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Voorwoord

Noord-Nederland blijft groen en put daaruit zijn kracht

Er is in onze maatschappij een grote vraag naar meer duurzaamheid. Grondstoffen en energie moeten beter 

worden gebruikt. Er moet minder afval overblijven. De maatschappij verwacht groen, eist dat zelfs. Dat 

betekent bijvoorbeeld betere en vooral zuiverder voedingsmiddelen. Alle producten moeten beter en vooral 

groener worden, met minder uitstoot van kooldioxide. Denk aan huizen en auto’s. Dat is allemaal mogelijk 

als wij materialen niet gaan meer maken uit aardolie maar uit plantaardige grondstoffen (biomassa). Zo’n 

economie heet een biobased economy. Die biobased economy kan ook nog eens de motor worden van een 

nieuwe economie. Noord-Nederland kan daarvan een centrum worden, op basis van onze sterke landbouw en 

chemische industrie. Noord-Nederland heeft een krachtige universiteit, goede hogescholen, een grote haven. 

En wij zijn sterk in energie.

De biobased economy betekent aan één kant een grote verandering: akkerbouw en veeteelt zullen veel meer 

grondstoffen gaan leveren aan de industrie. Aan de andere kant gaan wij op de ingeslagen weg voort: de 

landbouw wordt versterkt. De landbouw blijft daardoor een belangrijke sector binnen de Noord-Nederlandse 

economie. En er komen agro-industrieën op grote én kleine schaal. Die industrie gaat bijvoorbeeld chemi-

sche producten uit suikerbieten maken. De eerste bewerkingen vinden al plaats bij de boerderij. Ook met gras 

valt veel te doen. Het kan in een aantal delen worden gesplitst (raffinage). Dat gebeurt met mobiele instal-

laties die lijken op de huidige landbouwmachines. Daaruit ontstaan eiwitten (voor veevoer of de industrie) en 

vezels (voor papier of karton). Maar er zullen ook grote industrieterreinen blijven bestaan, bijvoorbeeld bij de 

havens. 

In de havens zal veel biomassa (bijvoorbeeld houtsnippers) worden ingevoerd. De biobased economy leidt 

tot andere vervoersstromen: over de weg, en vooral per trein en over het water. Dit biedt kansen voor de 

sterke  logistieke sector in het Noorden, onze binnenhavens en containerterminals. Naast grote industrieën 

bij de havens komen er kleine industrieën, verspreid door het land. Deze zullen gebruik maken van de meest 

moderne technologie. Er zullen milde omzettingen plaats vinden met laag energiegebruik. Er zijn weinig 

schadelijke effecten voor de omgeving. Ook onze manier van consumeren zal veranderen, met veel meer 

aandacht voor besparing en hergebruik.

Voor zo’n ontwikkeling heeft Noord-Nederland een uitstekende uitgangspositie. Maar om kansen te 

 verzilveren is eendracht nodig. Samenwerking tussen vele partijen vormt de sleutel tot succes. Vooral land-

bouw en chemische industrie moeten veel méér samen gaan doen. Het unieke van de biobased economy is 

dat deze op vele fronten tegelijk winst boekt. Hij is goed voor economie én duurzaamheid, voor agro én  

chemie.  De biobased economy versterkt het platteland en vormt ook een stevige basis voor een nieuwe 

 industrie.  Wanneer alle betrokkenen zich achter deze visie stellen, zien wij de toekomst van Noord-Nederland 

met vertrouwen tegemoet.

Wilma Mansveld (gedeputeerde provincie Groningen)

Hans Konst (gedeputeerde provinsje Fryslân)

Ard van der Tuuk (gedeputeerde provincie Drenthe)



1.  Wat is de biobased  
economy?

Het sluiten van kringlopen

De wereld is steeds meer een onzekere plaats om in te leven.  

Er is sprake van een onduidelijke financiële situatie in Europa,  

een grondstoffencrisis staat voor de deur, de olie raakt op, groot-

machten die vroeger onze koloniën waren dreigen ons economisch 

te overweldigen, straks moeten we anderhalf maal zoveel mensen 

te eten geven, en het vertrouwen van de burgers/consumenten is 

op een dieptepunt beland. Vreemd eigenlijk want individueel is 

diezelfde Nederlandse burger behoorlijk gelukkig en doet het  

bedrijfsleven het ook niet echt slecht. Toch heerst overal het gevoel 

dat de bakens moeten worden verzet en de vraag is, hoe dan? 
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Het antwoord op de vraag ‘wat is de biobased economy’ lijkt te moeten 

komen van een geheel nieuwe inrichting van de economie. Niet meer 

de aarde opgebruiken, maar onze economie laten draaien op wat we 

hebben. Hergebruik van afval, het sluiten van kringlopen en duurzaam 

omgaan met de mogelijkheden. Als we dat echt gaan doen dan betekent 

dat nogal wat voor onze economie en onze samenleving. Het betekent 

gebruik van alle afvalstoffen waar onze maatschappij tot nu toe zo 

slordig mee omging; het betekent een maakindustrie die uitgaat van 

hernieuwbare, meestal groene grondstoffen. En ondanks het gevoel 

van velen dat we in dit land niet veel doen en nog minder kunnen, staat 

het Nederlandse bedrijfsleven te trappelen om met deze nieuwe aanpak 

te beginnen en zijn de Nederlandse kennisinstellingen ten volle bereid 

om voor die nieuwe aanpak de benodigde kennis te ontwikkelen en 

ter beschikking te stellen. Verhoudingsgewijs is Nederland ook goed 

voor deze taak uitgerust. We noemen die aanpak de biobased economy. 

Ook in Noord-Nederland barst het van de mogelijkheden om zo’n 

nieuwe economie op te bouwen: een sterke chemische industrie in de 

Eemsmond en in Emmen, ondersteund door een grote energiesector een 

forse agro-industrie die bioraffinage ter hand kan nemen, en excellente 

kennisinstellingen waarin zowel natuur- als maatschappijwetenschappen 

goed ontwikkeld zijn. 

Een biobased economy is ‘een economie die zijn grondstoffen 

grotendeels betrekt uit de levende natuur (biomassa, ‘groene 

grondstoffen’), als onderdeel van een groene of duurzame economie. 

Een hoog ontwikkelde biobased economy gebruikt groene 

grondstoffen in de eerste plaats voor de productie van chemicaliën en 

materialen en daarnaast voor energie, zodanig dat concurrentie met 

de voedselvoorziening wordt geminimaliseerd.’1 Nu wij nog in de 

beginfase van de biobased economy zitten, is de verhouding tussen 

energie en materialen overigens nog omgekeerd: er gaat op dit moment 

veel meer biomassa naar energie. Op langere termijn zal steeds meer 

biomassa voor chemische doeleinden beschikbaar komen omdat het 

energieprobleem langs andere, duurzame weg wordt opgelost.

In een biobased economy worden veel landbouwproducten industrieel 

verwerkt tot materialen en energie. Voor Noord-Nederland, met 

zijn uitgestrekte platteland en sterke productiestructuren zoals de 

coöperaties is dat eigenlijk niets nieuws, sinds Willem Scholten zich 

in 1842 vestigde in Foxhol met de productie van aardappelmeel uit een 

speciaal soort fabrieksaardappelen. En sinds de bouw van de eerste 

fabriek voor strokarton in Hoogezand in 1869 uit landbouwafval om 

de boeren een extra inkomen te verschaffen. Waarom is de biobased 

economy dan een nieuwe kreet, vaak verbonden met zowel nieuwe 

economische activiteiten als met duurzaamheid?

Chemische grondstoffen groeien op het veld

De geschiedenis ontwikkelt zich nooit in een rechte lijn. Tussen de 

tijden van Willem Scholten en de onze ligt een periode van ruim een 

eeuw waarin energie en materialen steeds meer uit een heel andere bron 

kwamen: aardolie. En natuurlijk, sinds 1958 voor Noord-Nederland 

heel belangrijk: aardgas. Hoewel karton nog steeds volop wordt 

gebruikt, kwamen er materialen uit olie en gas die karton verdrongen: 

plastics. Karton wordt sindsdien vooral gemaakt uit oud papier. Maar 

de hoogtijdagen van de aardolie zijn voorbij en met gas moeten we 

zuinig zijn omdat de voorraad onder Nederland steeds kleiner wordt. 

Daarom terug naar de agrarische productie om een nieuwe economie op 

te bouwen, veel slimmer en met veel meer kennis dan vroeger en vooral 

gericht op het sluiten van kringlopen. De biobased economy biedt zo’n 

nieuw perspectief. In een dergelijke economie zullen we materialen 

produceren, die net zo slim ontworpen en goed toepasbaar zijn als 

aardolieplastics, of nog veel beter, maar dan uit groene grondstoffen en 

agrarische nevenproducten: wat Noord-Nederland betreft bij voorbeeld 

uit suikerbieten, aardappelen en gras, en uit geïmporteerde biomassa.  

In zo’n economie groeien de chemische grondstoffen op het veld. 

De focus verschuift van petro naar agro, van ‘gas’ naar ‘gras’. Een 

deel van de biomassa – vooral wat overblijft nadat we de waardevolle 

componenten er via (bio)raffinage uit hebben gehaald – zal 

worden gebruikt voor energie. En dat allemaal, als het tenminste 

innovatief en intelligent aanpakken, zonder grote gevolgen voor de 

voedselvoorziening. Het kan allemaal in Noord-Nederland.

Hoe komt dat het zo’n biobased economy niet alleen goed zou zijn 

voor de economische groei, maar ook voor duurzaamheid? Wat betreft 

economische groei: het Europese bedrijfsleven heeft behoefte aan 

fundamenteel nieuwe technologie waarmee het de concurrentie kan 

aangaan met lagelonenlanden en opkomende economieën. De laatste 

ontwikkelingen in de technologie maken het mogelijk dat producten 

niet alleen in kwaliteit worden verhoogd, maar bovendien veel zuiniger 

kunnen worden gemaakt doordat traditionele kostenposten als 

energie-, water- en grondstofgebruik drastisch worden terug gebracht. 

