
Agro- en papierindustrie starten bioraffinageprojecten  
 
Begin september gaan in de agro- en papierindustrie projecten van start die een scala aan 
nieuwe groene grondstoffen en producten gaan opleveren. Met deze initiatieven bouwen de 
agro- en papierindustrie aan een duurzame ‘biobased economy’. 
 
Zo gaat een consortium van bedrijven duurzaam eiwit en andere hoogwaardige grondstoffen 
winnen uit overtollig gras en bietenblad dat nu geen waarde heeft en op het land achter blijft. 
Een andere groep richt zich op het reinigen van afvalwater van de papierfabriek door het 
‘oogsten’ van organische zuren. Natuurgras dat nu uitsluitend een kostenpost is voor 
terreinbeherende organisaties wordt verwerkt tot duurzaam papier en karton. De 
suikerindustrie heeft de ambitie om groene grondstoffen voor de chemische industrie te 
winnen uit haar proceswater. En de papierindustrie wil door fermentatie van reststromen 
hoogwaardig melkzuur gaan produceren.   
 
‘Afval bestaat niet’, de slogan van de ‘Cradle tot Cradle’ theorie, lijkt geen industriële sector 
meer op het lijf geschreven dan de agro- en papiersector. De genoemde projecten illustreren 
dat. Restproducten en proceswater zijn daar doorgaans niets anders dan een niet benut 
mengsel van bruikbare en waardevolle componenten zoals eiwitten, mineralen, suikers, 
zouten, vetten en vezels. Om deze mengsels beter te benutten bundelen industriële partijen 
uit de agro- en papiersector hun krachten. Zij werken gezamenlijk aan de doorontwikkeling 
van datgene waar ze al van oudsher in zijn gespecialiseerd: bioraffinage, ofwel, het 
‘uiteenrafelen’ van gewassen in waardevolle componenten. Daartoe hebben ze zich sinds 
2009 verenigd in het ‘Dutch Biorefinery Cluster’. Door het uitwisselen en gezamenlijk 
ontwikkelen van kennis en technologie en het benutten van elkaars product- en reststromen, 
willen zij de plantaardige grondstoffen in hun sectoren meer toegevoegde waarde geven. 
Doel is hiermee te komen tot een vergaande energiebesparing, vermindering van emissies 
naar het milieu door het sluiten van kringlopen en het ontwikkelen van nieuwe groene 
grondstoffen voor tal van toepassingen. Deze groene grondstoffen dragen bij aan het 
verduurzamen van de eigen productieketens, maar bieden ook kansen voor verduurzaming 
van de chemische industrie en de primaire agrarische sectoren.  
 
De projecten die in september van start gaan hebben gemeenschappelijk dat zij alle door het 
ministerie van LNV ondersteund worden met een bijdrage uit de subsidieregeling TERM 
Bioraffinage, een onderdeel van de Innovatieagenda Energie. Zij illustreren de ambities en 
mogelijkheden van het Dutch Biorefinery Cluster.  
 
 
Noot voor de redactie: 
 
Voor meer info over de gehonoreerde projecten  binnen subsidieregeling TERM bioraffinage 
zie: http://www.minlnv.nl/txmpub/files/?p_file_id=2001412 
 
Neem voor meer informatie over de activiteiten van het Dutch Biorefinery Cluster contact op 
met: 
Annita Westenbroek 
0651076774 
a.westenbroek@kcpk.nl 
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