased en bioafbreekbaar.’  

> Lees het volledige artikel op www.agro-chemie.nl/kennis-innovatie

STRO ALS MODELGRONDSTOF
Op HAS Hogeschool doen studenten onderzoek naar verwaarding van diverse agrarische reststromen. 
 Onderdeel van het vaste curriculum is het stro-practicum, waarin studenten de eigenschappen van stro 
 onderzoeken voor ontwikkeling van polymelkzuur (PLA). 

Ondanks dat stro in de praktijk nog niet veel wordt gebruikt, is het volgens onderzoeker Rob Bakker zeer geschikt voor 
gebruik in het onderwijs. Rob Bakker: ‘Dat stro nog niet op grote schaal wordt gebruikt heeft onder andere te maken met 
de relatief hoge prijs: je betaalt al gauw 80 tot 100 euro per ton. Op kleine schaal, zoals in het onderwijs, kun je er wel 
goed mee experimenteren omdat het model staat voor meer gangbare stoffen, zoals bermgras.’

> Lees het volledige artikel op www.agro-chemie.nl/kennis-innovatie
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en het CENTRE OF EXPERTISE BIOBASED ECONOMY.
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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!
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T ijdens de Plant Based Summit, die be-
gin april in het Noord-Franse Lille 
werd gehouden, sprak Agro & Chemie 
met Willem Sederel (Biobased Delta) 

en Christophe Luguel (IAR) over de samenwer-
king tussen beide clusters. 
Bijna een jaar eerder, in januari 2014, onderte-
kenden IAR en Biobased Delta een zogenaamd 

Memorandum of Understanding, een drie jaar 
durend traject waarbij de clusters op verschil-
lende niveaus samen gaan werken, zoals de 
uitwisseling van (onderzoeks)gegevens, geza-
menlijke R&D-trajecten, aanvragen voor Euro-
pese fondsen, deelnames aan congressen en 
beurzen enzovoort.
Destijds verklaarde Sederel dat de synergie 

tussen beide clusters een impact zal hebben 
op de ontwikkeling van een gezonde en welva-
rende bio-economie in Europa. Een jaar later 
delen IAR en BBD een stand tijdens het gere-
nommeerde congres/vakbeurs Plant Based 
Summit. Maar is toch zeker meer gebeurd dan 
alleen dat?

Willem Sederel:
‘In een relatief korte tijd hebben IAR en Biobased 
Delta al in verschillende settings samengewerkt. 
Kort nadat het Memorandum was ondertekend, 
bezocht een delegatie van Biobased Delta de bio-
based vakbeurs SINAL in Châlons-en-Cham-
pagne. Het was bemoedigend en verfrissend om 
te zien dat de Nederlandse ambassade zeer actief 
was om Nederlandse bedrijven naar de SINAL te 
trekken. De ondernemingen die de beurs bezoch-
ten, vonden het een vruchtbaar bezoek. Het was 
niet zozeer een kwestie van grote aantallen 
(bezoekers), maar meer van de kwaliteit van de 
contacten en de uitwisseling van ideeën. Ook zijn 
er contacten gelegd, waarbij bedrijven ervaringen 
presenteerden tijdens andere bijeenkomsten, 
zoals een Frans bedrijf dat sprak over een bioba-
sed vervanger van fenol formaldehyde harsen tij-
dens een Biorizon-workshop (over bio-aromaten, 
red.) op de EFIB in Reims.’

Europeanen hebben soms de neiging om hun sterke kanten af te zwakken, dit in 
tegenstelling tot andere continenten. Het is niet anders in de ontwikkeling van de 
biobased economy. Gelukkig hebben verschillende internationale clusters de handen 
ineen geslagen om voldoende kritische massa te behalen in onderzoek en valorisatie.

Tekst Lucien Joppen Beeld IAR, Biobased Delta

‘ EUROPA NIET  
HET VERLOREN 
 CONTINENT’

De ondertekening van het Memorandum in januari 2014.



BIOBASED- 
LINGEN INTEGREER!

Soms duizelt het mij, al die ingewikkelde termen. Bij woor-
den als ‘lignocellulose’ en ‘nutraceuticals’ krijg ik ook niet 
direct een fladderend lentegevoel. Het is de taal van de Bio-
based-lingen, van hen die tot de Biobased Economy-paro-
chie behoren.
Als ambassadeur van het Centre of Expertise Biobased Eco-
nomy (CoEBBE) heb ik de afgelopen maanden veel bedrijven 
van allerlei pluimage bezocht. Daarbij kwam een groot scala 
aan wensen en eisen om te verduurzamen (al dan niet bioba-
sed) aan de oppervlakte. Vragen die makkelijk te beantwoor-
den zijn, maar ook vragen die diepgaander onderzoek vergen. 
Maar de vragen worden nooit gesteld in Biobased-lingen 
taal. Wel in plat Brabants of onversneden Amsterdams. Dat 
vergt een vertaalslag. 
Mijn ervaring is dat de niet-ingewijden zich niet gaan verdie-
pen in wat biobased nu inhoudt. De doorsnee mkb-er is 
namelijk druk genoeg met zijn eigen bedrijf. Ze willen 
gewoon een onderdeeltje van bioplastic, een milieuvriende-
lijke verf of een minder chemisch middeltje. Waarom? 
”Omdat de klant dat steeds vaker wil”, is het antwoord. En 
juist hier ligt volgens mij de belangrijkste uitdaging voor de 
Biobased-lingen. Kom uit je hol, investeer in kruisverban-
den, in simpele communicatie, in samenwerking. Presen-
teer jezelf of laat dat doen. Kom van het Biobased-lingen-eiland 
af en maak de wereld fan van je vinding. Integreer met de 
rest van de wereld die plat Brabants of onversneden Mokums 
praat! 
Martijn Messing, duurzame doener van het eerste uur, 
schetst in zijn lezingen dat succesvolle duurzame verande-
ringen voor 25 procent bestaan uit technische innovatie, de 
andere 75 procent is sociale en communicatieve innovatie. 
Ongeacht over welke branche het gaat. Hoewel ik in meer-
dere sectoren actief ben, liggen mijn roots in de tuinbouw, 
wellicht de meest innovatieve branche van Nederland. Ech-
ter, deze sector staat financieel op de rand van de afgrond. 
De toegevoegde waarde wordt spijtig genoeg onvoldoende 
her-, noch erkend, laat staan betaald. Gelukkig zijn er hele 
positieve uitschieters. Zij die de 75 procent ten volle benut 
hebben. Laten we die les ter harte nemen. 
Dus Biobased-lingen, innoveer, maar bovenal integreer! 

Vincent van Rijsewijk, 
 biobased ondernemer PEP Business Creators BV

COLUMN
Christophe Luguel:
‘Bio-aromaten is een schoolvoorbeeld van een domein waarop zowel IAR als 
Biobased Delta actief zijn. Beide clusters verwachten veel van bio-aromaten 
en hebben dan ook onderzoeksprogramma’s opgezet, gebaseerd op ver-
schillende feedstocks. Omdat IAR meer vanuit de primaire sector is opgezet, 
gezien de economie in Noord-Frankrijk, en BBD meer vanuit de chemie, zijn 
synergiën evident. Let wel dat het opzetten van een internationaal cluster tijd 
en energie zal vergen. Kijk maar hoeveel moeite het kost om een nationaal 
cluster op de kaart te zetten, laat staan een grensoverschrijdend cluster. 
Vooral nu de clusters ook hun netwerk hebben uitgebreid naar het Verenigd 
Koninkrijk (BioVale) en Duitsland (Bio-economy Cluster Sachsen Anhalt).’

Sederel:
‘Door deze verbindingen is de ontwikkeling van een Europese bio-econo-
mie duidelijker op het netvlies van nationale overheden en de Europese 
Commissie gekomen. Verscheidende DG’s (directeur-generaals, red.) van 
bijvoorbeeld Regionale Ontwikkeling en Onderzoek hebben een verdere 
internationale samenwerking toegejuicht. Het idee is kristalhelder: als 
onderzoek en valorisatie te gefragmenteerd plaatsvinden, zal de econo-
mische en maatschappelijke impact lager uitvallen. Het is ook niet ver-
standig als clusters vrijwel identiek onderzoek uit gaan voeren of dure 
laboratoria en pilot plants gaan bouwen. Je kunt dan beter onderzoeks-
gegevens en facilities delen.’

Luguel:
‘Onderzoek is in de ogen van IAR en BBD - en overigens ook van de clus-
ters - gericht op innovatie. Onderzoek transformeert geld in kennis, inno-
vatie zet deze kennis weer om in geld. We moeten ons niet af laten 
schrikken door het idee dat Europeanen succesvoller zijn in de eerstge-
noemde activiteit. Toegegeven, andere continenten hebben op gebied van 
flagship projects en commerciële fabrieken hogere ogen gegooid. Ver-
schillende factoren spelen hierbij een rol: toegang tot voldoende bio-
massa, de nabijheid van consumentenmarkten, energieprijzen, human 
capital et cetera. We moeten onszelf niet onderschatten op deze parame-
ters. Europa heeft een grote en welvarende binnenmarkt, een volwassen 
chemische sector, aanzienlijke hoeveelheden aan biomassa dankzij een 
goed ontwikkelde agrofood- en bosbouwsector, en sterke publiek/private 
samenwerkingsverbanden. Ook hebben we met verschillende belangrijke 
diepzeehavens toegang tot biomassa van overzee.’

Sederel:
‘Er is sprake van een paradigmaverandering in onderzoeksprojecten. De 
industrie neemt vaker de leiding, waardoor de focus meer en meer is 
 verschoven van fundamenteel naar toegepast onderzoek, met kortere tijd-
horizons en meer nadruk op eindmarkten. Toegegeven, veel business cases 
willen nu nog niet ‘vliegen’ vanwege de lage olieprijzen, de competitie met 
bewezen materialen en chemicaliën, en risicomijdend gedrag van afne-
mers. Biobased alternatieven moeten een gelijkwaardige of betere perfor-
mance hebben dan bestaande opties. Dat bewijs kost tijd omdat afnemers 
geen risico’s willen lopen. Kan Europa kennis minder goed omzetten in 
geld? Misschien wel, maar we zullen en moeten ons op dat punt verbeteren. 
De ‘geboorte’ van het Biobased Industries Consortium en de intensieve 
samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstituten, binnen en tussen 
de internationale clusters, zal deze leercurve alleen maar bespoedigen. 
 Uiteindelijk zal deze evolutie leiden tot marktsuccessen in de vorm van flag-
ship projecten en industriële activiteiten op Europese bodem.’ 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Biobased Delta.
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De Zernike Advanced Processing Facility (ZAP Facility) op het EnTranCe-terrein van 
Hanzehogeschool Groningen is eind mei officieel van start gegaan. Projectmanager 
Derwin Schorren: ‘ZAP Facility moet de komende vijf jaar uitgroeien tot dé 
opschalingsfabriek van het noorden voor alle biobased bedrijven.’

Tekst Edwin van Gastel Beeld Luuk Steemers

OPSCHALINGSFABRIEK 
MET AMBITIE

GRONINGSE ZAP FACILITY 

Derwin Schorren: ‘Binnen nu en vijf jaar wordt de ZAP Facility de spin in het web van de biobased economy. Wij 
worden onmisbaar in de biobased keten en vormen de tussenschakel van het laboratorium naar massaproductie.’
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Z AP Facility is overigens meer dan een 
faciliteit waar biobased processen kun-
nen worden opgeschaald. Op 1 septem-
ber 2015 starten Hanzehogeschool 

Groningen en Noorderpoort in de nieuwe facili-
teit met hun onderwijsactiviteiten. 
Binnen de ZAP Facility kunnen studenten aan de 
slag met actuele cases uit het werkveld van de 
procesindustrie. Hierbij worden zogenaamde 
verticale leerlijnen ingezet om studenten van 
het mbo, hbo en wo samen aan praktijkgerichte 
opdrachten te laten werken.

EERSTE FASE
Schorren vertelt dat binnen de ZAP Facility 
biomassa(reststromen) in een semi-industriële 
setting worden verwerkt tot halffabrikaten. De 
faciliteit houdt zich bezig met de eerste fase van 
het valoriseren: het omzetten van kennis naar 
commercieel haalbare producten, processen of 
diensten. Bij de opschaling wordt door de ZAP 
Facility gekeken of er grotere hoeveelheden - op 
“emmer- en kruiwagenschaal” - van het betref-
fende component kunnen worden gefabriceerd, 
waarbij de in het laboratorium geconstateerde 
eigenschappen van de component behouden 

blijven. De ZAP Facility beschikt hiertoe over 
een proceshal, laboratorium, projectruimte, 
proefruimte en praktijklokaal. 
‘Zoals gezegd is per 1 september het onderwijs-
gedeelte van de faciliteit gereed’, aldus Schorren. 
‘De Hanzehogeschool start vanaf dan met het 
geven van practica voor tweede- en derdejaars 
chemische technologiestudenten en het Noor-
derpoort (mbo) met practica voor tweede-, derde- 
en  vierdejaars operators in spé. Later zal ook 
Rijksuniversiteit Groningen (RuG) een rol binnen 
de ZAP Facility krijgen, wanneer het werkveld - 
naast de “troubleshooting”-vragen van met name 
het midden- en kleinbedrijf - met vragen komt die 
wetenschappelijk onderzoek vergen.’

