
Cosun heeft sterke troeven voor doorontwikkeling

Biobased economy heeft  
een zonnig marktperspectief

‘Biobased economy’ is een algemene term die vrij vertaald 
groene economie betekent. De overgang naar een economie die 
meer is gebaseerd op groene grondstoffen, is al langer gaande. 
Bedrijven als DSM bijvoorbeeld maken chemische producten 
van plantaardige stoffen. ”Dit alles is nog van een zeer  
bescheiden schaal, terwijl een groot scala aan mogelijkheden en 
toepassingen voor handen ligt”, aldus Gerald van Engelen. 

Overheidssteun
De vervaardiging van energie, chemicaliën en biobrandstof-
fen uit plantaardige grondstoffen is in de afgelopen jaren in 
een stroomversnelling gekomen. De Nederlandse overheid 
heeft in het kader van het energie-overgangsbeleid in 2006 het 
Platform Groene Grondstoffen opgericht, omdat Nederland 
op het gebied van de biobased economy een rol van beteke-
nis wil spelen. De overheid heeft de adviezen van het Platform 
Groene Grondstoffen grotendeels overgenomen en gebruikt ze 
als basis voor beleid. Het Platform stelt dat in 2030 tenminste 
30% van de fossiele brandstof moet zijn vervangen door groene 
grondstoffen. Vooralsnog blijven de stimuleringsmaatregelen 
beperkt tot hernieuwbare energie. Nationaal gebeurt dat via 
de Stimulering Duurzame Energie-subsidie (SDE). Europees 
is er een richtlijn voor verplichte bijmenging van biobrandstof. 
Van Engelen is in dit verband zeer benieuwd naar een door het 
kabinet gevraagd SER-advies met betrekking tot ondersteuning 
en het faciliteren van biobased economy-ontwikkelingen. Het 
advies wordt binnenkort verwacht.

Cosun in de keten van groene grondstoffen
De Nederlandse akkerbouw kan een voortrekkersrol innemen 
in de ontwikkeling van nieuwe producten door de aanwezige 
kennis, maar ook door de sterke integratie en de samenwerking 
met verwerkers van plantaardige grondstoffen. Door nieuwe 
technologische bewerkingen kunnen plantaardige grondstoffen 
optimaal worden verwerkt tot producten in food, feed en non-
food.
Gerald van Engelen: ”De basis voor een sterke ontwikkeling van 
een groene economie is er. Nederland is sterk in logistiek. Ons land 
heeft een sterke chemische industrie. Die kan als afnemer van plant-
aardige grondstoffen nog sterk groeien. Maar omdat de chemische 
industrie nog weinig kennis heeft van en affiniteit met de landbouw 
zullen we daarop actie moeten nemen.”
Als grootschalig verwerker van agrarische grondstoffen tot food 
en feed en non-foodproducten beschikt Cosun over een uitste-
kende uitgangspositie. Door de verwerking van vele agrarische 
grondstoffen en reststromen is er veel kennis en ervaring die 

ook kan worden ingezet op de verdere ontwikkeling van non-
foodproducten. Dat geldt voor vergisting, de ethanolproductie 
en hoogwaardige scheidingstechnologie (bioraffinage). Van 
Engelen: ”In de biobased economy wordt nu het merendeel 
van de plantaardige grondstoffen gebruikt voor het produceren 
van duurzame energie. Plat gezegd zal een groot deel van onze 
groene grondstoffen opgestookt worden. Het primaire doel 
voor Cosun daarentegen is groene grondstof te gebruiken voor 
hoogwaardige toepassingen in chemische producten en in mate-
rialen.”

Meerwaarde en hoogwaardige toepassingen 
Plantaardige grondstoffen kunnen op verschillende manieren 
verwerkt worden tot nieuwe chemische grondstoffen en produc-
ten, legt Van Engelen uit. De drie bekendste productieroutes 
zijn extractie/zuivering, fermentatie, kraken gevolgd door che-
mische omzetting. Fermentatie en kraken zijn vooral het werk 
van gespecialiseerde bedrijven als DSM en Shell. ”Voor Cosun is 
vooral de route van extractie/zuivering het meest  
interessant, omdat dat perfect aansluit bij onze eigen techno-
logische kennis en kunde op het gebied van de verwerking van 
grondstof. Gewassen kunnen door veredeling geschikt worden 
gemaakt voor nieuwe toepassingen. Het samenstellen van de 
complexe moleculen die we nodig hebben laten we over aan de 
plant. In sommige gevallen is dat efficiënter dan fermentatie of 
kraken. Daarnaast kunnen ook uit de huidige reststromen nieuwe 
toepassingen - en dus meerwaarde - worden ontwikkeld.”

