
#02
JUNI 2016

DOWNLOAD OOK DE 
AGRO&CHEMIE APP!

KIRSTEN STEINBUSCH (DAB):
START-UP MET IMPACT

LEGO WIL 'GROENERE'  
BLOKJES

SLIMME COMPOSIETEN 
UIT PLA

LUPINE, KONINGIN VAN 
DE AKKER



“Gebruik je talent, 
want je bent het 
waard.”

Brightlands Innovator Victor Vreeken
Bio-Based Materials

www.brightlands.com

BL_CORP ADV_VV-NL_230X280.indd   1 01-05-15   15:48



INHOUD

4  A&C Kort

6  A&C Online

8  INTERVIEW KIRSTEN STEINBUSCH (DAB)

10  Column Marcel Lubben

12  DSM start pilot met levulinezuur

13  Column Annita Westenbroek

14  Focus op planteninhoudsstoffen

17  Drenthe investeert in infrastructuur

18  LUPINE, DE KONINGIN VAN DE AKKER

20  Lego's van deze wereld willen circulair/biobased 

23  Groen Gas Gelderland geeft startschot covergister 

24  De overstap: van wetenschap naar bedrijfsleven (en vice versa)

26  MKB & INNOVATIE: BRANDNETEL ALS VEZEL- EN EIWITBRON

28  Waardecreatie door de primaire sector: marktvraag komt op gang

30  WAGENINGSE PILOTPLANT: HET INTEL INSIDE-EFFECT

32  Bio4Self: slimme composieten uit PLA

34  Column Agnes van Ardenne

35  Servicepagina

36  Dubbelperspectief: over overheid en onderwijs

38  Colofon

 #2 – 2016 

18

26

30

IN DIT NUMMER  

8

Kirsten Steinbusch wilde al voor haar studie werken in het bedrijfsleven, het liefst bij een 
multinational, om een zo groot mogelijke maatschappelijke impact te realiseren. Gelukkig, 
zo zegt ze, werd het een start-up. 

EFIB 2016 

EIND OKTOBER stapt de redactie van 
Agro&Chemie in het vliegtuig naar 
 GLASGOW om verslag te doen van de 
negende editie van het European Forum 
for Industrial Biotechnology and the 
 Bio-economy. 

Check onze app en/of  website voor 
alle nieuwtjes!



ELKAAR DE TENT 
 UITVECHTEN: 
NIET ECHT EEN OPTIE
De column van Marcel Lubben, CEO van Reverdia, in deze editie 
spreekt mij bijzonder aan. Lubben, die regelmatig blogt over de 
biobased economy en aanverwante zaken, staat midden in de 
sector. Hij is, gezien zijn expertise en schrijftalent, iemand die ik 
graag lees. Zijn column in deze editie gaat om het vechten om 
een huid terwijl de beer nog moet worden geschoten.  
Dus geen gesteggel om IP, maar innoveren in waardenketens, 
samen met ketenpartners, om nieuwe 'groene business' te ont-
wikkelen. Bedrijven die zich in deze 'embryonale' fase willen ont-
wikkelen tot monopolist, komen zichzelf tegen. Immers, de 
markt wil kunnen kiezen en zal nooit een alleenheerserschap 
accepteren. Het motto moet daarom zijn: bouw samen eerst een 
markt, dan kun je erna altijd nog concurreren. Het laatste komt 
uit mijn koker, om verwarring te voorkomen.
Naast samenwerking is ook bezieling nodig om biobased busi-
ness te realiseren. In het interview dat ik had met Kirsten Stein-
busch, inmiddels actief met haar tweede start-up Delft Advanced 
Renewables, kwam haar drive naar voren. Natuurlijk, het is geen 
blind geloof, daarvoor is Steinbusch te pragmatisch ingesteld. 
Echter, ideële motieven zijn minstens zo belangrijk als de koele 
cijfers, zo stelt zij, om intern de focus te behouden en vasthou-
dend te zijn. 
Samenwerken, ketens bouwen, drive, bezieling. Het zijn vaardig-
heden/persoonlijke drijfveren die voor mij kleur geven aan de 
biobased economy. Vaak is de toon technologisch en/of bedrijfs-
matig. Hoe vaak hoor je niet: "het rekent zich nog niet rond". Veel 
business cases blijken bij nader inzien toch niet zo mooi (of haal- 
en opschaalbaar) te zijn als voorgesteld. Het stemt me af en toe 
niet echt optimistisch, ook al is een overgang naar een (meer) 
circulaire economie onafwendbaar. 
Het zijn juist mensen als Kirsten of Marcel - en er zijn natuurlijk 
nog meer! - die me weer moed geven. Dat 'we' er in zullen sla-
gen om onze economie en onze maatschappij structureel te ver-
duurzamen. Dat we een aarde achterlaten die niet uitgeput en 
doodziek is, maar vitaal en levenskrachtig. Het eerder genoemde 
momentum, het omslagpunt, laat nog op zich wachten. We heb-
ben vertrouwen en geloof nodig dat het gaat komen. Het zal wel 
moeten, uiteindelijk hebben we geen keuze.

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

EDITORIAL

Nova Lignum uit Dinteloord is het ‘Groen bedrijf van de maand’ mei in 
de Provincie Noord-Brabant. De Brabantse gedeputeerde Johan van 
den Hout (Natuur, Water en Milieu) overhandigde de oorkonde aan de 
directeuren Wilfried Martens en Johan Groenewegen.

Het bedrijf, gevestigd in Nieuw-Prinsenland, maakt biobased gevelbe-
kleding van plantaardig materiaal.
Zes jaar geleden zocht Wilfried Martens bij auberginekwekerij Green-
brothers een oplossing voor de plantenresten uit de kassen. Hij liep 
daarbij tegen een technologie aan om van laagwaardige plantenresten 
hoogwaardige bouwmaterialen te maken. 
Inmiddels staat Nova Lignum aan de vooravond van commerciële pro-
ductie; deze zal naar verwachting na de zomer beginnen.

Ceranex
De gevelbekleding komt op de markt onder de merknaam Ceranex. Het 
zijn panelen die toegepast kunnen worden op geventileerde gevels, maar 
bijvoorbeeld ook als dak-overstekken. Het materiaal is brandveilig, 
waterstabiel, vorstbestendig, onderhoudsarm en heeft een lange levens-
duur. Het is vooral uiterst milieuvriendelijk. Het bestaat voor 90 procent 
uit plantaardige vezels, die tijdens het productieproces op een natuur-
lijke wijze worden ‘versteend’ tot een vezelversterkt keramiek.

Delphy en Rusthoeve: 
knolgewassen uit de Andes
Het Kenniscentrum voor Plantenstoffen Delphy gaat samen met het 
agrarisch innovatie- en kenniscentrum Proefboerderij Rusthoeve 
onderzoek doen naar het machinaal planten van oca en machua. De 
Rusthoeve heeft met deze knolgewassen uit de Andes al enige jaren 
ervaring, in het kader van Biobased Innovations Garden 2020.

Naast deze teelten gaan Delphy en Rusthoeve ook samen investeren in 
onderzoek naar onder andere yacon en zoete aardappel. Er is een stij-
gende belangstelling voor dergelijke nieuwe gewassen, ingegeven door 
gezondheidsaspecten, zoals een laag calorie- en suikergehalte gecom-
bineerd met een gevarieerd menu. In de nabije toekomst zal ook samen-
werking worden gezocht met regionale afzetkanalen en zeker met 
horeca en horeca-opleidingen.

NOVA LIGNUM 
'GROEN 
BEDRIJF VAN 
DE MAAND'
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Avantium bouwt 
nieuwe pilot plant 
op Chemelot
Avantium gaat een nieuwe pilotplant bouwen 
 voor de productie van tweede generatie 
glucose. De fabriek komt op de huidige 
 locatie van Avantium op de Brightlands 
Chemelot Campus in Geleen. 

Dat zei CTO Gert-Jan Gruter begin mei tijdens 
de Applied Biobased Materials Conferentie 
van AMIBM in Maastricht. De twee pilot-
plants voor FDCA die Avantium in Geleen 
heeft, verhuizen in de komende maanden 
naar een groter gebouw binnen de Bright-
lands Campus. Daardoor komt het gebouw 
van de huidige pilot plant beschikbaar.
Gruter wees in zijn keynote speech op de 
noodzaak om voor de langere termijn te kijken 
naar tweede generatie feedstocks, zoals rest-
stromen van de productie van hout, maïs (stro), 
suikerriet (bagasse) of suikerbieten (pulp). 

KORT
Afbreekbare elec tronica in 
medische toepassingen
Binnenkort kunnen medici piepkleine elektronische apparaatjes in het menselijk 
lichaam implanteren die data verzamelen of geneesmiddelen op een specifieke 
plek afleveren, waarna ze volledig oplossen.

Nu klinkt het nog als science fiction, maar de praktijk komt steeds dichterbij. Volgens 
het journal ACS Applied Materials & Interfaces is het een team van de Zhejiang Uni-
versity uit Hangzhou (China) gelukt om oplosbare elektronica te maken. De weten-
schappers maakten een biodegradable sensor. Daartoe brachten ze een ultadunne 
film van albumine (eiwit) aan op een siliconenschijf, waarin elektroden zijn geplaatst 
uit magnesium and tungsten. Onder droge laboratoriumomstandigheden werkte het 
apparaatje meer dan drie maanden betrouwbaar. In water losten de elektroden en 
albumine binnen twee tot tien uur op. De rest van de chip werd na ongeveer drie 
dagen vrijwel volledig afgebroken.

Holland Biotech 
 Paviljoen op Bio 
World Congress
Voor de vierde keer in successie organi-
seerde BE-Basic het Holland Biotech Pavil-
lion op het Bio World Congress in San Diego.

Het congres, dat plaatsvond van 17 tot en met 
20 april, trok circa 900 bezoekers, afkomstig 
van ruim 550 internationale organisaties/
bedrijven. Op het Holland paviljoen stonden 
19 organisaties en bedrijven, waarvan 5 ver-
tegenwoordigers vanuit het BioInnovation 
Growth Megacluster (BIG-C). De deelnemers 
hebben zich uitgebreid gepresenteerd op het 
paviljoen, via partneringgesprekken en via 
presentaties in het congresprogramma. Tij-
dens de Holland-receptie werd extra aandacht 
uitgetrokken voor het paviljoen door de verlo-
ting van een fiets, in traditionele Nederlandse 
kleuren (gesponsord door de Rabobank en 
Leiden Marketing). 

Medio mei hebben marktpartijen, overheden en kennisinstellingen in Oost-
Nederland een intentieverklaring ondertekend waarmee de proef ‘Van Berm tot 
Bladzijde’ van start kan. 

In deze proef, geïnitieerd door Rijkswaterstaat, wordt grasachtige biomassa gebruikt 
voor de productie van karton. Directielid Henk Post van Waterschap Drents Overijs-
selse Delta, één van deelnemende partijen, ziet dit project als de kans om een bij-
drage te leveren aan de kort geleden gesloten Greendeal tussen de Unie van 
Waterschappen en het Ministerie van Economische zaken. 
‘Voor de proef is een constante stroom van biomassa nodig. Wij leveren ons aandeel 
door dit jaar 60 ton maaisel van dijken in te kuilen en beschikbaar te stellen. Wordt 
het een succes, dan zouden we daarna grotere hoeveelheden maaisel kunnen aanle-
veren.’
Aan ‘Van Berm tot Bladzijde’ doen onder meer de volgende partijen mee: Parenco, 
Newfoss, Schut Papier, SolidPack Packaging, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en 
verschillende gemeentes (o.a. Apeldoorn).

OOST-NEDERLAND 
MAAKT KARTON VAN BERMGRAS
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De eerste Applied Biobased Materials Conference (ABC) van AMIBM trok 
circa 80 deelnemers naar Maastricht. Wouter Hankel, als 'liaison officer' 
verantwoordelijk voor externe relaties van het instituut, is tevreden over 
de opkomst.

'Het is een goede score voor een wetenschappelijke conferentie die tegelij-
kertijd was bedoeld als eerste kennismaking was met AMIBM.' Zowel eigen 
onderzoekers als externe sprekers gaven presentaties, die qua inhoud en 
opbouw sterk van elkaar verschilden: van gedetailleerde verhandelingen over 
chemische processen tot economische inzichten en algemene toekomstvi-
sies. 'We konden op die manier de hele waardeketen vertegenwoordigen en 
laten zien wat AMIBM in huis heeft', verklaart Hankel. 'We zijn  grensover-
schrijdend en multidisciplinair. Dat maakt ons uniek en dat hebben we laten 
zien.'
In 2017 wordt de ABC-conferentie gehouden op de Brightlands Chemelot 
Campus in Geleen, waar AMIBM dit najaar een onderzoekslab opent. 

  Lees meer over AMIBM op www.agro-chemie.nl

BIC TEKENT PARTNERSHIP 
MET AGRO&CHEMIE
Agro&Chemie heeft er vanaf deze maand een nieuwe internati-
onale partner bij: het Bio-based Industries Consortium (BIC).

Dirk Carrez, directeur van het Bio-based Industries Consortium: 
‘Wij zijn partner geworden van Agro&Chemie omdat wij behoefte 
hebben aan meer zichtbaarheid, niet alleen voor de activiteiten 
van het consortium zelf, maar ook voor die van de aangesloten 
leden en de belangrijkste gefinancierde projecten. Daarmee 
hopen we bedrijven die nog niet actief zijn in de biobased econo-
mie, te inspireren om ook deze richting in te slaan. En op die 
manier natuurlijk ook meer leden te werven. Wat zeker helpt, is 
dat de focus van Agro&Chemie, dat van oudsher gericht was op 
Nederland, door het verschijnen van de Engelstalige uitgave veel 
breder wordt. Ik verwacht dat het blad dankzij deze internatio-
nale uitgave bekendheid zal krijgen in heel West-Europa. Daar 
leveren wij graag een bijdrage aan.’

 Op agrochemie.nl kunt u de laatste ontwikkelingen rondom 
BIC volgen

‘Biodegradable polymeren kun je 
inzetten om implantaten te kweken 
die een leven lang meegaan. Voor 
medische toepassingen is dit hét 

 biomateriaal van de toekomst’

dr. Fergal O’Brien, RCSI College in Dublin, tijdens de Applied 
Biobased Materials Conference 2016 in Maastricht

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. 

'Biobased materialen moeten zo lang 
mogelijk in de keten blijven, want hoe 
langer ze behouden blijven, hoe meer 
waarde ze leveren en hoe langer CO2 

 opgeslagen blijft.'

Annita Westenbroek, directeur van het Dutch Biorefinery Cluster, manager 
Innovatie bij de Koninklijke VNP, en clusterdirecteur bij ISPT.

hans engbers / Shutterstock.com

AMIBM-Congres: 
 grensoverschrijdend en 
 multidisciplinair 
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ONLINE

BEST GELEZEN ONLINE
 Nieuwe papiersoort uit vezels tomatenplant

 Stora Enso lanceert mulch papier

 Newfoss opent eerste biomassafabriek

Biobased Performance Materials 
Op 16 juni vond het vijfde internationale Biobased Performance Materials-symposium 
plaats, in Wageningen zoals gebruikelijk.

Agro&Chemie was ter plekke om verslag te doen van deze bijeenkomst. Het thema deze editie 
was het ontwikkelen van biobased materialen in een tijdperk met onstabiele olieprijzen en de 
doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Sleutelspelers uit het bedrijfsleven zoals 
 Synbra, ADM, Dupont, Sabic, Sulzer en Croda waren aanwezig om hun visie op de bovenstaande 
kwestie te geven.

 Lees het verslag op onze site of onze app. Deze kunt u gratis downloaden uit de App Store of de 
Google Playstore.

Tweede editie 
Agro&Chemistry 
Eind mei is de tweede editie van 
Agro&Chemistry, het digitale inter-
nationale magazine, verschenen. 
In dit nummer besteden we onder 
meer aandacht aan het nieuwe lab 
van Corbion en zoomen we in op 
Noord-Frankrijk, met name Roquette.

Roquette heeft in het Noord-Franse 
Lestrem haar grootste fabriek. Maar 
liefst 8 miljoen ton aan mais en tarwe 
verwerkt de Franse multinational tot 
circa 6 miljoen ton aan zetmeel en zet-
meelderivaten. Een interessant bijpro-
duct is isosorbide, een bestaand product 
wat Roquette zodanig heeft opgezuiverd 
dat het ook voor hoogwaardige materia-
len kan worden gebruikt, bijvoorbeeld 
skibrillen of als 'glas' voor smart phones 
of i-Pads.
Het gloednieuwe lab van Corbion was 
ook een bezoekje meer dan waard. Het 
bedrijf investeert in fundamentele en 
met name toegepaste kennis om haar 
polymeertechnologie - op basis van 
lactides - zo goed mogelijk af te stem-
men op de marktvraag uit de coatings-, 
verven- en kleefmiddelenindustrie. 