Verminderd gebruik van energie en grondstoffen is weer essentieel 

voor een betere duurzaamheidsscore. En de consument vraagt om 

duurzaamheid, niet alleen in Europa, maar in toenemende mate over 

de hele wereld. Ook de laatste vijfjarenplannen van China staan vol 

met duurzaamheid. De sleutel tot de oplossing van het raadsel hoe 

1.  Wetenschappelijke en Technologische Commissie voor de biobased economy,  

Naar groene chemie en groene materialen, Kennis- en innovatieagenda voor de 

biobased economy. Den Haag 2011, p.10.
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dat allemaal mogelijk is, hoe economische groei en duurzaamheid 

samen kunnen gaan, ligt in de zich razend snel ontwikkelende nieuwe 

duurzame wetenschap, de groene chemie. Essentieel daarbij is dat we de 

producten niet meer via zware, industriële processen maken, maar langs 

natuurlijke weg in kleinere eenheden met behulp van enzymen.

Wij geven hier in kaders drie voorbeelden van de groene chemie.  

Ze verschillen onderling sterk, waaruit blijkt dat de biobased economy 

zich van vele kanten tegelijk ontwikkelt. We beschrijven de ontwikkeling 

van enzymatische routes bij het maken van penicillines, een vroege 

ontwikkeling van de groene chemie, mogelijk gemaakt door de 

kleine schaal en de ingewikkelde procestechnologie van de bestaande 

organisch-synthetische processen en de relatief hoge prijzen van de 

producten. Wat 20 jaar geleden in het klein gebeurde, staat nu op het 

punt in het groot door te breken. We beschrijven de plotselinge opkomst 

van BioMCN, een mooi voorbeeld van het vinden van nieuwe routes in de 

biobased economy. En we beschrijven de ontwikkeling van Grassa, een 

klein Noordelijk bedrijf met grote potentie. Midden- en kleinbedrijf op 

zijn best.

Groene chemie

Nog maar vijftig jaar geleden stond de chemische industrie gelijk aan 

grote, voor de buitenstaander ondoordringbare en geheimzinnige 

complexen waar werd gewerkt met gevaarlijke en giftige stoffen bij hoge 

temperatuur en druk. Medewerkers en omliggende bevolking konden bij 

uit de hand lopende reacties getroffen worden door explosies en gifwol-

ken. Het geheel gedomineerd door grote pijpen en fornuizen, en hoge 

schoorstenen die de afval(rook)gassen in de lucht moesten verdunnen en 

die moesten voorkomen dat er rond de fabriek schadelijke concentraties 

giftige gassen zouden blijven hangen. Die fabrieken produceerden che-

misch afval, waarvan de verwijdering lange tijd een groot probleem was.

Pijpen, fornuizen en hoge schoorstenen zijn er nog wel, maar ze behoren 

steeds meer tot een voorbij tijdperk. De nieuwe groene chemie werkt bij 

lagere temperatuur en atmosferische druk, steeds meer met water als 

oplosmiddel in plaats van organische stoffen, met minder (en vooral veel 

minder giftig) afval dat weer kan worden ingezet voor nieuwe producten 

uit nieuwe processen, met een lager energiegebruik en een lagere foot-

print (maat voor de milieubelasting). En dat allemaal dank zij een enorm 

verbeterde katalyse: de techniek waarmee bij een chemische reactie met 

een minimum aan inspanning (temperatuur, druk) het maximum aan 

nuttige opbrengst wordt gekregen. Katalyse was ook al zeer belangrijk in 

de ‘oude’ chemie, een wetenschap waarin we goed waren in Nederland; 

maar in de groene chemie is één onderdeel van die technologie enorm 

uitgegroeid: de biokatalyse. En ook deze tak van wetenschap beheersen 

we goed in Nederland. Biokatalyse maakt gebruik van processen die 

ook voorkomen in de levende natuur: gisten, schimmels, bacteriën, in 

het algemeen enzymen. Met biokatalyse kunnen processen in de fabriek 

worden uitgevoerd met dezelfde precisie en in dezelfde omstandigheden 

als in de levende natuur. Samen met de ook sterk ontwikkelde ‘oude’ 

katalyse is vrijwel elke chemische stof langs deze weg te maken uit plant-

aardige grondstoffen.

De grondstoffen voor die nieuwe chemie worden geleverd door de 

levende natuur. In de groene chemie proberen wetenschappers complexe 

eindproducten te maken uit complexe natuurproducten, zo veel mogelijk 

met behoud van die complexiteit. Daarmee is het principe van de groene 

chemie het tegendeel van dat van de aardoliechemie. Want de laatste 

berust erop dat aardoliemoleculen eerst grondig worden afgebroken tot 

eenvoudige bouwstenen (‘building blocks’), die we vervolgens weer kunstig 

in elkaar zetten tot complexe stoffen. Afbraak van aardolie tot buil-

ding blocks en opbouw van building blocks tot complexe stoffen vinden 

onder vrij extreme omstandigheden plaats, en precies daaruit komen 

de negatieve aspecten van de ‘oude’ chemie voort. De nieuwe chemie is 

juist mild, werkt bij milde temperaturen en drukken, met meer precisie, 

uit hernieuwbare plantaardige grondstoffen, en is door dat alles zowel 

goed voor de economie als beter voor de natuur. Ook de nieuwe, ‘groene’ 

chemie kan werken met building blocks als basisgrondstoffen voor verdere 

chemische opbouw (bijvoorbeeld met biomethanol en met bio-ethanol 

voor de productie van building block bio-etheen), iets dat in de beginfase 

van de biobased economy zeker zal gaan gebeuren. Het doel ligt echter 

bij het werken met complexiteit, verder op de ladder van de chemische 

productie. We noemen dat wel ‘holistische chemie’.

Soms kunnen wetenschappers goede voorspellingen doen over de 

ontwikkeling van hun vakgebied. In zo’n fase bevindt de chemie zich nu. 

Chemici voorzien nog een spectaculaire ontwikkeling van hun weten-

schap, waarbij processen uit de levende natuur steeds beter worden ge-

imiteerd of zelfs verbeterd, met steeds minder schade voor de omgeving. 

De biobased economy is niets anders dan een economie waarin deze 

groene chemie tot volledige ontplooiing is gekomen. De ontwikkeling 

van zo’n biobased economy zal echter ook leiden tot een heel ander soort 

samenleving door de manier waarop we met afval omgaan en door het 

sluiten van alle kringlopen. Die samenleving noemen we de biobased 

society, met nieuwe kansen voor de ontwikkeling van het platteland. 

Waarover later.

Innovatie en ondernemingslust in het Noorden

In dit boekje zijn drie kaders opgenomen over ondernemings- en 
innovatielust, wetenschappelijk, technisch en commercieel, die alle drie 
een verbinding hebben met Noord-Nederland. Het zijn voorbeelden 
met grote, positieve gevolgen voor de Nederlandse economie. Het gaat 
achtereenvolgens om de allereerste biokatalytische doorbraak van een 
productie op wereldschaal, de zogenaamde ‘Groene Routes’ van DSM 
voor de ontwikkeling en productie van semisynthetische penicillines met 
behulp van enzymen. Een verhaal over een wetenschappelijke doorbraak 
op industrieel niveau. Jaren geleden ontwikkeld en nog steeds actief. 
Ten tweede, de vestiging van de grootste groene productie ter wereld 
van een chemisch basisproduct, biomethanol in Eemshaven door 
BioMCN, met alle moeilijkheden en snelle beslissingen die daarvoor 
nodig waren en de plannen om nog groter te worden. Methanol is een 
wereldproduct. En ten derde, de pas gestarte mobiele grasraffinage van 
Grassa in Friesland, een voorbeeld van mogelijkheden zien, innovatie 
en doorpakken in het midden- en klein bedrijf. Wat je allemaal uit gras 
kunt halen. Het zijn drie, heel verschillende voorbeelden van bedrijven 
die hun kansen zien en daar een business case op bouwen. Ze hebben 
alle drie een verband met het Noorden en de ondernemingslust spat er 
vanaf. En ze passen perfect binnen de biobased economy.

De eerste 

De ‘Groene Routes’ van DSM, een wereldprimeur 
in biokatalyse

‘In de jaren 80 kregen wij bij DSM het gevoel dat het anders moest 
met het maken van antibiotica. Hoewel we op dat moment zelf geen 
producent van die geneesmiddelen waren.’ Zegt Alle Bruggink, ex-
hoogleraar in Nijmegen, ex-research directeur van DSM Chemfern, 
lid van de Wetenschappelijke en Technologische Commissie voor de 
Biobased Economy van het ministerie van EL&I. ‘Antibiotica vormen 
een groep ingewikkelde producten. Ze hebben veel organisch-
chemische stappen nodig om te maken en de kostprijs was te hoog. 
Derde wereldlanden die het product eerst afnamen uit Europa, gingen 
het zelf maken en dat konden ze goedkoper. Er was een oplossing, 
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Pro en contra

Toch ontmoet de biobased economy nog veel scepsis. Het belangrijkste 

probleem ligt bij de productie van groene grondstoffen. Heel mooi, zegt 

de scepticus, zo’n industrie met respect voor de natuur. Maar waar haalt 

die industrie de groene grondstoffen vandaan? Er zijn al genoeg serieuze 

problemen in de wereldlandbouw. Tropisch regenwoud wordt gekapt 

omdat er een groeiende vraag is naar voedingsmiddelen als soja.  

De sojateelt groeit in Brazilië, deels doordat mais dit gewas in de 

Verenigde Staten verdringt om er bio-ethanol van te maken, brandstof 

(biofuels) voor het Amerikaanse wagenpark. Vooral in Afrika kopen 

buitenlanders zeer grote stukken land op (‘land grabbing’) om de 

voorziening van landen als Saoedi-Arabië, China en India met voeding 

en biobrandstoffen veilig te stellen, land dat daarmee geheel wordt 

onttrokken aan voedselproductie voor de Afrikaanse bevolking.  