KAVELS 
Om te borgen dat de ZAP Facility zich met de 
juiste thema’s bezighoudt voor zowel het onder-
wijs als het bedrijfsleven, zijn twee commissies 
in het leven geroepen. Allereerst is er de innova-
tiecommissie die toekomstige onderzoekbehoef-
tes signaleert. De commissie draagt innovatieve 
werkwijzen in het onderwijs aan en bewaakt dat 
deze kennis- en expertise-ontwikkeling nauw 
aansluit bij de aanwezige industrie in Noord-
Nederland. De tweede groep, de educatiecom-
missie, richt zich op het versterken van de 
interactie van onderwijs met het werkveld. Hier-
toe behoren gerichte stages en leeropdrachten 
in het werkveld in samenhang met- of in aanvul-
ling op lopende projecten. De educatiecommis-
sie heeft volgens Schorren een initiërende en 
controlerende functie als het gaat om de koppe-
ling van het onderwijs met de gevraagde compe-
tenties binnen het regionale werkveld. 
‘De ongekende sterke binding tussen de ZAP 
Facility en het onderwijs zorgt ervoor dat wij 
over apparatuur beschikken die direct aange-
wend kan worden voor onderzoek voor bedrij-
ven’, duidt Schorren. ‘Er zijn in de faciliteiten 
“kavels” - zeventien plekken voor het opstellen 
van installaties - die ingezet worden voor het 
onderwijs, maar ook door bedrijven gehuurd 
kunnen worden. Daarbij kunnen zij ook studen-
ten laten participeren in het onderzoek.’

MEESTER EN GEZEL
‘Binnen de ZAP Facility moet in de komende 
jaren ook de vroegere meestergezelrelatie in 
ere hersteld worden’, aldus Schorren. ‘De gezel 
leerde vroeger méér dan alleen het eigenlijke 
vak. Hij kreeg ook kennis van allerlei aspecten 
mee die het runnen van een onderneming 
betroffen. Ook binnen de ZAP Facility moet er 
meer zijn dan alleen eenrichtingsverkeer van 
docent naar student. Er moet een sprankelende 
interactie ontstaan waarin ideeën alle ruimte 
krijgen. Een ander ideaal is dat bij de verschil-

lende projecten de gehele onderwijsketen aan-
gewend gaat worden, van mbo tot hbo en wo.’
Mooie plannen in Groningen, maar hoe reageert 
het bedrijfsleven? Dat is volgens Schorren dus-
danig enthousiast dat hij vermoedt dat de ZAP 
Facility al binnen een jaar uitgebreid zal wor-
den. ‘Binnen nu (medio mei, red.) en twee 
maanden nemen wij hier al een beslissing over.’ 
Het groeimodel van ZAP is volgens Schorren 
dan ook toekomstbestendig. ‘Het mooie is dat 
bij het gekozen model enerzijds niet alle risico’s 
opgezocht worden en het anderzijds niet volle-
dig risicomijdend is. Het is dusdanig modulair 
dat ik overtuigd ben dat de ZAP Facility voor alle 
biobased bedrijven zal uitgroeien tot dé opscha-
lingsfabriek van het noorden. Binnen nu en vijf 
jaar wordt het de spin in het web van de bioba-
sed economy. Wij worden onmisbaar in de bio-
based keten en vormen de tussenschakel van 
het laboratorium naar massaproductie.’ 
 

SUIKER UNIE: BETER 
 AANSLUITEN VAN 
 ONDERWIJS OP VRAAG 
 VANUIT BEDRIJFSLEVEN
Een aantal bedrijven heeft nu al aangegeven op 
korte termijn installaties in de ZAP Facility te 
plaatsen. Een van de partijen die het serieus over-
weegt, is Suikerunie. Bram Fetter, plantmanager 
Suiker Unie Vierverlaten: ‘Een van de belangrijk-
ste redenen waarom wij aangehaakt zijn bij de 
ZAP Facility, is onze wens om het onderwijs voor 
technisch personeel en procesoperators veel be-
ter aan te laten sluiten bij de behoefte van de 
noordelijke (proces)industrie. Daarvoor moet er 
een duidelijk beeld zijn van de ontwikkelingen die 
deze bedrijven doormaken en dus ook een beeld 
van de benodigde medewerkers van de toekomst. 
Doordat bedrijven een gemeenschappelijke be-
hoefte hebben, is er voldoende kritische massa 
voor op maat gesneden opleidingsprogramma’s. 
Dat geldt ook voor de apparatuur voor het ontwik-
kelen en verbeteren van (biobased) processen. 
Een centraal punt moet ook zorgen voor de nood-
zakelijke kruisbestuiving tussen bedrijven, stu-
denten en medewerkers. Dat is niet alleen be-
langrijk voor Suiker Unie, maar de regio heeft het 
ook hard nodig.’
Voor Suiker Unie zijn er wel een aantal voorwaar-
den, wil de ZAP Facility met recht als een succes 
bestempeld kunnen worden. ‘Dit is het geval als er 
concrete pilots draaien waarbij niet alleen onder-
zoek voor het bedrijf plaatsvindt, maar ook stu-
denten en leerlingen onderzoek uitvoeren en les 
krijgen. Verder moeten er opleidingsmodules zijn 
waar (technische) procesoperators van meerdere 
bedrijven worden bijgeschoold en/of opgeleid.’

‘ER MOET EEN 
 SPRANKELENDE 

 INTERACTIE ONTSTAAN 
WAARIN IDEEËN ALLE 

RUIMTE KRIJGEN.’
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campus moet het bedrijf een voorsprong geven 
op de concurrentie. Immers, Sappi claimt dat 
het een goedkopere en betere technologie heeft 
ontwikkeld. Dat onderscheidende proces begint 
al bij de bron. ‘Het hout is afkomstig van gecer-
tificeerde bronnen of uit bosbouwcultuur. Met 
chemische ontsluiting winnen we de cellulose-
vezel uit het hout. Daarna zetten we nieuwe 
technologie in om cellulose verder te splitsen in 
kleinere vezeltjes: nanocellulose.’
Veel wil Jennekens er nog niet over vertellen. 
Ook niet over de kosten. Wel dat deze door 
Sappi en de wetenschappers uit Schotland 
ontwikkelde en gepatenteerde technologie veel 
efficiënter is. Bovendien is minder energie nodig 
in het productieproces dan bij de huidige tech-
nologieën. Ook worden chemicaliën niet ver-
bruikt en er is geen grote afvalwaterstroom, 
aldus Jenneskens.

WONDERMIDDEL
Het Sappi-proces levert uiteindelijk vezels op 
met een diameter van 4 tot 30 nanometer. Dat 
doen de concurrenten niet na. ‘De bekende pro-
cessen kunnen deze limiet niet halen zonder 
aanvullende chemische of enzymatische behan-
deling en zijn daarmee aanmerkelijk duurder.’
Maar daar laat de producent het niet bij. Het 

P rojectleider en R & D-director Math 
Jennekens heeft er alle vertrouwen in 
dat die planning ook gehaald gaat wor-
den. Want als wereldspeler in papier 

en pulp wil Sappi vooraan staan bij een nieuwe 
biobased technologie om van houtvezels nano-
cellulose en daaruit nog kleinere en sterkere 
grondstoffen te maken. Een grondstof die nu al 
de interesse heeft van producenten van vliegtui-
gen tot wondverzorging.
In de proeffabriek wordt een nieuw, energie-
besparend proces voor de productie van hoog-
waardig nanocellulose opgeschaald. Sappi heeft 
het productieproces samen met de Edinburgh 
Napier University in Schotland ontwikkeld. 

Nanocellulose heeft een aantal unieke optische, 
barrière- en sterkte-eigenschappen. In tegen-
stelling tot op fossiele brandstoffen gebaseerde 
materialen is het licht van gewicht en zeer 
sterk. Bovendien is nanocellulose volledig 
duurzaam. Industrie en transportsector zien de 
voordelen in van deze grondstof voor gebruik in 
diverse toepassingen.

WERELDMARKT BOOMING
De wereldmarkt voor nanocellulose wordt ver-
wacht booming te zijn. Tussen 2020 en 2015 
Tussen 2015 en 2020 zal de vraag groeien zal 
de vraag groeien naar zo’n 35 miljoen ton per 
jaar, zo is de verwachting. De proeffabriek op de 

SAMENWERKEN IN ECOSYSTEEM VAN CHEMELOT
De keuze voor Brightlands Chemelot Campus was uiteindelijk niet zo moeilijk, zo vertelt Jennekens. ‘De 
lokatie biedt ons mogelijkheden tot nauwe samenwerking met andere ondernemingen. Samenwerking is 
ook nodig bij het ontwikkelen van een nieuwe technologie. Dat er academische instellingen op de campus 
aanwezig zijn, maakt dat we gebruik kunnen maken van elkaars kennis.’
Wat ook heeft meegespeeld, is dat de Provincie Limburg financieel heeft bijgedragen aan de totstandko-
ming van de proeffabriek. Ook Brightlands Chemelot Campus is blij met de komst van Sappi. De nieuwe 
vestiging sluit namelijk goed aan op het focusgebied biobased materialen en is van strategische waarde 
voor de bedrijven verderop in de waardeketen.

In juli gaat de eerste spade de grond in, in oktober volgt de apparatuur en in december 
worden de eerste cellulose-vezels afgeleverd bij de proeffabriek. En vanaf het eerste 
kwartaal van volgend jaar rollen de eerste kilo’s hoogwaardige nanocellulose uit de 
proeffabriek van Sappi die staat op de Brightlands Chemelot Campus. Op weg naar een 
melkfles versterkt met vezels gewonnen uit hout.
Tekst Niels van Haarlem Beeld Sappi

SAPPI: HOUTVEZELS OMZETTEN IN NANOCELLULOSE

WIND IN DE RUG  
MET GREEN DEAL



SCHADUWPRIJS
Als kunstliefhebber heb ik de lange weekenden in mei 
gebruikt om een overzicht te maken van interessante 
 (galerie)tentoonstellingen en beurzen voor de komende 
maanden. Ik werd zelf getroffen door het werk van Kadir 
van Lohuizen die een nieuw project - met de titel Where will 
they go? - laat zien dat op het Fotofestival Naarden zijn 
Nederlandse première beleeft.
Zijn prachtige foto’s laten de consequenties voor de mens-
heid zien van het stijgen van de zeespiegel. Niet alleen in 
veraf gelegen kwetsbare gebieden en delta’s, maar ook dich-
terbij huis in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Zijn werk doet 
een appèl op de urgentie tot handelen, zijn impliciete bood-
schap naar een groot publiek is effectief en overtuigend: ver-
minderen van CO2 is een must, niet een vrijblijvende optie.  
Dat vraagt om energiebesparing, alle vormen van duurzame 
energie en om de transitie naar de circulaire en biobased 
economie zeer voortvarend ter hand te nemen. Het is niet 
of-of, maar en-en. Ik ga in deze column niet beweren dat het 
in de praktijk allemaal tegenvalt in Nederland. Ik veronder-
stel dat dit voldoende bekend is. Landen als Duitsland, 
Denemarken en Finland zijn ons ver voor met investeringen 
in duurzame energie. Men heeft zich daar al lang gereali-
seerd dat duurzaamheid gewoon een prijs heeft die zich 
 overigens in veel gevallen prima laat terugverdienen. Het 
principe is dus vergroenen en verdienen, niet vergroenen en 
betalen. Dat kan door de verborgen kosten van de huidige 
fossiele producten en energie in kaart te brengen via het 
principe van de schaduwprijs. Op het moment dat ik dit 
opschrijf, komt het IMF met een groot bericht over de wereld-
wijde subsidies op fossiele energie, inclusief de maatschap-
pelijke- en milieukosten van zwaar gesubsidieerde fossiele 
brandstoffen ter grootte van 5 triljoen dollar per jaar. Volgens 
experts leidt een beleid dat de ware kosten van energie vast-
stelt, tot een wereldwijde reductie van meer dan 20 procent 
van de uitstoot van CO2 en broeikasgassen. De grootste 
impact hiervan zal in het Midden-Oosten, Afrika en Azië 
merkbaar zijn. Dit zijn juist de gebieden waar Kadir veel van 
zijn werk heeft gemaakt. 