‘De voedingsmiddelenindustrie heeft veel 
 interesse in dit onderwerp, en dat verbaast mij 

niets. Het is een volwassen sector die grote 
hoeveelheden biomassa verwerkt, zowel 

 eetbaar als niet-eetbaar.’

BIC-directeur Dirk Carrez over de respons op de derde call van het Bio-Based 
Industries Joint Undertaking
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Kirsten Steinbusch 
wilde al voor haar 
studie Milieukunde 
aan Wageningen 
UR werken in het 
bedrijfsleven, het liefst 
bij een multinational, om 
een zo groot mogelijke 
maatschappelijke impact 
te realiseren. Gelukkig, 
zo zegt ze, werd het 
een start-up. Inmiddels 
leidt ze haar tweede 
start-up Delft Advanced 
Biorenewables.
Tekst Lucien Joppen Beeld Dick Teske
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Wat houdt de technologie in?

'Ik kan beter eerst met de achtergrond begin-
nen. De productie van oliën met behulp van 
micro-organismen levert vaak een emulsie, een 
soort mayonaise, op waaruit nog de oliën in een 
hoge zuiveringsgraad moeten worden gewon-
nen. Normaliter heeft de industrie daar ver-
schillende stappen voor nodig: enkele 
centrifugerondes, een temperatuur swing, het 
toevoegen van chemicaliën en nog een laatste 
filtratiestap. Dat levert aanzienlijke meerkosten 
op, waardoor sommige business cases - zeker 
die van relatief laagwaardige eindproducten als 
biofuels - op losse schroeven komen te staan. 
Welnu, de onderzoeksgroep van Dr. Maria Cuel-
lar bij de TU Delft ontwikkelde een gepatenteerd 
proces om de olie al in de reactor te scheiden, 
waarmee besparingen tussen 20 en 40 procent 
mogelijk zijn. Het is ook mogelijk om deze stap 
buiten de reactor uit te voeren, zodat producen-
ten niet gelijk een nieuwe reactor aan hoeven te 
schaffen. Wel is een zo snel mogelijke schei-
dingsstap te verkiezen omdat de emulsie dan 
nog minder stabiel is. Naarmate de emulsie 
stabieler is, zal het ook meer energie kosten om 
de oliën eruit te centrifugeren.'

In welke fase bevindt de technologie-
ontwikkeling zich op dit moment?

'Het proces werkt op labschaal (honderd liter, 
red.) en we hebben reeds simulaties gedaan op 

honderd en duizend liter. We gaan het dit jaar 
opschalen naar een prototype met een volumes 
van honderd liter en in 2017 in een achtduizend-
litervat op de BioProcessFacility in Delft. Qua 
efficiency zitten we op 86 procent, waardoor we 
al dicht in de buurt zitten van 90/91 procent, 
waar de industrie mee werkt. Inmiddels zitten 
we met verschillende binnen- en buitenlandse 
partijen in de fermentatiebusiness om tafel om 
de technologie zo veel mogelijk aan te laten 
sluiten met wat de industrie wil. Zoals ik al eer-
der aangaf, leent onze technologie zich bij uit-
stek voor meer laagwaardige eindproducten 
zoals biofuels of geur- en smaakstoffen voor de 
voedingsmiddelenindustrie. In de eerste sector 
is vooral behoefte aan goedkopere procestech-
nologie om überhaupt in de buurt te kunnen 
komen van fossiele brandstoffen of bio-ethanol. 
De sector is wijzer geworden door het Amyris-
debacle waarin de productiekosten van biofuels 
uiteindelijk een factor 8 hoger bleken uit te val-
len en de beurswaarde verdampte. In de food-
sector is vooral interesse naar alternatieve 
grondstofstromen waardoor bedrijven minder 
afhankelijk zijn van een bepaalde stroom. Een 
goed voorbeeld is het Nederlandse Isobionics 
dat via fermentatie onder meer valencene en 
nootkatone produceert, die als smaakstoffen in 
frisdranken kunnen worden gebruikt. Deze 
methode levert een zuiverder eindproduct op 
dan de gangbare methode (extractie) die ook 
nog eens milieubelastender is. De zuiverheids-
graad van oliehoudende componenten is ook 
een issue bij halalproducten.'

Hoe ziet het businessmodel van DAB 
er uit? Gaan jullie zelf de reactoren 
ontwerpen en bouwen of verwaarden 
jullie de opgebouwde expertise in 
eenopeentrajecten?

'DAB is een technologiebedrijf, geen reactor-
bouwer. Er zijn so wie so weinig reactorbou-
wers. Vaak ontwikkelen en bouwen bedrijven 
deze in huis of besteden ze dit uit aan lasbedrij-
ven. Elk micro-organisme, of beter gezegd elke 
strain, heeft zijn eigen procescondities wat 
vraagt om een maataanpak. We hebben de 
 kennis op gebied van fermentatie en de gepa-
tenteerde scheidingsmethode om met elke 
 individuele klant de optimale oplossing te ont-
wikkelen.' >>
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‘DE MARKT IS (...) 
MEER GERICHT OP HET 

ONTWIKKELEN VAN 
 MICRO-ORGANISMEN, 

DAAR VERDIENEN 
DEZE BEDRIJVEN HUN 

GELD MEE.’

S teinbusch kwam tijdens haar promotie 
- in de periode tussen 2005 en 2009 - in 
aanraking met een fermentatieproces 
op basis van anaerobe bacteriën om 

organisch afval om te zetten in hoogwaardige 
chemische grondstoffen. Uiteindelijk leidde de 
technologie tot Steinbusch's eerste start-up 
Waste2Chemical. 

Kirsten, je wilde eigenlijk naar een 
bedrijf in de ordegrootte van Shell en 
het werd een start-up. 

'Ja, in retrospectief was het een betere keuze. 
Eigenlijk zag ik voor mezelf een rol weggelegd 
in R&D bij een groot bedrijf dat vanuit de traditi-
onele (petro)chemie een transitie wilde maken 
naar andere, meer milieuvriendelijke proces-
technologieën. De kans was groot geweest dat 
ik dan op een zijspoor zou zijn gezet. 
Ik kreeg destijds - in 2009 - de kans om voor een 
goede deal een gepatenteerde technologie te 
kopen die ik zelf had uitgevonden. Ik nam een 
zakenpartner, Niels van Stralen, in de arm en 
samen startten we Waste2Chemical. Het was 
en is nog steeds een veelbelovend procedé met 
marktconforme yields. De financiële risico's 
waren ook gering voor ons: we zaten nog in een 
vroege fase van het R&D-traject en kregen ook 
vanuit verschillende fondsen financiële injec-
ties. Inmiddels is de technologie opgeschaald in 
een pilotfabriek en staat een demofabriek in de 
planning.'

Jij bent inmiddels niet meer werk-
zaam bij Waste2Chemical, het huidige 
Chaincraft. 

'Klopt, Niels en ik zijn in 2014 in goede ver-
standhouding ieder ons weegs gegaan. Destijds 
wilde ik gewoon gaan solliciteren toen ik al snel 
een telefoontje kreeg van Luuk van der Wielen 
(TU Delft, BE-Basic), die ook al betrokken was 
bij Waste2Chemical. Hij vroeg me om een bedrijf 
op te zetten rond een veelbelovende scheidings-
technologie voor de fermentatie van oliën. Het 
was een proces dat werkte op laboratorium-
schaal. Het moest dus verder worden opge-
schaald en er moest aansluiting met de markt 
worden gezocht. Met name met de laatste acti-
viteit had ik al de nodige ervaring opgedaan bij 
Waste2Chemical.'



Kirsten Steinbusch: 'Ideële motieven zijn belangrijk - intern - om focus te behouden 
en vasthoudend te zijn. Richting de markt is de kostprijs leidend. Je zult dus altijd de 
feeling met de markt moeten houden.'

INTERREG-PROJECT GROENE GRONDSTOFFEN AFGEROND
Je noemde al dat je met binnen- en buitenlandse partijen 
om tafel zit. Hoe concreet is de vraag van deze bedrijven 
naar jullie technologie?

'De interesse is er, al is de technologie zoals gezegd nog niet opgeschaald 
voor commerciële exploitatie. We verwachten dat dit in 2018/2019 zal 
gebeuren. Wel is de markt in eerste instantie meer gericht op het ontwik-
kelen van micro-organismen, daar verdienen deze bedrijven hun geld 
mee. Het optimaliseren van procescondities is dus niet top-of-mind, 
zeker bij de meer hoogwaardige eindproducten. Aan ons de taak om dit 
wel tussen de oren te krijgen, met name bij producenten die zich richten 
op relatief laagwaardige eindproducten. Op termijn, echter, zal onze tech-
nologie ook haar waarde kunnen bewijzen voor hoogwaardige producten, 
zeker als deze zich ontwikkelen tot meer volwassen markten.'

Kirsten, je gaf in een eerder interview aan dat je sterk 
gedreven bent vanuit ideële motieven. Kun je deze 
 verenigen met de keiharde realiteit van het bedrijfsleven?

'Beide aspecten zijn verenigbaar met elkaar. Als we kosten uit de keten 
kunnen halen en daarbij aansluiten wat onze klanten willen, dragen we 
indirect bij het versnellen van initiatieven die een aanzienlijke impact 
kunnen hebben, zoals tweede generatie transportbrandstoffen of brand-
stoffen voor de lucht- en scheepvaart. Ik denk wel dat ideële motieven 
belangrijk zijn - intern - om focus te behouden en vasthoudend te zijn. 
Richting de markt is de kostprijs leidend. Je zult dus altijd de feeling met 
de markt moeten houden. Daar zit ook mijn toegevoegde waarde bij DAB, 
omdat ik hier met Waste2Chemical al de nodige ervaring heb opgedaan. 
Met DAB zijn we vanzelfsprekend nog niet zo ver, maar we zijn goed  
op weg.' 

GEEN PLEK 
VOOR STRIJD OM 
 INTELLECTUEEL EIGENDOM
In mijn vorige column riep ik op tot de vorming van een eerlijk 
speelveld voor biobased bedrijven ten opzichte van bedrijven 
die werken met fossiele grondstoffen. Kort gezegd: (i) stop 
met subsidies op fossiele brandstoffen en chemicaliën en (ii) 
zet een prijs op CO2. 
Waar we zeker geen behoefte aan hebben, zijn spelers in de 
biobased industrie die elkaar te lijf gaan over intellectueel 
eigendom. In deze tijden, waarin de olieprijs nog steeds op 
een laag peil staat, moeten we al onze energie steken in het 
ontwikkelen van betekenisvolle producten met meer voorde-
len voor klanten dan alleen ‘groen’ zijn. We moeten samen 
met onze klanten en partners aantonen dat biobased produc-
ten betekenisvolle innovaties zijn en dat onze hernieuwbare 
waardeketens totale systeemkosten omlaag kunnen brengen, 
zelfs in een “30-50 dollar per vat-wereld”.
In een dergelijke omgeving is het belangrijk om in teamver-
band te werken. Zet samenwerkingsverbanden op met bio-
massaleveranciers, biopolymeerbedrijven, formuleerders  en 
Brand Owners. Werk samen aan ontwikkeling, maar ook aan 
het commercialiseren van ontwikkelingen. De omslag van 
waardeketens op fossiele basis naar biobased ketens verloopt 
niet zonder slag of stoot en vereist vele competenties. Geen 
enkel bedrijf heeft deze allemaal in huis.
Dit gaat verder dan samenwerking binnen de waardeketen. 
Ook samenwerking met collega’s uit de industrie is belangrijk. 
Om onze industrie te laten floreren, zijn meerdere sterke spe-
lers nodig. Klanten willen niet afhankelijk zijn van een of twee 
(opkomende) bedrijven. Ze willen leveringszekerheid en altijd 
kunnen kiezen.
In deze geest van werken aan een gezamenlijk doel heeft 
Reverdia een overeenkomst gesloten met BioAmber. Beide 
bedrijven zijn actief op het gebied van bio-barnsteenzuur en 
beide gebruiken hierbij een op gist gebaseerde fermentatie-
productietechnologie. Toch verkocht Reverdia een licentie aan 
BioAmber voor een aantal intellectueel eigendomsaspecten 
met betrekking tot Reverdia’s Biosuccinium™ technologie.
Deze overeenkomst biedt bovendien zowel BioAmber als 
Reverdia meer zekerheid bij het voortzetten van hun activitei-
ten, met gebruikmaking van hun eigen unieke, gepatenteerde 
op gist gebaseerde technologieën.
Bij Reverdia zullen we open innovatie blijven toepassen binnen 
de hele waardeketen omdat we geloven dat de biobased eco-
nomie behoefte heeft aan samenwerking. Niet aan bedrijven 
die elkaar in gijzeling houden over intellectueel eigendom.

Marcel Lubben
CEO Reverdia

COLUMN



HAS Kennistransfer en Bedrĳ fsopleidingen

Dé hbo-opleider in 
Milieu en Duurzaamheid

• Cursus Bodem- & grondwaterbeheer
• Cursus Duurzaam Ruimtegebruik
• Cursus Duurzaam Produceren
• Basiscursus Milieubeleid
• Cursus Omgevingsrecht voor bedrijven
• Cursus Emissies
• Cursus Energie & Klimaat
• 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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H et project ‘LA2AA’ - spreekt op zijn 
Amerikaans uit als ‘LA to AA’ - wordt 
gecoördineerd door Michèle Janssen. 
De productie van Adipic Acid (AA) uit 

Levulic Acid (LA) biedt een biobased alternatief 
voor de traditionele route op basis van ringvor-
mige koolstofverbindingen als benzeen en cy-
clohexaan. De grondstof levulinezuur wordt uit 
cellulosehoudende (rest)stromen gewonnen. 
‘Zoals houtsnippers, als er maar C6-ketens in-
zitten, maar met dat proces houden wij ons niet 
bezig. Er is hier op Brightlands Campus wel het 
bedrijf GFBiochemicals dat zich hier op richt. 
Wij beginnen ons onderzoek met levulinezuur. 
Dat is trouwens veel gemakkelijker uit biomas-
sa te produceren dan uit fossiele grondstoffen 
en met hoge opbrengsten.’ 
 
POTENT BROEIKASGAS
Voor de klassieke synthese van adipinezuur uit 
derivaten van fossiele brandstoffen is onder 
meer salpeterzuur nodig. Het reactieproduct 
dat daarbij ontstaat, distikstof(mono)oxide ofwel 
lachgas, is de voornaamste reden om een bio-
based alternatief te ontwikkelen, legt projectlei-
der Janssen uit. ‘Een van de grootste voordelen 
van deze nieuwe route in vergelijking met de 
huidige is dat hierbij geen N2O wordt gevormd. 

DSM is binnen Chemelot InSciTe, een internationaal onderzoeks- en kennisinstituut 
voor biobased en biomedische materialen, op de goede weg met de ontwikkeling van 
een groene syntheseroute voor de productie van adipinezuur uit levulinezuur. Dit is 
een belangrijke grondstof voor nylongarens en hittebestendige kunststoffen. Nu het op 
labschaal werkt, volgt een pilot met continuproductie. Bij gebleken succes opent dit de 
weg naar grootschalige productie. 
Tekst Vincent Hentzepeter Beeld InSciTe

GROENE POLYAMIDES 
STAP DICHTERBIJ

DSM START PILOT MET BIOBASED LEVULINEZUUR

hebben. Gamma-valerolacton is een oplosmid-
del, maar kan ook een monomeer zijn. Zo kun je 
je allerlei aftakkingen in deze route voorstellen 
die waardevolle producten opleveren.’ 
 
OPSCHALING
De chemische omzettingen verlopen kataly-
tisch. De uitdaging is om een efficiënt proces te 
ontwikkelen met zo min mogelijk bijproducten. 
De resultaten op laboratoriumschaal zijn veel-
belovend: ‘We halen een goede activiteit en 
selectiviteit met de katalysatoren. Dat betekent 
weinig bijproducten. Dat is zowel economisch 
als milieutechnisch gunstig.’ 
Nu is het moment gekomen om de batchgewijze 
labproductie op te schalen naar continuproduc-
tie in een proefinstallatie. Dat is altijd een span-
nende fase, stelt Janssen, omdat dan pas echt 
blijkt of het proces ook in de praktijk kan gaan 
werken. ‘Hoewel dit proces op labschaal voor 
alle vier stappen is bewezen, weten we nog niet 
of de katalysatoren voldoende stabiel zijn in een 
continuproces. We zullen lange duurproeven 
moeten doen om te weten of we voldoende zui-
verheid halen. Bij zo’n proces kunnen kleine 
hoeveelheden onzuiverheden ontstaan die door 
recycling kunnen opzwepen en de katalysatoren 
kunnen deactiveren. Dat geeft dan weer bijreac-

Dat is een potent broeikasgas. Het proces kost 
ook veel energie wat leidt tot extra CO2-uitstoot. 
Bij onze nieuwe route ziet het er qua milieube-
lasting veel beter uit. Daarboven zou het ook 
nog eens goedkoper uit kunnen vallen dan de 
traditionele route.’ 
 