En intussen is nog altijd één miljard mensen in de wereld ondervoed  

en leven anderhalf miljard op de rand van het bestaansminimum. Is het 

dan wel verantwoord, een toenemend deel van de oogst te bestemmen 

voor energie en materialen?

Deze vragen zijn onderdeel van een verhit debat waarvan de uitkomst 

nog niet vast staat. Zes argumenten in dit debat pleiten echter vóór de 

biobased economy.

1. De landbouw kan het aan

Het gaat in de biobased economy in de eerste plaats om de productie 

van materialen, daarna pas om de productie van energie. De energi-

ebehoefte wordt voorlopig nog gedekt door aardolie, en op langere 

termijn wordt het energieprobleem geheel opgelost door duurzame 

bronnen als zonne-energie. Het onderscheid tussen energie en 

materialen is van belang omdat er veel méér vraag is naar energie dan 

naar materialen en het energieprobleem op den duur ook op andere 

manieren kan worden opgelost (zie punt 5). Als er sprake is van 

verstoorde wereldvoedselmarkten en regenwoud dat wordt gekapt om 

aan de vraag naar biomassa te voldoen, dan komt dat door de grote 

vraag naar biobrandstoffen en niet door de veel kleinere vraag naar 

biomaterialen. Dat zal ook niet snel veranderen, want zelfs al zouden we 

alle plastics ter wereld binnen tien jaar vervangen door bioplastics (een 

proces dat in werkelijkheid misschien wel vijftig jaar gaat duren), dan 

kan de wereldlandbouw dat vermoedelijk wel aan. Vergeet niet dat de 

wereldlandbouw ook groene producten levert als timmerhout, katoen en 

geur- en kleurstoffen.

2. Afval is de eerste grondstof

De biobased economy gaat vooral technologieën ontwikkelen waarmee 

afval van landbouw, voedselverwerkende industrie, dierlijke mest etc. 

een nieuwe waarde krijgt. Veel afgewerkte biomassa wordt nog niet 

optimaal benut, ook niet in Nederland. Denk aan nevenproducten 

van land- en bosbouw: snoeiafval, bermgras, bietenloof. Denk aan 

afval dat vrijkomt bij de verwerking van landbouwproducten: resten 

van de voedselverwerkende industrie, en mest. En denk aan de 

biomassa uit producten nadat ze zijn gebruikt: sloophout, restaurant- 

en supermarktafval. In de biobased economy gaan we dat allemaal 

verwerken, waarmee we niet alleen het afvalprobleem oplossen, maar 

ook nieuwe waarde scheppen. Afval bestaat straks niet meer, het is 

grondstof voor de biobased economy geworden.

3. De opbrengst van het land wordt in waarde verhoogd

In de biobased economy wordt de maximale waarde uit de oogst 

gehaald. Om toe te lichten wat dat betekent gebruiken we vaak 

de ‘waardepiramide’ van groene grondstoffen. Bovenin staan de 

meest waardevolle stoffen, die meestal ook het minst in de plant 

voorkomen, en onderop staan de minst waardevolle, veel overvloediger 

componenten. In de biobased economy wordt de oogst verwerkt met 

als prioriteit de bovenste schakels: farma, geurstoffen, voeding. Wat 

daarvoor niet geschikt is, wordt bijvoorbeeld verwerkt tot veevoer of 

omgezet in chemicaliën en materialen. Het restant, qua volume het 

grootst, maar met de laagste waarde, benutten we voor de productie van 

biobrandstoffen en energie (vooral biogas). Verwerking van de oogst in 

de biobased economy begint bovenaan en eindigt onderaan. Verwerking 

van de oogst aan de hand van dit principe noemen we bioraffinage. 

Daarmee wordt het maximale economische nut behaald, en dat met een 

minimum aan afval. De laatste rest van alle bewerkingen, bestaand uit 

mineralen (digestaat), kan meestal terug op het land en is noodzakelijk 

biokatalyse, de vele reacties via een kortere route laten verlopen met 
behulp van enzymen. Antibiotica zijn peptiden en die bestaan weer uit 
aan elkaar geknoopte aminozuren. Enzymatisch zijn ze te splitsen met 
het enzym protease en wij dachten dat je die reactie ook zou kunnen 
omkeren, de zijketen van de penicillinekern af halen en er een andere 
aan zetten. Gist-brocades in Delft was daar mee begonnen en kwam 
rond 1990 met de eerste successen op laboratoriumschaal. Ze werkten 
niet alleen aan de zijketen, maar ook aan de kern om die penicilline 
vijfring om te zetten in een cefalosporine skelet met een zesring. En 
ook dat is organisch-chemisch een heksentoer en kan enzymatisch veel 
eenvoudiger. Mits je natuurlijk over het juiste enzym beschikt. De kern 
van het antibioticamolecuul bepaalt namelijk de werking en de zijketen 
de snelheid waarmee het molecuul wordt opgenomen. Wat ze daar in 
Delft deden was werkelijk topchemie.’

In die tijd waren er drie bedrijven die op het gebied van biokatalyse 
naam hadden, NOVO in Denemarken, en Gist-brocades en DSM in 
Nederland. DSM werkte samen met NOVO, dat zowel penicillines 
als insuline produceerde. Het risico van contaminatie van de 
insulineproductie door penicilline vond NOVO te groot; het bedrijf stapte 
uit de enzymatische penicillines (insuline was veel belangrijker voor hen) 
en DSM nam de kennis van hen over. En die kennis ging als een soort 
bruidsschat mee naar Chemferm, de samenwerking die tussen Gist-
brocades en DSM zojuist op gang was gekomen. Dus rond 1995 kwam 
in Chemfern alle kennis bijeen op het gebied van de biokatalytische 
productie van penicillines en de aanverwante cefalosporines. Maar 
kennis is nog iets anders dan kunde, het kunnen maken van een 
product, om nog maar te zwijgen van kassa, geld ermee verdienen, zoals 
onze huidige minister van EL&I zo smakelijk kan zeggen. 

‘De overheid raakte geïnteresseerd en wij presenteerden een plan 
om samen met een groot deel van de Nederlandse universitaire 
chemische wereld die kunde te gaan ontwikkelen. Vier Nederlandse 
universiteiten deden mee aan het onderzoek, allemaal met meerdere 
hoogleraren, chemie en biochemie, en promovendi die gezamenlijk 
aan wel 20 deelonderzoeken werkten. De TUDelft deed zelfs tweemaal 
mee. Daarnaast Wageningen, Nijmegen en Groningen. DSM en Gist-
brocades stopten hun volledige kennis op dit gebied erin. Het was 
een uniek project tussen universiteiten en bedrijfsleven, zoiets was 

Farma
Fine chemicals

Gezondheid
en lifestyle

Food
Feed

Voeding

perFormancematerialen
Fermentatie, commoditychemicaliën
Fertilizer, bulkchemicaliën

Chemie en
materialen

Fuel, transportbrandstoffen
Fire, electriciteiten warmte

Energie

To
eg

ev
oe

gd
e 

w
aa

rd
e

Volum
e



  |  De biobased economy in Noord-Nederland

Wat is de biobased economy?
|  19  18

>

om de landbouw van voldoende basisstoffen als stikstof, kalium, fosfor 

en koolstof te blijven voorzien. De grote uitdaging in deze cascadering 

is dat elke stap op zich economisch renderend moet zijn. Want de 

verschillende onderdelen van de cascade komen op verschillende 

momenten tot rijping. Toepassingen met lagere toegevoegde waarde 

kunnen vaak met weinig R&D vrij snel worden gestart. Projecten die 

mikken op hogere toegevoegde waardes vergen altijd meer R&D, geld en 

vooral tijd dan voorzien. De ontwikkeling van de hoogste toegevoegde 

waardes zal met andere woorden om zowel technische als economische 

redenen nooit synchroon verlopen met andere toepassingsniveaus!

4. Bedrijven hebben de biobased economy nodig

Het bedrijfsleven is enthousiast over de biobased economy. Grote 

bedrijven als Unilever, DSM en AkzoNobel hebben duurzaamheid in 

het centrum van hun strategie geplaatst en staan al jaren aan de top 

van de Dow Jones Sustainabillity Index; andere als Philips en het in Noord-

Nederland actieve Teijin zijn daarin ook al een eind op streek. Zij zien 

in de biobased economy een manier om geleidelijk hun hele scala aan 

producten en processen tot en met de verpakkingen te vernieuwen. 

Ze worden daarbij gedreven door hun klanten, die van hoog tot laag 

steeds meer duurzaamheid in hun aankopen verlangen. Bovendien 

weten westerse bedrijven heel goed dat zij alleen door toptechnologie 

kunnen blijven bestaan, zeker in de concurrentiestrijd met opkomende 

economieën en lagelonenlanden. Die toptechnologie vinden ze in de 

groene chemie.

Nederland is goed in alle vakgebieden die hiervoor nodig zijn. 

Nederlandse kennis en technologie behoren tot de top van de wereld 

juist op terreinen die hieraan een bijdrage moeten leveren. De 

landbouwtechnologie in Nederland staat op hoog peil, dat is algemeen 

bekend. Verder is Nederland sterk in watertechnologie. En tenslotte 

behoort Nederland tot de top in katalyse en procestechnologie.  

Het Nederlandse bedrijfsleven is ook het meest georiënteerd op de 

biobased economy in de wereld en het meest enthousiast voor deze 

nieuwe technologische ontwikkeling. We beschikken over een prima 

logistiek systeem met internationale havens voor de invoer van biomassa. 

Samen een uitstekend uitgangspunt voor het verwerven van een sterke 

positie in de biobased economy. Het lijkt in tegenspraak met de huidige 

economische malaise in Europa en in de wereld, maar die is toch vooral 

financieel van aard. En het lijkt in tegenspraak met de gedachten over 

de Nederlandse economie en de huidige Nederlandse geest die vaak als 

slap en futloos worden gezien. Het is waar, Nederlandse consumenten 

hebben duurzaamheid omarmd, en Nederlandse bedrijven zien de 

biobased economy als een grote mogelijkheid voor verdere bedrijvigheid 

en vernieuwing. En voor buitenlandse bedrijven kan dit een pluspunt zijn 

bij vestiging in ons land.