Willem Sederel
directeur Biobased Delta

COLUMN
product is droog en opnieuw te dispergeren: ‘Onze nanocellulose kan 
worden geconverteerd in kristallijne nanocellulose. Dit heeft een diame-
ter van 5 nanometer, is zo sterk als kevlar, zo stijf als aluminium en zo 
transparant als glas. En piëzo-elektrisch is het vergelijkbaar met kwarts.’
Dat klinkt alsof Sappi een wondermiddel en dito proces in handen heeft. 
Jennekens haalt die claim meteen weg. Eerst zien en dan geloven. ‘We 
praten over een proeffabriek. De stap van lab naar productie moeten we 
nog in de proeffabriek zetten. We komen vast een aantal aanvullende uit-
dagingen tegen, maar we verwachten in de tweede helft van volgend jaar 
klaar te zijn om op jaarbasis 10.000 kilo nanocellulose te produceren. 
Dagelijks gaat het dan om 30 kilo. Draait Sappi volcontinu, dan is in deze 
fabriek 50.000 kilo per jaar haalbaar. Maar of we ook volcontinu gaan 
draaien, is afhankelijk van het aanbod van materiaal en interesse van 
afnemers. Aanbod is er voldoende. Hout is immers het meest beschik-
bare materiaal - op jaarbasis 1 miljard ton - op aarde.’ 

‘HOUTEN’ FLES
Ook de belangstelling verder in de keten is overweldigend, aldus Jennes-
kens. ‘Men is onder de indruk van de veelbelovende eigenschappen van 
nanocellulose en de daarvan afgeleide bouwstenen. Iedereen weet dat die 
een sleutelrol gaan spelen in tal van hoogwaardige materialen en toepas-
singen. Een paar voorbeelden. Door de specifieke eigenschappen is het 
zeer geschikt als versterkte lichtgewicht composiet in bijvoorbeeld de 
auto- en luchtvaartindustrie. Stel je eens voor: een vliegtuig van nanocel-
lulose-versterkte kunststoffen. Dat vliegtuig zal zeker 5 en misschien wel 
10 procent lichter zijn en gebruikt dus veel minder brandstof. Maar de 
toepassingen zijn breder. Als reologie-middel zien we ook mogelijkheden 
in de boor- en betonindustrie. Ook kan het gebruikt worden als verdikker 
in (water-gedragen) verf- en laksystemen. Verder  zien we kansen als toe-
voegingsmiddel in de voedingsindustrie, farma-industrie en in wondzorg. 
Door de sterkte van de vezels kunnen we het ook inzetten als alternatief 
voor implantaten die nu nog van bijvoorbeeld titanium worden gemaakt. 
De nanovezels zijn immers bio-verdraagzaam en -absorbeerbaar.’
Jennekens ziet op termijn zelfs kansen voor een fles van houtvezel. ‘Door 
de specifieke kenmerken van nanocellulose denken we, in combinatie 
met andere bioplastics, een transparante fles, volledig gebaseerd op 
 biomassa, te kunnen ontwikkelen. Dat kan een gewichtsbesparing tot 
30 procent opleveren, zonder verlies van sterkte en stijfheid.’ 

SAPPI IN BEELD
Sappi werd in 1936 in Zuid-Afrika opgericht en heeft vestgingen in Zuid-
Afrika, de Verenigde Staten en West-Europa. Het claimt ’s werelds grootste 
producent van houtvrij gestreken papier te zijn. Het bedrijf produceert en 
levert wereldwijd papier en pulp aan klanten in meer dan 100 landen. In 
Nederland heeft het bedrijf een papierfabriek in Maastricht (zie foto). De 
papierfabriek in Nijmegen is in 2014 verkocht. De overige zeven fabrieken van 
Sappi in Europa staan in Finland, Duitsland, België en Oostenrijk. 
papierfabriek in Nijmegen is in 2014 verkocht. De overige zeven fabrieken van 
Sappi in Europa staan in Finland, Duitsland, België en Oostenrijk. 
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lijnzaadolie. Ze wilden ook een biobased oplos-
sing voor houtrotvuller en vroegen ons om er een 
te ontwikkelen. We onderzoeken nu welk biopoly-
meer in combinatie met een natuurvezel de 
beste resultaten geeft. Door het meteen op 
demonstratieniveau toe te passen, ontdek je snel 
of een toepassing in de praktijk gaat werken’. 
Het werken met demonstratiemodellen in een 
vroeg stadium vormt één van de drie pijlers van 
de filosofie van OICAM. Olde Weghuis: ‘We wil-
len altijd snel naar concrete toepassingen toe. 
Dat kan alleen maar als je ook tijdens de ont-
wikkeling de praktische toepasbaarheid mee 
kunt nemen. Een andere pijler is de business 
case. Een project kan pas succes hebben als je 
vooraf heel duidelijk de business case voor ogen 
hebt. Als je precies weet hoe je geld kunt verdie-
nen aan de nieuwe toepassing, heeft het pas zin 
om het ontwikkeltraject in te gaan. Anders loop 
je veel te veel kans om te verzanden en dat je 
gaat ontwikkelen om het ontwikkelen zelf. Heb 
je echter een goede business case te pakken, 
dan moet je er meteen mee aan de slag. En 
daar komt onze derde pijler om de hoek kijken: 
ik wil alleen maar werken met mensen met 
passie voor hun vak. Geen mensen met een 

‘D oor nieuwe combinaties te maken 
van bestaande technologieën, kun 
je grote stappen maken’, zegt Mar-
tin Olde Weghuis van het Open In-

novatie Centrum Advanced Materials (OICAM). 
In zijn centrum werken verschillende Oost-Ne-
derlandse bedrijven samen aan de ontwikkeling 
van nieuwe producten. 
Rode draad daarbij is altijd de toepassing van 
geavanceerde materialen. Hij wijst op een spoel 
met een ogenschijnlijk eenvoudig draadje: ‘Een 
verwarmingsdraad. Het spul kost maar een paar 
cent per meter.’ Daarnaast ligt een open gezaagd 
stadionstoeltje. Olde Weghuis: ‘Ook geen product 
waar je veel marge op kunt maken. Als je het 
echter voor elkaar krijgt om een stadionstoel 
met verwarming te maken, dan schiet de marge 
omhoog. Dat is dan ook precies wat we hier doen: 
We maken nieuwe combinaties die tot commer-
cieel interessante producten leiden.’

OMSLAG NAAR BIOBASED 
Vier jaar geleden werd de stichting OICAM 
opgericht. Olde Weghuis: ‘Verschillende bedrij-
ven in Oost-Nederland die actief waren op het 
gebied van hoogwaardige materialen en materi-

aaltechnologie, raakten er destijds van over-
tuigd dat ze beter gebruik konden maken van 
elkaars technologische kennis en netwerken 
dan dat ze tot nu toe deden. Eén van de gevolgen 
van die constatering was dat ze samen OICAM 
op hebben gericht.’ 
Drijvende krachten achter OICAM zijn bijvoorbeeld 
Ten Cate, Oost NV, de Universiteit Twente en 
Saxion Hogescholen. In veel projecten van OICAM 
spelen biobased materialen een belangrijke rol. 
‘Logisch,’ vindt Olde Weghuis: ‘Fossiele bronnen 
raken langzaam maar zeker uitgeput. Als we nu 
niet experimenteren met nieuwe materialen, 
staan we straks met lege handen. En dat kon nog 
wel eens sneller gebeuren dan menigeen denkt. 
De prijs van PLA is in de afgelopen jaren meer dan 
gehalveerd tot ongeveer € 2,50. Dat betekent dat 
het nog maar 70 cent duurder is dan PE. De 
omslag zit er echt snel aan te komen.’
 
BIOBASED HOUTROTVULLER
Binnen OICAM lopen verschillende projecten. 
Olde Weghuis laat een deel van een kozijn zien 
waarvan gaten zijn opgevuld met verschillende 
soorten houtrotvuller: ‘Een schildersbedrijf uit 
de regio werkt al intensief met verf op basis van 

Tekst Bert van Rees Beeld OICAM

In Twente ontwikkelen bedrijven samen nieuwe (biobased) producten binnen 
het Open Innovatie Centrum Advanced Materials. Daarbij maken ze gebruik 
van elkaars kennis en kunde. Vaak komen ze tot oplossingen die ze alleen nooit 
hadden kunnen realiseren. Open innovatie is dan ook dé sleutel tot succes, vindt 
voorzitter Martin Olde Weghuis. 

INTERREG-PROJECT GROENE GRONDSTOFFEN AFGEROND

OPEN INNOVATIE 
SLEUTEL TOT 
SUCCES

OICAM
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negen-tot-vijf-mentaliteit, maar gedreven figu-
ren die met een frisse blik alles op alles zetten 
om projectdoelen te bereiken. Alleen zo kom je 
tot de beste oplossingen.’

WEINIG AFSTAND TUSSEN  
BUREAU EN WERKBANK
OICAM maakt veel gebruik van studenten van 
Saxion Hogescholen en de Universiteit Twente: 
‘Bij voorkeur heb ik een mix van hbo- en wo-stu-
denten. De wo-studenten hebben meer kennis, 
maar de toepassingsgerichtheid van hbo-ers zou 
ik ook niet graag missen’. Hij laat zien hoe er 
wordt gewerkt. Elke werkkamer staat recht-
streeks in verbinding met een grote hal waar 
men kan werken met een extruder, een proef 
printen met een 3D-printer of een grote proef-
opstelling kan maken. Olde Weghuis: ‘Als je snel 
concrete toepassingen wilt, dan moet je de 
afstand tussen bureau en werkbank letterlijk zo 
klein mogelijk maken.’

EXTRA PLUS NODIG BIJ VANGRAIL
In de afgelopen jaren heeft Olde Weghuis ont-
dekt dat die frisse blik vaak cruciaal is bij het 
vinden van een goede business case. Hij pakt 

een stuk plastic dat precies op een vangrail lijkt: 
‘Eén van grote milieuproblemen de komende 
jaren in Nederland wordt zinkverontreiniging. 
Grote concentraties zink uit de duizenden kilo-
meters vangrails slaan neer in de bodem. Wij 
hebben onderzocht of je met biocomposieten de 
zinken vangrails kunt vervangen. Dat was geen 
enkel probleem, als je alleen naar de techni-
sche mogelijkheden keek. Dit type vangrail zal 
er echter nooit komen. Simpelweg omdat je het 
tot op heden nog op kostprijs verliest. Wil je bio-
based materialen succesvol op de markt intro-
duceren, zul je met een extra plus moeten 

komen. De huidige vangrails zijn berekend op 
het opvangen van vrachtwagens van 40 ton. Dat 
is slecht nieuws voor motorrijders: een botsing 
met de vangrail is dan vaak fataal. En omdat er 
tegenwoordig veel 60-tonners op de snelweg 
rijden, heeft de huidige constructie eigenlijk 
geen waarde meer. Wij hebben nu een nieuwe 
constructie ontwikkeld waarbij de vangrails 
meeveren met het object dat de vangrail raakt. 
Grote vrachtwagens krijgen een grotere tegen-
druk dan bijvoorbeeld motorrijders. Op die 
manier maak je het wel heel interessant om 
over te stappen op een biobased variant.’ 

Redesign kan vaak kostprijsissues oplossen. In een nieuw ontwerp voor een vangrail worden biobased 
materialen gebruikt en tegelijkertijd wordt de verkeersveiligheid aanmerkelijk verbeterd.

 MARTIN OLDE WEGHUIS:  
‘BIOBASED MATERIALEN 

WORDEN STEEDS 
 GOEDKOPER. WE ZITTEN 

DICHTBIJ HET PUNT 
WAARBIJ BIOBASED 
 GEMEENGOED GAAT 

WORDEN.’ 
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C omposteren en vergisten zijn waarde-
volle processen voor het hergebruik 
van organisch afval. Echter, een deel 
van het aanbod aan biomassa kan ook 

worden ingezet voor andere processen, die nog 
meer waarde toevoegen. Dat is de visie van de 
Nederlandse afvalbranche, die zich verder wil 
ontwikkelen tot grondstoffenleverancier. 
Drie afvalbedrijven (Attero, AEB Amsterdam en 
Orgaworld), samen met de Vereniging Afval-
bedrijven, onderzoeken samen met initiatief-
nemer Biorizon in het project Waste2Aromatics 
hoe ze die visie vorm kunnen geven. Biorizon is 

een initiatief van TNO, VITO en Green Chemistry 
Campus.

GFT-AFVAL
De eerste stap in het project is het definiëren van 
afvalsoorten die geschikt zijn als toevoer voor de 
reactoren waarin suikers uit de biomassa wor-
den gewonnen. ‘Verreweg de grootste stroom is 
het gft-afval van huishoudens, maar er zijn nog 
tal van andere, meer afgebakende stromen, die 
door hun bestanddelen als suikers en/of (hemi)
cellulose, geschikte kandidaten kunnen zijn’, 
stelt Marcel Ligter, procestechnoloog bij Attero. 