VIERSTAPSROUTE
Het project LA2AA startte in 2010. ‘We hebben 
met een groot aantal experts op chemisch en 
biokatalytisch gebied op papier een route 
bedacht. We probeerden in te schatten in hoe-
verre de individuele stappen daarin bewezen 
zijn of dat er nog doorbraken geforceerd moeten 
worden. Vanuit een ranking zijn we gekomen tot 
de meest veelbelovende route om dit op lab-
schaal uit te testen. Dat zijn productiehoeveel-
heden in de orde van grootte van grammen.’ 
Voor het syntheseproces vanuit levulinezuur 
werd een vierstapsroute ontwikkeld. ‘We zetten 
het eerst na een hydrogeneringsreactie om in 
gamma-valerolacton, dat is een cyclische ver-
binding. Vervolgens doen we een ringopenings-
reactie van dit molecuul en krijg je 
methylpentenoaat. Dit zetten we om in dime-
thyl-adipaat en dat weer in adipinezuur. Interes-
sant aan deze route is dat deze intermediairen 
moleculen zijn die an sich ook toepassingen 
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ties. Dat zijn problemen die we heel goed onderzocht hebben, maar uit-
eindelijk moet de pilot uitwijzen of we dusdanig kunnen recyclen dat we 
het economisch haalbaar wordt. Pas als dat is aangetoond, kunnen we 
externe partners aantrekken om het proces verder te commercialiseren.’
 
ONZUIVERHEDEN
Voor deze fase zal een dedicated demoplant ontworpen en gebouwd wor-
den. Met een productie tussen de 3 en 10 kiloton adipinezuur per jaar 
moet het product dan ook echt in de markt gezet worden. ‘Daarbij is het 
belangrijk voor de klant dat het biobased adipinezuur dezelfde kwaliteit 
biedt, net zo zuiver en liefst goedkoper is dan ons huidige product.’ Onzui-
verheden, hoe gering dan ook, zijn inherent aan een chemisch proces. 
Het biobased adipinezuur zal in elk geval andere onzuiverheden bevatten 
dan het klassiek gesynthetiseerde product. ‘Het is de vraag hoe dat uit-
eindelijk uitwerkt op nylons of applicaties onder de motorkap - de engi-
neering plastics waar wij ons op richten.’ 
 

INDUSTRIËLE SCHAAL ROND 2026
Op dit moment bedraagt de wereldproductie van adipinezuur 3.000 kilo-
ton per jaar. Het is duidelijk dat er nog heel wat onderzoek en experimen-
ten nodig zijn om dat soort hoeveelheden in een biobased proces te halen. 
‘De proef met het continuproces in de nieuwe pilot-installatie is tot hal-
verwege 2017 gepland. Dus over ruim een jaar zou je over de volgende 
stap kunnen denken: een demoplant. Die moet hiervoor specifiek ontwor-
pen en gebouwd worden en dat duurt nog eens vijf jaar. Als dat allemaal 
succesvol blijkt, zou je naar echte, industriële schaal kunnen gaan. Dan 
praat ik over minimaal 10 jaar vanaf nu. Als het biobased product net zo 
goed is en minimaal net zo goedkoop, zou dat heel veel impact kunnen 
hebben op de markt.’ 
Vreest Janssen niet dat de concurrentie DSM voor is? ‘Er zijn wel activitei-
ten bij andere chemie-ondernemingen. Ik heb patenten voorbij zien komen 
met andere routes. Wat uiteindelijk de winnende route zal zijn, is afwach-
ten. Wellicht kunnen meerdere routes naast elkaar bestaan, omdat ze allen 
efficiënt zijn en op ongeveer hetzelfde prijskaartje uitkomen.’ 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Source B.

INNOVATIE BINNEN 
GEZICHTSVELD BRENGEN

Om de veelbelovende biobased economy op efficiënte wijze 
te bereiken, zijn nog diverse technologische doorbraken 
nodig. Fundamenteel onderzoek is van groot belang om de 
mogelijkheden van de plantaardige moleculen beter te 
begrijpen en innovatieve, efficiënte conversieroutes te ont-
wikkelen. Inclusief het slim combineren van bestaande ken-
nis uit verschillende disciplines, het toepassen van bestaande 
technologieën voor nieuwe doeleinden.
Innovaties worden echter alleen gerealiseerd als het bedrijfs-
leven de kansen van de biobased economy erkent, biobased 
ambities opneemt in haar strategie, cross-sectoraal samen-
werkt en nieuwe waardeketens vormt, en met passend beleid 
gesteund wordt in de ontwikkeling en implementatie van de 
concepten.
Dat is waar het Europese Biobased Industries Consortium 
(BIC) voor staat. Een groeiende groep van inmiddels meer dan 
70 bedrijven in Europa, die samen met de Europese Commis-
sie de ‘JTI on Biobased Industries’ opzet, vormgeeft en invult. 
Het concept ‘JTI’ (Joint Technology Initiative) is in het leven 
geroepen om de innovatiekracht van Europa te vergroten. 
Om het Europese bedrijfsleven meer te betrekken bij de 
Europese onderzoeksinfrastructuur, en vice versa: industrie-
gedreven onderzoek dat implementatie van innovaties voor 
de Europese economie zal verhogen.
Zo ook voor de biobased economy. Nieuwe innovatieve bioba-
sed waardeketens, op basis van Europese biomassa en 
Europese technologieën, geïmplementeerd in Europa. Op 9 
juli wordt de eerste call gelanceerd, met onderwerpen die 
door de gezamenlijke industriële BIC-leden zijn opgesteld. 
Onderwerpen die specifieke technologische problemen 
oplossen in nieuwe waardeketens. Waardeketens met con-
crete impact, met nieuwe processen en producten waarmee 
zij de winstgevendheid van hun onderneming kunnen verho-
gen. Innovaties die passen bij hun ambities, en waarin de 
industrie dan ook significant mee-investeert.
En juist hier zit een belangrijke uitdaging. Nog veel interes-
sant en relevant onderzoek vindt plaats buiten het gezichts-
veld van de industrie. Hoe zorgen we ervoor dat dit deel van 
de onderzoekswereld het bedrijfsleven vindt en hen kan 
inspireren en voeden met nieuwe ideeën? 
De biobased economy is alleen mogelijk als we elkaar weten 
te vinden: met fundamenteel én vraaggestuurd onderzoek, 
en met ondernemerschap én stimulerend beleid.

Annita Westenbroek
Programme Coordinator van het Biobased Industries

Consortium (BIC). Daarnaast is zij directeur van het Dutch 
 Biorefinery Cluster, en manager innovatie van de Koninklijke 

VNP, Vereniging van Nederlandse Papier en Kartonfabrieken.

COLUMN
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UITSTEL OF 
AFSTEL?

HOOGWAARDIGE TOEPASSINGEN VOOR PLANTINHOUDSSTOFFEN

NEDERVANILLE
‘Nedervanille’ is een publiek-privaat samenwerkingsproject waarin kwekers, Wageningen UR, Hogeschool Leiden en andere partners sinds 2014 samen 
werken aan biologische vanille uit de Nederlandse glastuinbouw.  Vanille staat uiteraard bekend als specerij voor de voedselindustrie. Daarnaast bevat de 
plant ook de inhoudsstof ‘vanilline’ die werkzaam is als medicijn tegen bijvoorbeeld mondgist en zwemmerseczeem. 
Vanille is afkomstig van de vanille-orchidee, die oorspronkelijk groeit in landen met een warm klimaat, zoals Afrika en Mexico. Alhoewel glastuinbouw 
duurder is dan tuinbouw in de volle grond, heeft glastuinbouw vele voordelen voor de producent van plantinhoudsstoffen die de investeringsverschillen 
gelijk kunnen trekken. Gewassen zoals de vanilleplant kunnen in een Nederlandse kas gekweekt worden, onafhankelijk van de externe klimaatomstandig-
heden en zonder dure transportkosten. De kwaliteit en zuiverheid van de plantinhoudsstoffen kunnen gewaarborgd worden. Bovendien is de productie in 
de kas gegarandeerd en er kan soms meerdere keren per jaar geoogst worden. Ook is de teelt schoner omdat er geen gebruik wordt gemaakt van pestici-
den. Eric Poot (WUR): ‘We lopen tegen allerlei interessante uitdagingen aan bij de glasteelt van een nieuwe plant zoals vanille. In de natuur wordt de plant 
bevrucht door de solitair levende langsnuitbij. Deze bij overleeft het niet in de kas. Vanuit verschillende disciplines zoeken we nu naar een zo goed mogelijk 
alternatief uit de natuur of met technologie.’
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S inds enkele jaren wordt structureel on-
derzoek gedaan naar plantinhoudsstof-
fen uit Nederlandse tuin- en akkerbouw 
voor hoogwaardige toepassingen in de 

food, farma en cosmetica. Waar staan we nu? 
‘Proeven die momenteel lopen, richten zich met 
name op drop-in producten ter vervanging van 
chemische bouwstenen en op het verbeteren 
van de kwaliteit en kwantiteit van plantinhouds-
stoffen door teeltoptimalisatie’, zegt Jolanda 
Heistek, programmamanager Greenport West-
land-Oostland. Leon Mur, directeur Kenniscen-
trum Plantenstoffen, ziet ook kansen in de 
ontwikkeling van nieuwe, innovatieve molecu-
len. ‘Kenniscentrum Plantenstoffen oriënteert 
zich met name op nieuwe bioactieve stoffen; 
moleculen die een specifieke werking hebben 
zoals antibiotica, antirimpeleffecten voor cos-
metische toepassingen of gewasbescherming 
tegen luizen.' 

OVERVLOED
In planten zitten duizenden plantinhoudsstof-
fen. ‘En planten hebben we in Nederland meer 
dan genoeg’, zegt Heistek. ‘Kennis is er in over-
vloed en kassen hebben we ook voldoende.’ Aan 
de markt zal het ook niet liggen, denkt Mur: ‘De 
consument vraagt steeds vaker naar natuurlijke 
ingrediënten en minder conserveringsmidde-
len. Daar spelen de grote bedrijven op in. Boven-
dien kan de natuur stoffen leveren die niet uit 
olie geproduceerd kunnen worden. Die zijn voor 
de industrie zeer interessant. Het is een unieke 
positie voor de agrarische sector om daar 
gebruik van te gaan maken.’ Daarnaast kunnen 
plantinhoudsstoffen ‘groene’ alternatieven bie-
den voor chemische grondstoffen. ‘Zo kunnen 
bijvoorbeeld biobased stoffen met antimicrobiële 
werking worden toegevoegd aan voeding, waar-
door de toevoeging van zout en suiker geredu-
ceerd kan worden’, zegt Heistek. ‘In sommige 
gevallen kunnen de inhoudsstoffen in een plant 
elkaar versterken. Ze werken daardoor beter in 

een plantenextract dan een geïsoleerde of syn-
thetisch geproduceerde stof’, voegt Eric Poot, 
teamleider bij Wageningen UR Glastuinbouw, 
toe.
  

LANGE DOORLOOPTIJD
Experts uit de sector zien momenteel goede 
kansen voor de Nederlandse tuin- en akker-
bouw om toegevoegde waarde te creëren uit 
plantinhoudsstoffen en de economie in Neder-
land te versterken. Toch laten specifieke toe-
passingen nog op zich wachten. Wat staat de 
ontwikkeling nog in de weg? 
Poot: ‘Met name voor de farmaceutische indus-
trie, maar ook voor voedings- en gewasbe-
schermingsmiddelen, zijn grote investeringen 
nodig en deze projecten hebben een lange door-
looptijd. Dat komt omdat er veel testen gedaan 
moeten worden voordat ze voldoen aan alle wet- 
en regelgeving.’ Dat is ook niet verwonderlijk, 
aldus Marlon Pijpelink, projectmanager Bioba-
sed Economy, Impuls Zeeland. ‘De ontwikkeling 

van de traditionele olie-gebaseerde industrie 
ook tientallen jaren geduurd om te komen waar 
ze nu staat.'

RUSTHOEVE
‘Er is ook niet voldoende kennis in de verwer-
kende industrie over wat plantinhoudsstoffen 
kunnen betekenen’, stelt Heistek. Het lijkt dus 
waardevol dat de tuin- en akkerbouwsector 
potentieel interessante gewassen aan afne-
mers presenteren. Een voorbeeld is het project 
Biobased Innovation Garden Rusthoeve dat zich 
met name richt op akkerbouwgewassen uit de 
Biobased Delta met mogelijk nieuw potentieel 
(bijv. oliehoudende zaden voor vetzuren/fijnche-
mie, andere gewassen voor biocide, kleur- en 
geurstoffen, bouwmaterialen, etc.). ‘Door de 
gewassen te telen in een tuin op proefboerderij 
De Rusthoeve, kunnen we ervaring opdoen met 
de teelt van nieuwe gewassen en partijen inspi-
reren voor deze mogelijkheden. Dat doen we 
onder meer via ‘inspiratie-sessies’ waar we ver-
schillende partijen met elkaar verbinden’, zegt 
Pijpelink. Ook Wageningen UR treedt op als 
ideeënloket. Poot: ‘In het programma Kas als 
Apotheek optimaliseren we de teelt van een 
selectie aan kansrijke planten in onze kassen 
en stellen die ten toon aan tuinders en markt-
partijen. De plant waar de meeste interesse in 
wordt getoond, gaan we verder ontwikkelen tot 
een business case.’ 

ONTWIKKELING VERSNELLEN
Naast het showcasen van interessante gewas-
sen, zijn er volgens Poot nog andere manieren 
om de ontwikkeling van plantinhoudsstoffen te 
versnellen vanuit de tuinbouwsector: ‘Op dit 
moment hebben de sector en de rijksoverheid 
een Green Deal gesloten, waardoor groene 
gewasbeschermingsmiddelen sneller op de 
markt gebracht kunnen worden. Op dit soort 
deals kan de tuinbouwsector zelf invloed uitoe-

Tekst Kelly van Bragt Beeld Shutterstock, Kenniscentrum Plantenstoffen, Greenport Westland-Oostland

Van oudsher wordt de waarde en enorme biodiversiteit van plantinhoudsstoffen 
onderkend. Toch verloopt het traject van het verwerken van nieuwe inhoudsstoffen voor 
hoogwaardige commerciële toepassingen in de farmaceutische, voedingsmiddelen- en 
cosmetische industrie vooralsnog moeizaam. Waar liggen de obstakels en hoe zijn deze 
te overwinnen?

‘PARTIJEN UIT DE 
 VERSCHILLENDE 

 SECTOREN SPREKEN 
VAAK ELKAARS TAAL 
NIET, KUNNEN HET 

 TRAJECT NIET 
 OVERZIEN, RISICO’S  
NIET INSCHATTEN  

EN HAKEN  
DAARDOOR AF.’

>>
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fenen.’ Mur denkt dat de agrarische sector zelf 
moet gaan investeren als ze een eigen positie 
wil innemen en waarde wil creëren. Volgens 
Poot liggen de kansen momenteel in het bedie-
nen van nichemarkten met nieuwe hoogwaar-
dige toepassingen voor plantinhoudsstoffen. 
Heistek is het daar mee eens. ‘Momenteel zit-
ten we nog in een transitiefase. Het maken van 
keuzes en doorbraken laten zien is nu heel 
belangrijk. Binnen het programma Biobased 
van Greenport Westland-Oostland hebben we, 
samen met onder meer Greenport Aalsmeer en 
Kenniscentrum Plantenstoffen, gekozen voor 
een zevental business cases die we naar de 
markt gaan brengen.’

OPSCHALEN
Ook in het opschalen van het extractieproces 
moeten nog enkele hordes genomen worden. ‘Er 
gaat een langdurig traject aan vooraf met labora-
toriumtesten, pilots en demo’s voordat een plant-
inhoudsstof gebruikt kan worden in grotere 
toepassingen. Bovendien hebben we voor enkele 
business cases grote installaties nodig. Dat bete-
kent grote investeringen’, zegt Pijpelink. ‘Die wor-
den pas gedaan als men heel zeker is dat alles 
werkt. De risico’s zijn momenteel nog te groot.’ 
Dat ondernemers of tuinders niet alle risico’s 
alleen op zich kunnen nemen, weet ook Heistek: 
‘Samenwerken is risico’s delen. Initiatieven zoals 
Greenport Westland-Oostland moeten die 
samenwerking ondersteunen.’ Daarnaast roept 

opschaling ook enkele logistieke vraagstukken 
op. Je kunt biomassa maar kort opslaan. En in 
het kader van duurzaamheid is het niet verstan-
dig om plantmateriaal ver te transporteren. ‘Daar 
wordt het ook alleen maar duurder van’, zegt Mur.