5. Energie en materialen versterken elkaar

Het gaat in de biobased economy dus niet in de eerste plaats om het 

produceren van energie uit biomassa. Biomassa kan maar voor een 

betrekkelijk klein deel het wereldenergieprobleem oplossen. Dat is 

op de lange duur niet erg, want zonne-energie ontwikkelt zich zó snel 

dat deze over zo’n dertig jaar waarschijnlijk het grootste deel van de 

energievraag kan dekken. In de tussentijd kan het gebruik van biomassa 

voor energie wel degelijk het pad effenen voor de biobased economy: 

om standaarden te ontwikkelen voor duurzame productie van biomassa, 

om handelsstromen op gang te brengen, om infrastructuur te bouwen 

(havens, wegen, fabrieken), om technologieën te ontwikkelen voor 

ontsluiting en nuttige toepassing van de meest lastige biomassa als 

lignine. Ook al is de motor van de biobased economy het streven om zo 

veel mogelijk waarde (lees: voeding en materialen) uit de oogst te halen, 

de rest zal altijd worden gebruikt om er energie (of biobrandstoffen) 

van te maken. Het is dus niet een kwestie van óf-óf, maar van én-én. 

De biobased economy, en vooral de groene chemie, ontwikkelt zich 

momenteel op de bagagedrager van de (fossiele) energiesector, maar 

zal zich geleidelijk daarvan losmaken en zich verder ontplooien terwijl 

de agro naar de chemie zal toegroeien. Agro neemt dan de rol over van 

aardolie bij de productie van chemicaliën en materialen.

Een sterke energiepositie, zoals van Nederland en in bijzonder Noord-

Nederland, is wel een uitstekend uitgangspunt voor doorontwikkeling 

naar een biobased economy. Landen met grotere knelpunten in de 

energievoorziening voelen veel sterker de druk om snel een oplossing 

te vinden voor het energieprobleem. Naar verhouding kan Nederland 

in rust nieuwe wegen ontwikkelen voor de verwaarding van biomassa, 

zonder al te grote noodzaak alle biomassa te gebruiken voor de 

energiesector. Een goede elektriciteitsvoorziening is daarbij een 

pluspunt, ervan uitgaande dat wind en zonne-energie (in de vorm van 

elektriciteit) op de lange duur de toekomst heeft.

6. Innovatief gebruik van biomassa is de hoofdzaak

In Europa wordt stevige kritiek geleverd op het gebruik van maïs 

om er bio-ethanol van te maken voor de benzineslurpers in de 

Verenigde Staten. Dat is om te beginnen verspilling van kostbare 

landbouwproducten. Maar er kan bovendien zo veel méér met maïs 

dan deze alleen maar om te zetten in bio-ethanol: eiwitten en zetmeel 

kunnen er eerst uit worden gehaald voor menselijke en dierlijke voeding, 

en als grondstof voor materialen. Beter voor de CO2-balans en met 

meer toegevoegde waarde. Een deel van de oogst behouden we voor 

de voedselvoorziening, een deel kan naar de productie van materialen 

nog nooit vertoond, qua afmetingen, en heeft daarna ook nooit meer 
plaatsgevonden in Nederland.’ 
Alle Bruggink ontvouwt zijn filosofie in deze: ‘Ik vind dat er bij dit 
soort projecten minstens één onderzoeker in eigen huis tegenover één 
onderzoeker op de universiteit moet staan. Bovendien ben ik van mening 
dat er sprake moet zijn van wederzijds respect tussen universitaire en 
bedrijfsonderzoekers, maar ook van onderlinge concurrentie. Dat lijkt 
vanzelfsprekend, maar is het niet. En ik vind dat er volledige openheid 
van zaken moet zijn, ook tussen de verschillende universiteiten. Dat 
vertrouwen, dat wij in hen hadden, is nooit beschaamd. We werkten met 
30 tot 40 onderzoekers op de universiteiten en evenveel in eigen huis 
en deden onderzoek op zeven locaties. Al die onderzoekers, zowel van 
de universiteit als uit de eigen laboratoria, moet je regelmatig spreken 
om de voortgang te horen en de moed erin te houden. Dat lijkt ook 
vanzelfsprekend, maar ook dat is het niet. Ik haalde ze eenmaal per jaar 
bij elkaar op ons kasteel in Limburg, Vaalsbroek, voor een gezamenlijke 
conferentie.’

Het ‘Groene Routes’ project werd een succes en de resultaten waren 
navenant. ‘We konden zowel de kern wijzigen als zijarmen aan en 
af zetten, in feite konden we alles maken.’ Dus startte DSM met de 
productie in Barcelona, Groene Cefalexine, de eerste in een serie 
en kreeg een product in handen dat niet alleen in kostprijs maar in 
alle opzichten beter was dan de bestaande organisch synthetische 
producten. Het had geen bittere smaak, het stonk niet, de shelf-

life ging aanzienlijk omhoog en er was sprake van een veel beter 
verontreinigingsspectrum (dus minder toxiciteit). Kortom een 
aanzienlijk verbeterd product. Dat blijkt ook uit de officiële cijfers: 
66% minder energieverbruik, 75% minder grondstoffenverbruik, 90% 
minder afvalproductie, 50% minder luchtverontreiniging en 50% minder 
waterverontreiniging. Op alle punten was de duurzaamheidsscore 
aanzienlijk verbeterd. Dank zij de productie via enzymatische katalyse. 
Het was het eerste grote, commerciële succes voor de bioproductie.

Die voorsprong is er, tien jaar later, nog steeds, hoewel steeds meer 
landen ook met behulp van DSM’s biokatalytische technologie dit soort 
geneesmiddelen gaan maken, vaak ook in joint ventures met DSM, zoals 
in India en China. De kennis is niet uitsluitend in Nederland gebleven. 
Alle: ‘Dat zou ook niet mogelijk zijn geweest.’ Maar de patenten zijn 
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(bijvoorbeeld zetmeelplastics of nylons), en het restant kan alsnog 

worden gebruikt voor energie en biobrandstoffen. De biobased economy 

berust op innovatief en zo efficiënt mogelijk omgaan met biomassa; dat 

schiet er nu soms nog wel bij in, maar het zal in de loop van de tijd steeds 

meer het leidend principe worden.

De biobased society

Het mooie en tegelijkertijd problematische van de biobased economy is, 

dat deze met zoveel maatschappelijke terreinen te maken heeft. Het gaat 

om wetenschappelijk onderzoek én behoud van het regenwoud, om de 

toekomst van multinationals én een beter inkomen voor de boer (ook 

in ontwikkelingslanden), om nieuwe wereldhandelsstromen én betere 

criteria voor duurzaamheid, om nieuwe wetgeving voor afval en biobased 

producten én nieuwe eisen aan zaaigoed. Al die maatschappelijke 

terreinen moeten zich min of meer aansluitend op elkaar ontwikkelen 

om van de biobased economy een succes te maken. Er wordt wel gezegd: 

de biobased economy wordt pas een succes als agro, papier, chemie en 

logistiek volledig met elkaar samenwerken. Bij zo’n succes lossen we dan 

tegelijkertijd veel problemen van onze huidige maatschappij samen op. 

De Wetenschappelijke en Technologische Commissie voor de Biobased 

Economy noemt deze overgang een ‘transitie’ of ‘systeeminnovatie’. Het 

is duidelijk dat innovatie de kern uitmaakt van de biobased economy. 

De biobased economy is mogelijk door de enorme stappen die in de 

chemie worden gezet. Maar bovenop die innovatie van afzonderlijke 

technologieën komt een samenhangende verandering van technologie en 

veel onderdelen van de maatschappij. Dan verbreedt de ontwikkeling tot 

een biobased economy zich tot een overgang naar een biobased society: 

een innovatie van het hele systeem. Zo’n transitie of systeeminnovatie 

kán niet worden ‘gestuurd’, het is onmogelijk dat een paar partijen 

die de koppen bij elkaar steken de macht zouden hebben om dit 

innovatieproces te leiden. Wat van elke partij wordt gevraagd, is goed 

de ogen open te houden voor de nieuwe kansen bij innovaties, ook en 

juist wanneer die niet stroken met oude ervaringen en gewoontes. De 

mogelijkheden van de nieuwe technologie moeten goed doordringen,

de valkuilen moet men scherp in de gaten houden. Alleen al het denken 

in kringlopen en het denken in termen van afval als grondstof zal de hele 

samenleving gaan veranderen.

Transities brengen kansen met zich mee voor innovatieve spelers, en 

risico’s voor gevestigde partijen die niet snel genoeg bijsturen. Elke 

innovatiegolf opent mogelijkheden vooral voor kleine en middelgrote 

innovatieve bedrijven. Voor grote bedrijven zijn de kansen in een vroeg 

stadium soms niet interessant genoeg. Het kennisintensieve midden- en 

kleinbedrijf is vaak de broedplaats voor nieuwe technologie en nieuwe 

producten. Waarna de grote bedrijven die kennis dan weer overnemen en 

inzetten voor hun nieuwe productiewijzen.

De biobased society zal er op sommige punten anders gaan uitzien 

dan de huidige. Voorspellen is moeilijk op dit punt. Maar het is wél 

duidelijk dat het nieuwe aanzicht van de industrie milieuvriendelijker, 

kleinschaliger en meer geïntegreerd met de landbouw zal zijn. Er komen 

dus nieuwe kansen voor lokale bedrijvigheid. Misschien zullen er per 

boerderij of per groep boerderijen kleine industriële installaties komen 

te staan, zoals er nu al veel biogasreactoren staan bij boerderijen. En het 

is waarschijnlijk dat dit nieuwe impulsen zal geven voor de ontwikkeling 

van het platteland.