”Plantaardige grondstoffen gaan in de economie een belangrijke rol spelen als duurzaam alternatief voor fossiele  

grondstoffen”, aldus Gerald van Engelen, manager biobased products bij Cosun. Ook Cosun investeert daarin.

Gerald van Engelen
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De voor Cosun optimale methode is volgens Van Engelen begin-
nen met het winnen van hoogwaardige producten of stoffen uit 
de agrarische grondstoffen en nevenproducten, waarover Cosun 
nu al beschikt. De eventuele restanten van het verwerkingsproces 
zijn bruikbaar voor de energiewinning.

Tweede focus op energiewinning
Cosun is via Suiker Unie al langer actief in de groene energie-
productie. Die energie wordt voor het overgrote deel in de 
procesverwerking benut en deels afgezet via het openbare net. 
Zo heeft de suikerfabriek in Vierverlaten reactoren die methaan-
biogas produceren uit organische resten in productiewater. 
Vorig jaar heeft Cosun ook in de suikerfabriek in Dinteloord 
geïnvesteerd in deze vorm van biogasproductie. Dit nieuwste 
type methaanreactoren produceert tot maximaal 2 miljoen m³ 
biogas per jaar. Voor Dinteloord is een vergistingsinstallatie in 
ontwikkeling om de biogasproductie verder te verhogen. Ook is 
(SDE-)subsidie toegekend. De installatie is geschikt voor de ver-
werking van bietenstaartjes, bietenblad, bietenpulp, aardappel-
schillen en ander plantaardig materiaal. Voor de opwekking van 
dit biogas worden reststromen gebruikt. De productie van deze 
extra hoeveelheid biogas wordt opgewerkt naar groen gas (circa 
10 miljoen m³) en heeft dan een dusdanige kwaliteit dat het 
aan het openbare gasnet geleverd kan worden. Voor de fabriek 
Vierverlaten is SDE-subsidie voor een nog grotere vergistings-
installatie aangevraagd.

Oogsten van de zon
Van Engelen: ”De omslag naar een groene economie is aan-
gewakkerd door de klimaatsdiscussie en de herkomst en  
prijsvorming van producten zoals olie en gas. Dat heeft het 
bewustzijn van beleidsmakers, marktpartijen en consumenten 
vergroot. De integratie van chemie en landbouw neemt de 
komende jaren aanzienlijk toe. Wereldwijd zal de maatschappij 
veranderen in een biobased economy. Hernieuwbare plant-
aardige grondstoffen worden een permanente vervanging van 
een deel van de fossiele grondstoffen. In toenemende mate  
zullen plantaardige grondstoffen worden gebruikt voor de toe-
passing van hoogwaardige producten. Daar zal Cosun zich in 
eerste instantie op richten, zodat ‘het oogsten van de zon’ via 
groene grondstoffen tot een zonnig marktperspectief zal kunnen 
leiden.”

Jan Hazen
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Cosun’s zoektocht naar nieuwe toepassingen
Cosun werkt met de chemische industrie aan de ontwikkeling van nieuwe toepassingen van agrarische grondstof voor 

non-fooddoeleinden. Zo gebruikt het restproducten voor de vervaardiging van non-foodproducten als zetmeelderivaten, 

carboxymethyl-inuline (CMI) en bodembedekker. Cosun werkt met het technologiebedrijf Avantium samen om uit kool-

hydraten furanen te maken die als basis dienen voor nieuwe kunststoffen. Daarnaast werkt Cosun aan de ontwikkeling 

van plantaardige vezelversterktecomposieten en toevoegingen (weekmakers) voor kunststoffen. 

Het is een biologisch afbreekbare verbinding die als antikalkmiddel kan worden ingezet. Daarmee 

wordt een milieuvriendelijk alternatief geboden voor industriële en huishoudelijke toepassingen. 

Maar het kan ook zijn dienst bewijzen in waterzuivering en bij ontzilting voor drinkwater. 

 

opgebouwd in een vijfring van vier koolstofatomen en een zuurstofatoom. Het is een heldere 

vloeistof met een geurig karakter en kan worden ingezet als bouwsteen voor kunststoffen of 

brandstoftoevoeging.

Toepassingen plantaardige composieten Toepassingen CMI

Toepassing furanen