ANDERE TAAL
Business development is volgens Heistek de 
belangrijkste stap op dit moment om de vertaal-
slag te maken van kennis naar de markt. Mur 
benadrukt: ‘Om te slagen moet de hele waarde-
keten van begin tot eind georganiseerd worden’. 
Volgens Pijpelink is dat nog niet de makkelijkste 
taak: ‘Partijen uit de verschillende sectoren 
spreken vaak elkaars taal niet, kunnen het tra-
ject niet overzien, risico’s niet inschatten en 
haken daardoor af.’ 
Heistek: ‘Als we erin slagen om de verwerkende 
industrie en de tuinbouwsector bij elkaar te 
brengen, dan kunnen we grote slagen maken. 
Voor al onze projecten geldt dat marktpartijen 
interesse hebben getoond en er wetenschappe-
lijk bewijs ligt voor de haalbaarheid van de pro-
jecten. Een laatste criterium is dat ondernemers 
nauw betrokken zijn bij de projecten, zowel aan 
de productie- als de marktkant.’ Pijpelink: ‘Ook 
Impuls Zeeland stimuleert nadrukkelijk om 
zowel de afzetpartijen als aanbodkant en de 
gehele keten daartussen bij de ontwikkeling van 
nieuwe producten te betrekken, zodat het niet 
bij ontwikkelen blijft, maar er daadwerkelijk een 
markt ontstaat.’

GOLDEN BULLET
‘Het kost gewoon veel tijd’, denkt Mur. ‘Maar we 
hebben nu een extractenbibliotheek waarin 
ruwe en opgeschoonde extracten zitten van zo’n 
1200 commercieel geteelde planten. Het is 
natuurlijk nog geen ‘Golden Bullet’, maar we 
hebben nu iets concreets in handen dat de tuin-
bouwsector en de industrie verbindt. Dat wordt 
ook door andere partijen onderschreven. De 
extractenbibliotheek genereert fondsen voor 
onderzoek en creëert kennis voor valorisatie. 
De innovaties die ontstaan, creëren nieuwe 
business. Dat is de impact die de bibliotheek op 
dit moment heeft, zowel op nationaal, maar ook 
op internationaal gebied. We zijn momenteel 
met bedrijven als L’Oréal aan het kijken hoe ze 
de extractenbibliotheek kunnen gaan gebruiken 
voor screening naar bijvoorbeeld anti-veroude-
ringsstoffen of skin-whiteningstoffen.’
Het wordt nu allemaal steeds concreter, dus die 
doorbraak gaat er echt wel komen, zo stelt Hei-
stek. 'Een aantal van de lopende projecten, 
zoals Nedervanille (zie kader), zit nu op een 
kantelpunt en is bijna klaar om naar de markt te 
gaan.' Het is dus nog even geduld hebben, zo is 
de teneur onder de voornoemde experts, maar 
de marktrijpe producten komen er aan. 

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

 Leon Mur: 'De natuur kan stoffen leveren die niet uit olie geproduceerd kunnen 
worden. Die zijn voor de industrie zeer interessant. Het is een unieke positie voor 
de agrarische sector om daar gebruik van te gaan maken.’

Jolanda Heistek: 'Als we erin slagen om de verwerkende industrie en de tuinbouw-
sector bij elkaar te brengen, dan kunnen we grote slagen maken. Voor al onze 
projecten geldt dat marktpartijen interesse hebben getoond en er wetenschappelijk 
bewijs ligt voor de haalbaarheid van de projecten.'
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Vezels en composieten lenen zich bij uitstek 
voor een vergroeningsoperatie. Ondernemers 
zullen rekening moeten houden met deze trend.' 
De scope omvat volgens Brink niet alleen 
groene (biobased) producten en milieuvriende-
lijkere procestechnologieën, maar ook het grijze 
deel van de circulaire economie: recycling van 
fossiele grondstoffen, bijvoorbeeld het sluiten 
van PET-cycli.

VOORBEELDREGIO
Om deze bedrijven te ondersteunen met hun 
vergroening, zal de provincie Drenthe 750.000 
euro investeren. Dit geld gaat niet rechtstreeks 
naar het bedrijfsleven, maar wordt ingezet voor 
randvoorwaardelijke acties. 'Investeringen die 
de gehele sector ten goede komen en die de 
overwegend kleine en middelgrote bedrijven 
niet zelf kunnen dragen.'
Een groot deel van het budget is gereserveerd 
voor de aanjaagorganisatie, aldus Brink. 'Deze 
gaat bedrijven ondersteunen bij de projectont-
wikkeling en uitwerking van business cases. 
Daarnaast is een relatief klein deel bestemd voor 
een gecoördineerde aanpak van alle communi-
catie rond groene/biobased initiatieven in Dren-
the. Zowel voor de aanjaagorganisatie als de 
communicatie geldt dat de provincie en de 
gemeente Emmen ongeveer hetzelfde bijdragen. 
Tenslotte is een klein deel van het budget gere-
serveerd voor acties die voortkomen uit de ver-
kiezing van Groningen/Drenthe als Europese 
biobased voorbeeldregio. 
Het initiatief Noord4Bio kan hiervoor een goede 
kapstok bieden.'
Het doel van de financiële impuls is uiteindelijk 
om nieuwe projectontwikkeling aan te jagen en 
business cases van de grond te krijgen. 'Ook 
willen we de ontwikkelingen in Drenthe en het 
potentieel van onze regio breed uitdragen. Ach-
terliggende gedachte is dat daarmee nieuwe 
investeringen tot stand komen en bedrijvigheid 
van buitenaf aangetrokken wordt.' 

V oor Henk Brink, gedeputeerde van de 
provincie Drenthe, is de chemische 
sector in de bovenstaande regio (het 
gebied rondom Emmen) zeer belang-

rijk voor de provincie in het algemeen en in het 
bijzonder voor de Drentse stad. 
'Meer dan 2.000 mensen werken in de chemie 
en dan heb ik het alleen over de directe werkge-
legenheid. Daar komen er nog eens 1.000 tot 
2.000 extra arbeidsplaatsen bij', aldus Brink. Hij 
legt daarbij nadrukkelijk een link met het advies 
van de commissie Vollebregt. 'Deze commissie 
zal binnenkort een advies uitbrengen hoe de 
economie in Zuidoost-Drenthe te versterken. 
Hoewel nog niet openbaar, is nu al duidelijk dat 
voor de chemie een belangrijke rol is wegge-
legd. Wij spelen daar nu al op in.'
De chemie in Zuidoost-Drenthe kent een sterk 
gespecialiseerd karakter: overwegend mkb-
bedrijven die zich hoofdzakelijk richten op poly-
meren en vezels. De sterke specialisatie van 
Emmen wordt bevestigd door een recent rap-
port van de Stockholm School of Economics. 
Daarin heeft de provincie Drenthe in Europa een 
koppositie op het gebied van de productie van 
"man-made fibres".

KOPPOSITIE VERSTERKEN
Om deze positie te behouden en wellicht te ver-
sterken, zal de sector wel meer en meer moe-
ten vergroenen, aldus Brink. 'Door de stijgende 
vraag naar groene producten ontstaan nieuwe 
markten. Tegelijk zullen bestaande deelmark-
ten onder druk komen te staan. Zeker daar waar 
het gaat om producten gebaseerd op fossiele 
brandstoffen met een non-circulair karakter. 

Tekst Lucien Joppen Beeld Provincie Drenthe

 

'Een vergroening van de chemie, ook in Zuidoost-Drenthe, 
is van groot belang. De noodzaak tot een reductie 
van de ecologische footprint wordt groter en groter. 
Maar vergroening van de chemie biedt daarnaast ook 
economische kansen. Deze ontwikkeling willen we de 
komende jaar drie jaar versnellen met een financiële 
injectie van 750.000 euro.'

PUSH VOOR 
 VERGROENING 
DRENTSE CHEMIE

Henk Brink: 'Door de stijgende vraag naar groene 
producten ontstaan nieuwe markten. Tegelijk zullen 
bestaande deelmarkten onder druk komen te staan. 
Zeker daar waar het gaat om producten gebaseerd op 
fossiele brandstoffen met een non-circulair karakter.'
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B innen een Europees samenwerkings-
verband van universiteiten en bedrij-
ven werken veertien partners uit acht 
landen samen. De Hanzehogeschool 

Groningen is verantwoordelijk voor de tech-
nisch-wetenschappelijke coordinatie. En dat is 
volstrekt uniek volgens lector Rob van Haren.
Van Haren zag de Andes Lupine voor het eerst in 
‘Lost crops of the Incas’, een boek dat hij in 1995 
van een collega kreeg. Als directeur van Kiem-
kracht, een zesjarig initiatief dat innovatie in de 
akkerbouw stimuleerde, was hij direct gefasci-
neerd door de plant. Hij haalde het gewas naar 
Nederland om het vijf jaar lang te onderzoeken. 
Zijn conclusie was helder: de potentiële toege-
voegde waarde is enorm, voor de boeren, bio-
raffinaderijen en producenten van food en 
non-food.

UITDAGING
‘De Andes Lupine is ronduit bijzonder’, aldus Van 
Haren. ‘Het is een echt multi-purpose gewas, 
boordevol hoogwaardige grondstoffen. In de 
combinatie van oliën en eiwitten is het een pro-
duct dat in potentie kan concurreren met de 
business case van soja, maar het is wel een stuk 
minder belastend voor het milieu. De oliën uit de 
zaden kun je in voedingsmiddelen als mayonaise 

gebruiken. Van de eiwitten kun je yoghurt, melk 
en kaas maken. De alkaloïden kun je bewerken 
tot afbreekbare bestrijdingsmiddelen. De suikers 
kunnen gebruikt worden als prebiotica in 
humane toepassingen. De biomassa die over-
blijft, is geschikt als veevoer of je kunt er biogas 
van maken. Met deze toepassingen raak ik overi-

gens nog maar het topje van de ijsberg. Een 
tweede reden om het gewas in Europa te introdu-
ceren, heeft te maken met onze groeiende 
behoefte aan landbouwareaal. De meest vrucht-
bare gronden zijn al in gebruik. Uitbreiding kan 
alleen door minder productieve gronden te gaan 
benutten voor biomassaproductie. De uitdaging 
is dus om de opbrengst op marginale gronden te 

Tekst Edwin van Gastel Beeld Shutterstock, Color&Brain

Onder de paraplu van het LIBBIO-project worden op basis van Andes Lupine 
nieuwe biobased producten ontwikkeld. Door de plant naar Europa te brengen, 
kan bovendien de opbrengst van marginale landbouwgebieden worden vergroot. 

ANDES LUPINE  
ALS MULTI-PURPOSE 
PRODUCT

LIBBIO-PROJECT IN DE STARTBLOKKEN 

‘HANZEHOGESCHOOL 
GRONINGEN IS 

 VERANTWOORDELIJK 
VOOR DE TECHNISCH-
WETENSCHAPPELIJKE 

COÖRDINATIE’
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verhogen. Lupinen zijn hiervoor uitermate 
geschikt omdat ze hun eigen meststoffen produ-
ceren. De Andes Lupine kan als ‘zomergewas’ 
worden geteeld in Noord- en Centraal Europa en 
als ‘wintergewas’ in de Mediterrane gebieden. 
We hebben het dus over een win-win situatie.’

GEESTELIJKE VADER
In oktober 2016 wordt het startschot gegeven 
voor het LIBBIO-project. Met behulp van een 
Horizon2020-subsidie van vijf miljoen euro start 
een onderzoek naar het maximaliseren van de 
opbrengst en het rendement van de Andes 
Lupine-teelt in Europa. Tegelijkertijd start het 
onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden 
en productontwikkeling. Het is een samenwer-
kingsverband van verschillende gerenom-
meerde kennisinstituten uit Nederland, 
Duitsland, Spanje, Griekenland. Portugal, Roe-
menië en IJsland. Ronduit opvallend is dat de 
volledige wetenschappelijke coördinatie in han-
den is van Hanzehogeschool Groningen. De 
methode van bioraffinage met behulp van 
superkritische CO2-technologie is de afgelopen 
jaren uitontwikkeld door de Technische Univer-
siteit van Delft. De pilotplant voor raffinage 
wordt in de Zernike Advanced Processing (ZAP) 
facility op het EnTranCe-terrein van Hanzehoge-
school Groningen opgezet. Die zal de komende 
vier jaar dienst doen binnen het LIBBIO-project. 

Er worden verschillende grondstoffen uit de 
Andes Lupine gehaald onder variabele druk (73 
tot 1000 bar) en wisselende temperaturen (32 
tot 400 graden Celsius).

BELANG VAN MKB
Van Haren: ‘De centrale positie van Hanzehoge-
school heeft natuurlijk te maken met mijn 
vroege betrokkenheid bij het project. Maar 
geestelijk vader zijn, is niet voldoende. Het heeft 
ook te maken met kwaliteit. Onze ervaring op 
het gebied van onderzoek naar inhoudsstoffen 
van planten is groot. Bovendien zijn we de fase 
van fundamentele kennisontwikkeling voorbij, 
nu gaat het om praktische innovatie en ver-
marktbare toepassingen. Valorisatie dus, van 
producten en productketens. Juist daar zijn wij 

goed in. Overigens is de samenwerking met 
ondernemingen daarbij van groot belang. Mini-
maal tien procent van de deelnemers aan Hori-
zon2020-projecten moeten mkb-bedrijven zijn. 
Europa wil investeren in innovatie, maar dan 
moet dat wel toegevoegde economische waarde 
opleveren. De kracht schuilt in de combinatie 
van onderzoek en commercie, en het creëren 
van een verdienmodel voor de hele productieke-
ten. Overigens kijken binnen het LIBBIO-project 
tevens een aantal grote ondernemingen over 
onze schouders mee. Ook zij realiseren zich dat 
we iets bijzonders aan het doen zijn, een project 
met heel veel kansen voor grote en kleine 
bedrijven in uiteenlopende sectoren. Dat maakt 
wat wij doen erg spannend. Ik kan dan ook niet 
wachten tot we echt aan de slag zijn.’ 

VANDINTER SEMO
Het extraheren van grondstoffen uit planten begint met de plant zelf. Het is dan ook geen wonder dat bin-
nen LIBBIO wordt samengewerkt met een veredelaar: Vandinter Semo. Dit bedrijf heeft meer dan hon-
derd jaar ervaring als producent en verwerker van zaaizaad in Nederland en ver daarbuiten. Daarnaast is 
het specialist in zaadschoning, zaadcoating en zaadverpakking. Bovendien heeft het een unieke reputatie 
als kweekbedrijf voor cruciferen. Sinds kort heeft Bert-Jan van Dinter het roer van het bedrijf overgeno-
men. Onder zijn leiding focust het bedrijf zich meer en meer op de ontwikkeling van nieuwe gewassen 
voor de biobased economy. Vandinter Semo heeft dat ook sterke banden met de wetenschap en het toe-
gepaste onderzoek. Voor LIBBIO zal het zich met name bezig houden met de ontwikkeling van nieuwe 
variëteiten van de Andes Lupine.

COLOR&BRAIN
Color&Brain is actief op de markt voor bioceuticals. Het bedrijf ontwikkelt nieuwe producten met plantin-
houdstoffen waaronder het natuurlijke cosmetica merk ZoiY. 
CEO Irmgard Starmann: ‘Onze producten worden voor en door vrouwen gemaakt. Dat zorgt voor een 
unieke sfeer, passie en betrokkenheid bij de doelgroep. We zijn er al heel ver mee, maar over een paar jaar 
willen we honderd procent natuurlijk en biologisch zijn. Wij hebben dan ook een grote belangstelling voor 
planten, de stoffen die ze bevatten en hun toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van anti-
aging. Lupine is een mooi voorbeeld. In Duitsland noemen we het niet voor niets de koningin van de akker. 
De plant ziet er niet alleen mooi uit, maar bevat bijzonder interessante bestandsdelen zoals eiwitten waar 
we peptides uit kunnen halen en nanodeeltjes die de huidelasticiteit verbeteren. Het is het hoofdingre-
diënt van onze ZoiY-lijn. Ook in de Andes Lupine zijn wij bijzonder geïnteresseerd. De komende jaren gaan 
we onderzoeken hoe we deze variëteit kunnen toepassen in producten en wat dat vrouwen kan opleveren. 
Ik heb het dan over wetenschappelijk onderzoek en bewezen werking. Ook dat is iets wat wij bijzonder 
serieus nemen.’
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ABS VERBIOBASEERD
Tot 1963 produceerde Lego haar blokjes uit cellulose 
acetate. Daarna kwam ABS in beeld, een stabielere 
plastic waarvan het bedrijf nu al meer dan 50 jaar 
gebruik maakt. Het illustreert ook dat de lat voor een 
vervangende plastic hoog ligt. 
Een optie is een alternatieve plastic(blend), een andere 
optie is de verbiobasering van ABS. Er zijn al verschil-
lende initiatieven die gericht zijn op bio-butadieen, bij-
voorbeeld ENI en Novamont of LanzaTech met Invista. 
De biobenzeenroute wordt onder meer onderzocht 
door Anellotech en verschillende bedrijven en kennis-
instellingen zijn bezig met biobased feedstocks voor 
acrylonitril, waaronder glutaminezuur.