‘Wij hebben samen met de andere afvalverwer-
kers vanuit onze expertise in de afvalverwerking 
een lijst van negen stromen vastgesteld. Denk 
daarbij ook aan afval van straatveegsel en 
sinaasappelschillen. Die negen stromen - waarin 
ik uit concurrentie-overwegingen geen verdere 
inzage mag geven - hebben we in het laborato-
rium geanalyseerd op organisch stofgehalte, 
 suikergehalte en deeltjesgrootte. Parameters 
waarvan we denken dat ze belangrijk zijn om te 
beoordelen of dat afval een goede basis is voor de 
uiteindelijke productie van bio-aromaten.’
Mede op basis van die analyses is een shortlist 
van drie afvalstromen vastgesteld waarmee de 
procestechnologen bij Biorizon inmiddels aan 
de slag zijn gegaan. Ook hier willen de project-
deelnemers niet concreet zijn in het benoemen 
van de drie stromen. Het mag duidelijk zijn dat 
alleen al vanwege de omvang het gft-afval daar 
zeker bij zal zijn. En ook celluloserijke fracties 
zullen nader worden onderzocht.

TWEE WEGEN
Voordat je daadwerkelijk kunt beginnen met de 
productie van bio-aromaten, moet de conversie 
plaatsvinden van de suikers en cellulose uit de 
afvalstromen naar furanen. Dit zijn verbindin-
gen van waaruit je de bio-aromaten kunt maken. 

Eind deze zomer zal duidelijk zijn hoe de uitgedachte processen voor de productie 
van bio-aromaten uit organisch (huis)afval op labschaal verlopen. In dat stadium 
kunnen ook de eerste berekeningen worden gemaakt van het rendement en de 
kosten. Biorizon-business manager Joop Groen en Marcel Ligter, procestechnoloog 
bij Attero, hebben er vertrouwen in dat deze processen rendabel kunnen zijn.
Tekst Richard Bezemer Beeld TNO

BIORIZON NADERT 
CRUCIALE FASE

PRODUCTIE VAN BIO-AROMATEN UIT ORGANISCH (HUIS)AFVAL 

SHARED RESEARCH CENTER
Biorizon, een initiatief van TNO, VITO en de Green Chemistry Campus, streeft er naar om bedrijven 
die binnen de wereld van de bio-aromaten actief zijn op het gebied van grondstoffen, conversie, 
apparatuur, tussen- en eindproducten samen te brengen. Dat gebeurt in een community en het 
Shared Research Center (SRC) op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom waar volgens 
de open innovatiemethode wordt samengewerkt in verschillende projecten, waaronder Waste-
2Aromatics. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich aansluiten bij het SRC en de community.

Meer informatie: www.biorizon.eu
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‘Voor die omzetting hebben we twee technolo-
gieën beschikbaar, die we afhankelijk van de te 
verwerken afvalstroom kunnen inzetten’, legt 
Joop Groen uit. ‘De eerste is SHS, ‘super heated 
steam’, een door TNO gepatenteerde technolo-
gie waarbij je oververhitte stoom door de bio-
massa laat gaan. Dit werkt goed bij biomassa 
met een hoog drogestofgehalte, ook wel steek-
vaste biomassa genoemd, bijvoorbeeld stro en 
gft. In de reactor kunnen we efficiënt cellulose 
en/of hemicellulose omzetten in suikers. Daar 
hoef je trouwens niet te stoppen, want met de 
juiste katalysator kun je ook direct de suikers 
omzetten in furanen. Die interessante mogelijk-
heid zijn we nu op kleine pilotschaal van onge-
veer een kilogram per uur aan het uitzoeken. 
Uitdaging hierbij is dat specifieke suikers ver-
schillende furanen geven, en dat je er voor moet 
waken dat de reactie niet te ver doorloopt. 
Gebeurt dat wel, dan verliezen we de reactieve 
ring die we zo hard nodig hebben om in de laat-
ste stap van het proces de gewenste bio-aroma-
ten te maken.’
Voor de natte fracties is SHS niet geschikt. In 
plaats daarvan wordt er bij Biorizon gewerkt 
met een tweefasensysteem. Het begint met een 
waterige oplossing, waarin de suikers goed 
oplossen en de reactie kan plaatsvinden. Door 

het reactieproduct af te voeren naar de tweede 
fase, de organische, blijft de reactie goed lopen. 
‘Tot nu toe hebben we met dit systeem geëxpe-
rimenteerd op kleine schaal, in een magnetron-
reactorsysteem. Inmiddels bouwen we aan een 
groter testsysteem, op een schaal tot 10 liter 
per uur’, vertelt Joop Groen.

FUNCTIONALITEITEN IN DE SCHOOT 
GEWORPEN
Op de Green Chemistry Campus, waar de 
opschaling plaatsvindt, zal uiteindelijk een hele 
pilotketen van suikers tot en met bio-aromaten 
worden opgebouwd. ‘Met de furanen ben je er 
namelijk nog niet. Je hebt een downstream pro-
cessing unit nodig voor het opzuiveren van die 
producten, en reactoren voor de omzetting van 
die tussen-furanen in de gewenste platform-
furanen, die vervolgens in weer een andere 
reactor moeten worden omgezet in de bio-aro-
maten’, vertelt Joop Groen.
Met al die stappen, die ieder op zich moeten 
worden geoptimaliseerd en opgeschaald, kan 
Joop Groen nu nog geen uitspraken doen over 
commerciële kansen. ‘Ons streven is om in 2020 
één of meer rendabele grootschalige processen 
te kunnen draaien. Vanuit de marktkant kan ik 
wel beredeneren dat we meer kansen hebben 

bij de specialties dan bij de productie van rela-
tief laag gefunctionaliseerde bulkaromaten als 
benzeen en tolueen. Vanuit onze grondstoffen 
hebben we een stapje voor op de petrochemie, 
want wij krijgen de functionaliteiten voor spe-
cialties bij wijze van spreken in de schoot 
geworpen. Kijk naar de structuur van suikers. 
Daar zitten hydroxygroepen op, waar je van alles 
mee kunt. Door het efficiënt benutten van de 
aanwezige functionaliteit heb je goede kansen 
in de markt van de gefunctionaliseerde aroma-
ten, de specialties, waar bovendien de volumes 
minder groot zijn en de prijzen hoger.’

GRONDSTOFSTRATEGIE
De kans van slagen hangt nauw samen met het 
vermogen om efficiënt vanuit de heterogene 
afvalstroom één of meerdere homogene grond-
stoffenstromen te verkrijgen die op grote schaal 
kunnen worden verwerkt. Ligter: ‘Met het vast-
stellen van drie kandidaat afvalstromen hebben 
we een eerste selectie gemaakt. Bij elk van die 
stromen zijn nog een aantal voorbewerkings-
stappen nodig voordat die in de reactor kunnen 
worden gebracht. Kijk alleen al naar gft, dat 
voor zo’n 30 procent bestaat uit organische stof-
fen, maar verder veel water en zand bevat. Van-
uit onze expertise om gft in te zetten voor 
vergisting en compostering beheersen we die 
stappen al goed, maar voor andere, veelal klei-
nere stromen, moet nog het nodige ontwikkel-
werk worden gedaan. Bij die kleine stromen 
speelt ook mee hoe efficiënt je de inzameling en 
verwerking kunt organiseren.’ 
Groen vult aan: ‘Een gedegen grondstofstrategie, 
dus het vinden van grondstoffen die het beste 
resultaat voor je geld leveren, is even belangrijk 
als het optimaliseren van de opbrengst, het 
zoveel mogelijk produceren van het gewenste 
eindproduct per kilo die je erin stopt. De gecom-
bineerde expertise van de afvalbedrijven en de 
procestechnologen binnen het Waste2Aromatics 
project maakt dat we dit samenspel tussen 
grondstofeigenschappen en procesparameters 
optimaal kunnen uitnutten.’ 

Van links naar rechts: Marcel Ligter en Joop Groen.

De reactor waarin cellulose en/of hemicellulose wordt omgezet in suikers.
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“A re you going to Scarborough Fair: 
Parsley, sage, rosemary and thy-
me.” De ingrediënten van mis-
schien wel het meest zoetsappige 

liedje van Simon & Garfunkel gelden binnen de 
groene gewasbescherming als potentiële kil-
lers van schadelijke aaltjes, bacteriën, schim-
mels en insecten. Verantwoordelijk voor die 
werking zijn de etherische oliën, die in relatief 
hoge concentraties in kruiden voorkomen. Stof-
fen die niet alleen verantwoordelijk zijn voor de 
intense smaken en geuren, maar ook bederf te-
gengaan in bijvoorbeeld levensmiddelen. 
‘Door knoflook toe te voegen aan worst, verbeter 
je de houdbaarheid’, vertelt docent-onderzoeker 
Gert-Jan van Delft. ‘Die antibacteriële werking 
kun je ook anders benutten, bijvoorbeeld als anti-
bioticavervanger in diervoeders, maar dus ook als 
bescherming van plantaardige gewassen. Dat 
laatste hebben we binnen het lectoraat Biobased 
Productontwikkeling opgepakt in het kader van 
groene gewasbescherming: het vervangen van 
schadelijke- door minder schadelijke stoffen die 
bovendien van natuurlijke oorsprong zijn.’

ONONTGONNEN TERREIN
De toepassing van plantaardige inhoudsstoffen 
voor gewasbescherming staat nog in de kinder-

Begin dit jaar is de werkgroep Groene Gewasbescherming van de HAS Hogeschool in 
Den Bosch gestart met onderzoek naar het gebruik van etherische oliën uit kruiden 
als bescherming van gewassen tegen bacteriën, schimmels en andere schadelijke 
organismen. Drijvende krachten achter dit onderzoek zijn de HAS-docenten Erno Bouma 
en Gert-Jan van Delft.
Tekst Richard Bezemer Beeld Richard Bezemer

GROENE GEWASBESCHERMING BIJ DE HAS

WIND IN DE RUG 
MET GREEN DEAL

Gert-Jan van Delft (l) en Erno Bouma, docenten van de HAS Hogeschool, doen onderzoek naar groene 
gewas bescherming met etherische oliën uit kruiden.
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schoenen. Daar zijn volgens Erno Bouma, docent 
Tuin- en Akkerbouw, verschillende redenen voor. 
‘De natuurlijke systemen zijn zeer complex. Een 
kruid kan wel honderd verschillende etherische 
oliën bevatten, die elk een specifieke werking 
kunnen hebben, of elkaar kunnen versterken. 
Vanuit die complexiteit een middel vinden dat 
voor een bepaald gewas tegen bepaalde schade-
lijk (micro-)organismen werkt, is een hele puzzel. 
Dat vergt veel onderzoek, zonder direct uitzicht 
op een commercieel product. En dat is ook met-
een de reden dat het bedrijfsleven tot nu toe wei-
nig in deze manier van groene gewasbescherming 
heeft geïnvesteerd.’

OMMEZWAAI
Mede door de strengere regelgeving ziet Bouma 
dat bedrijven zich meer gaan richten op de ont-
wikkeling van duurzame producten. ‘Wie het 
nieuws een beetje volgt, ziet dat bekende, veel-
gebruikte chemische bestrijdingsmiddelen 
onder druk staan of zelfs worden verboden. 
Door middelen op biologische basis te ontwik-
kelen, zijn er minder problemen te verwachten 
op het gebied van afbreekbaarheid in het milieu.’
Maar net als voor de chemische middelen geldt 
ook voor de biologische dat ze moeten voldoen 
aan toelatingseisen op het gebied van effectivi-
teit, selectiviteit en toxiciteit. Het doorlopen van 
een registratieprocedure hiervoor kost alleen al 
in Nederland rond de 150.000 euro. Samen met 
de ontwikkelkosten, die in de regel tussen de 10 
en 15 miljoen bedragen, moet een bedrijf wel 
heel zeker zijn van voldoende volumes om te 
investeren in groene gewasbescherming.
Om de drempel wat dat betreft te verlagen, is 
vorig jaar de Green Deal Groene Gewasbescher-
mingsmiddelen gesloten tussen overheid, 
bedrijfsleven en natuur- en landbouworganisa-
ties. Binnen deze overeenkomst wordt in een 
tweejarig project samengewerkt om groene 
gewasbeschermingsmiddelen met minder resi-
duen, dus met een lager risico voor mens en 
(waarschijnlijk ook) milieu, sneller te beoor-
delen. Doel is om de verduurzaming van de 
gewasbescherming in de land- en tuinbouw te 
versnellen door onnodige belemmeringen voor 
de aanvragers van deze middelen weg te nemen. 
Een snellere beoordelingsprocedure bij het Col-
lege voor de Toelating van Gewasbeschermings-
middelen en Biociden (CTGB) - zonder 
concessies te doen aan de zorgvuldigheid van de 
risicobeoordeling voor mens, dier en milieu - 
zou ook tot lagere kosten kunnen leiden.