De transitie

Aan het begin van een transitie is de tijd rijp voor gericht en gedurfd 

initiatief. De ontwikkelingen schieten alle kanten op, sommige paden 

lopen dood en andere zijn onverwacht succesvol. Van alle kanten 

bemoeit men zich met de zaak. Men stelt wetgeving en beleid ter 

discussie, bijvoorbeeld omdat bestaande wetten niet zijn toegesneden op 

de nieuwe situatie, of omdat nieuwe productiewijzen mogelijk gemaakt 

moeten worden door subsidies, quota of andere bemoeienissen van de 

overheid. 

Na een zekere tijd beginnen de contouren van de nieuwe orde zich af te 

tekenen. Er zijn snel groeiende winnaars en stagnerende achterblijvers. 

Er is strijd op vele gebieden, zoals over de nieuwe infrastructuur.  

Er vinden herschikkingen plaats, bijvoorbeeld doordat achterblijvers 

proberen het verloren terrein te herwinnen door kleine snelle groeiers 

in te lijven. Wetgeving wordt aangepast. En nog weer later vindt 

consolidatie plaats, de nieuwe structuren zijn dominant geworden.

In die transitie naar de biobased economy bevinden wij ons nu aan het 

begin. Er is strijd, bijvoorbeeld over importheffingen, en onzekerheid. 

Het gebruik van reststoffen, wat wij vroeger afval noemden, wordt 

gehinderd door bestaande wetten. Voorlopig staat de ruimtelijke 

ordening de bouw van kleinschalige industrieën op het platteland in de 

weg. We weten nog niet wie winnaars zullen zijn, al kunnen we proberen 

de ontwikkelingen zo goed mogelijk te doorgronden. Elke partij zal 

vanuit zijn eigen kracht proberen daaruit voordeel te putten. Een goede 

strategische oriëntatie is in deze fase het halve werk. En, nogmaals 

gezegd, Nederland heeft een goede uitgangspositie voor het spelen van 

een belangrijke rol in deze ontwikkeling.

nog steeds in Nederlandse handen en verschaffen Nederland (en DSM) 
een unieke positie in de wereld. En als je dan zegt, mooi verhaal, maar 
wat heeft het met Groningen te maken, dan zegt Alle Bruggink: ‘De 
RUG heeft zich in dit geheel duidelijk onderscheiden. Zij hebben de 
ontwikkelingen van de juiste enzymen gestuurd en de weg gewezen 
naar het beste enzym. En hoewel ze hun fraaie resultaten niet direct 
mochten publiceren, konden ze wel schrijven over de wetenschappelijke 
kwaliteiten van hun screeningsmethodes die ze hebben ontwikkeld en 
toegepast.’ Zo is de wetenschappelijke kwaliteit van het Noorden goed 
tot zijn recht gekomen. Sindsdien is er door de RUG en DSM verder 
gepionierd op nieuwe groene routes, ook buiten het antibiotica veld.  
‘We zitten dus niet te wachten totdat we technologisch worden 
ingehaald! Goed partnership werkt in vele opzichten.’
 

Drie competence centres in groene grondstoffen

De Rijksuniversiteit Groningen is betrokken bij opzet en uitvoering van 
drie wetenschappelijke competence centres voor de biobased economy. 
Samen met Wageningen wordt al enige jaren gewerkt binnen het 
Carbohydrate Competence Centre (CCC) voor onderzoek op het gebied 
van koolhydraten. Samen met Wageningen en Twente is de RUG actief 
betrokken bij de oprichting van een Protein Competence Centre (PCC) 
voor onderzoek aan dierlijke en plantaardige eiwitten, welk initiatief in 
Wageningen voorlopig het ProTin initiatief wordt genoemd. En samen 
met Twente wordt gewerkt aan een toekomstig competence centre voor 
de thermische verwerking van biomassa. In alle drie de gevallen is een 
grote betrokkenheid van de industrie vereist. Het onderzoek zal liggen 
op de grens van precompetitief onderzoek en productontwikkeling.

Het CCC is al sinds enkele jaren actief – het komt elders in dit boek 
uitgebreider aan de orde – met alle mogelijke vormen van onderzoek 
op het gebied van koolhydraten, van voeding tot het uiteenrafelen 
van de structuur en het ontwikkelen van zetmeelkunststoffen met 
behulp van enzymen. Maar de beide andere initiatieven verkeren nog 
in de beginfase. Ook met eiwitten is veel meer te doen dan ze alleen 
te gebruiken als noodzakelijk voedsel voor mens en dier. Je zou er 
bijvoorbeeld bionylon kunststoffen en andere groene materialen van 
kunnen maken. Een competence centre op het gebied van thermische 
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Er zijn in de wereld veel partijen (landen, ondernemingen, 

startende bedrijven, wetenschappers) die de biobased economy in 

het vizier hebben. Frankrijk is bijvoorbeeld al ver. In de buurt van 

Reims, centrum van een groot landbouwgebied (vooral graan en 

suikerbieten), is een groot complex gebouwd waar vele soorten 

ondernemingen en onderzoeksinstellingen werken aan de omzetting van 

landbouwproducten in nuttige stoffen. Kennis is hier het sleutelwoord. 

België, vooral Vlaanderen, is met Zeeland en Brabant hard op weg. 

Brazilië pakt het weer anders aan. Daar is de laatste dertig jaar met 

groot succes de productie van bio-ethanol uit suikerriet ontwikkeld. 

Bio-ethanol is een prima motorbrandstof, maar ook heel geschikt als 

grondstof voor een heel scala aan chemicaliën en materialen. Daar 

verrijzen nu fabrieken voor productie van bioplastics uit landbouwafval 

en uit restanten van de suikerproductie, identiek aan plastics uit aardolie 

(bijvoorbeeld polyethyleen), maar wel van biologische oorsprong 

en daarom in de huidige markt meer waard. Productie is hier het 

sleutelwoord. Ook Thailand is, op basis van tapiocaproductie en 

zetmeelchemie, deze weg ingeslagen.

Strategische oriëntatie

Veel ontwikkelingen in Europa zijn de afgelopen jaren gestuurd door 

CO2-wetgeving. Er zijn forse investeringen gedaan, onder meer in het 

Rotterdamse havengebied, voor fabrieken die groene grondstoffen 

omzetten in bio-ethanol. Deze wetgeving lag ook aan de basis van het 

succes van BioMCN in Delfzijl, met uitbreidingsplannen voor de grootste 

biomethanolfabriek ter wereld. Kolencentrales worden zo gebouwd dat 

ze ook grote hoeveelheden biomassa kunnen verstoken, ook al om de 

CO2-belasting te verminderen. Maar beleid wordt voortdurend bijgesteld. 

Er komt meer kritiek op het gebruik van biobrandstoffen en de bijstook 

van biomassa, en men vraagt om stimulering van biomaterialen naast 

biobrandstoffen. Het ‘veld’ is voortdurend in beweging.

In dat veld moet Nederland zijn positie kiezen, en binnen Nederland 

weer Noord-Nederland als landsdeel met grote eigen potenties in agro 

en chemie. Voor het maken van slimme keuzes is een goede analyse 

van de eigen kracht heel belangrijk. Waar liggen de sterke (en zwakke) 

kanten van Noord-Nederland? Juist Noord-Nederland met zijn sterke 

agropositie heeft een uitgelezen kans om bioraffinage op gang te 

brengen. Maar is het ‘gras’ (de agrosector in samenwerking met chemie 

en logistiek) voldoende sterk om de rol over te nemen van het ‘gas’ als 

motor van Noord-Nederland? Wat zijn de kansen van samenwerking 

met Noord-Duitsland, wat kan er samen in de Eems-Dollard Regio 

en Noordwest Duitsland? Hoe staat het met het wetenschappelijk 

onderzoek dat snel toegankelijk is voor het Noorden? Hoe is het klimaat 

voor het kennisintensieve midden- en kleinbedrijf ? Hoeveel ruimte 

krijgen ondernemende boeren? Is het openbaar bestuur voldoende 

betrokken en heeft het de wil om eventuele blokkades naar de biobased 

economy op tijd op te ruimen? Is er voldoende saamhorigheidsgevoel 

tussen de betrokkenen, nodig om samen de stem van Noord-Nederland 

te laten horen? Is er besef dat men elkaar nodig heeft, dat chemie de 

agro en logistiek nodig heeft, zoals agro de chemie en logistiek nodig 

heeft en logistiek ook de beide andere? Als er meerdere wegen worden 

ingeslagen, is er een punt waarop deze samen komen? Is er zicht op, 

wanneer we welke resultaten mogen verwachten om teleurstellingen in 

een lange aanloopperiode te voorkomen? En zal de biobased economy 

inderdaad nieuwe impulsen kunnen geven aan de ontwikkeling van het 

platteland?

Met het antwoord op al die vragen in het achterhoofd, kunnen de 

betrokkenen samen een plan maken, een roadmap. Betrokken partijen 

in Noord-Nederland, met de NOM als coördinator, hebben samen zo’n 

roadmap opgesteld. Die gaan we in dit boek bespreken in het derde 

en laatste hoofdstuk. Maar om die in perspectief te kunnen plaatsen, 

moeten we eerst de sterke en zwakke punten van Noord-Nederland in het 

kader van de biobased economy bespreken. Dat doen we in het volgende 

hoofdstuk.

verwerking van biomassa zal vooral drijven op de expertise van de 
Universiteit Twente, die ook leiding zal gaan geven aan dit centrum. 
Dit CC zal zich vooral gaan bezighouden met pyrolyse en thermische 
vergassing. De RUG is bij alle drie de initiatieven betrokken via Lubbert 
Dijkhuizen, hoogleraar microbiologie.