LEGO EEN VAN DE 
FRONT RUNNERS

SPEELGOEDSECTOR VERDUURZAAMT
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V orig jaar kondigde Lego aan dat het 
minimaal 135 miljoen euro uit zal trek-
ken voor onderzoek naar hernieuwba-
re materialen voor haar speelgoed en 

de verpakkingen. De Deense speelgoedreus, 
met een jaaromzet van 4,8 miljard euro (2015), is 
een van de grootste spelers in een behoorlijk 
gefragmenteerde sector waarin wereldwijd een 
slordige 160 miljard dollar (bron: Euromonitor, 
2015) omgaat. Lego wordt met name gedreven 
door milieu-overwegingen. 'Het is onze  ambitie 
om in 2030 uitsluitend duurzame materialen te 
gebruiken', aldus Jørgen Vig Knudstorp, CEO 
van de Lego Group. 'We hebben al stappen on-
dernomen op gebied van duurzame energie 
(wind farms, red.) en FSC-verpakkingsmateria-
len, nu gaan we onze aandacht richten op de 
materialen van onze producten.'

PERFECT FIT 
Momenteel maakt Lego haar basismateriaal, de 
wereldberoemde Lego-blokjes, van ABS (acry-
lonitril-butadieen-styreen). Per jaar worden 
wereldwijd maar liefst 20 miljard van deze steen-
tjes geproduceerd. Nu is ABS van fossiele oor-
sprong, maar het materiaal heeft wel zo haar 
voordelen. Lego tolereert slechts minimale afwij-
kingen (tot 0,002 millimeter), waardoor Lego-
steentjes perfect op elkaar aansluiten. Dat geldt 
vanzelfsprekend niet alleen voor de steentjes 
anno 2016, maar voor hele generatie Lego-blok-
jes, tot aan de 'lichting' van 1958. ABS heeft rela-
tief weinig kruip (blijvende vervorming als gevolg 
van trek-, buig en/of drukkracht) en het is licht, 
maar wel hard en slagvast. Een ander, niet onbe-
langrijk voordeel is dat ABS relatief goedkoop is.
'Lego-blokjes worden gemaakt van de hoogste 
kwaliteit plastics', aldus een Lego-woordvoer-
der tegen Agro&Chemie. 'De functionele eigen-
schappen zijn goed en het heeft een lange 
levensduur. Echter, deze materialen zijn geba-
seerd op schaarse hulpbronnen en we geloven 
dat we beter kunnen: hernieuwbare grondstof-
fen en een geringere milieu-footprint.'

GETEST MET PLA
De vraag is dan: op welke hernieuwbare plastics 
zal Lego haar pijlen gaan richten? Vooralsnog 
houden de Denen zich op de vlakte. Duidelijk is 
wel dat het, samen met het WWF, criteria heeft 
ontwikkeld op grond waarvan het de duurzaam-
heid van materialen kan bepalen, van sourcing 
tot end-of-life. 
'We staan pas aan het begin van het traject. Er 
zijn in ieder geval meer dan voldoende uitdagin-
gen. De materialen zullen in ieder geval duurza-
mer moeten zijn dan fossiele plastics. Daarnaast 
zullen deze, qua functionaliteiten (kwaliteit, vei-
ligheid etc., red.), vergelijkbaar moeten zijn met 
datgene wat we nu hebben.'
Het is overigens maar de vraag of Lego, gezien 
de complexe uitdaging, uiteindelijk uit zal 
komen bij 100 procent hernieuwbare materia-
len. 'We zullen verschillende blends onderzoe-
ken, waarin bioplastics een rol kunnen spelen.' 
In een artikel uit Wired (2015) blijkt dat Lego al 
getest heeft met een "impact modified" PLA, 
waarbij bleek dat het materiaal zeer dicht in de 
buurt kwam van ABS. Echter, na een aantal 
weken begon het materiaal te vervormen, aldus 
de auteur van het artikel. Kortom, het is niet een 
eenvoudige fix, vandaar dat Lego het punt op de 
horizon heeft gezet op 2030.
Recycling is overigens geen optie voor het 
bedrijf of elke andere speelgoedfabrikant, dit 

vanwege de strenge veiligheidseisen in deze 
branche. Wel zijn inmiddels zogenaamde re-
use-sites opgezet, waar consumenten hun 
Lego-speelgoed kunnen verkopen aan derden.
 
BIOBASED BABYSPEELTJES
Lego kijkt met name door de milieubril naar de 
kunststoffen die het inzet voor haar producten. 
Er zijn ook bedrijven die hun producten positio-
neren als kindvriendelijke alternatieven voor 
fossiele plastics, en dan vooral de plastics met 
bepaalde additieven, zoals weekmakers.
In 2014 heeft Bioserie de eerste generatie Toys 
for babies "Made of Plants" gelanceerd. Het 
bedrijf, met het hoofdkantoor in Hong Kong, 
heeft maar liefst drie jaar aan de lijn gewerkt, 
waarbij het Ingeo (PLA, afkomstig van Nature-
Works, red.) combineert met een "zelf ontwik-
kelde blend van biobased components".
Volgens Bioserie hebben de speeltjes geen 
"mogelijk toxische bestanddelen die aanwezig 
kunnen zijn in fossiele plastics". 
'De meeste speeltjes zijn op basis van fossiele 
plastics', aldus Stephanie Trau, mede-oprichter 
van Bioserie. 'Ouders kunnen moeilijk inschat-
ten of deze mogelijk schadelijke bestanddelen, 
als zware metalen, ftalaten of Bisfenol A, bevat-
ten. De informatie op de verpakking is vaak 
inadequaat of te technisch voor de doorsnee 

ECODESIGN
Materiaalkeuze is een belangrijke factor in Lego's verduurzamingsmissie. Het merendeel 
van de onderdelen die het bedrijf produceert, zijn op basis van een monomateriaal (ABS). Er 
zijn in de loop der jaren ook andere materialen het Lego-assortiment 'ingeslopen'. Zo had 
het Duplo-chassis metalen assen voor de wielen. Inmiddels is het design zodanig verbeterd 
dat de wielen in het chassis kunnen worden geklikt. Dus geen metalen assen meer nodig. 
Daarmee is het, volgens Lego, niet alleen goedkoper om te produceren (minder stappen, 
red.), het heeft ook nog eens geringere milieu-impact.

Langzaam maar zeker komen er steeds meer (deels) biobased producten 
op de speelgoedmarkt. Voor de peuters en kleuters speelt gezondheid 
een belangrijke rol. Ook kijken bedrijven, met Lego als van de front 
runners, meer naar circulaire concepten, met een speciale aandacht  
voor hernieuwbare grondstoffen.
Tekst Lucien Joppen Beeld Shutterstock, Lego, geobra Brandstätter

>>
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consument. Met onze producten krijgen ze een 
garantie dat deze stoffen er in ieder geval niet in 
zitten.'

PHA IN MODELLEN
Zit Lego nog te dubben over welk materiaal, of 
beter gezegd welke combinatie van materialen, 
het zal kiezen, heeft Italeri al een keuze gemaakt. 
De Italiaanse producent van modellen (auto's, 
vliegtuigen, tanks et cetera) gaat, samen met de 
fabrikant Bio-on, een PHA-blend gebruiken voor 
bepaalde schaalmodellen. Met het zogenaamde 
Minerv PHA Supertoys Project willen beide 
bedrijven aantonen dat ze speelgoed kunnen 
ontwikkelen dat milieuvriendelijk is, zonder dat 
op esthetiek en de functionaliteit(en) wordt inge-
boet. 'De producten van Italeri zijn zeer complex 
om te maken', aldus Marco Astorri, directeur van 
Bio-on. 'De tolerantie is minimaal en als we deze 
kwaliteit kunnen halen, dan komen ook de 
andere (speelgoed)artikelen binnen ons bereik.'
Uit het Supertoys-project zullen twee verschil-
lende PHA-blends moeten komen: een type 'R', 
rigide en sterk, en een type 'F', flexibel en buig-
baar. Eind 2017 is de verwachte introductie.  

Lego wil haar CO2-footprint reduceren, dat geldt niet alleen voor haar speelgoed en de verpakkingen, maar ook voor de productie.

PLAYMOBIL-PANDA
Geobra Brandstätter, de producent van Playmobil, is 
nog steeds aan het experimenteren met plastics op 
basis van hernieuwbare grondstoffen, aldus een 
woordvoerder van de Duitse familie-onderneming. 
Een eerste biobased vingeroefening heeft Geobra wel 
al gedaan. In 2013 maakte het voor WWF Duitsland 
een biobased plastic sleutelring met de bekende 
panda, het logo van het World Wildlife Fund. 'Het zal 
zeer moeilijk worden om alle fossiele plastics in 
het Playmobil-assortiment te vervangen door bio-
based pendanten', aldus een woordvoerder tegen 
Agro&Chemie. 'Dat is momenteel nog geen haalbare 
kaart, gezien de gevraagde functionaliteiten.'

‘WE GELOVEN DAT WE BETER 
KUNNEN:  HERNIEUWBARE GRONDSTOFFEN 

EN EEN GERINGERE  MILIEU-FOOTPRINT.’
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V oor Gelderland is dit in omvang een 
uniek project: de installatie, met een 
investering van ongeveer 12 miljoen 
euro, gaat jaarlijks 72.000 ton aan bio-

massa, lees mest, bermgras en andere bijpro-
ducten, vergisten. De installatie is goed voor de 
volledige vergroening van de gashuishouding in 
een stad van 10.000 inwoners. Daarmee reali-
seert GGG een CO2-reductie van 8 miljoen kilo 
per jaar en draagt het substantieel bij aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen, onder andere op 
gebied van hernieuwbare energie, van de pro-
vincie Gelderland.
In 2017 wordt de installatie opgeleverd en kan 
de productie beginnen.

MESTOVERSCHOT
De installatie wordt zoals gezegd gevoed door 
mest, bermgras en andere reststromen. De 
mest wordt door een handelaar geleverd, waar-
mee langdurige afspraken - tot 2026 - zijn 
gemaakt. Het (berm)gras wordt door een regio-
naal bedrijf geleverd, niet alleen uit de Betuwe, 
maar ook uit de rest van de provincie. Het gras 
wordt in de installatie eerst voorbewerkt, voor-
dat het samen met de mest wordt vergist. 
Daarna moet het geproduceerde biogas nog 
worden gezuiverd voordat het wordt ingevoerd 
in het aardgasnetwerk. Een andere toepassing 
is dat het gas als brandstof voor streekvervoer 

in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen kan gaan 
dienen. 
Behalve groen gas levert GGG ook het restpro-
duct digestaat op in twee fracties: een dunne, 
stikstofhoudende en fosfaatarme en een dikke, 
relatief fosfaatrijke. De dunne fractie zal worden 
toegepast als meststof bij binnenlandse land-
bouwbedrijven, de dikke fractie wordt naar 
Duitsland als meststof geëxporteerd. 
'Daarmee dragen we bij aan het verminderen 
van het Nederlandse mestoverschot', aldus 
GGG-directeur Ab Emmerzaal. 'We moeten wel 
de mest hygiëniseren en ook aan de transport-

kosten bijdragen. Het positieve is wel dat we zo 
het mestoverschot terugdringen.'

IMPACT
Tijdens de officiële opening benadrukte Emmer-
zaal dat GGG financieel in het zadel is geholpen 
door PPM Oost, de investeringsmaatschappij 
van de provincie Gelderland en ook steun kreeg 
van de Rabobank. Energieleverancier Engie, het 
voormalige GDF Suez, is eveneens ingestapt. De 
operationele kosten moeten voor een belangrijk 
deel worden opgevangen met subsidie op duur-
zame energie  'Het is duidelijk dat GGG niet zon-
der subsidie kan draaien. We hebben tot 2028 
subsidie op de productie van groen gas voor de 
zogenaamde “onrendabele top”. Daarna ver-
wacht ik - voor zover je 12 jaar vooruit kunt kij-
ken - dat we op eigen benen kunnen staan. In 
ieder geval is de investering dan afgeschreven. 
Wat de energieprijzen gaan doen, is moeilijk te 
voorspellen. De impact van GGG gaat verder dan 
puur het financiële plaatje: duurzame warmte-
opwekking - groen gas in plaats van aardgas - 
staat nog lang niet bij iedereen op de radar. 
Wellicht dat we met GGG het goede voorbeeld 
kunnen geven, waardoor zulke installaties bre-
der worden toegepast.'  

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking 
met BICON.

Medio april plantte gedeputeerde Jan Jacob van Dijk een perenboom om 
de bouw van een covergistingsinstallatie van Groen Gas Gelderland in de 

gemeente Lingewaard - gelegen tussen Arnhem en Nijmegen - in  
te luiden. Daarmee is na jaren van voorbereiding eindelijk de kogel door 

de kerk.
Tekst Lucien Joppen Beeld Peter van den Broek

COVERGISTER IN 2017 
OPERATIONEEL

GROEN GAS GELDERLAND 

De officiële opening met onder meer Ab Emmerzaal 
(tweede van links) en de gedeputeerde Jan Jacob van 
Dijk (links) 
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de technologie. Vandaar dat ik dan ook regelma-
tig contact had met deze collega's.'
Zowel Rastogi als De Wildeman kunnen een 
sprong over het hek aanraden. Laatstgenoemde 
raadt wel aan deze keuze niet te lichtzinnig op te 
vatten. 'Het is nogal wat: ga je uit jouw comfort 
zone naar een onzekere toekomst in het funda-
menteel onderzoek? Nogmaals, er kunnen 
baanbrekende innovaties uit voortkomen, maar 
deze garantie heb je allerminst.'
 
PERSOONLIJKE GROEI
Rastogi zou evenmin aarzelen om collega's aan 
te moedigen die een overstap overwegen. 'Vooral 
als ze hun concepten willen transformeren tot 
marktrijpe producten. Deze stap is verre van een-
voudig, maar kan - als het lukt - wel de voldoe-
ning brengen om met een multidisciplinair team 
die berg te beklimmen en een vlag op de top te 
planten. Het vereist van een (fundamenteel) 
onderzoeker ook persoonlijke skills die wellicht 

S anjay Rastogi maakte in 2008 de 
overstap van universiteit naar de pri-
vate sector, om precies te zijn Teijin 
Aramid. 'Enkele jaren hiervoor was ik 

verhuisd naar de Universiteit van Lough-
borough waar ik mijn werk, dat ik had gestart 
aan de TU Eindhoven, voortzette. Het ging daar-
bij om de 'uiteengerafelde' synthese van ultra 
high molecular weight polyethyleen (UHMPE), 
een studie die werd ondersteund door het 
Dutch Polymer Institute. Ik was destijds hoofd-
zakelijk geïnteresseerd in de fundamentele as-
pecten van dit proces. Er waren ook interessante 
functionaliteiten van het materiaal waar het be-
drijfsleven mee uit de voeten kon. In dat traject 
werd al samengewerkt met Teijin Aramid, waar-
bij UHMPE kon worden verwerkt tot tape met een 
hoge sterktemodulus. Het was de sterkste "man-
made" tape, met toepassingen in lichtgewicht 
producten als kogelvrije vesten of helmen. Het 
voordeel ten opzichte van Dyneema was dat de 

productie plaats kon vinden zonder oplos-
middelen waardoor het milieuvriendelijker (en 
goedkoper) was. Inmiddels worden de tapes ge-
produceerd in een "solid-state processing plant" 
in Emmen.'

BAANBREKEND ONDERZOEK
Stefaan de Wildeman maakte eveneens een 
overstap, zij het dat hij het bedrijfsleven ver-
ruilde voor het onderzoekslab. Eind 2013 trok hij 
bij DSM de deur achter zich dicht, na een elf-
jarige loopbaan bij de multinational. 'Ik maakte 
deze switch om een fundamentele basis te leg-
gen onder de ontwikkeling van biobased buil-
ding blocks: baanbrekend onderzoek, waarbij 
ons team zich in eerste instantie richt op de 
omzetting van suikerderivaten tot nieuwe poly-
meren. Voor een dergelijk onderzoek moet je je 
distan tiëren van de dagelijkse gang van zaken 
als de olieprijs en korte(re) termijnstrategieën. 
Het gaat om het punt op de horizon, de weg 
daarheen en het behoud van je eigen geloof in 
die horizon. Dat geldt niet alleen voor het onder-
zoek, maar ook voor het onderwijzen en bege-
leiden van jong academisch talent. De generatie 
die het de komende decennia voor het zeggen 
gaat hebben.'

WETTEN VAN HET BEDRIJFSLEVEN
Rastogi heeft zijn overstap geen moment 
betreurd. Door de move naar Teijin maakte hij 
versneld, onder meer via een MBA, kennis met 
de wetten van het bedrijfsleven. 'Het onderken-
nen en articuleren van bepaalde "market pull" is 
de toegevoegde waarde die ondernemingen kun-
nen brengen. Timing and besluitvorming zijn kri-
tische succesfactoren. Maak je hier fouten, dan 
kan het product nog zo goed zijn, maar dan gaat 
het 'm toch echt niet worden. Belangrijk is dat je 
salesmensen hebt die goed op de hoogte zijn van 

Tekst Lucien Joppen Beeld Pierre Gielen, Jonathan Vos

Wetenschappers die de stap naar het bedrijfsleven maken of omgekeerd. Het is een 
ingrijpende beslissing die de nodige aanpassing vergt. Toch kunnen de mensen die 
hiervoor hebben gekozen, het iedereen aanraden.