AANHAKEN
De onderzoekers van de HAS Hogeschool, die 
fungeert als de verbindende schakel tussen 
wetenschap en beroepspraktijk, zien de Green 

Deal als een katalysator voor hun eigen onder-
zoek. ‘In het Green Deal-project zullen een 
achttal groene gewasbeschermingsmiddelen 
worden beoordeeld. Het is nog niet bekend 
welke dat zijn, maar het zijn producten die al 
uitontwikkeld zijn door het bedrijfsleven. Dat 
stadium hebben wij nog lang niet bereikt. Wij 
staan met ons onderzoek helemaal in het begin. 
Maar door het bedrijven gemakkelijker te 
maken om groene gewasbeschermingsmidde-
len op de markt te brengen, merken wij nu al 

dat er vanuit het bedrijfsleven belangstelling is 
voor ons onderzoek en dat samenwerking wordt 
gezocht. Daar streven we ook naar, want het is 
niet de bedoeling dat wij zelf producten gaan 
uitontwikkelen en op de markt gaan brengen. 
Wij willen onze kennis praktisch toepasbaar 

maken en het is aan de bedrijven om die kansen 
verder de ontwikkelen’, aldus Van Delft.

BACTERIEZIEKTEN
Het onderzoek naar groene gewasbescher-
mingsmiddelen bij de HAS richt zich in eerste 
instantie op bacterieziekten. ‘Er is een grote 
behoefte aan nieuwe middelen op dit gebied 
omdat de penicilline-achtige producten niet 
meer mogen worden gebruikt in verband met 
ontwikkeling van humane resistentie. Bovendien 
hebben we al ervaring met het testen van plant-
stoffen op bacteriën, uit eerder onderzoek aan 
bacteriën in het maag-darmkanaal van dieren. 
Hiervoor hadden we ook al verschillende kruiden 
geteeld, waarvan we een grote voorraad gedroogd 
en opgeslagen hebben. Sommige inhoudsstoffen 
hebben we al gebruikt, andere nog niet. Die stof-
fen, uit bijvoorbeeld oregano, knoflook en tijm, 
gaan we nu (als werkzame stof verwerkt in expe-
rimentele middelen, red.) testen op veelgebruikte 
gewassen waar bacterieziekten voor grote pro-
blemen kunnen zorgen. Denk daarbij aan aard-
appelen, aardbeien en kool. Naast het vaststellen 
van een antibacteriële werking willen we ook 
stoffen vinden die elkaar versterken om de dosis-
effectrelatie zo gunstig mogelijk te maken’, licht 
Gert-Jan van Delft de onderzoeksstrategie toe.
Het onderzoek vindt nu nog plaats op kleine 
schaal in de vorm van bedrijfsopdrachten, 
onderzoeken (duur 20 weken, red.) van afstu-
deerders bij commerciële partijen en kleinere 
onderzoeken in het kader van de studierichting 
Toegepaste Biologie. Van Delft: ‘In de komende 
jaren willen we ons netwerk uitbreiden, zowel 
binnen als buiten de HAS. Groene gewasbe-
scherming is een thema voor de lange termijn, 
daar zal altijd behoefte aan zijn.’ 

‘NATUURLIJKE 
 SYSTEMEN ZIJN ZEER 
COMPLEX. EEN KRUID 
KAN WEL HONDERD 

VERSCHILLENDE 
 ETHERISCHE OLIËN 

 BEVATTEN, DIE ELK EEN 
SPECIFIEKE WERKING 

KUNNEN HEBBEN, 
OF ELKAAR KUNNEN 

VERSTERKEN.’

De HAS Hogeschool is nog één van de weinige hogescholen met een eigen schooltuin. Hier worden onder 
andere de kruiden gekweekt voor het onderzoek naar groene gewasbescherming.
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A ls alles volgens schema verloopt, 
kan begin 2016 de eerste schop de 
grond in van het BioTreatCenter 
‘Brightlands Campus Greenport 

Venlo’. Het BTC zal biomassa(rest)stromen uit 
vooral de tuinbouw met technologieën als mil-
de extractie gaan voorbewerken tot een hoog-
waardig halffabricaat. Het project beoogt een 
open innovatieconcept te worden met inbreng 
van vernieuwende technologie. 
Raymond Bevers, Projectmanager Ontwikkeling 
& Innovatie bij ontwikkelingsbank LIOF: ‘We wil-
len zowel inhoudsstoffen terugwinnen als vezel-
materialen voor bijvoorbeeld composietproductie. 
Bij het BTC draait het om synergie. Technologie-
bedrijven binnen het BTC, toeleveranciers van de 
grondstoffen en afnemers van de halffabrikaten 
moeten van elkaar leren. Daar is nog wel wat 
glijmiddel nodig. Mensen zien hier het voordeel 
van samenwerken. Wel is het nog lastig om agro-
foodbedrijven, de tuinders, met een chemiebe-
drijf als DSM aan de praat te krijgen.’

ACHILLESHIEL
Bevers is druk in gesprek met technologiebe-
drijven die willen participeren. NewFoss is een 
van de potentiële BTC-deelnemers. Uit bioma-
terialen kunnen zij een houtachtige vezel en een 

Met concrete plannen voor een Bio Treat Center maakt Source B zijn rol als 
versneller van de Limburgse biobased economy waar. Deelnemende partijen 
als LIOF, Greenport Venlo, Chemelot InSciTe, LIOF, Maastricht University en 
innovatieve technologiebedrijven gaan voor een ketenbrede samenwerking.

Tekst Vincent Hentzepeter Beeld Shutterstock

LIMBURG VERBINDT 
WAARDEKETEN VAN 
PLANT TOT KLANT

SOURCE B WIL IN 2016 BIO TREAT CENTER BOUWEN 
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organisch en mineraal sapstroomconcentraat 
produceren. ‘Een gepatenteerde natte raffina-
getechniek. De sapstroom bevat de mineralen 
en eiwitten, de vezels kun je gebruiken voor 
papier of in een plastic stoppen. Ze zijn bezig 
om het concept te commercialiseren en willen 
hun R&D-infrastructuur op het BTC zetten.’ 
Ook Biocol draait zich warm voor het BTC. Alge-
meen directeur Ronald Verberne denkt dat hij 
met zijn technologie stappen kan zetten in de 
bewerking van ruwe biomassa naar uitgesplitste 
halffabricaten van hoge kwaliteit. Iets wat op lab-
schaal al volop kan, maar industrieel nog in de 
kinderschoenen staat. ‘Wij hebben een technolo-
gie ontwikkeld om producten te maken uit biolo-
gische vezels, biopolymeren en biobinders als 
lignine. Er is nu nog weinig praktische kennis in 
de markt hoe je bijvoorbeeld van een paprikavezel 
met lignine of een aardappelvezel met bioplastic 
iets nuttigs kunt maken. Wij kunnen, met een 
lage kwaliteit vezels en hulpstoffen, producten 
opwerken uit een veel ruwere biomassavezel dan 
tot nu toe gebruikelijk is. Voor ons geldt: hoe 
ruwer, hoe beter. We zitten nu al in een stadium 
dat we een behoorlijke productkwaliteit kunnen 
leveren. Die technologie brengen we op de markt 
onder BioCol, een productieproces voor biobased 
binders en lijmen uit reststromen. Het is onze 
overtuiging is dat de beschikbaarheid van ruwe 
biomassa op termijn de achilleshiel zou kunnen 

worden van de biobased economy. Het gaat pas 
lopen als je de primaire sector de technologie 
aanreikt om betaalbare grondstoffen te leveren 
aan grote partijen als DSM en Akzo. Dan gaat het 
om miljoenen tonnen die de biobased economy in 
gaan en beschikbaar gemaakt moeten worden.’ 

VRAAG EN AANBOD VERBINDEN
Patrick Lemmens, Programmamanager Bioba-
sed economy bij Innovatiecentrum Greenport 
Venlo, benadrukt dat marktgestuurd denken bij 
het BTC voorop staat. ‘Wil de primaire sector 
iets verdienen aan de biobased economy, dan 
moeten ze voorwaarts gaan integreren in de 
keten – dus een stukje be- en verwerking naar 
zich toetrekken vanuit de vraag in de markt.’ 
Bij de bron moet het immers al goed zitten. Ruwe 
biomassa is niet waar spelers als Chemelot 
InSciTe of de Universiteit Maastricht op zitten te 
wachten. Het halffabricaat bij het BTC moet de 
behoefte stroomopwaarts dekken. ‘Vooral door 
de samenwerking met Chemelot en Universieit 
Maastricht gaan de handen daar voor op elkaar. 
Als Chemelot InSciTe ervoor kiest om lignine op 
te werken tot hoogwaardige producten, dan is 
dat een driver voor de voorkant van de keten om 
die te gaan ontsluiten uit de biomassa. Deelt 
Chemelot InSciTe de specificaties over inter-
mediates met het BTC, dan kan dat de partijen 
daar triggeren om het juiste stofje uit de rest-
stromen te halen. Daarom is het van groot belang 
dat partijen als Chemelot en Universiteit Maas-
tricht, maar ook het Feed Design Lab die we erbij 
willen betrekken, in een programmastuurgroep 
komen met het BTC. Zo wordt er aan de achter-
kant gewerkt aan ontwikkelingen die ook aan de 
voorkant ingezet zijn. Door faciliteiten met elkaar 
te verbinden krijg je een marktgestuurde bio-
based economy en voorkom je dat ketens langs 
elkaar heen lopen.’

MAXIMALE WAARDE
Bart van As, Business Development Manager 
Biobased bij Brightlands Chemelot Campus, 
ziet het BTC als een versneller in de commerci-
alisering van de biobased productieketen. ‘Er is 
een duidelijke connectie met Chemelot InSciTe 

dat zich bezighoudt met de opschaling van de 
productie van bouwstenen en materialen en niet 
met de biomassa zelf. Chemelot InSciTe is een 
valorisatieinstituut. Voor het ontwikkelen van de 
business case moet je de hele waardeketen van 
plant tot klant verbinden, dus vanaf de beschik-
bare biomassastroom tot het product bij de 
eindgebruiker. Het BTC ontwikkelt unieke tech-
nologie en knowhow om biomassa zo te behan-
delen dat deze als ingangsstroom een maximale 
waarde voor de nieuwe processen in Chemelot 
InSciTe kan dienen. Momenteel worden er 
 binnen de onderzoekslijnen van Chemelot 
InSciTe - lignine, cellullose en hemicellulose 
naar bouwstenen - diverse onderzoeksprojec-
ten opgestart die grote meerwaarde kunnen 
hebben van de binnen het BTC te ontwikkelen 
technologie op het gebied van bioprocessing.’

ANDERE ROUTE
Yvonne van der Meer, programmaleider Bioba-
sed Materialen, bij de Universiteit Maastricht, 
stelt dat het BTC een rol kan vervullen als leve-
rancier van waardevolle plantaardige reststro-
men met bepaalde functionele eigenschappen. 
Zo denkt ze aan medische toepassingen als 
implantaten van biopolymeren. ‘Waar bepaalde 
biologische componenten voordelen kunnen bie-
den omdat ze compatibel zijn met het menselijk 
lichaam. Door andere grondstoffen te gebruiken, 
kun je komen tot nieuwe functionaliteiten. Daar-
bij hebben wij de eis dat het heel zuiver moet zijn, 
bovendien zijn wij juist op zoek naar stromen 
waar die functionaliteit nog in zit. Dat is ook een 
reden waarom ik daar graag meediscussieer. 
Men wil vaak de reststromen afbreken naar de 
bekende bouwstenen om die op te bouwen tot 
een specifiek eindproduct. Wij willen liever niet 
terug gaan tot de kleinste deeltjes, maar kijken 
hoe je bepaalde functionaliteiten kunt behouden 
om sneller te komen tot een eindproduct, ook 
voor niet-medische toepassingen. Dat is net een 
andere route dan de chemische industrie traditi-
oneel bewandelt. Voor ons is dat essentieel 
omdat het later inbouwen van de functionaliteit 
lastig kan zijn en de voordelen van de biologische 
grondstof grotendeels teniet doet.’ 

PROEFTUIN
De eerste fase binnen het project is afgerond. Het BTC lijkt een haalbare kaart. ‘Qua technologie zijn er nog 
wel wat vraagtekens, maar er zijn genoeg geïnteresseerde bedrijven’, zegt Bevers. ‘We gaan nu een pakket 
van eisen neerleggen hoe het gebouw en verdienmodel eruit gaan zien en welke faciliteiten we gaan inzetten 
om het aantrekkelijk te maken.’ Zoals zo vaak in de biobased economy is ook dit project een investering in 
de toekomst. ‘We willen leren ontwikkelen. Als we technologie kunnen commercialiseren, profiteert het 
technologiebedrijf direct, maar ook de boer om hoek heeft er wat aan. Die kan efficiënter zijn reststromen 
beheren en afzetten en een stukje mede-eigenaar worden van de ontwikkelde technologie. Het voordeel van 
Venlo is dat het aanbod aan biomassa divers is, dat maakt dit absoluut tot een mooie proeftuin.’