Over het Protein Competence Centre zegt hij dat Groningen de meeste 
expertise heeft op het gebied van dierlijke eiwitten en Wageningen 
vooral bekend staat om haar kennis van plantenbiologie, en dat de 
ontwikkeling van het PCC zich mogelijk langs die lijnen zal gaan 
voltrekken. Dat wil zeggen dat de RUG zich vooral zal bezighouden 
met de medisch-farmaceutische ontwikkelingen en met enzymatische 
biokatalyse. En het is natuurlijk ook nog lang geen uitgemaakte 
zaak wie van de drie universiteiten zich met welk onderwerp zal gaan 
bezighouden. De plannen, zegt Harmen de Jongh uit Wageningen, 
zijn pas sinds kort ontwikkeld en gaan vooral uit van een industriële 
behoefte, zeg maar van de marktvraag. Een belangrijk thema zal 
zijn de vervanging van dierlijke door plantaardige eiwitten; andere 
onderwerpen zijn de vervaardiging van biopolymeren en de relatie 
food-nonfood en feed. In dit verband is het initiatief om plantaardige 
eiwitten via grasraffinage te winnen misschien belangrijk voor het 
Noorden omdat hier het meeste gras van Nederland groeit. Maar het 
moet allemaal nog blijken hoe de verwerking van plantaardige en 
dierlijke eiwitten in Nederland zich zal gaan ontwikkelen. De potentie 
is er. Voorlopig gaat het om het clusteren van expertise, het maken 
van business plannen en de samenwerking tussen de verschillende 
universiteiten die nog wel breder zal worden dan deze drie. Zo hebben 
Leiden en Nijmegen ook al belangstelling getoond, de industrie wil 
meedoen (FrieslandCampina en Danone bijvoorbeeld) en ook het 
ministerie (EL&I) is erbij betrokken. 



Vroeger had je in Nederland specifieke agrarische streken en  

echte industriegebieden. Dat gaat veranderen in de biobased  

economy, beide kwalificaties zullen minder scherp worden en 

naar elkaar toegroeien. Wat heeft Noord-Nederland eigenlijk te 

bieden voor de biobased economy en wat ontbreekt daar?

2.  Een biobased economy  
 in Noord-Nederland:  
de uitgangspositie

Vruchtbare grond



2.  CCC; Carbohydrate Competence Center, zie http://www.cccresearch.nl/ 

BiobRUG, zie: http://www.rug.nl/tlg/Projecten/overzicht-biobrug 

Biocab, zie: www.dutchbiorefinerycluster.nl/projecten/biocab 

Energy Valley, zie: http://www.energyvalley.nl/ 

Healthy Ageing Noord-Nederland: zie http://www.hannn.eu/
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Kijk naar het weidse land van Groningen, Friesland en Drenthe. 

De akkers hebben de hoogste productiviteit ter wereld. De vruchtbare 

grond maakt waardevolle teelten mogelijk. In de verte staat een fabriek 

die de oogst verwerkt. In de meest Noordelijke hoek vinden we een 

grote zeehaven, even verderop staat een groot chemisch complex en er 

is ruimte voor forse uitbreidingen. Er zijn sterke coöperaties die richting 

kunnen geven aan de ontwikkeling van teelten. Een ideale plaats voor 

een nauwe unie tussen agro, chemie en logistiek, de grondslag voor de 

biobased economy. 

Voor de biobased economy is er nóg een belangrijke voorwaarde: 

kennis. Kennis is de factor die het geheel in beweging heeft gezet, 

met de ontwikkeling van de groene chemie. Kennis met een enorme 

ontwikkelingssnelheid, misschien alleen overtroffen door die van de 

elektronica. In een periode van enkele tientallen jaren hebben we de 

basis geschapen voor geheel nieuwe industriële processen.  

Milde reacties, met behulp van enzymen, die twintig jaar geleden alleen 

nog in het laboratorium bestonden, kunnen nu worden toegepast 

op industriële schaal. Het tempo van de ontwikkeling lijkt zelfs nog 

te versnellen. Instellingen waar onderzoekers nieuwe technieken 

ontdekken, waar ook de studenten worden opgeleid die straks de 

biobased economy inhoud moeten geven, zijn van levensbelang 

voor de toekomst. Zulke instellingen zijn er in Noord-Nederland: de 

RijksUniversiteit Groningen (RUG), het Top-Tech Instituut Wetsus in 

Leeuwarden, de Hanzehogeschool, Van Hall Larenstein, Noordelijke 

Hogeschool Leeuwarden, Stenden hogeschool en ze hebben allianties 

met instellingen buiten de drie Noordelijke provincies zoals Universiteit 

Twente, Wageningen UR en de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Het Noorden heeft nog een laatste sterk punt. Het zit onder de grond: 

aardgas. Aardgas is zelf geen deel van de biobased economy, het is 

een fossiele brandstof. Maar op basis van dat gas én zijn geografische 

ligging ontwikkelt het Noorden zich tot hèt energieverdeelcentrum 

van Nederland. De uitgebreide infrastructuur van gas en elektriciteit, 

maar meer nog de samenwerkingsverbanden die zijn ontstaan 

tussen bedrijven en overheden, vormen een goede basis voor de 

productie en distributie van biogas, en andere vormen van duurzame 

energieopwekking.

Samenwerking en onderlinge bevruchting tussen sectoren vormen de 

sleutel tot succes. Dat gaat in de praktijk niet altijd van een leien dakje. 

Kennis moet bijvoorbeeld doorstromen en niet blijven hangen binnen de 

muren van de universiteit. Gelukkig ontbreekt het in het Noorden niet 

aan samenwerkingsverbanden tussen economische sectoren onderling 

en tussen sectoren en kennisinstellingen, zoals het Carbohydrate 

Competence Centrum (CCC), BiobRUG, Biocab, Energy Valley, het 

Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANN). Plannen voor een 

Protein Competence Centrum (PCC) specifiek gericht op de verwaarding 

van eiwitten zijn in de maak.2

De vier poten waarop we de biobased economy in Noord-Nederland 

moeten opbouwen zijn dus: agro, chemie, logistiek, kennis; en dat alles 

gebruik makend van een vergroenende energiesector en een uitgebreide 

energie-infrastructuur.

Agro

Drie gewassen domineren de landbouw in het Noorden: aardappelen, 

suikerbieten en gras, met granen (vooral maïs) als goede vierde. Ook de 

zuivel is van groot belang. Noord-Nederland produceert een kwart van 

alle biomassa in Nederland, in geconcentreerde en waardevolle stromen. 

Groningen wordt gezien als de suikerhoofdstand van de wereld. Een 

derde van alle melk in Nederland komt uit Noord-Nederland, en 28% 

van de akkerbouw vindt hier plaats. Gewassen worden gebruikt voor 

menselijke en dierlijke voeding, materialen en chemicaliën. Behalve 

voedingsmiddelen (zetmeel, suiker) bevatten aardappelen en bieten 

ook stoffen als eiwitten, organische zuren en vezels, die we kunnen 

gebruiken in de chemische industrie voor het maken van bijvoorbeeld 

bioplastics, of voor papier en karton. Gras voeren we aan de koe, maar 

er zijn in principe zoveel méér toepassingen van stoffen in gras, zoals 

gebruik van vezels voor papier, of van eiwitten voor veevoer of menselijke 

voeding, of voor groene materialen. Wat niet bruikbaar is voor andere 

doeleinden kan worden omgezet in biogas. De mogelijkheden van de 

groene chemie lijken in principe bijna oneindig groot, en we beginnen 

nog maar net aan nieuwe ontdekkingen. Bietenbladeren en algen staan 

op het punt hun bijdrage aan de biobased economy te gaan leveren.

De sterke punten van de industriële Noordelijke agrosector worden 

vertegenwoordigd door grote coöperatieve bedrijven als AVEBE, Cosun 

(SuikerUnie), FrieslandCampina, DOC en Agrifirm. En niet te vergeten 

de Rabobank. De forse hoeveelheid vezels die in de biobased economy 

beschikbaar komt, kan zijn weg vinden naar de papierindustrie, die 

ook al groot is in het Noorden. En innovatieve, kleine bedrijven als 

Bioclear, Grassa en Biosys (vroeger Zeasolutions) exploreren nieuwe 

mogelijkheden van moderne technologie.



3.  Zie: www.dairycampus.wur.nl
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AVEBE heeft als alle grote bedrijven uiteraard belangstelling voor 

het halen van meer waarde uit hun product. Het bedrijf heeft een 

dochter Solanic die met een innovatief proces via bioraffinage 

aardappeleiwit produceert. Dat eiwit kan aan de basis staan van 

hoogwaardige producten, onlangs heeft Solanic een eiwit voor gebruik 

in sportdranken op de markt gebracht. Door veredeling probeert AVEBE 

aardappelrassen te kweken met een betere zetmeelkwaliteit, waarmee de 

concurrentiepositie van aardappelzetmeel kan worden verbeterd.

SuikerUnie (Cosun) wil zo veel mogelijk zijn productieketens sluiten, 

dus waarde halen uit alle stoffen die vrij komen in het productieproces. 

Naast suiker gebruikt SuikerUnie ook het restproduct melasse op 

nuttig wijze door de minerale rest op te werken tot kunstmest, terwijl 

de organische delen van de suikerbiet terecht komen in het veevoer. 

Nu is SuikerUnie bezig, vergisting van bietenstaartjes en bietenloof op 

te zetten, wat vooral voorlopig nog neerkomt op het vinden van goede 

afzetkanalen voor het geproduceerde biogas. Loof van suikerbieten 

blijft nu nog op het land achter en wordt ondergeploegd, maar het 

bevat eiwitten, organische zuren en vezels, die allemaal industrieel 

kunnen worden toegepast. Raffinage van bietenloof verschilt niet veel 

van grasraffinage, en als deze van de grond komt kan de raffinage van 

bietenloof meteen worden meegenomen.

FrieslandCampina ziet minder mogelijkheden voor verdere 

waardetoevoeging aan hun eindproducten (melk en melkproducten), 

die immers al boven in de waardepiramide staan. Maar de ‘voorkant’ van 

het productieproces (de boerderij, de koe en haar voeding) kan nog flink 

worden verduurzaamd. FrieslandCampina helpt boeren bijvoorbeeld 

met het opzetten van biogasinstallaties en nieuwe stalconcepten. En 

overschotten aan dierlijke eiwitten zijn inzetbaar voor de vervaardiging 

van chemische producten en groene materialen. De Dairy Campus – 

het nationale centrum voor onderzoek, onderwijs en ondernemers op 

het gebied van de melkveehouderij in Leeuwarden – speelt hier een 

belangrijke rol3.