UIT DE COMFORTZONE
DE OVERSTAP VAN PUBLIEK NAAR PRIVAAT (EN VICE VERSA)

Sanjay Rastogi. Inmiddels werkt hij weer in het 
 academisch milieu. In 2013 ging hij aan de slag bij de 
Universiteit Maastricht om binnen het departement 
Biobased Materials een onderzoeksgroep op te zetten 
in "polymer science & technology" met de nadruk op 
de circulaire economie.

Stefaan de Wildeman: 'Het gaat om het punt op de 
horizon. Dat geldt niet alleen voor het onderzoek, 
maar ook voor het onderwijzen en begeleiden van jong 
academisch talent.'
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minder worden gecultiveerd in het academisch 
milieu. Samenwerken in teams vereist dat je luis-
tert naar elkaars argumenten en deze zorgvuldig 
afweegt. Dat is niet altijd gemakkelijk voor speci-
alisten die gewend zijn om meer solistisch te 
opereren. Je hebt flexibiliteit, respect, jovialiteit 
nodig om teams te laten functioneren. Kortom, 
zo'n overstap vereist ook een bepaalde mate van 
persoonlijke ontwikkeling en groei.'

VISIE EN LEIDERSCHAP
Europa krijgt vaak het stempel opgeplakt dat 
het excelleert in fundamenteel onderzoek, maar 
dat de weg naar de markt een moeizamer tra-
ject is. Wellicht dat een meer dynamisch 
arbeidsklimaat, waarbij mensen regelmatiger 

van de stap van wetenschap(pelijk onderzoek) 
naar bedrijfsleven maken (en vice versa), ervoor 
kan zorgen dat 'we' in Europa ook beter worden 
om innovatie te gelde te maken.
De Wildeman: 'Wat we hier in Europa missen, is 
een meer uitgesproken "can do"-mentaliteit en 
een ondersnemersgeest. “Je eens goed smijten”, 
noemen ze dat in Vlaanderen. Nog belangrijker, 
we missen momenteel visie en leiderschap in een 
sector die momenteel verre van stabiel is, zelfs 
chaotisch. Kortom, het zijn fundamentele zaken 
die je niet oplost met drukker 'verkeer' tussen het 
bedrijfsleven en fundamenteel onderzoek. Het 
transformeren van innovatie naar marktrijpe pro-
ducten en/of diensten is belangrijk, maar zeker 
niet het enige aspect. Het gaat om een duurzame 

wereld die we achter moeten laten voor onze kin-
deren. Er schuilt een morele plicht achter. Puur 
op prijs concurreren, vind ik onzinnig. Het leidt 
alleen maar tot waardevernietiging. We moeten 
de connectie herstellen met producten die we 
gebruiken. Zaken als arbeidsomstandigheden en 
milieubelasting komen dan om de hoek kijken.'
Rastogi onderkent ook het Europese deficit op 
dit gebied. 'Het gaat om een cultuurverande-
ring, waarbij we meer met hechte teams met 
communicatief sterke teamleden moeten wer-
ken. Als experts regelmatiger over het hek 
springen, kan dat nooit kwaad.' 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking 
met Source B.

Download de app Yara Pure N via QR-code,
of kijk op www.yara.nl/apps

Precisie
“KAS is altijd mijn eerste keuze geweest; ook mét zwavel. Het geeft mij meer controle 
over de stikstofopname en maakt precieze bemesting mogelijk. Dat is goed voor het gewas 
en dus voor mijn portemonnee en daarom bemest ik altijd met respect voor het milieu.”
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S ytze Wiegersma, projectingenieur bij 
VHL, ziet kansen voor een revival van 
de brandnetel. 'Dat geldt ook voor de 
andere projectdeelnemers, waaronder 

Huhtamaki (papier- en kartonproducent), Zeno 
(bioraffinage), Nettle (kleding) en Visscher Cara-
velle (producent automatten voor automotive). 
Samen met deze partijen zijn we ruim twee jaar 
bezig om vier verwaardingen te onderzoeken. 
Daarbij gaat het om hoogwaardige vezels voor 
textiel en automatten, laagwaardige vezels voor 
papier, eiwit voor food en feed en een mix van ve-
zels en eiwit voor feeddoeleinden.'

EXTRA STAP NODIG
Het gebruik van brandnetels voor textiel is zoals 
gezegd niet nieuw. Volgens Wiegersma is in de 
loop der eeuwen aanzienlijke kennis opgebouwd 
over teelt- en oogstmethoden en verdere ver-
werking van de vezels in kleding. Het zoge-
naamd netelgaren kan worden gemengd met 
katoenvezels, met als voordeel een lichtere stof, 
een betere aanverfbaarheid en een betere isola-
tie door de holle vezels. 
'Het probleem is wel dat brandnetelvezels moei-
lijk zijn te scheiden van de stengels. Deze wor-

den eerst geroot, maar dan is er eigenlijk nog 
een extra stap nodig om een bepaalde yield te 
krijgen. Deze is nu nog te laag waardoor we een 
serieus gat in de business case hebben. We 
onderzoeken nu of een alternatieve processing 
wel tot tevredenstellende yields zal leiden. Een 
ander verbeterpunt is de kwaliteit van de vezels 
die worden gebruikt voor de automatten.'

PROTOTYPE KARTON
Huhtamaki heeft op labschaal en minipilot-
schaal aangetoond dat het op basis van brand-
netelvezels vormkarton kan maken. Het bedrijf 
onderzoekt momenteel of en hoe deze vezels 
inpasbaar zouden kunnen zijn in het productie-
proces. Daarvoor zullen nog nader onderzoek 
en aanvullende tests nodig zijn. Ook zal moeten 
worden gerekend aan de business case voor de 
inzet van deze vezels.
Zeno start in juni wederom met een pilot om het 
eiwit uit het bladmateriaal te raffineren. Het 
verwaarden van eiwit is belangrijk om de totale 
business case rond te rekenen. 'Qua eiwityield 
is de brandnetel zeer interessant. Het heeft per 
hectare een hogere opbrengst dan soja en het 
heeft een lage milieufootprint.'

MKB & INNOVATIE

BUSINESS 
CASE MET 
BRAND NETELS
Brandnetels werden al in de Middeleeuwen en tot aan de 
17de eeuw gebruikt als vezelgewas voor textiel. Daarna 
raakte het gewas in ongebruik. Een consortium onder 
aanvoering van Hogeschool Van Hall Larenstein wil met 
brandnetels een business case bouwen, gestoeld op vier 
mogelijke verwaardingen.
Tekst Lucien Joppen Beeld Hogeschool Van Hall Larenstein

LOKALE KETENS
Wiegersma ziet vooral een rol weggelegd voor 
de brandnetel in lokale ketens, bijvoorbeeld in 
Noord-Nederland. 'Friesland heeft een sterk 
agrarisch karakter, met veeteelt, akkerbouw en 
een zuivel- en papier/kartonindustrie (Huht-
amaki). De brandnetel, een gewas wat prima 
gedijt op de Friese bodem, is een mooi alterna-
tief op bestaande eiwitbronnen voor veehouders 
om hun feedprijzen binnen te perken te houden. 
Het spreekt voor zich dat brandneteleiwit duur-
zamer is dan soja, zeker als de schaalgrootte 
toeneemt.'

Het brandnetelconsortium wordt onder meer 
financieel ondersteund door SNN en Fryslân 
Ferneit IV. 

Voor meer informatie: sytze.wiegersma@hvhl.nl 
Van Hall Larenstein is deelnemer aan het Centre 
for Biobased Economy (www.cbbe.nl)

Het verwaarden van dergelijk eiwit is wereldwijd 
een unicum, aldus Wiegersma. 'Dat betekent 
wel dat we wellicht over moeten schakelen naar 
andere rassen en andere teeltmethoden, bij-
voorbeeld bemesting. Binnen de tuin- en akker-
bouwopleiding bij VHL wordt onderzocht hoe we 
de eiwityield verder op kunnen krikken door ver-
schillende rassen te telen op verschillende 
bemestingsstrategieën. In de komende periode 
zal op labschaal worden gekeken naar de vezel- 
versus eiwitsamenstellingen om hiermee meer 
input te genereren voor het formuleren van een 
totale business case. Eind 2016 wordt duidelijk 
of dat mogelijk is. We zijn optimistisch.'

Hogeschool van Hall Larenstein is als initiatief-
nemer van dit traject betrokken bij alle facetten 
van het onderzoek.
Met de kennis en kunde vanuit de betrokken lec-
toraten en opleidingen ondersteunt de hoge-
school deze concrete case door organisatiekracht, 
onderzoek en inzet van docenten, studenten en 
projectmedewerkers.projectmedewerkers.
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De ontwikkeling van dit biobased muntje maakt onderdeel van het pro-
ject Gebouw-T Shift to Green. Binnen dit project wordt gewerkt aan een 
'verbiobasering' van de concertzaal. Simone de Waart, Creative Director 
Material Sense: 'Voor de biobased muntjes hadden we een ontwerp 
klaar, maar een partij vinden die op kleine schaal testen kon draaien en 
de materialen verder onderzoeken, was lastig te vinden in de spuitgiet-
industrie. Dat is nu precies wat het BAC wel voor ons kon doen.' 

Met MKB & Innovatie besteden Agro&Chemie en een aantal partners extra aandacht aan het midden- en kleinbedrijf en biobased bedrijvigheid. Nieuwe productmarkt-
combinaties, interessante applicatiestudies, mogelijkheden tot financiering, we brengen het in kaart. Check de website en de app voor de online versie van MKB & Innovatie.

INHOLLAND PRODUCEERT 
'SCHIPHOL-BANKEN'
Schiphol Airport wil zo veel mogelijk verduurzamen. Dat geldt 
onder meer voor de materialen die het wil inzetten voor reno-
vatie en/of nieuwbouw. De recentelijk geplaatste biobased 
designbanken, geproduceerd door Inholland, zijn een eerste 
vingeroefening. Meer toepassingen staan op de agenda.

Willem Kemmers, project manager bij het Centre of Expertise 
Biobased Economy bij hogeschool Inholland, is nauw betrokken 
bij het project. 'Rondom Schiphol, met name bij de start- en 
landingsbanen, staat olifantsgras (Miscanthus), vezelhennep en 
vezelvlas. Deze gewassen zijn niet geplant voor de sier. Vogels 
nestelen hier niet graag in, waardoor de start- en landingsba-
nen zoveel mogelijk "vogelvrij" worden gehouden. Deze gewas-
sen zijn echter ook bruikbaar, onder meer als hoofdbestanddeel 
van biocomposieten die in allerlei constructies kunnen worden 
ingezet.'
Voor Schiphol zijn de designbanken een interessante vingeroe-
fening. Wellicht deze materialen ook worden gebruikt voor 
andere toepassingen, bijvoorbeeld voor de nieuwe pier die in 
2019 wordt opgeleverd.

Meer weten over biocomposieten?  
Mail Willem Kemmers: Willem.kemmers@nholland.nl
Hogeschool Inholland is deelnemer aan het Centre for Biobased 
Economy (www.cbbe.nl)

Lees het hele artikel op MKB & Innovatie op agrochemie.nl

Biobased betalen in  
Bergen op Zoom
Matrial Sense LAB en het Biopolymeer Applicatiecentrum  (Centre 
of Expertise BBE) gaan biobased betaalmuntjes ontwikkelen en 
produceren voor het Poppodium Gebouw-T in Bergen op Zoom.
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D at stelt Patrick Lemmens die al 
meer dan vijf jaar intensief betrok-
ken is bij het opzetten van waarde-
ketens in het biobased domein. Als 

projectleider bij het Innovatiecentrum Green-
port Venlo (de voorloper van Brightlands 
Campus Greenport Venlo, red.) heeft hij de 
nodige projecten begeleid en/of geïnitieerd, 
waarbij verschillende partners uit de pri-
maire sector waren - en nog steeds zijn - 
 betrokken: interessante projecten, zoals 
champostverwaarding of extracten uit blau-
we bessen. 

Echter, de route naar de markt is in veel 
gevallen nog niet gevonden. Dat is volgens 
Lemmens vooral een kwestie van geduld. 
'Aanvankelijk dachten de meeste project-
deelnemers binnen twee jaar een marktrijp 
product te hebben. Dat bleek toch te hoog 
gegrepen. Een gemiddeld R&D-traject voor 
een groot bedrijf duurt ook rond de 5 tot 7 
jaar. Dan kun je niet verwachten dat consor-
tia van mkb-ers sneller opereren. Immers, 
de projectpartners zijn afhankelijk van 
elkaars tempo. De een wil en kan nu een-
maal sneller dan de ander.'

KANTELPUNT
Een andere hobbel was ook dat eindafne-
mers minder interesse hadden in hoofd- en/
of zijstromen uit de landbouw. Inmiddels 
spreekt Lemmens van een kantelpunt, waar-
bij producenten uit diverse applicatievelden 
meer en meer op zoek gaan naar alterna-
tieve bronnen voor hun grondstoffen en/of 
halffabrikaten en op deze wijze bij de agro- 
en food sectoren uitkomen.  
'Een goed voorbeeld is de papierindustrie, 
waarbij bepaalde producenten hoogwaardige 
papiersoorten, deels op basis van plantenve-

Tekst Lucien Joppen Beeld Shutterstock

Hoe vergroten en borgen agri-ondernemers hun waarde in biobased ketens? 
Het is niet gemakkelijk, maar zeker niet onmogelijk. Vraag vanuit de markt 
is een absolute voorwaarde om zulke ketens op te zetten. Goed nieuws voor 
de primaire sector is dat deze langzaam maar zeker op gang komt.

MARKTVRAAG 
KOMT OP GANG

WAARDECREATIE IN DE PRIMAIRE SECTOR 
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zels, ontwikkelen en produceren. Ook op het 
gebied van toepassingsmogelijkheden voor 
plantaardige inhoudsstoffen, onder andere 
voor cosmetica en nutraceuticals, gebeurt 
inmiddels het nodige, waarbij vanuit de appli-
caties specifiek teruggeredeneerd wordt 
naar mogelijk alternatieve halffabrikaten en 
bijbehorende processen en grondstoffen. '
Goed nieuws dus, maar dat wil niet zeggen 
dat de primaire sector zo maar garen gaat 
spinnen bij deze ontwikkeling. 'Daar zijn de 
boeren zelf bij', aldus Lemmens. 'Als zij zich 
neerzetten als toeleveranciers, dan komen zij 
in een identieke positie als met hun primaire 
producten. Uitwisselbaarheid is iets dat je 
moet voorkomen. Dan word je uiteindelijk 
puur op prijs beoordeeld.'

NAÏEF
Lemmens stelt dat een deelname aan pro-
jecten, waarbij de primaire sector en eindaf-
nemers samenwerken aan marktrijpe 
concepten, geen garantie vormt dat deze 
partijen uiteindelijk met elkaar in zee gaan. 
Lemmens: 'Je zou verwachten dat de betrok-
ken partijen, omdat ze nauw samenwerken, 
een stevige band scheppen waardoor de ver-
houdingen aan de onderhandelingstafel wat 
meer amicabel zijn. Dat is wel erg naïef. Het 
komt nogal eens voor dat partijen al eerder, 
gaandeweg het project, afhaken waardoor er 
niet eens uitzicht is op een marktrijp con-
cept. De kennis en expertise die de primaire 
sector heeft geleverd, bijvoorbeeld over de 
teelt en verwerking van biomassa, blijft dan 
onverwaard of 'vloeit over' naar de samen-
werkingspartners. Het opbouwen van exper-
tise over biomassa, bijvoorbeeld over 
veredeling, teelt en pretreatment, is onont-
beerlijk, maar het is belangrijk om vooraf 
duidelijke afspraken te maken. Dat geldt voor 
zaken als kennis/IP, maar ook over de markt-
bewerking. Vaak stel ik de vraag: wat als? 
Stel dat er zicht is op een productmarktcom-
binatie: welke partijen betrek je dan bij de 
introductie en hoe ga je de markt op? Vaak 
hebben partijen uit de primaire sector daar 

nog geen kijk op. Dat is ook een kwestie van 
ervaring, het vereist een andere mindset. 
Ook ondernemers in de agrifood moeten 
nadenken over aanvullende businessmodel-
len naast hun dagelijkse business.'  

ONMISBAAR
Behalve de kennis over de biomassa, zeg 
maar het domein van de primaire sector, 
kunnen boeren ook hun (meer)waarde reali-
seren door voorwaarts te integreren, aldus 
Lemmens. 'Er liggen zeker kansen op gebied 
van kleinschalige bioraffinage of pretreat-
ment/opwerking tot bruikbare halffabrika-
ten. Het ligt voor de hand dat deze activiteiten 
in een georganiseerde vorm, bijvoorbeeld 
een coöperatie of een derde partij, waarin 
boeren mogelijk participeren, worden uitge-
voerd. Door de kennis en expertise die in 
deze fase wordt opgebouwd, kunnen partijen 
uit de primaire sector zich onderscheiden in 
de markt: van inwisselbaar tot onmisbaar.'
Een van de projecten dat tot stand kwam 
onder de paraplu van het Brightlands Cam-
pus Greenport Venlo is Paprikansen, waarbij 
de inzet van bepaalde inhoudsstoffen in food 
en farma centraal staat. Het project is inmid-
dels in een stadium waarbij gekeken wordt of 
de kennis over inhoudsstoffen vertaald kan 
worden in nieuwe producten op basis van 
paprika.