Lignine: een veelbelovende feedstock, maar alles-
behalve gemakkelijk te ontsluiten voor de chemie.
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nieuwe ketens, waarbij de partners zich echt 
committeren. In de praktijk zie ik de mooiste en 
meest elegante concepten, maar vaak ont-
breekt het contact met- en de route naar de 
markt. Soms is de technologie te disruptief om 
de bestaande keten mee te krijgen. Producten 
die aanzienlijke aanpassingen vergen in de 
 productie bij de verschillende ketenpartners, 
worden meestal niet met open armen ontvan-
gen. Kortom, het is niet zozeer een kwestie van 
technologie, maar meer van het opzetten en 
managen van nieuwe ketentrajecten. Dat is ook 
het hart van Source B.’

En…, lukt dat?

‘Het is niet iets wat je zo uit de grond kan trek-
ken, ben ik bang. Wat vaak nog ontbreekt, zijn 
goed gearticuleerde vragen van eindafnemers. 
Bijvoorbeeld dat BMW stelt dat het een bepaald 
percentage van haar materialen wil “verbioba-
sen” en precies aangeeft waar. Zulke vragen 
worden nog te weinig gesteld. Momenteel is het 
nog te veel aanbodgedreven. Er is een rest-
stroom waar “we iets mee kunnen doen”. Vaak 
wordt deze gedachte niet begeleid door een 
gedegen business plan. Ik zie te veel project-

E mmo Meijer, voorzitter van het Green-
port Venlo Innovation Center en boeg-
beeld van Source B., is een belichaming 
van de biobased economy. Dat wil zeg-

gen, zijn loopbaan (zie cv). Meijer werkte op ge-
bied van R&D-management zowel in de chemie 
als in de agrofoodsector. Hij zou als geen ander 
moeten weten hoe de biobased economy moet 
gaan vliegen.

Emmo, dat de biobased economy zijn 
beslag gaat krijgen, is een gegeven. 
Het blijkt wel dat dit niet zonder slag 
of stoot zal gaan, waarbij bepaalde 
factoren, zie de olieprijs, de boel   
 kunnen vertragen. Op welke termijn 
voorzie je een kantelpunt?

‘Ik denk niet dat er over - pak weg - twintig jaar 
een overwegend biobased economy zal zijn, 
getuige de wereldwijde fossiele energievoor-
raden en de bijbehorende gigantische industriële 
infrastructuur die daarvoor in het leven is geroe-
pen. Ja, er zijn veelbelovende productgroepen, 
als verpakkingen, inhoudsstoffen,  textiel, bouw-
materialen en chemical building blocks als bio-
barnsteenzuur of biobutanol. In deze markten 

hebben biobased alternatieven goede kansen, 
deels vanuit verduurzaming, deels door hun 
 aantrekkelijke functionele eigenschappen. Voor 
energie zie ik meer perspectieven voor solar en 
wind, veel minder voor bijstook van biomassa, 
waarmee we betere dingen kunnen doen. Met 
het laatste hebben we onszelf in de voet gescho-
ten, getuige het prijsopdrijvend effect voor 
bepaalde feedstocks, zoals tot voor kort het geval 
was met palmolie. Dit betekent wel dat de bio-
based chemie niet op de bagagedager van de 
energiesector kan worden ontwikkeld, zoals 
dat bij de petrochemie wel het geval was. 
 Primaire, gespecificeerde biomassa op vol-
doende schaal moet daarom beschikbaar 
komen uit de bestaande landbouw, bijvoor-
beeld bietsuiker, of de nieuwe toepassingen, 
bijvoorbeeld bepaalde inhoudsstoffen, moeten 
dermate aantrekkelijk zijn dat daarvoor nieuwe 
teelten worden opgezet.’ 

Waar zit het grootste knelpunt in het 
innovatieproces van biobased produc-
ten en het traject naar de markt?

‘Een essentiële voorwaarde voor het lanceren 
van biobased concepten is het optuigen van 

De biobased economy krijgt langzamerhand meer vaart in de primaire sector. 
Wel zijn concrete ketentrajecten dun gezaaid. De weg naar een (nieuwe) markt 
is lang en de vooruitzichten niet kristalhelder. ‘Klopt, maar het toenemend 
commitment, zeker onder het bedrijfsleven, stemt me optimistisch.’

Tekst Lucien Joppen Beeld Source B

‘ COMMITMENT STEMT 
ME OPTIMISTISCH’

EMMO MEIJER, BOEGBEELD SOURCE B.
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aanvragen waarbij niet of voldoende wordt 
doorgerekend. Dan gaat het al snel een eigen 
leven leiden. Mijn ogen lichten pas op als bedrij-
ven zich committeren, en niet via een Letter of 
Support, maar via keiharde euro’s en manuren. 
Dan wordt er voor elke euro gevochten.’

Dat was in het verleden wel anders.

‘Tja, er is veel subsidiegeld besteed aan innova-
tie zonder dat de beoogde doelstellingen zijn 
gehaald. Ik zeg bewust niet verkwist, omdat dat 
te kort door de bocht is.
Er is wel degelijk zinvol onderzoek verricht. 
Echter, doordat voldoende privaat commitment 
ontbrak, was een route naar de markt nage-
noeg uitgesloten. Anno 2015 is de situatie 
anders. Bedrijven participeren in cash en kind 
in innovatieprojecten, soms zelfs meer dan 
verwacht. In het Greenport Venlo Innovation 
Center is vrijwel geheel het beoogde projectvo-
lume (30 miljoen euro, red.) weggezet, waarbij 
de bedrijven meer dan hun steentje bij hebben 
gedragen. In de komende jaren zullen naar 
verwachting een flink aantal van deze projec-
ten naar de markt worden gebracht, bijvoor-
beeld trajecten waarbij tuinbouwloof wordt 

verwerkt in papierproducten of de teelt en ver-
waarding van van vezelgewassen, zoals hen-
nep en vlas.’  

Emmo, je had het eerder over 
 afnemers die hun vragen beter 
 moeten articuleren. Als voorzitter 
van het GVIC zit je in het hart van  
de Noord- en Midden-Limburgse 
agrarische sector. Hoe zit het 
 eigenlijk met de aanbodzijde?

‘De primaire sector zit in een transitie. Het 
besef is echter nog niet overal doorgedrongen. 
Ik zie veel ondernemers die denken en hande-
len binnen bestaande kaders. “Als ik mijn 
schaal ga vergroten en goedkoper ga produce-
ren, kom ik er wel”. Dat idee. Met de concur-
rentie van grootschalige tuinbouw uit Marokko 
of Spanje ga je het daar ook niet mee redden. 
Anderzijds, moet je je op markten begeven die 
zich nog moeten ontwikkelen? En met welke 
partners ga je dan in zee? Ik kan me de koud-
watervrees van- en ook wel de trots op het 
eigen bedrijf goed voorstellen. Dat gezegd 
hebbende, constateer ik een enorme drive in 
de Noord- en Midden- Limburgse primaire en 

verwerkende sector. Het zijn mensen van de 
zandgrond, gewend om hun eigen boontjes te 
doppen en hard te werken. Er is geen groot 
bedrijf dat de kleintjes mee kan trekken, zoals 
ASML in Eindhoven of DSM in Zuid-Limburg. 
Dat betekent ook dat het bedrijfsleven minder 
afhankelijk is als het een keer wat minder gaat 
bij de “grote broer”.’

Daarentegen lijkt het met Chemelot, 
de chemie en materialensector, 
 crescendo te gaan.

‘Klopt, de komst van ondernemingen als Sappi 
(zie elders in dit nummer) of de uitbreiding van 
de pilot plant van Avantium laten zien dat 
 Chemelot in een flow zit. Dat komt ook omdat 
de provincie, lees de gedeputeerde Twan 
Beurskens, zich sterk maakt voor het ontwik-
kelen van een groenere economie/chemie, met 
als parels in de ketting InSciTe en het AMIBM. 
Limburg heeft met haar kennisinfrastructuur 
en bedrijvigheid goede kaarten om een kennis- 
en valorisatiehub op gebied van biobased te wor-
den, als een spin het web tussen de Eindhoven, 
Aken en Leuven.’ 

Emmo Meijer (1951) studeerde Chemie aan de 
VU in Amsterdam, waar hij in 1979 promoveerde. 
In hetzelfde jaar trad hij in dienst bij DSM 
(research en business management). In 2005 
vertrok Meijer naar Unilever waar hij als senior 
vice-president Foods R&D aan de slag ging. In 
de lente van 2011 vertrok Meijer naar Friesland-
Campina, waar hij Corporate Director R&D werd. 
Meijer ging eind 2014 met pensioen. Momenteel 
is Meijer actief onder meer als voorzitter van 
Greenport Venlo Innovation Center en boegbeeld 
van Source B. Zijn hobby’s zijn onder andere 
voetbal, fietsen en lezen.

‘Producten die aanzienlijke aanpassingen vergen in de 
productie bij de verschillende ketenpartners, worden 
meestal niet met open armen ontvangen. Kortom,  
het is niet zozeer een kwestie van technologie, maar 
meer van het opzetten en managen van nieuwe keten-
trajecten. Dat is ook het hart van Source B.’
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Eind mei werd in Hengelo de pyrolysefabriek van 
Empyro officieel in gebruik genomen. Tijdens 

de bijeenkomst brak Manon Janssen, boegbeeld 
van de TKI Energie, een lans voor biomassa als 

feedstock voor energie.

EMPYRO IN 
GEBRUIK 

GENOMEN

‘Biomassa als feedstock voor energiedoeleinden (inclusief transportbrandstoffen) is 
broodnodig om de klimaatdoelstellingen (zie uitstoot van CO2) te halen’, aldus Jans-
sen. Zij stelde dat biomassa vaak ten onrechte wordt betiteld als een tijdelijke oplos-
sing, in een overgang naar solar, wind et cetera. Echter, ‘we’ zullen nog decennia 
biomassa nodig hebben, in geval van Empyro houtachtige biomassa, en gesourced op 
duurzame wijze, aldus het boegbeeld.
René Venendaal, CEO van BTG-BTL dat (deels) participeert in Empyro BV, stelde dat 
energieverwaarding van biomassa helaas niet de steun krijgt die het verdient. Zo is een 
voorstel in Brussel om advanced biofuels in de EU te ondersteunen via een bijmeng-
plicht, afgeketst. Venendaal: ‘Ik begrijp dat er ook belangen spelen, zoals de Europese 
petrochemie die in zwaar weer verkeert, maar toch.’ 
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M agchiel van Os, business develop-
ment manager bij BAM:  ‘Met onze 
kennis in de markt kunnen we de 
juiste partijen samenbrengen voor 

een project. We hebben te maken met bedrijven 
die met goede ideeën komen en klanten die veel 
willen en een hoog verwachtingspatroon heb-
ben, bijvoorbeeld bij een hernieuwbaar energie-
project. In de afgelopen jaren zijn wij steeds 
meer naar voren geschoven in de keten en 
 worden door klanten nu ook betrokken bij de 
ontwikkelings- en tekenfase.’ 
Zijn collega Anton Rottier, projectmanager en 
specialist biomassa, haakt in: ‘Voor de klant zijn 
wij het aanspreekpunt voor al deze aspecten in 
zijn project. Daarin zijn we overkoepelend en 
verzorgen de hele projectorganisatie.’ 

DUURZAAM OP ZEE
Veel nieuwe ontwikkelingen zijn vanuit het 
bundelen van kennis met een duurzaamheids-
gedachte ontstaan. Van Os vertelt enthousiast 
over een nieuw type fundatie voor windmolens 
op zee. ‘Met minder schadelijke trillingen voor 
vissen op de zeebodem en met een lagere 

Zeeland een project voor de Brouwersdam. De 
klant wil er een forse opening in maken om de 
waterkwaliteit in de Grevelingen te verbeteren. 
Onderzocht wordt of je energie kunt halen uit de 
eb- en vloedstroom die dan op gang komt. Daar 
kun je dan turbines op laten draaien. Voor ener-
giewinning uit golven hebben we een gepaten-
teerde machine ontwikkeld.’ Als prototype voor 
energie uit de zee zijn er wereldwijd zo’n tien 
systemen operationeel. Dichtbij huis het Texelse 
BlueTec Tidal Platform. ‘Stel je bij dit soort sys-
temen een drijvend platform voor met een rotor 
eronder of propellers op de zeebodem die 
draaien op getijstroom. Je kunt veel van die 
installaties in één park onderbrengen. Samen 
halen ze niet de opbrengsten van grote windmo-
lenparken, maar het voordeel is dat het getij 
exact is te voorspellen. Windmolens op zee is 
een traject geweest van tien jaar voor het een 
beetje serieus werd. Hier verwacht ik net zoiets.’  

ZELFHERSTELLEND BETON
Jan Mijnsbergen, afdelingshoofd Materiaal-
technologie bij BAM, ziet dat opdrachtgevers 
een steeds langere levensduur eisen van 

Van links naar rechts: een AVI, een biodiesel fabriek, een fundatie voor een windmolen voor op het land en een voor in het water. 

Binnen BAM Infra zijn Business Development voor Industrie en Energie samengevoegd. 
BAM Infra bundelt deze kennis zodat het klanten efficiënt en effectief oplossingen kan 
bieden op het gebied van duurzame, vernieuwende energievoorzieningen en industriële 
oplossingen. Ook op gebied van biobased projecten.

