
Data over bronnen van cellulose, de ontsluitings
processen en de uiteindelijke toepassingen zijn te 
vinden in rapport ‘Cellulose, een eindeloze bron van 
mogelijkheden’, een studie van het Biorenewables 
Business Platform uitgevoerd door WageningenUR 
Food & Biobased Research. U vindt dit rapport 
digitaal op: www.biobasedeconomy.nl/BBP

Kies de juiste grondstof/product-
combinatie

Met de tabellen in het rapport worden stake
holders geholpen bij het maken van keuzes  
wat betreft grondstof, proces en uiteindelijke 
toepassingen. 
Een grondstofeigenaar kan met behulp van de •	
tabellen bekijken welk proces het beste geschikt  
is om een bepaalde markt met zijn grondstof  
te bedienen, waarbij hij ook inzicht krijgt in al 
bestaande processen en concurrerende 
grondstoffen. 
Een eigenaar van een proces kan bekijken  •	
welke andere grondstoffen hij zou kunnen  
toepassen (en ook welke vooral niet) en  
welke markten hij daarmee kan bedienen. 
Een producent van producten op basis van  •	
cellulose, kan met behulp van het rapport  
bepalen welke grondstoffen in combinatie  
met welke processen geschikt kunnen zijn. 
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... versChillende vezels anders 
absorberen?
Veel planten hebben een waslaag die water afstoot. De water
afstotendheid van kapok is zelfs zo hoog dat er jarenlang 
reddingsvesten van gemaakt werden. Maar kapok neemt wel  
veel olie op en dat maakte de reddingsvesten onbruikbaar toen 
schepen niet meer alleen op wind en stoomkracht gingen 
varen. Bij kapok en katoen heeft iedere vezel een waslaagje,  
bij bijvoorbeeld stro zit deze waslaag aan de buitenkant en  
niet rond iedere individuele vezel. Naast de waslaag bepaalt  
ook de structuur hoeveel water de cellulose vasthoudt; vezels 
worden in hun zwelling beperkt doordat verschillende lagen 
elkaar hinderen.

... de PlanT de sTerKTe bePaalT?
Vezelbundels in jute en hennep zijn stijf en sterk: deze grote 
dunne planten moeten immers rechtop kunnen blijven staan. 
De	vezels	in	een	kokosnoot	zijn	flexibel,	zodat	ze	de	vrucht	
heel houden wanneer deze uit de boom valt. Vezels in 
blad materiaal zijn juist vaak minder sterk. Cellulose heeft 
meestal een duidelijke functie in de plant en uit die functie 
kun	je	de	cellulose-eigenschappen	aflezen!

WisT je daT…

... de loGisTieK KosTenbePalend is?
Drijvende houtvlotten in Scandinavië zijn ideaal voor transport: 
er wordt nauwelijks energie verbruikt. Bomen hebben als 
eigenschap dat ze een hoge dichtheid en een relatief laag 
vochtgehalte hebben. Bij andere gewassen zijn vooral het hoge 
vochtgehalte en de geringe dichtheid kostenbepalend, met  
name tijdens het vervoer. Soms zou het vervoer meer energie 
kosten dan de grondstof uiteindelijk oplevert. Maar: het vervoer 
van oudpapier naar China is bijvoorbeeld wél rendabel, omdat 
de containers anders leeg teruggebracht zouden worden.



Cellulose een 
bewuste keuze,  
nu en in de 
toekomst
De opkomende Biobased Economy zorgt voor een verschuiving in  

het gebruik van grondstoffen: van fossiele olie naar plantaardige 

producten. Cellulosegrondstoffen lijken een goede koolhydraatbron 

te zijn voor de (2e generatie) biobrandstoffen en ‘groene’ chemi

caliën (bioethanol, butanol, etc). Ze worden nu al in veel industriële 

sectoren	ingezet	(hout,	textiel,	papier).	Maar	welke	typen	cellulose	

kun je inzetten voor welke toepassingen? Het rapport ‘Cellulose, 

een eindeloze bron van mogelijkheden’ biedt een helpende hand.