LUCRATIEF
Anton Winkelmolen (Arvalis) stond aan de 
wieg van Paprikansen. Omdat het project 
inmiddels dichter bij de markt is gekomen, 
kan hij hierover niet in detail treden. Paprika-
kwekerij Litjens uit het Noord-Limburgse 
Meterik is onder meer betrokken bij het pro-
ject. Voor de teler zijn nieuwe verwaardingen 
van zijn product interessant, aldus Winkel-
molen, omdat het in tijden van overaanbod - 
waarin de paprikaprijzen dalen - een 
lucratieve bijverdienste kan vormen. 'Het vin-
den van de juiste partners met de juiste ken-
nis is cruciaal, in onze zoektocht heeft daar 
dan ook steeds de focus op gelegen, daar 

hebben we veel tijd aan besteed waardoor 
zaken niet altijd even snel gaan als mis-
schien gewenst zou zijn. In de praktijk kun je 
wel uitkomen op een strak (tijd)plan, maar er 
komen altijd tweesprongen voor, waarbij het 
misschien interessanter is om een andere 
(om)weg te kiezen. Dat was ook het geval 
met Paprikansen.'

BEER EN DE HUID
Winkelmolen stelt dat de uitdaging om een 
nieuwe waardeketen op te zetten, vooral 
schuilt in het vinden van een goed samenwer-
kingsmodel met partners. In het prille begin is 
nog te vroeg om gedetailleerde afspraken te 
maken. Immers, de markt is nog ver weg en 
het project kan nog alle kanten op. 'Het helpt 
niet als je al gaat kissebissen over de verde-
ling van de huid, terwijl je nog geen beer hebt 
gezien, laat staan geschoten', aldus Winkel-
molen. 'Echter, als de investeringen en belan-
gen groter worden, zullen beide partijen zaken 
op papier moeten zetten. Dat gaat om zaken 
als cash, uren en intellectueel eigendom. Met 
name het laatste is wel lastig en kostbaar voor 
kleinere partijen. Er zijn ook goedkopere 
opties, zoals het vermelden in dossiers 
(gebruikelijk in de farmasector, red.). De bor-
ging is belangrijk, maar de essentie van de 
waarde die de primaire sector op kan bouwen, 
zit in de kennis en expertise om bepaalde bio-
massa tegen bepaalde specificaties te telen 
en - mogelijk - op te werken tot bruikbare 
halffabrikaten voor marktpartijen. Daar zou-
den zij hun energie op moeten richten.' 

Dit artikel is tot stand gekomen in samen
werking met Source B.

PAPRIKANSEN
Het project Paprikansen, is eind 2012 opgestart 
als een 'zoektocht'  naar mogelijke marktroutes 
voor inhoudsstoffen en reststromen van papri-
ka’s. Het gaat daarbij niet alleen om harde 
euro's, maar ook om duurzaam produceren en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
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D e pilotplant is gevestigd in een van de 
twee grote hallen in het gebouw Axis 
op Wageningen Campus. De laborato-
ria bevinden zich hier als een schil om-

heen. Voor zowel chemie als materialen zijn alle 
proefopstellingen in huis om R&D op te kunnen 
schalen van lab- naar pilotschaal. Op de vraag 
waarin deze pilot plant zich onderscheidt van 
andere locaties als het Belgische Gent, Geleen 
en Delft, noemen programmamanagers Jacco 
van Haveren (biobased chemicals) en Christiaan 

Bolck (biobased materials) de brede onder-
zoeksscope en de expertise’ die sinds de 80’er 
jaren is opgebouwd. 
Zo stond Wageningen aan de wieg van de ont-
wikkeling van bioplastics op basis van zetmeel. 
Bolck: 'Hier rolden de eerste zetmeelfolies uit 
de extruder. Sindsdien is materiaalresearch een 
belangrijke poot geworden. Met de continue 
ontwikkeling van nieuwe generaties bioplastics 
hebben we een leidende positie in biobased 
materialen opgebouwd in de wereld, al schreeu-

wen we dit niet van de daken. Het bedrijfsleven 
weet ons wel te vinden. Nagenoeg alles wat we 
hier doen, is in opdracht.'
De BPIP profiteert van de onderzoekskennis 
binnen het Wageningse, de uitgebreide labfaci-
liteiten en het hieraan gekoppelde arsenaal aan 
apparatuur. Zo is voor de productie en fabricage 
van kunststoffen bij geen kennisinstelling in 
Nederland zo’n complete set aan pilot-installa-
ties te vinden. Hier werkt Wageningen bij de 
ontwikkeling van biomaterialen nauw samen 

Gespecialiseerde proefinstallaties, hightech laboratoria en ruim 30 jaar ervaring in 
biobased onderzoek. Met deze combi heeft de Biobased Products Innovation Plant 
(BPIP), onderdeel van Wageningen UR Food & Biobased Research, een sterke troef 
in handen bij de ontwikkeling en opschaling van nieuwe producten en toepassingen 
voor de circulaire economie. 
Tekst Vincent Hentzepeter Beeld Food & Biobased Research

INTEL INSIDE OP 
 WAGENINGEN CAMPUS

BBIP BOOGT OP 30 JAAR ERVARING 
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met marktpartijen. Overigens niet alleen voor 
biobased plastics, maar ook voor het uittesten 
van de functionele eigenschappen van nieuwe, 
reguliere varianten. De zakken bij de extruder - 
zorgvuldig afgeschermd, maar volgens Bolck 
afkomstig van verschillende multinationals - 
getuigen hiervan. 

LASTIGE BIOMATERIALEN
In de onderzoeksprogramma’s worden de pijlen 
meer en meer gericht op het winnen van chemi-
sche bouwstenen uit reststromen, variërend van 
landbouwgewassen tot aquatische biomassa 
zoals wieren en algen. In partnerships wordt 
onder meer technologie ontwikkeld om C5-sui-

kers uit houtachtige materialen te ontsluiten. 
Anders dan bij de productie van basismonome-
ren als ethanol en melkzuur uit C6-suikers zijn 
hier de uitdagingen groot. Het is juist op dit vlak 
dat Wageningen met zijn kennisvoorsprong het 
verschil maakt voor klanten, stelt onderzoeker 
Paulien Harmsen. 'Kijkend naar de natuur zijn 
de C-6-suikers het meest aanwezig, veelal 
gewonnen uit suikerbiet, riet en palm of uit zet-
meel in aardappelen. Lignocellulose wordt als 
tweedegeneratie grondstof een steeds belang-
rijkere bron. Daar is een hele rits aan ontslui-
tingsmethoden voor ontwikkeld die wereldwijd 
veel worden toegepast, met name voor bioetha-
nol. Waar wij hier vooral naar kijken, is naar het 
winnen van suikers uit andere biomassastro-
men met een andere toepassing. Ons sterke 
punt is dat we routes ontwikkelen om lastige 
biomaterialen met minder inzet van energie en 
chemicaliën om te zetten naar chemische 
bouwstenen. We kijken bijvoorbeeld naar de 
verwaarding van lignine en werken aan het ont-
sluiten van C5-suikers, want die zijn onderbe-
nut. C5-suikers zijn bijvoorbeeld een grondstof 

voor furanen die onder andere worden gebruikt 
voor de productie van PEF-flessen.' 

RECALCITRANT
De verwaarding van zeewier neemt een steeds 
prominentere positie binnen het biobased 
onderzoek in. Zeewier heeft veel potentie, stelt 
Harmsen, maar is door de complexe samen-
stelling soms lastig te kraken. 'De recalcitrante 
componenten erin voorkomen dat je er goed-
koop suikers en andere componenten uit kunt 
winnen, zoals vetten en eiwitten. Daarbij wil je 
de functionele eigenschappen die in de chemi-
sche bouwstenen van nature voorkomen behou-
den. Die wil je benutten voor je chemicaliën, wat 

meerwaarde biedt ten opzichte van petrochemi-
sche grondstoffen.'
De BPIP beschikt onder meer over een refiner 
om houtachtige gewassen uit elkaar te halen. 
Het is een beproefde techniek die gebruikt wordt 
in de papierindustrie. Daarnaast staat er een 
conische reactor van 50 liter voor experimenten 
op grote schaal. Toevoeging van zuur breekt de 
biomassa versneld af, terwijl de draaiende massa 
met een schroef langs de kant van de reactor 
wordt gedrukt. 'Als je water en katalysatoren 
gebruikt, krijg je een heel goede menging van 
ingrediënten. De pulp kunnen we met allerlei 
apparatuur behandelen zoals een centrifuge om 
lignine te isoleren of je kunt de biomassa uitper-
sen met een bandpers. Dat residu kun je dan 
weer verder verwerken. Denk aan een geconcen-
treerde suikeroplossing die we doorgeven aan de 
collega’s van chemie of fermentatie. Zij gaan ver-
der met onze intermediaire producten.'

ROUTE NAAR 2,5-FDCA
Veel partners besteden het als lastig bekend 
staande onderzoek naar biobased chemicaliën en 

biomaterialen uit aan een van de laboratoria in de 
Innovation Plant. Bij veel bedrijven ontbreekt het 
aan expertise om dit soort R&D-trajecten in eigen 
beheer uit te voeren. De labs beschikken over vrij-
wel alle, noodzakelijk hightech apparatuur. Waar 
nodig, kunnen ze elders in Wageningen terecht 
voor analyse. Er is een schat aan ervaring opge-
bouwd aan onderzoek naar biobased grondstof-
fen, zowel op het gebied van analyse, synthese als 
opschaling. Zo werkt het chemielab in samen-
werking met Cosun aan een geoptimaliseerde 
syntheseroute voor de productie van galactaar-
zuur uit galacturonzuur dat gewonnen wordt uit 
bietenpulp. Jacco van Haveren licht toe dat in een 
volgende stap, galactaarzuur kan worden omge-

zet naar furaandicarbonzuur (2,5-FDCA). Op 
basis hiervan kan het polymeer PEF, een belang-
rijke bouwsteen voor plastics, gemaakt worden. 
Uitdaging is tot een zo hoog mogelijke zuiverheid 
te komen. De vorming van nevenproducten is 
namelijk een probleem bij de productie van 2,5-
FDCA naar PEF. 
De geoptimaliseerde route werd zes jaar gele-
den bedacht, zegt Jacco van Haveren. Sindsdien 
is een continu proces van finetuning aan de 
gang: 'Onderschat dit soort trajecten niet. In de 
chemische technologie is 10 tot 12 jaar eigenlijk 
al snel om iets te commercialiseren. Avantium 
heeft een eigen proces ontwikkeld om FDCA te 
maken. De productie van FDCA wordt nu in de 
pilotplant van Avantium in Geleen grootschalig 
uitgetest. Er zijn plannen voor een FDCA-plant 
in Antwerpen. Wij zijn van begin af aan een van 
de onderzoekspartners van dit bedrijf, waarbij 
we onderzoek doen naar verwaarding van bij-
producten die bij FDCA-synthese gevormd wor-
den. Een lastig onderzoeksonderwerp. Als 
contractresearch organisatie zijn we in dit kader 
eigenlijk een soort Intel Inside.' 
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deze biobased variant heb je een enorm voor-
deel qua duurzaamheid, terwijl de mechanische 
en functionele eigenschappen tenminste gelijk-
waardig zijn aan die van composieten op basis 
van PP. Het is ook nog eens een monomateriaal 
waardoor het veel makkelijker is te recyclen', 
stelt Guy Buyle, coördinator van BIO4SELF, dat 1 
maart 2016 van start is gegaan. 

WITGOED
BIO4SELF bouwt voort op bestaande expertise op 
het gebied van SRPC’s, onder meer bij één van de 
initiatiefnemers en coördinator Centexbel, het 
Belgisch onderzoekscentrum voor textiel en 
plastics, waar Guy Buyle werkzaam is als mana-
ger Europese projecten. ‘Naast het maken van 
nieuwe blends en de karakterisering er van, wil-
len we in dit project samen met eindgebruikers 
tot echte toepassingen komen. Eén van die par-
tijen is Maier dat al een concrete toepassing voor 
de PLA-composieten voor ogen heeft, namelijk 
als stijf en schokabsorberend materiaal voor 
bepaalde auto-onderdelen. Een ander voorbeeld 

D e recycleerbaarheid van onderdelen 
staat bij het ontwerpen van auto’s 
steeds hoger op de agenda. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de versteviging van 

het carrosseriepaneel tussen motorkap en 
voorruit. Die is cruciaal voor het garanderen 
van de veiligheid van een voetganger bij een 

aanrijding en moet daardoor aan heel specifie-
ke mechanische eisen voldoen. Momenteel 
wordt dit onderdeel bij de Spaanse tier-1 
 producent Maier gemaakt uit een 
poly propyleen- glasvezelcombinatie. 
‘Zowel voor het petrochemische PP als de glas-
vezels, kun je PLA als grondstof gebruiken. Met 

Het onlangs gestarte Horizon2020-project BIO4SELF 
wil SRPC’s (‘self-reinforced polymer composites’) 
op basis van PLA ontwikkelen en produceren voor 
hoogwaardige toepassingen. De nieuwe, supersterke 
biobased composieten zullen op basis van hun 
mechanische, functionele en duurzame eigenschappen 
concurrerend zijn met traditionele polymeren, 
zo verwachten de projectdeelnemers.
Tekst Richard Bezemer Beeld Shutterstock, AMIBM

SLIMME 
COMPOSIETEN 
UIT PLA

EU-PROJECT BIO4SELF
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is de Turkse witgoedproducent Arcelik. Die heeft 
een aantal componenten gespecificeerd, maar 
zal, afhankelijk van de eigenschappen die we met 
de composieten kunnen verkrijgen, in een later 
stadium de concrete toepassingen bepalen’, 
aldus Buyle. Dat zal onder andere te maken heb-
ben met de temperatuur waaraan de nieuwe 
componenten kunnen worden blootgesteld. Bij 
PLA is dat tot nu toe beperkt tot ongeveer 50 °C. 
‘Een van de doelen is om die specificatie te ver-
beteren. Ook willen we tot meer generieke pro-
ducten komen, die breder kunnen worden 
toegepast dan alleen bij de partners in het pro-
gramma. We willen laten zien wat je kunt doen 
met 100 procent biobased materialen en bedrij-
ven aansporen om ze toe te passen.’
Belangrijke voorwaarde voor grootschalige pro-
ductie van de PLA-gebaseerde SRPC’s is dat de 
polymeren kunnen worden verwerkt met de 
bestaande productie-apparatuur. ‘Het concept 
van materiaalversteviging is duidelijk, maar we 
moeten zien hoe dat zich gedraagt in de waarde-
keten en dat verder optimaliseren, bijvoorbeeld 
door het aanpassen van procesparameters’, 
aldus Guy Buyle.

AMIBM EN PARTNERS
Een belangrijke rol in het BIO4SELF project is 
weggelegd voor het sinds eind vorig jaar op de 
Brightlands Chemelot Campus gevestigde 
internationale onderzoeksinstituut AMIBM 
(Aachen-Maastricht Institute for Biobased 
Materials). Dit samenwerkingsverband tussen 
Universiteit Maastricht, RWTH Aachen en 
Fraunhofer IME heeft een onderzoekspro-
gramma dat is gericht op duurzame en effici-
ente productie van biobased materialen en hun 
innovatieve toepassingen in medische en tech-
nische applicaties. Van de € 6,7 miljoen subsidie 
die is toegekend aan BIO4SELF, is bijna € 1,2 
miljoen voor de partners Universiteit Maastricht 
en RWTH Aachen van het AMIBM.
Omdat bij de partners van het BIO4SELF-project 
bedrijven uit de hele waardeketen betrokken 
zijn, kan de expertise van AMIBM-medewerkers 
ook direct worden toegepast in de praktijk. Zo 
zijn er bedrijven die zich bezighouden met 
extrusie, twijnen, spinnen, spuitgieten en ther-
moforming, allemaal deelprocessen die voor de 
biobased composieten moeten worden geopti-
maliseerd. ‘Voordeel van deze ketenbrede 
samenwerking is ook dat er bij succes direct 
een productieketen klaar staat voor grootscha-
lige producten en we met grote eindklanten als 
Maier en Arcelik een flinke impact op de markt 
kunnen hebben’, stelt Guy Buyle.

Binnen BIO4SELF zullen verschillende routes voor de productie van biobased 
SRPC’s worden geoptimaliseerd.

>>
Kansrijke markten voor PLA-composieten: automotive en witgoed.



