
 

 

 

 

BIOCAB - Biorefinery Initiative for Optimal 

CAscading of Biomass 

BIOCAB beoogt een totaalverwaarding van biomassa en biobased reststromen. 

Hiertoe worden technologieën ontwikkeld voor nieuwe hoogwaardige 

toepassingen uit (componenten van) biomassa en biobased reststromen: 

duurzame chemie (BioSyn), nieuwe vezels (BioFib) en waardevolle mineralen 

(BioNPK). Een vierde werkpakket BioBus is ingesteld om  tot een optimale 

afstemming met aanpalende initiatieven en sectoren te komen. Om de nieuwe 

Biobased Business daadwerkelijk te realiseren zal worden samengewerkt met 

onderzoeksinitiatieven in de chemie-, energie- en watersector.  

Meer informatie: www.dutchbiorefinerycluster.nl 

 

Inulinederivaten 

Met inuline als basis molecuul zijn verschillende derivaten ontwikkeld zoals 

Carboxymethyl inuline (CMI) en cationische inuline. CMI is een milieuvriendelijk 

additief voor het voorkomen van het neerslaan van hardheidszouten zoals kalk. 

CMI wordt toegepast in was- en reinigingsmiddelen, voor drinkwater productie 

en bij diverse vormen van (proces)waterbehandeling. CMI (merknaam:  

Carboxyline®)  wordt geproduceerd in Roosendaal. Cationische inuline 

(merknaam: Catin®) heeft eigenschappen  die het geschikt maken als 

wasverzachter en in hairconditioners. 

 Meer informatie: www.cosunbiobased.com   

 

Eiwitten uit aardappelen 

 Solanic is een AVEBE GROUP bedrijf en produceert non GMO, natuurlijke 

ingrediënten van plantaardige eiwitten met unieke eigenschappen en voordelen. 

Met behulp van baanbrekende technologie onttrekt Solanic  hoogwaardige 

eiwitten uit de aardappel voor een verscheidenheid aan toepassingen binnen de  

levensmiddelen-en farmaceutische industrie. 

 Meer informatie: www.solanic.nl 

 

Cellulosematrix 

De cellulose-matrix zal de relatie weergeven tussen cellulosebronnen, -

eigenschappen, -verwerkingstechnologie en toepassingsgebieden.  Dit inzicht is 

nodig voor een goede balans en samenwerking tussen bestaande en nieuwe 

ligno-cellulose toepassingen. Het moet bijdragen aan een bewustere keuze en 

ontsluiting van ligno-cellulose-bronnen en een efficiëntere en effectievere 

benutting van de vele facetten van cellulose. 

Meer informatie: www.kcpk.nl   
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Grassa! 

Grassa! gaat uit gras duurzaam graseiwit produceren voor de diervoedersector. 

Daarmee kan een eiwitrijk product als sojaschroot worden vervangen. 

Daarnaast levert het een nieuwe, duurzame vezel voor de papier- en 

kartonindustrie. Het proefproject moet het raffinageproces en de verwerking en 

valorisatie van de productstromen technisch optimaliseren. Ook wordt 

onderzocht welke waardevolle componenten eventueel nog uit het restsap 

gewonnen kunnen worden. De testinstallatie wordt gebouwd in een loods van 

het PTC+ in Oenkerk. 

 Meer informatie: www.grassanederland.nl  

 

Bioplastic uit papierslib 

 Purac, Crown Van Gelder (CVG) en Bumaga BV ontwikkelen samen een 

concept voor de productie van melkzuur op basis van celluloseafval uit de 

papierindustrie. Melkzuur is een belangrijke grondstof voor bioplastics. Het 

project, MIDAS genaamd, valt onder het Nederlandse TERM Bioraffinage-

programma van Agentschap NL. Als grootste producent van melkzuur en 

melkzuurderivaten wil Purac in samenwerking met CVG en Bumaga met dit 

project de technische en economische haalbaarheid van het concept op 

pilotschaal aantonen. 

 Meer informatie: www.kcpk.nl 

 

 

Reststroomverwaarding bij Cosun 

Cosun werkt aan de waarde optimalisatie van plantaardige reststromen die bij 

de oogst en productieprocessen vrij komen. De primaire focus ligt op 

hoogwaardige chemicaliën en materialen. Furaanderivaten worden ontwikkeld in 

samenwerking met het bedrijf Avantium. Dit zijn interessante bouwstenen voor 

nieuwe polymeren. Ook biobased weekmakers en surfactants en plantaardige 

vezelversterkte composieten worden ontwikkeld. Cosun investeert in de bouw 

van een grote vergistinginstallatie in Dinteloord voor overige reststromen. Als 

rode draad geldt het sluiten van kringlopen, met name het sluiten van de 

mineralen kringloop. 

Meer informatie: www.cosunbiobased.com 

 

Duurzaam Papier van Parenco 

Norske Skog Parenco is een papierfabriek gelegen in Renkum, dat grotendeels 

magazinepapier maakt, circa 260 000 ton per jaar. Naast het primaire proces 

van papier maken worden er op het moment de mogelijkheden op het gebied 

van duurzaamheid van het terrein en het productieproces geïnventariseerd. Dit 

project, 'Duurzaam Papier van  Parenco', is een samenwerking tussen de 

gemeente Renkum, de stadsregio Arnhem – Nijmegen, OOST NV en de 

Provincie Gelderland. O.a de mogelijkheden om afvalstromen op een groene 

manier te benutten en het gebruik en de productie van biomassa worden 

onderzocht. 

Meer informatie op: www.industrieterreinveerweg.nl 
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