Cellulose is een van de meest voorkomende 
natuurlijke polymeren. Het is in grote diversiteit 
aanwezig in celwanden van bijna alle planten en 
in sommige algen. De eigenschappen en samen
stelling van cellulose verschillen sterk per plant. 
Jaarlijks worden door planten en algen vele 
miljarden tonnen cellulose geproduceerd, waarvan 
de huidige industrieën slechts een klein deel 
inzetten. Dit zijn vooral hout en vezelgewassen 
zoals katoen en vlas. De toenemende interesse 
voor biomassa zal zorgen voor een bredere vraag  
naar en aanbod van cellulosebronnen. 

Het rapport ‘Cellulose, een eindeloze bron van 
mogelijkheden’ geeft een eerste inzicht in de 
relevante kwantitatieve en kwalitatieve cellulose
eigenschappen. Daarnaast staat de relatie met  
de verwerkbaarheid en toepasbaarheid voor zowel 
de huidige als nieuwe industrieën beschreven.  
Deze	flyer	is	een	korte	introductie	op	het	rapport.

inzicht in de mogelijkheden  
van cellulose
 
Met behulp van de tabellen in het rapport is het 
mogelijk procesroutes te ontwikkelen waarin 
inzichtelijk wordt welk grondstof, via welke 
methode kan leiden tot welk eindproduct.  
De grondstoffen, de celluloseontsluitingsproces
sen en de toepassingen staan in het rapport 
centraal. Het rapport laat o.a zien dat meerdere 
grondstoffen in hetzelfde proces verwerkt kunnen 
worden en dat verschillende combinaties van 
grondstoffen en processen kunnen leiden  
tot eenzelfde product. 

De grondstoffen worden gekarakteriseerd  
door twee sets met data:
chemische en fysische eigenschappen•	
prijs en beschikbaarheid •	

De celluloseontsluitingsprocessen worden  
door twee sets met data gekarakteriseerd:
proces, waaronder procesparameters en  •	
economische schaal
eisen aan de grondstofeigenschappen•	

De markten worden beschreven met  
twee datasets:
eisen die door de markten worden gesteld  •	
aan de ontsloten cellulose
omvang van de markt en de prijs•	

De	figuur	hiernaast	dient	als	voorbeeld	van	een	
celluloseketen die met behulp van de gegevens in 
de tabellen samengesteld kan worden.  
Het rapport is geen collectie van uitgewerkte 
voorbeelden zoals het hiernaast getoonde.  
Het bevat gegevens om dergelijke routes te 
construeren.	Het	kan	zinvol	zijn	hierbij	experts	 
te raadplegen.

CHEMISCHE EN 
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

43-45% CELLULOSE
20-23% HEMICELLULOSE
27-30% LIGNINE

PRIJS EN BESCHIKBAARHEID

WERELDJAARPRODUCTIE 
(NAALD- EN LOOFHOUT) 
1200-1500 Mt/jaar

PRIJSRANGE 
€ 40-120 /M3 RONDHOUT

PROCESPARAMETERS 
EN ECONOMISCHE SCHAAL

YIELD (BIJ PULPING) 40-95%

EISEN AAN ONTSLOTEN
CELLULOSE

VOORBEELD VOOR  
PULP EN PAPIER
“WITHEID,TREKSTERKTE, 
MAALGRAAD”

EISEN AAN EIGENSCHAPPEN
VAN GRONDSTOF 
 
HOOG LIGNINEGEHALTE 
(BIJ TMP PULPING)

AFZET EN PRIJS

WERELDWIJDE 
MARKTOMVANG (SCHATTING) 
- HOUT: 1200-1500 Mt
- PAPIER EN KARTON: 328 Mt
- PULP: 186 Mt

PRIJSRANGE 
PAPIER EN KARTON 
€ 400-1200 /T

ONTSLUITINGSPROCESSEN MARKT / TOEPASSING

PULPEN PAPIER EN KARTON

PYROLYSE BRANDSTOF & CHEMICALIËN 

VERGASSING/FISCHER TROPSCH BRANDSTOF (BIODIESEL)

HYDROLYSE / FERMENTATIE BRANDSTOF (BIOETHANOL)

ZAGEN, SHREDDEREN BOUWMATERIAAL (BV.TIMMERHOUT,  SPAANPLAAT)

BLACK LIQUOR BRANDSTOF

ZAAGSEL STALSTROOISEL

BIJPRODUCTEN MARKTEN

TALL OLIE          COATINGS

GROND-
STOF
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