Tekst Vincent Hentzepeter Beeld BAM, Shutterstock

 carbon footprint dan stalen fundaties. Met gra-
vity based foundation - een stabiele zware 
 fundatie in diep water - kunnen we betonnen 
maritieme constructies eenvoudig op land 
bouwen en met een sleepboot naar een plek op 
zee brengen. Dat geeft minder risico’s en voor-
delen voor de natuur.’ 
Tot de verbeelding spreekt ook compressed air 
energy storage. Hiermee kan overcapaciteit bij 
windenergieproductie voor een later moment 
worden opgeslagen. Rottier verduidelijkt: ‘Het 
is eigenlijk lucht samenpersen met overtollige 
energie uit wind. Net een veer die je in- en 
 uitdrukt.’ 

GETIJDE-ENERGIE
Energieopwekking uit eb- en vloedstromen 
staat nog in de kinderschoenen, maar biedt 
potentie. Jos van Rijen, directeur Delta Marine 
Consultants (onderdeel van BAM), ziet het aan-
tal pilots wereldwijd groeien. BAM beschikt over 
brede kennis van getijde-energie. ‘BAM Interna-
tional heeft veel ervaring in waterbouwkundige 
werken met als expertisegebieden golven, stro-
ming en wind. BAM Infra onderzoekt dit jaar in >>



constructies als bruggen, wegen en viaducten. Dat vraagt bijvoorbeeld 
om veel duurzamere betonsoorten die de tand des tijds zonder veel 
onderhoud kunnen doorstaan. ‘Beton kun je allerlei eigenschappen mee-
geven om het sterker te maken of sterk en duurzamer te houden. Een van 
de nieuwe ontwikkelingen waar ik brood in zie - daar is ook de link met de 
biobased economy - is zelfherstellend vermogen inbouwen. Door weten-
schapper Henk Jonkers van de TU Delft is een methode ontwikkeld om 
sporenelementen samen met voedsel in het beton in te bouwen voor 
kalkproducerende bacteriën. Scheurt beton en treedt er vocht in, dan zet-
ten de bacteriën kalk af in de scheur. Het beton is dan weer vloeistofdicht 
en krachten kunnen (beperkt) worden overgedragen. Zo kun je veel 
gemakkelijker aan eisen voor een lange levensduur voldoen en tegelijker-
tijd bijdragen aan de duurzaamheid van betonconstructies. Deze ontwik-
keling staat op het punt om grootschalig te worden toegepast.’

HERNIEUWBARE ENERGIE
Binnen de high voltage-markt werkt BAM voor netbeheerder Tennet 
met partners aan vernieuwing en aanpassing van energietransport. 
Door stijging van het energieaandeel uit hernieuwbare bronnen moet 
energie steeds vaker van ver komen. Van Os: ‘Tussen Beverwijk en 
Bleiswijk wordt een modern type mast van 60-70 meter hoog neergezet 
met een andere configuratie van geleiders. Hierdoor is het elektromag-
netisch veld kleiner op de grond. Daardoor is er minder ruimtebeslag en 
horizonvervuiling. Door slimme ontwerpen en voorbereiding kunnen we 
tevens de overlast voor de omgeving verder verminderen.’ 
Binnen de biomassa-installaties is wervelverbranding in opkomst voor 
 efficiëntere opwekking van warmte en elektriciteit door verbranding van 
hout. Rottier: ‘Dit geeft voor grootschalige toepassingen een veel hoger 
rendement dan normale houtverbranding. Zeker voor grotere capaciteiten 
is dit interessant.’ Een van de specialistische partners, waar BAM mee 
samenwerkt, loopt voorop in dit segment. Dat biedt perspectieven voor de 
energieconversie, stelt Rottier: ‘Dat afvalhout wordt dan niet meer gestort.’ 

BIOBASED PILOTS
Het valt Van Os en Rotter op dat er in de Nederlandse markt veel onder-
zoek wordt gedaan naar biobased energieproductie, maar dat er relatief 
weinig grote installaties worden gebouwd. Het in Ter Apelkanaal geplande 
HarvestaGG, dat gras zal gaan omzetten naar biobrandstoffen, eiwitrijk 
diervoeder en plantaardige compost-pellets, springt in het oog. Rottier: 
‘In dat project zorgt BAM ervoor dat, samen met de onderaannemer, de 
installatie wordt ontworpen en gebouwd. We werken hierin samen met 
andere partijen die bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in graspersen en 
composteren.’
De biobased economy is voor veel van de klanten nog een relatief onbe-
kend onderwerp, merken Van Os en Rottier. Ontwikkelingen zijn vaak pril, 
of afhankelijk van kritische massa of subsidies. De wetgeving moet zich 
soms nog voorbereiden, vaak resulteert dit in een kip-ei-situatie. 
‘Er liggen veel ideeën en je ziet de nodige pilotprojecten. Denk aan het 
algenpark van de WUR in Wageningen. Er zit veel energie in die markt. Het 
zijn vaak kleinschalige trajecten waar we zo veel mogelijk bij aangesloten 
willen blijven. Die markt past wel bij ons. We zijn sterk in de chemie, heb-
ben veel ervaring in het aanleggen van boven- en ondergrondse leidingen 
en noodzakelijke fundaties en bouwconstructies. Het wachten is op het 
doorschakelen van grote chemische productiebedrijven. Kijk naar de doel-
stelling van grote chemieconcerns om een aantal fossiele grondstoffen 
 volledig te vervangen door groene. Als zo’n grote partij omgaat of er 
worden eisen opgelegd vanuit de regelgeving, dan kan het hard gaan. BAM 
hoopt veel meer ontwikkelingen te zien in de biobased economy de 
komende jaren, want bijna elk bedrijf heeft wel een pilot lopen.’ 

HOE STAR IS  
JOUW TEELTPLAN?
De Nederlandse akkerbouwer is - net als zijn branchege-
noten - verslaafd aan efficiëntie. Het toverwoord voor een 
winstgevend bedrijf: kostenbeperking en schaalvergroting. 
Het werkte jarenlang uitstekend. Wat zeg ik: decennialang. 
Voor de akkerbouw betekende dat onder meer een beper-
king van het aantal gewassen dat jaarlijks in het teeltplan 
terugkomt. 
Aardappels, suikerbiet, wintertarwe, ui, voedermaïs. Zie daar 
het leeuwendeel van ons areaal. En we halen er tonnen per 
hectare vanaf. Onwaarschijnlijk veel meer dan onze buren, 
laat staan Verweggistan. Dus waarom zou je als boer iets 
anders telen? 
Neem bijvoorbeeld hennep, een gewas met tal van mogelijk-
heden. Ten eerste de zaden. Dat is feitelijk een soort ‘super-
food’. In de VS begint het al aardig op een hype te  lijken. 
Desalniettemin een potentieel gezond onderdeel van ons 
voedingspatroon. Smaakt een beetje nootachtig. 
Daarnaast de vezels die als duurzaam bouwmateriaal te 
boek staan. Hoewel de verwerkende industrie ook nog moet 
groeien zijn er al goede afzetmogelijkheden nu. Als isola-
tiemateriaal, papier, textielmateriaal, betontoevoeging en 
als onderdeel van spaanplaat of bouwblokken. Als derde is 
het schroot een prima veevoer. Ruwvoer voor melkvee bij-
voorbeeld. 
Hennep is uitstekend geschikt als onderdeel van een rota-
tieteelt omdat de bemesting beperkt kan blijven tot niets of 
een beetje stikstof. Het verbetert de bodemstructuur en 
geeft onkruid geen kans door de hoge groeisnelheid en 
dichtheid. Het gewas heeft een groot CO2-bindend vermo-
gen en groeit tot drie meter hoog op arme grond vol puin. 
Tot zover de loftrompet.
Zitten er dan geen nadelen aan hennep? Weinig. Eigenlijk is 
de belangrijkste het feit dat de markt ervoor nieuw leven 
moet worden ingeblazen. 
Hennep is een voorbeeld van een gewas met potentie waar-
mee het risico voor de boer wat meer gespreid kan worden. 
Dat geldt ook voor leuke peulen, zilte groentes, oerpiepers, 
E-tarwe en meer. Waarom kunnen we de Nederlandse ken-
nis over efficiënt  telen niet inzetten op gewassen die min-
der ‘gewoon’ zijn? Diversiteit is om meer dan één reden 
hard nodig in dit eenzijdige landje. De ratrace naar de 
bodem kunnen we hier niet volhouden met onze Hollandse 
lonen en grondprijzen.

Mark Soetman
Eigenaar van Zin, Zout en Soet, consultancy op   
gebied van verduurzaming in food.

COLUMN
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 AGENDA
 
 DONDERDAG 18 JUNI
 10de Praktijkdag Bio-energie, Apeldoorn
 De 10de Praktijkdag Bio-energie van de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO.nl) vindt plaats in de Apen-
heul te  Apeldoorn. Laat u inspireren door ondernemende 
sleutel figuren en marktpartijen in de bio-energie en de bio-
based economy die oog hebben voor de kansen van het 
gebruik van biomassa. Met excursies naar locaties in de 
omgeving, bijvoorbeeld naar Attero Wilp, of naar de kring-
loopboerderij ECOFERM. 

 DONDERDAG 18 JUNI
 Minisymposium hennep en vlas, Deventer
 Het Europese INTERREG-onderzoeksproject Grow2Build 

richt zich in het bijzonder op vlas en hennep als grondstoffen 
voor bouwmaterialen. G2B-partner Saxion wil op het mini-
symposium de mogelijkheden laten zien van bovenstaande 
biobased materialen en wat dat in de praktijk betekent. De 
hamvraag is: hoe komen vlas en hennep uit de niche? Welke 
stappen moeten nog gezet worden in de keten, zodat opscha-
ling daadwerkelijk mogelijk is? 

 DINSDAG 23 JUNI
 12de bbe-netwerkbijeenkomst, Amsterdam
 Alweer de twaalfde netwerkbijeenkomst Biobased Economy, 

dit keer in Amsterdam. In het kader van het thema ‘Biobased 
economy in Amsterdam – circulair perspectief’ geven onder 
andere Amsterdamse ondernemers, waaronder start ups, 
hun visie op de kansen die de biobased economy voor hen 
en voor Nederland biedt. 

 WOENSDAG 24 JUNI
 CBBE-Docentendag Inhoudsstoffen, Wageningen
 We treffen ze aan in cosmetica, medicijnen, superfoods, verf 

en parfums: hoogwaardige inhoudsstoffen uit planten. Het 
vereist ook dat het groene hbo en het hbo in de chemie/farma 
dichter tegen elkaar kruipen. Voor de benodigde interdisci-
plinaire aanpak is ook het onderwijs zelf aan het leren hoe 
docenten uit verschillende vakgebieden kunnen samenwer-
ken in interdisciplinaire modules, practica en projecten. Dit 
leerproces staat centraal op deze docentendag.

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 ontwik-
kelingen 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!



JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA

1‘In mijn ogen is de MOOC opgezet voor wie gelooft dat de 
belangrijkste maatschappelijke discussie vandaag de 
dag draait om de energievoorziening. De wereldbevol-

king groeit tot ongeveer 9 miljard mensen in 2050. Zij zullen 
energie nodig hebben, zowel in de vorm van brandstof/elek-
triciteit als voeding. Deze vraagstukken moeten op wereld-
wijde schaal worden opgelost. Over 50 jaar rijzen de kosten 
de pan uit en over 100 tot 150 jaar zijn ze bijna niet meer op 
te brengen. De voorraden olie, kolen, uranium en thorium 
nemen snel af.’

2 ‘Het is niet mogelijk om delen te selecteren uit de 
MOOC om de simpele reden dat de delen samen een 
complex systeem vormen. Het geheel is meer dan de 

som der delen.’

3 ‘Er zijn vele uitdagingen op het gebied van bio-ener-
gie. De mogelijke bronnen en de conversieprocessen 
zijn bekend, maar optimalisatieslagen zijn nog nood-

zakelijk, bijvoorbeeld met betrekking tot energie-efficiëntie 
en enzymenproductie. Ik geloof dat we op het goede spoor 
zitten, maar er is meer nodig. We moeten bijvoorbeeld 
nieuwe urbanisatiemodellen of nieuwe verbrandingsmoto-
ren met een efficiënter brandstofverbruik ontwikkelen. We 
hebben behoefte aan nieuwe ideeën en revolutionaire model-
len. We produceren biobrandstoffen voor dezelfde inefficiënte 
motoren die al in de jaren 50 werden gebruikt. De energie-
productie is niet echt het probleem, het echte probleem is  
de consumptie ervan: deze is inefficiënt, verkeerd en onver-
antwoord. Deze terreinen moeten dan ook aandacht krijgen 
om zich te ontwikkelen. Dat is de enige manier waarop duur-
zaamheid op lange termijn kan worden veiliggesteld voor 
onze maatschappij en toekomstige generaties. Met de inzet 
van hulpbronnen die zo min mogelijk impact hebben op  
het milieu, met minder verlies en grotere efficiëntie, gebruik  
en hergebruik.’
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In dit nummer steekt Agro & Chemie de Atlantische Oceaan over en 
vraagt twee Braziliaanse deelnemers - een docent en een student - naar 
hun ervaringen met de MOOC Introductie Biobased Economy (Centre of 
Expertise Biobased Economy). De student: Frederico Aragão Cardoso, 
bachelorstudent Environmental Engineering aan de Universiteit van 
Minas Gerais (Belo Horizonte). De docent: Professor José Tadeu de 
Oliveira, verbonden aan het Instituto Politécnico (Minas Gerais).