INTERREG-PROJECT GROENE GRONDSTOFFEN AFGEROND
IKEA
Dietmar Auhl, docent bij de onderzoeksgroep ‘biobased materials’ en pro-
jectleider binnen AMIBM voor BIO4SELF, legt uit hoe AMIBM waarde toe wil 
voegen aan het Horizon2020-project. ‘We hebben veel ervaring met poly-
meeronderzoek, materialen en process design. Ons multidisciplinaire 
team dekt de gehele waardeketen van biobased materialen af en kan voor 
elke fase fundamentele expertise inbrengen. De selectie van de grondstof 
PLA en ideeën over bestaande grades of variaties daarbinnen zijn cruciale 
stappen voordat je met je processing en product design kunt starten. Door 
praktijkonderzoek te verrijken met (simulatie)modellen, kunnen we nog 
efficiënter materialen, processen en producten ontwerpen.’
Op basis van de grondstofprijzen zal het hoogstwaarschijnlijk de komende 
vijf jaar niet lukken om qua kostprijs te concurreren met de klassieke 
SRPC’s, tenzij de huidige lage olieprijs en daarvan afgeleide grondstof-
prijzen snel veranderen. ‘Maar bedenk dat SRPC’s sowieso nog niet 
zoveel worden toegepast, dat het concept nog niet helemaal is dooront-
wikkeld, ook niet voor de klassieke polymeren. Door in dit project die 
doorontwikkeling voor biobased SRPC’s wel te realiseren, kun je op basis 
van mechanische en functionele eigenschappen een uitstekend alterna-
tief ontwikkelen voor conventionele oplossingen’, stelt Guy Buyle.
Hij schat, alleen al op basis van de deliverables uit BIO4SELF, dat er over 
een jaar of drie, vier een markt van 35 kton per jaar voor PLA-gebaseerde 
SRPC’s is. ‘Maar dat kan veel meer zijn, als ik alleen al af ga op de belang-
stelling van inmiddels vijf bedrijven die zijn toegetreden tot de Innovation 
Support Group, bijvoorbeeld omdat ze geïnteresseerd zijn om materialen 
te testen. Wetende dat onder andere IKEA geïnteresseerd is, zou de 
impact van biobased SRPC’s wel eens een stuk groter kunnen worden.’ 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Source B. 
Meer informatie: www.bio4self.eu

BIOMASSA, EERST DE 
GRONDSTOF, DAN PAS 
ENERGIE
We hebben jaren geleefd in een economie van overvloed. 
Afval is steeds minder waard geworden, dus het wordt ver-
brand. Zelfs voedseloverschotten worden vernietigd. 
Een tegenbeweging kon niet uitblijven. De ene internationale 
klimaatconferentie na de andere bracht het besef dichterbij, 
dat de aarde dit niet kan dragen en dat de mensheid het roer 
moet omgooien. Met de kennis van nu is een radicale omslag 
mogelijk. We hebben de kennis, we hebben de technologie, 
we hebben het geld en de wil om in clusters en ketens van 
grote en kleine bedrijven biomassa duurzaam tot waarde te 
brengen. 
En toch hapert er iets. Uit talloze nationale en internationale 
rapporten blijkt hoe belangrijk het is voor de transitie naar 
een biobased circulaire economie om optimaal gebruik te 
maken van  biomassa en via cascadering eerst de hoogst 
mogelijk waarde eruit te halen en daarna pas de laagwaar-
dige toepassingen met als laatste biomassa voor energie. 
De praktijk wijst echter uit, dat biomassa vooral ten prooi valt 
aan de op- en bijstook in energiecentrales. Dat is ondoelma-
tig gebruik van biomassa. De beperkte financiële en politieke 
steun voor industriële productie uit biomassa steekt schril af 
tegen de EU Richtlijn voor hernieuwbare energie en ander 
nationaal stimulerend beleid voor biomassa voor energie. 
Het is de hoogste tijd dat de overheid dit onevenwichtige level 
playing field herstelt.
Een tweede probleem is, dat Europa zich definitief lijkt in te 
stellen op grootschalige import van biomassa vanuit andere 
continenten. En daarmee niet kiest voor het verhogen van de 
productie van eigen biomassa en hoogwaardige toepassin-
gen. Het Biobased Industries Initiative, waarin verschillende 
bedrijven en de Europese Commissie samenwerken, richt 
zich gelukkig wel specifiek op de valorisatie van Europese 
biomassa. Dit stimuleert de kennisontwikkeling voor steeds 
weer nieuwe technologische innovaties. Want daar liggen de 
kansen om ook de goed ontwikkelde agrarische en bos-
bouwsector in Europa mee te laten profiteren van de duur-
zame biobased economy. Dit geeft enorme impulsen aan de 
vitaliteit van het platteland en de werkgelegenheid. 

Agnes van Ardenne
Board Member Biobased Industries Consortium

COLUMN

SPELEN MET KETENS EN VEZELS
De productie van self-reinforced PLA’s komt neer op het bij elkaar brengen 
van twee verschillende PLA polymere vezeltypen. Voor de matrix is een PLA 
nodig met relatief lage sterkte en smelttemperatuur, de andere polymeer, 
eveneens PLA, moet juist een hoge sterkte en hoge smelttemperatuur heb-
ben. Als beide uitgangsstoffen worden samengevoegd, zal onder een 
bepaalde druk en bij een bepaalde temperatuur het polymeer met de lage 
smelttemperatuur smelten en de matrix vormen, terwijl de andere intact 
blijft en de sterkte aan het materiaal geeft.
De eigenschappen van de uiteindelijke composieten worden door verschil-
lende factoren bepaald. Zo kun je variëren in bijvoorbeeld de verhouding van 
de twee polymeren (blends) en in de lengte van de ketens. Ook zal in dit pro-
ject door combinatie van de PLA met biobased LCP (Liquid Crystalline Poly-
mer) worden geprobeerd om tot nog sterkere materialen te komen.
Met speciale additieven kunnen verder allerlei extra eigenschappen worden 
toegevoegd. Bij BIO4SELF ligt wat dat betreft de focus op drie ‘smart’ functi-
onaliteiten: self healing, cleaning en sensing. Bij self healing worden micro-
capsules toegevoegd aan het polymeer, die bij beschadigingen voor een 
herstellende polymeerreactie kunnen zorgen. Bij cleaning worden bepaalde 
componenten onder invloed van licht (UV) afgebroken zodat ze inclusief het 
aangehechte vuil van het materiaal kunnen worden afgespoeld. Bij sensing 
worden geleidende nanodeeltjes aan het mengsel toegevoegd, waardoor het 
materiaal in een elektrisch circuit kan worden opgenomen en bijvoorbeeld 
breuk kan worden gedetecteerd. BIO4SELF streeft er ook naar om voor deze 
additieven zo veel mogelijk biobased materialen te gebruiken.
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 AGENDA
 
 28 - 31 AUGUSTUS 
 IBBESS, Wageningen
 International Biobased Economy Student Symposium 

(IBBESS), een initiatief van Wageningse studenten, wil de 
studenten van vandaag inspireren om de specialisten van 
morgen te worden. Het event is een combinatie van een een-
daagse conferentie en een tweedaagse DenkTank. Tijdens de 
conferentie worden studenten van verschillende studierich-
tingen geïnspireerd door interactieve discussies met experts 
en krijgen ze inzichten in de potentie en uitdagingen van de 
biobased economy. In de DenkTank werken de studenten ver-
volgens samen aan oplossingen voor uitdagingen die bedrij-
ven ondervinden bij het opbouwen van de biobased economy. 

 22 SEPTEMBER
 Biobased Business Event, Emmen
 De tweede editie van het Biobased Business Event Emmen: 

hét business event om (nieuwe) businesspartners in de bio-
based economy te ontmoeten. Laat u inspireren en informe-
ren: van technische toepassingen tot concrete producten, 
van startups tot ervaren ondernemers. De focus ligt op bio-
polymeren en biocomposieten. Ondernemen in de biobased 
economy is de dagelijkse praktijk! De stap naar de consu-
mentenmarkt wordt nu gezet. De eerste editie was al een 
groot succes: 400 bezoekers, 35 bedrijven op de beursvloer, 8 
inspirerende showcases, diverse lezingen en meer. 

 22 SEPTEMBER
 3DprintEU, Emmen
 3DprintEU is hét event van Noord-Nederland op het gebied 

van 3D-printen- en scannen. Plaats van handeling:  Emmtec 
Industry & Business park Emmen. Met onder meer organi-
saties/bedrijven op een bedrijvenmarkt, een expertiseplein, 
lezingen over de laatste ontwikkelingen en workshops. 

 4-6 OKTOBER
 Vakbeurs Energie, 's-Hertogenbosch
 Deze editie zet isolatiemateriaal in the picture. Goede isola-

tie van gebouwen verlaagt het energieverbruik en levert een 
forse besparing op energiekosten. Het is niet alleen een 
kwestie van materialen, maar ook voor constructies. Vak-
beurs Energie, op 4, 5 en 6 oktober in de Brabanthallen in 
Den Bosch is het meest complete platform op het gebied van 
energiebesparing en duurzame opwekking in de Benelux. 

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!
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MAARTEN KOOL

1'Het mbo en hbo zijn onmisbaar in het transitieproces. 
Deze partijen leiden studenten op die niet alleen vanuit 
de technologie, maar ook vanuit de markt en de maat-

schappij - de behoeften vanuit de maatschappij - moeten 
opereren. De biobased, of beter gezegd de circulaire econo-
mie, vergt een andere manier van denken en handelen: het 
ontwikkelen van economische bedrijvigheid die niet alleen 
gestoeld is op economische-, maar ook op ecologische 
waarden. Ik zie vooral voor het hbo een rol weggelegd om 
inzichten vanuit het fundamentele domein te vertalen naar 
concrete producten. Deze kennistransfer is nodig zodat pri-
vate bedrijven markten kunnen bewerken.' 

2 'Deze vraag kan ik moeilijk beantwoorden, het is meer 
een wisselwerking tussen vraag en aanbod, waarbij 
kennisaanbod vragen vanuit het bedrijfsleven oproept 

wat vervolgens weer leidt tot  kennisvragen richting onder-
zoeksinstellingen. Momenteel is er in de biobased/circulaire 
economie voornamelijk sprake van een technology push. Dat 
is ook logisch omdat de markt nog grotendeels ontgonnen 
moet  worden. Het kan wel elk moment kantelen en dat 
marktvraag los komt. Neem de i-Pad, een product waaraan 
geen enkele consument voor de introductie behoefte had.  
Nu deze eenmaal op de markt is, kunnen veel consumenten 
niet meer zonder. In de biobased economy zou bijvoorbeeld 
een efficiencyslag van fotosynthese - een lopend onder-
zoeksprogramma - een doorbraak kunnen betekenen voor 
biomassagebruik voor energiedoeleinden omdat je dan een 
foodversusfuel-discussie kunt voorkomen.'

3 'De overheid kan bepaalde zaken, bijvoorbeeld groot-
schalige onderzoeksprogramma's, initiëren en stimu-
leren als bedrijven deze onvoldoende op kunnen 

pakken. Dat is vaak ook een kwestie van financiële armslag 
of van tijdhorizons die nu (te) ver weg liggen. Het gaat daarbij 
hoofdzakelijk om precompetitief onderzoek dat, als het dich-
ter bij de markt komt, kan worden opgepakt door private par-
tijen. Algen die chemicaliën of biobrandstoffen produceren, 
is zo'n voorbeeld. In andere landen investeren overheden ook 
in initiatieven die dichter op de markt zitten. In Nederland 
hebben we door de lagere aardgasbaten en het politiek 
besluit om staatsschuld af te lossen, geen middelen om 
soortgelijke steun te verlenen.'

In dit nummer zoomt Agro & Chemie in op het middel- en hoger beroeps-
onderwijs, en de rol van de overheid om de transitie naar een biobased 
 economy te stimuleren. Namens de overheid spreekt Maarten Kool, plaats-
vervangend directeur bij het Ministerie van EZ. R&D-directeur Caroline van 
der Horst (C4C Holding) is de 'tegenpartij'. Het bedrijf is een internationaal 
opererende bedrijvengroep die actief is in de paddestoelensector. 

Fotografie © René Oudshoorn
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1. Wat is de rol van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs om een transitie naar een  
biobased economy te maken?  

2. Sluit het aanbod van onderwijs/kennisinstellingen voldoende aan op de vraag/vragen vanuit  
het bedrijfsleven? 

3. Welke rol moet de overheid nemen in het krachtenveld in de bovengenoemde  
privaat-publieke arena?

1'Hbo- en mbo-studenten moeten straks in het bedrijfs-
leven nieuwe concepten implementeren. Daarvoor 
moeten ze verstand hebben van verschillende aspecten 

die te maken hebben met grondstoffen, zoals samenstelling, 
herkomst, beschikbaarheid, prijsniveau's en ga zo maar 
door. Daarnaast zullen ze ook proceskennis moeten hebben 
die verder gaat dan het lab. Dat wat op labschaal werkt, moet 
vaak nog een heel traject afleggen om het op commerciële 
schaal te laten werken. Die vertaalslag, die zowel technisch 
als commercieel haalbaar moet zijn, is de grootste uitda-
ging, zeg maar de heilige graal. Vandaar dat puur technolo-
gische knowhow niet volstaat, er zal ook gerekend moeten 
worden. Vandaar dat enige bedrijfeconomische kennis en 
commercieel inzicht een aanzienlijke pre zijn.'

2 'Studenten zijn vaak theoretisch goed onderlegd en 
hebben ervaring opgedaan met labsettings. Wat ik nog 
mis, is ervaring met opgeschaalde productie, zie ook 

mijn eerste antwoord. Het zou mooi zijn als studenten tijdens 
hun studie hier meer mee zouden werken. Dan heb ik het 
over pilots met een schaal van 10 tot 100 liter. Dan zouden ze 
al eerder inzicht krijgen in dit proces, wat zo cruciaal is in de 
biobased economy. Vooralsnog heb ik de indruk dat deze - 
relevante - pilotfaciliteiten grotendeels ontbreken op het 
mbo en hbo.' 

3 'Een belangrijke rol van de overheid zie ik weggelegd in 
het om vormen van het subsidiebeleid. Momenteel   
 worden bedrijven die willen investeren in innovatie, te 

veel in een keurslijf gedwongen door geoormerkte subsidies. 
Dat houdt in dat we aan een bepaalde kennisinstellingen zijn 
gebonden, terwijl een combinatie van kennisinstellingen ons 
beter op weg kunnen helpen. Dat is de omgekeerde wereld. 
Niet de kennisvragen van bedrijven staan centraal, maar het 
aanbod vanuit de kennisinstellingen dat moet passen in de 
voor die instelling relevante subsidie. Publiek-privaat onder-
zoek is prima, maar laat dan de keuze voor de best passende 
partners leidend zijn.'

CAROLINE VAN DER HORST

Fotografie © Frank Kouws
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Agro&Chemie Magazine is hét gemeenschappelijke platform voor 
informatie- uitwisseling, kennisoverdracht en discussie tussen onder-
nemers, beleidsmakers en kenniswerkers in de biobased economy 
en bereikt niet alleen de top van de sectoren maar betrekt door de 
grote oplage nadrukkelijk het brede MKB bij de biobased agenda. 
Agro&Chemie Magazine is een uitgave van Performis B.V. en komt tot 
stand in samenwerking met de partners links op deze pagina. 

Oplage: 11.000
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MEER AGRO&CHEMIE?
Download de app
of volg ons op 
twitter @agrochemie!

AGRO&CHEMIE KOMT TOT STAND IN SAMENWERKING MET:
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With over 85 years of fermentation experience, Corbion now 
launches a new portfolio of PLA (Poly Lactic Acid) resins which can 
be used for injection molding, extrusion/thermoforming and fiber 
spinning. Our neat PLA resins are compliant with the most relevant 
regulations and requirements related to bioplastics, such as 
approval for use in food contact applications (EU Framework 
Regulation EC No. 1935/2004 and No. 10/2011), and compliance 
with the EN13432 standard for industrial composting. Corbion’s 
PLA resins are exclusively made from non-GMO feedstocks. 

Contact us today to find out how you can make the switch to 
biobased PLA.

w:   corbion.com/bioplastics                    j.mp/corbion-bioplastics
e:    bioplastics@corbion.com        @CorbionBioplast

PLA bioplastic for 

injection molding, 

thermoforming & fiber 

spinning

Biobased: made from renewable 
resources

Reduced carbon footprint

Multiple end-of-life options

Certified compostable
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de suikerbiet 

Duurzaamheid betekent voor Suiker Unie allereerst 
alles uit de suikerbiet halen wat er in zit. 

Suiker Unie wil alle componenten van de suikerbiet 
optimaal en op een duurzame wijze tot waarde brengen.

Suiker voor voedingsmiddelen

Vezels 
voor 

papier en 
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uit pulp

Bioplastics 
uit diksap

Medicijnen 
uit melasse

Groen gas uit 
reststromen

Denk met ons mee over innovaties 
vanuit de suikerbiet! 

Neem contact met ons op 
Suiker Unie R&D, tel 0165 52 51 80 

www.suikerunie.nl
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