Nieuwe innovatieve bedrijven beginnen aan onverwachte einden van 

de agrosector. Een mooi voorbeeld is het Groningse bedrijf Bioclear, 

een bedrijf begonnen op basis van kennis ontwikkeld aan de RUG. Het 

bedrijf ontwikkelt methoden om vervuilde bodems schoon te maken 

langs biologische weg, met behulp van bacteriën. Elke verontreiniging 

wordt in de natuur vroeger of later afgebroken door micro-organismen. 

Bioclear heeft de kunst ontwikkeld om zulke bacteriestammen te vinden, 

op te kweken, en te gebruiken bij het schoon maken van vervuilde 

bodems. Dat is sinds 1988 de basis van het bedrijf. Maar ze kijken 

verder, bijvoorbeeld naar stoffen in rioolwaterzuiveringsinstallaties, 

die kunnen worden opgewerkt tot nuttige producten. Samen met een 

aantal Noordelijke partijen ontwikkelt Bioclear zo betere zuivering. 

Het bedrijf houdt zich niet alleen bezig met het afbreken, maar start 

ook met het maken van waardevolle stoffen uit reststromen, want als 

bacteriën kunnen afbreken dan kunnen ze ook opbouwen. Al langer 

bestaand en innovatief op vergelijkbaar terrein is Paques uit Balk, 

wereldwijd toonaangevend op het gebied van waterzuivering door micro-

organismen.

Grassa benadert de Noordelijke biomassa weer heel anders. Het begint 

met de constatering dat gras eigenlijk een verkeerde verhouding van 

voedingsstoffen (teveel eiwitten) heeft voor de koe: de melkopbrengst 

wordt sterk verhoogd door de koe behalve gras ook krachtvoer te geven, 

gemaakt uit andere teelten zoals graan en sojaschroot waar de olie uit is 

verwijderd. Wat de koe niet nodig heeft, kan je daarom beter eerst uit het 

gras halen. Grassa gaat gras uitsplitsen in componenten, die elk zo hoog 

mogelijk in de waardepiramide staan. Wat de koe niet nodig heeft, kan 

bijvoorbeeld aan andere landbouwhuisdieren worden gevoerd, waardoor 

Nederland minder – of misschien wel helemaal geen – ruwvoer (soja) 

hoeft te importeren. Organische zuren en koolhydraten kunnen naar 

de chemische industrie, en vezels kunnen worden verwerkt in papier 

en karton waardoor we eventueel ook geen papierpulp meer hoeven 

te importeren. Het Noorden heeft véél gras. Grassa wil uiteindelijk 

een groot deel daarvan verwerken. En het bedrijf kijkt ook al verder. 

Bietenloof werd al genoemd, dat is ook – net als wortelloof – heel 

geschikt voor raffinage. En luzerne, geteeld om de aardappeloogst te 

verbeteren, kan via raffinage ook nog extra opbrengsten geven.

Elk gewas heeft kortom zijn sterke punten in een biobased economy. 

Maar het is ook goed oog te hebben voor de zwakke schakels in de keten 

en in het totale beeld. Hoe goed is de samenwerking tussen de diverse 

partijen in de agrosector? Hoeveel gezamenlijke projecten zijn er, en hoe 

belangrijk zijn die voor elk van de partijen? Hoe sterk is de chemische 

industrie betrokken bij de verdere plannen van de agro-industrie, en 

omgekeerd? Waar vragen consumenten om?

Interessant is dat de papier- en kartonindustrie – ook prominent 

aanwezig in Noord-Nederland – grote meerwaarde ziet in 

samenwerking met andere sectoren. De papier- en kartonindustrie 

ziet de aanlevering van verse vezels, nodig om de kwaliteit van het 

product op peil te houden, snel terug lopen. Bioraffinage van gras en 

andere vezelhoudende gewassen in het Noorden lijkt een uitgelezen 

mogelijkheid om de nevenproducten van de teelt van gewassen als 

gras en suikerbieten een nieuwe waarde te geven. Papier en karton als 

samenbindende factor in het Noorden? Dat zou een mooi perspectief 

zijn. De goed georganiseerde chemische industrie raakt langzamerhand 

De grootste

Hoe de methanolproductie voor Nederland 
behouden bleef

Door de toepasbaarheid als motorbrandstof en als chemische 
basisgrondstof voor onder andere plastic en verf is methanol een 
interessant chemisch product, dat meestal wordt geproduceerd uit 
aardgas. Het gas is verantwoordelijk voor bijna driekwart van de 
kostprijs van methanol. Dit houdt automatisch in dat landen waar de olie 
relatief goedkoop uit de grond komt en waar ze het gas affakkelen een 
aanzienlijk voordeel hebben. Zeker ten opzichte van Nederland.  
Landen waar veel gas voorkomt (zoals Rusland), maar waar geen 
pijpleidingen liggen, zijn wel haast gedwongen om methanol te gaan 
maken, willen ze aan dat gas toch verdienen.

Ondanks een vermeend competitief nadeel voor Nederland stond 
er sinds de jaren ’80 een methanolfabriek van AkzoNobel en DSM in 
Delfzijl. De fabriek – ‘Methanor’ – produceerde methanol uit aardgas 
en was vele jaren in staat dat met een (soms krappe) winst te verkopen, 
mede vanwege de gunstige logistieke ligging. Vele concurrenten 
hadden weliswaar de beschikking over goedkoop gas, maar moesten 
nogal veel logistieke kosten maken om de methanol uit afgelegen 
gebieden met kleine schepen te transporteren. Totdat zo’n goedkope 
methanolproducent een tanker voor honderdduizend ton methanol 
ging bouwen. Anderen volgden en waar zo’n schip afmeerde, stortte 
de methanolprijs per direct in elkaar. Een moeilijke markt dus voor 
Methanor.

Paul Hamm werkte in die tijd bij DSM en was commissaris bij 
Methanor. Als chemisch student schreef hij ooit een scriptie over 
methanoltechnologie en hij kende de fabriek van binnen en buiten. 
Bovendien had zijn vader, als DSM-directeur verantwoordelijk voor 
nieuwe ontwikkelingen, de fabriek gebouwd. Rond 2000 wilde DSM de 
fabriek stoppen en er niet meer in investeren. Paul Hamm: ‘We maakten 
nog net een beetje winst. Overal gingen de kleinere fabriekjes dicht, 
maar anderen verdienden gigantisch aan hun goedkope methanol.’ 
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doordrongen van de noodzaak tot samenwerking met de agrowereld. 

Van de andere kant is er – ook in Noord-Nederland – op dit moment 

nog weinig te bespeuren van een geneigdheid van landbouw en veeteelt 

zich meer te gaan richten op de chemische bedrijfstak. Het is nieuw 

voor iedereen, maar het moet gebeuren, wil de biobased economy van de 

grond komen.

Chemie

Dat er een binnenlandse koper bleek te zijn voor de methanolfabriek van 

AkzoNobel in Delfzijl, kwam in 2006 voor velen als een grote verrassing. 

Methanor, ooit gebouwd om methanol te maken uit goedkoop aardgas, 

kon het niet meer bolwerken op de wereldmarkt. De installaties dreigden 

ontmanteld te worden en overgebracht naar Rusland om daar dezelfde 

diensten te verlenen in een land met lage lonen. Maar het liep anders. 

Een groep durfkapitalisten, de NOM en een slimme ingenieur die een 

nieuw proces had ontdekt, grepen de kans om de methanolproductie op 

duurzame (gesubsidieerde) wijze voort te zetten onder de naam BioMCN. 

Niet goedkoper dan AkzoNobel had gedaan, juist duurder – maar de nu 

in Delfzijl geproduceerde methanol komt uit groene grondstoffen en is 

daarom meer waard en duurzamer dan ‘fossiele’ methanol.

Waardevoller, want vanaf ca. 2000 voert de Europese Unie een actief 

beleid om de CO2-uitstoot van verkeer en vervoer te verminderen. 

Een groeiend aandeel van de brandstofmix per land moet bestaan 

uit duurzame producten. Bio-ethanol uit (riet)suiker is daarvan een 

voorbeeld, maar ook biomethanol uit groene grondstoffen, hetzij in 

zuivere vorm, hetzij in de vorm van antiklopmiddel MTBE. Biomethanol 

van BioMCN telt zelfs dubbel in de brandstofboekhouding van de EU, 

omdat deze niet alleen is gemaakt uit groene grondstoffen, maar ook 

nog eens uit afval van groene grondstoffen, namelijk uit glycerine, 

bijproduct van de vervaardiging van biodiesel. Het telt daarom als een 

‘tweede generatie biobrandstof ’. Wie biomethanol uit Delfzijl in zijn 

benzine stopt, kan volgens de EU-regels een dubbele vergroening van 

zijn brandstof claimen. Het succes van BioMCN is een van de eerste 

paradepaardjes van de grootschalige Nederlandse duurzame chemie.

De chemische industrie in Delfzijl heeft ambitieuze groene plannen. 

BioMCN zelf wil een nog tweemaal zo grote methanolfabriek maken op 

basis van houtpellets (afvalhout) uit Russische bossen. BioMCN wil de 

pellets vergassen tot syngas, en daarvan via de al bestaande chemische 

route methanol maken. Maar met syngas kun je nog veel meer producten 

maken, zoals groen gas – niet te verwarren met ‘boeren’ biogas – dat 

in het bestaande leidingnet kan worden getransporteerd naar de 

eindverbruiker. Of chemicaliën waarmee je bioplastics kunt maken. 

Dat alles wordt aangedreven door een ‘duurzaamheidsmotor’, die 

loopt op beleid (zoals het Europese brandstoffenbeleid), en vooral op 

de voorkeur van consumenten, die eventueel bereid zijn een hogere 

prijs te betalen voor duurzame (biobased) producten, maar die ook 

steeds meer groene producten willen. Misschien ook op beleid van de 

Nederlandse overheid die bereid zou kunnen zijn om bioproducten een 

voorkeursbehandeling te geven of deze als launching customer (‘eerste 

klant’) af te nemen. Fabrikanten over de hele linie, van cosmetica tot 

frisdranken, aangespoord door hun klanten, willen hun product en de 

verpakking daarvan vergroenen. Daarop speelt de chemische industrie 

in Delfzijl in door het maken van groene chemicaliën. Ook AkzoNobel 

heeft plannen in die richting bijvoorbeeld voor grootschalige productie 

van grondstoffen voor haar verven uit biomateriaal, al zijn die nog niet zo 

ver gevorderd als die van BioMCN.