1.  Waarom participeerde u in de MOOC?

2.  Welke aspecten van de MOOC spraken u het meest aan?

3.  Zou er een vervolg op deze MOOC moeten komen, waarin bepaalde aspecten meer  
worden uitgediept?

1‘Ik ontdekte de MOOC Introductie Biobased Economy via 
een vriend. Ik werk aan mijn Bachelor in Environmental 
Engineering en vond dit vak nuttig voor mijn studie. Het 

is een onderwerp waarover ik op dat moment nog niet veel 
wist.’

2 ‘Ik was met name geïnteresseerd in drie thema’s: 
energie, bioraffinage en algen. Naar mijn mening 
zijn deze drie absoluut aan elkaar gerelateerd en 

spelen ze een belangrijke rol in de discussie rondom duur-
zaamheid. Het valt niet te ontkennen dat het eind van het 
fossiele tijdperk nadert. Daarom is het van groot belang dat 
er technologieën worden ontwikkeld voor de productie van 
ecovriendelijke brandstoffen tegen een acceptabele prijs. 
Gelukkig zijn er al interessante resultaten behaald, maar er 
moet nog meer gebeuren. Deze drie thema’s hebben mij op 
nieuwe ideeën gebracht. Het is bijvoorbeeld mogelijk om 
brandstof te produceren uit algen in een bioraffinaderij die 
ook andere belangrijke producten kan maken, met daarbij 
toch slechts minimale milieuschade. Het is echter nog 
steeds te kostbaar om dit op grote, internationale schaal te 
doen en dat brengt ons bij de rol die universiteiten en les-
programma’s als de MOOC spelen: het stimuleren van de 
ontwikkeling van onderzoek zodat de economische kloof 
kan worden gedicht.’

3 ‘Absoluut. Deze eerste MOOC gaf een algemeen over-
zicht van de biobased economy. Het is goed om de ken-
nis van studenten die dit vak hebben gevolgd, te 

vergroten, in de vorm van meer technische colleges. Deze 
nieuwe lesprogramma’s zouden zich moeten richten op 
onderwerpen als bioraffinage en energie. Dit zijn twee 
brede thema’s die uitgebreid besproken kunnen worden. 
Bovendien zou het, in plaats van een college van acht 
weken, nuttig kunnen zijn om losse programma’s aan te 
bieden zoals als een college bioraffinage van een maand, 
energie van een maand, enzovoort. Als het aparte vakken 
zijn, kunnen professoren en studenten dieper in bepaalde 
onderwerpen duiken.‘

5555

FREDERICO ARAGÃO CARDOSO

Fotografie: Marcos Figueiredo
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A an het woord is René Corbeij, mede-
directeur van het Brightlands Mate-
rials Center (BMC). Corbeij, die 
binnen TNO Eindhoven het onder-

zoek naar polymeren leidt, ziet polymeren als 
de bouwstenen van de 21ste eeuw. Logisch, 
metalen zijn schaars, of worden almaar 
schaarser en duurder. Bovendien hebben me-
talen een hoge soortelijke massa, waardoor 
sommige industrieën, zie de automotive of de 
vliegtuigbouw, in toenemende mate overscha-
kelen op lichtere kunststoffen. 
‘Polymeren spelen daarnaast een cruciale rol in 
de ontwikkeling van nieuwe technologieën, bij-
voorbeeld in de IT, 3D-printen of zonnecellen. 
Kortom, we kunnen in Nederland op dit terrein 
een koppositie innemen, maar dan moeten de 
bedrijven en onderzoeksinstellingen die actief 
zijn op dit gebied, dichter tegen elkaar kruipen.’

INDUSTRIËLE CAMPUS
Marnix van Gurp, mededirecteur van het BMC 
en voorheen werkzaam bij DSM Engineering 
Plastics in R&D, knikt bevestigend. ‘We hebben 
in ons land veel bedrijvigheid en kennis/onder-
zoek op gebied van polymeren. Brightlands, de 
voormalige Chemelot Campus, is een internati-
onale hot spot met tal van grote wereldspelers 

en kleinere ondernemingen. Vandaar dat het 
BMC gevestigd is op deze lokatie, waarbij het 
meer als een hub fungeert met de “spokes” - de 
spaken -, onder meer richting TU Eindhoven, 
Wageningen UR, RWTH Aken en de Universiteit 
Maastricht. Het unieke van BMC is dat het een 
industriële campus is. Vaak zie je campussen 

ontstaan rondom onderwijs- en onderzoeksin-
stellingen, hier in Geleen wordt de campus 
gebouwd tussen de bedrijven. We merken dat 
dit concept aanslaat, niet alleen bij bedrijven op 

de campus, maar ook bij studenten die gemak-
kelijker aan kunnen kloppen bij ondernemingen 
waarin ze geïnteresseerd zijn.’

APPARATUUR DELEN
Het BMC zal uiteindelijk een aparte fysieke 
lokatie worden, aldus Van Gurp en Corbeij. 
Momenteel is het meer een virtueel gebouw, 
waarbij onderzoekers gebruik maken van de 
bestaande faciliteiten, bijvoorbeeld analyse- en 
karakteriseringsapparatuur, op de Brightlands 
Chemelot Campus. 
‘We zullen goed moeten kijken welke appara-
tuur we aan gaan schaffen’, aldus Van Gurp. 
‘Dat is vanzelfsprekend afhankelijk van de 
onderzoeksprogramma’s die momenteel wor-
den ingevuld. Het spreekt voor zich dat kostbare 
apparatuur zo veel mogelijk wordt gebruikt en 
dus ook gedeeld. Niet alleen voor mkb-bedrij-
ven, maar ook voor multinationals kunnen dit 
aanzienlijke investeringen zijn.’

SPEELGOED
Het ‘BMC-huis’ mag dan wel virtueel zijn, het 
programma is al (deels) van start gegaan. Het 
programma op het gebied van 3D-printen loopt 
al. Zestien promovendi en drie wetenschappers 
onderzoeken in deze programmalijn de speci-

Medio maart zag het Brightlands Materials Center het levenslicht. In het 
onderzoekscentrum werken verschillende partijen - publiek en privaat - samen 
aan kunststoffen, mogelijk ook op basis van biomassa. ‘De tijd van “splendid 
isolation” is voorbij. We zullen onze krachten moeten bundelen.’

Tekst Lucien Joppen Beeld Dols Fotografie

TOPPOSITIE IN 
 POLYMEREN

BRIGHTLANDS MATERIALS CENTER: GEEN “SPLENDID ISOLATION” 

‘HET BMC IS JUIST  
VOOR MKB-BEDRIJVEN 

EEN UITKOMST.  
ZIJ ZULLEN IMMERS  
NIET ZO SNEL EEN 

 UNIVERSITEIT BINNEN-
STAPPEN MET EEN 
 CONCRETE VRAAG.’
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fieke eisen waaraan materialen moeten voldoen 
om hoogwaardige toepassingen te kunnen 
maken voor biomedisch of industrieel gebruik. 
‘Momenteel voldoen de eindproducten van 
3d-printing niet aan de strenge normen die gel-
den voor B2B-materialen’, aldus Corbeij. ‘Je zou 
het speelgoed kunnen noemen. Dat is jammer, 
want de voordelen van additive manufacturing 
zijn groot: een grotere vormvrijheid, een efficiënt 
gebruik van grondstoffen en afnemers zijn 
 minder afhankelijk van toeleveranciers. Binnen 
additive manufacturing gaan we onderzoeken 
en testen hoe we de performance van bestaande 
kunststoffen kunnen verbeteren, en of we 
nieuwe materialen als printmedium kunnen 
ontwikkelen. Bovendien willen we ook de pro-
ductiesnelheid, vaak nog een bottleneck, gaan 
verhogen. De fundamentele inzichten zullen 
vooral in Eindhoven, bij de TU, worden vergaard, 
implicaties voor biomedische applicaties is het 
métier van onderzoekers aan de Universiteit 
Maastricht.’

LAGE DREMPEL
Additive manufacturing is slechts één van de in 
totaal zes programmalijnen binnen het BMC. Op 
de agenda staan eveneens: duurzame verpak-
kingen, lichtgewicht mobiliteit, optische en 

elektronische apparaten, energie-opslag en 
conversie en recycling/end of life. 
Corbey: ‘Deze programmalijnen komen groten-
deels uit de koker van het bedrijfsleven. Het zijn 
kansrijke markten, cq. enabling technologies, 
waar ondernemingen brood in zien en waar 
onderzoeksinstellingen ook een zinvolle bij-
drage aan kunnen leveren. Of het niet teveel een 
fundamenteel onderzoekscentrum is voor de 
grotere bedrijven? Nee, in sommige gevallen 
heb je fundamentele inzichten nodig, maar wel 
altijd vanuit de toepassing. Eerst komt de 
behoefte vanuit de markt en vervolgens rede-
neer je terug naar materiaal/technologie en, 
eventueel, fundamentele inzichten.’
Van Gurp vult aan: ‘Het BMC is juist voor mkb-
bedrijven een uitkomst. Zij zullen immers niet 
zo snel een universiteit binnenstappen met een 
concrete vraag. Binnen het BMC kan dit wel, 
mits de vraag past binnen de onderzoekslijnen 
en de competenties van het centrum.’

BROODNODIG
Terug naar de onderzoekslijnen. Het zou te ver 
voeren om deze uitgebreid te behandelen. Een 
interessante lijn is duurzame verpakkingsmate-
rialen. ‘Verpakkingen zijn broodnodig om pro-
ducten te beschermen, maar ze moeten niet 

leiden tot milieuproblemen, aldus Van Gurp. 
Een route is om verpakkingen dunner en lichter 
te maken. Daar is de industrie al mee bezig, 
maar deze exercitie is nog niet beëindigd. Om 
nog verder te gaan, is meer inzicht nodig in de 
fysieke eigenschappen, bijvoorbeeld de stijfheid 
of de zuurstofbarrière, van dunnere materialen. 
Een ander issue is het design met het oog op 
recycling. Met name in de food zijn verpakkin-
gen opgebouwd uit meerdere lagen, bijvoor-
beeld karton in combinatie met laminaat of 
aluminium, om het product te beschermen 
tegen bederf. Hierdoor is de recycling wel com-
plexer en duurder. Wat als je monomaterialen 
kunt ontwerpen met dezelfde of zelfs betere 
eigenschappen?’
Over eigenschappen gesproken, sommige biopo-
lymeren, zie PEF of PLA, scoren op bepaalde 
parameters beter dan fossiele kunststoffen. Is er 
binnen het BMC ook specifiek aandacht voor bio-
plastics? Corbeij: ‘Er is geen aparte onderzoeks-
lijn hiervoor, maar bioplastics met uitzonderlijke 
eigenschappen kunnen wel in beeld komen. 
Drop-in’s hebben niet onze interesse.’  

Over een periode van 5 jaar investeren de part-
ners, onder andere de Provincie Limburg, TNO en 
DSM, 45 miljoen euro in het Brightlands Materials 
Center. Niet alleen de grote bedrijven doen mee, 
ook een kleine speler als Yparex, producent van 
extrudeerbare hechtmiddelen, ondersteunt het 
initiatief. 
Directeur Wouter van den Berg: ‘Onze business 
is hechting: het verbinden van verschillende 
soorten materialen, bijvoorbeeld metalen met 
kunststoffen of kunststoffen met elkaar. De 
trend is om zoveel mogelijk functionaliteiten 
binnen een type materiaal te verenigen, dit met 
het oog op ruimtebeslag, zie mobiele telefoons, 
of in verband met end-of-life issues. Dat neemt 
niet weg dat in de meeste gevallen - incompati-
bele - materialen met elkaar verbonden moeten 
worden. Daarbij is niet altijd duidelijk wat de 
gevolgen zijn op langere termijn, bijvoorbeeld 
het delamineren of corrosie als gevolg van vocht. 
Zulke aspecten zijn wellicht interessant om bin-
nen het BMC nader onderzocht te worden.’

Corbeij (links) en Van Gurp tijdens de officiële opening 
van het Brightlands Material Center.
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“Gebruik je talent, 
want je bent het 
waard.”

Brightlands Innovator Victor Vreeken
Bio-Based Materials

www.brightlands.com
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