
Tientallen
miljoenen
in biobased
economy
3 Investeringen om nieu-
we producten uit plant-
aardig materiaal te halen

Door Bouke Nielsen
Groningen In totaal wordt er in de

komende jaren pakweg 50 miljoen

euro geïnvesteerd in noordelijke

projecten om regionaal de zoge-

noemde biobased economy leven

in te blazen. Noord-Nederland

heefthogeverwachtingenvandeze

nieuwe sector omdat de ingrediën-

ten daarvoor – bestaande indus-

trieën - al aanwezig zijn.

Een biobased economy betekent

in feite dat plantaardig materiaal

(bieten, aardappelen, gras of geïm-

porteerde biomassa) wordt ge-

bruikt als grondstof voor chemica-

liën en nieuwematerialen. Het uit-

eindelijke doel vanbiobased econo-

my is omhoogwaardigematerialen

uit deze plantaardige stromen te

raffineren en zo voor een beter ren-

dement te zorgen. Hoogwaardige

materialen kunnen worden ge-

bruikt voor toepassingen in ge-

neesmiddelen,maar ook in voedsel.

"Het gaat er om dat we op een

slimme manier allerlei activiteiten

combineren", zegt Errit Bekkering,

projectmanager bij deNOM (Noor-

delijke Ontwikkelings Maatschap-
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pij) en belast met de biobased eco-

nomy. Er wordt op drie hoofdlijnen

van materialen ingezet: chemie, ei-

witten en biopolymeren. Dat is niet

geheel toevallig want in Noord-

Nederland gevestigde industrieën

leveren de ingrediënten volop.

Een mooi voorbeeld van bioraffi-

nage is dat bij de productie van pa-

pier eiwitten in het proceswater

een probleem vormen. Bekkering:

"Nu willen we het eruit halen als

een aparte waardevolle stroom."

Congres
In Leek wordt morgen een con-In Leek wordt morgen een con-
gres gehouden over biobased
economy. De komende tijd
wordt flink geïnvesteerd in dit
soort activiteiten: Biobrug (2,5
mln) wil kennis van de universi-
teit beschikbaar maken voor het
mkb, Biocab (4,3 mln) wil nieuwe
kringlopen sluiten op het gebied
van eiwitten, mineralen en vezels
en Grassa (2,2 mln) onderzoekt
gras op waardevolle bestandde-
len. Daarnaast is er nog het CCC
(26,9 mln) ofwel het Carbohydra-
te Competence Center dat on-
derzoek doet naar koolhydraten
en groengas gerelateerde pro-
jecten van Energy Valley (11,6
mln). Een project van biopolyme-
ren komt er nog aan.