Een ander zwaartepunt voor de chemische industrie in het Noorden is 

Emmen, op het Emmtec bedrijventerrein. Het grootste bedrijf in Emmen 

is Teijin, die daar de supersterke aramidevezel maakt, op basis van de 

productie van grondstoffen uit de Teijinfabriek in Delfzijl. Teijin is een 

Japans bedrijf dat op vele terreinen bezig is met vergroening van zijn 

productie; ook aramidevezels zou het graag uit groene grondstoffen 

produceren, maar het heeft daarvoor nog geen geschikt proces 

gevonden. Het bedrijf heeft een aandeel genomen in het Amsterdamse 

chemische (kennis-)bedrijf Avantium om dit doel te bereiken, en beide 

bedrijven bouwen daarvoor nu eerst gezamenlijk een proeffabriek in 

Limburg.

Een aantal kleinere bedrijven op het Emmtec terrein ligt uitgesproken 

op de koers van groene grondstoffen. Sunoil Biodiesel maakt al een 

aantal jaren biodiesel uit oliën en vetten. Het succesvolle bedrijf haalt 

zijn grondstoffen uit heel Noordwest Europa en zet zijn producten ook 

weer daar af. Het tekent het internationale karakter van de Nederlandse 

chemie. 

Twee andere bedrijven op Emmtec zoeken uitdrukkelijk naar groene 

grondstoffen als basis voor hun productie van polymeren: API 

Institute en Cumapol. API is een onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijf, 

gespecialiseerd in toegepast onderzoek naar polymeren. Met innovatieve 

technieken worden hier polymeren gedetailleerd geanalyseerd en 

gekarakteriseerd. Het bedrijf heeft ook een pilot plant waar op kleine 

schaal nieuwe polymeren kunnen worden gemaakt. API bevindt 

zich op de top van de golf van innovatieve bedrijven die kennis op 

polymeergebied praktisch toepassen. API signaleert dat de hele garen- en 

kunststoffenindustrie gericht is op vergroening. Het bedrijf heeft zelf 

geen installaties op industriële schaal, maar ontwikkelt producten in 

deze richting voor anderen. 

In 2006 werd Methanor uiteindelijk gesloten vanwege de hoge 
aardgasprijzen in Europa. Ingenieur Sieb Doorn, die ooit bij Methanor 
als technoloog had gewerkt, bedacht een nieuw proces voor Methanor, 
waardoor er maar weinig aan de fabriek zou moeten worden veranderd. 
Paul Hamm en Sieb Doorn waren het eens over het punt dat het 
probleem niet alleen lag in het te dure gas, maar ook in het gebruik 
van het verkeerde gas. Van aardgas werd overgestapt op synthesegas, 
gemaakt uit biomassa, dat weliswaar duurder maar ook groen is. 
Sieb Doorn ontwikkelde een proces voor het omzetten van het residu 
glycerol – dat vrijkomt bij de verestering en als bijproduct uit de 
biodieselproductie – naar biosynthesegas dat eenvoudig is om te zetten 
naar biomethanol. Deze biomethanol was niet alleen groen, maar ook 
nog een tweede generatieproduct, aangezien het uit een residu wordt 
geproduceerd.

In 2006 werd een tender uitgeschreven voor de overname van de fabriek. 
Russische partijen namen deel in de tender, vanwege hun ‘stranded gas’ 
in Siberië. Daarnaast waren ook Iraniërs geïnteresseerd in een overname 
van de fabriek die als werkende fabriek toch 350 miljoen waard was. 
Paul Hamm vroeg tevergeefs om uitstel om zo de methanolproductie 
voor Nederland te behouden. Daarop besloot Hamm om er persoonlijk 
in te investeren, waarbij ook E-concern van Ad van Wijk meedeed, 
het Japanse concern Teijin, dat al in Delfzijl actief was in de Twaron 
productie (overgenomen van AkzoNobel) en de Investerings- en 
Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM), die snel 
wist te acteren. Naast vergroening zagen de partijen natuurlijk ook een 
zakelijke kans. Tot groot genoegen van de vorige eigenaren kochten 
Hamm en partners de fabriek voor de neus van de andere partijen. 

De nieuwe eigenaren hadden het voordeel dat de methanolmarkt op 
dat moment sterk was, maar tevens het nadeel dat er geen personeel 
meer aanwezig was. Toch startte Sieb Doorn de fabriek in zes dagen op, 
iets dat normaal maanden kost. Met beperkte bezetting runden ze de 
fabriek en draaiden voldoende omzet om een proeffabriek te kunnen 
financieren voor hun nieuwe proces, waarvoor Paul en Sieb de patenten 
hadden. Rob Voncken werd in 2007 als CEO binnengehaald om de 
onderneming verder vorm te geven en het proces door te ontwikkelen. 
De ontwikkeling liep volgens plan en er werd in 2008 overgeschakeld 
naar het nieuwe glycerolproces en de aanzet gegeven voor de bouw van 
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Zo’n ander bedrijf zou bijvoorbeeld Cumapol kunnen zijn, om de hoek. 

Dit bedrijf maakt gespecialiseerde polyesters, op specificatie van de 

klant. De naam is een afkorting van ‘custom made polyesters’. Ook 

Cumapol ontmoet bij zijn klanten een grote vraag naar biopolymeren. 

Het heeft twee kleine productielijnen in gebruik, en bovendien een grote 

productielijn in bezit, die (helaas) niet meer voldoet aan de huidige 

milieueisen. Het is wel een feit dat de markt schreeuwt om nieuwe 

biopolymeren. Ze kunnen echter overal nog maar mondjesmaat worden 

geleverd. Ook in Noord-Nederland.

Opmerkelijk genoeg zijn er nog maar nauwelijks dwarsverbindingen 

tussen chemie en agro. Iets wat overigens ook elders in Nederland en in 

de rest van de wereld nog nauwelijks van de grond is gekomen. Sunoil 

zet zijn afgewerkte glycerine niet af aan BioMCN: de grondstof voor 

BioMCN wordt aangevoerd per schip. Cumapol zoekt leveranciers voor 

biobased grondstoffen – in Frankrijk. De suikers van SuikerUnie en het 

zetmeel van AVEBE hebben hun weg nog niet gevonden naar Noordelijke 

fabrieken van bioplastics, maar dat lijkt een kwestie van tijd. De biobased 

economy staat nog maar in de kinderschoenen, er is nog een lange weg 

te gaan. 

Logistiek

‘Een jaar of zes, zeven geleden was hier niet veel te doen, zeg maar dat 

het jarenlang een dooie boel was, maar nu bruist het van de activiteiten’, 

zegt Harm Post, directeur van Groningen Seaports (Delfzijl en 

Eemshaven). Energie is de gemeenschappelijke noemer van die activiteit.

Het meest zichtbaar is de bouw van drie grote kolencentrales aan 

de Eemshaven. Niet goed voor de CO2-uitstoot, wel goed voor de 

elektriciteitsvoorziening van Nederland. Om de financiële gevolgen van 

de uitworp van CO2 zo veel mogelijk te matigen, treffen al die centrales 

uitgebreide voorzieningen om houtsnippers (pellets) mee te stoken. 

Omdat onbewerkte houtpellets problemen opleveren, worden ze eerst 

voorbehandeld via torrefactie. Bij dat proces worden de pellets verhit tot 

zo’n 250 oC, waarbij ze grotendeels verkolen. Deze torrefactiekorrels 

(een andere naam is biokolen) vormen ook de grondstof voor andere 

bewerkingen. Zo gaat BioMCN ze gebruiken voor zijn nieuwe 

methanolfabriek.

Behalve steenkool en hout worden ook op grote schaal elektriciteit 

en (in de toekomst) aardgas in de Eemshaven aan land gebracht. Er 

liggen grote kabels die Nederland onder andere verbinden met de 

Noorse waterkrachtcentrales. Dat is van belang voor de continue 

voorziening met elektriciteit, zeker als het aanbod van elektriciteit sterk 

wisselt (zoals bij windparken). Een aardgasleiding gaat de Eemshaven 

verbinden met Noord-Duitsland en indirect met Rusland, zodat ook de 

aardgasvoorziening voorlopig wordt veilig gesteld en het Noorden haar 

rol als nationale en internationale gasleverancier kan blijven vervullen. 

Dan komt er ook nog een grote olieterminal. En tenslotte ontwikkelt 

de Eemshaven zich tot uitvalsbasis voor de bouw van windparken op de 

Noordzee.

De nadruk gaat dus voorlopig liggen op energie-import. Met de 

opmerking dat de kwetsbare Waddenzee er ongeveer tegen aan ligt. 

Voor die energie-import biedt Groningen Seaports ruimschoots 

mogelijkheden. De nadruk bij de import van biomassa zal liggen op 

energiegrondstoffen, zoals houtpellets, of halffabrikaten gemaakt in 

de productielanden, zoals torrefactiekorrels of pyrolyseolie. Maar er is 

natuurlijk ook altijd de mogelijkheid dat Rusland die houtpellets zelf zal 

gaan vergassen en dat gas exporteert.

Naarmate de biobased economy zich verder ontwikkelt is er nóg een 

mogelijke functie van de zeehavens in Noord-Nederland: export. Een 

biobased economy haalt een maximum aan waardevolle stoffen uit 

de oogst. Er zullen daarbij altijd stoffen overblijven die lokaal niet 

kunnen worden afgezet. Met een haven om de hoek kan de producent 

die aanbieden op de wereldmarkt. Dat verbetert de economische 

mogelijkheden van een lokale Noordelijke biobased economy. 

Die wereldmarkt is omgekeerd natuurlijk ook aanwezig door de 

mogelijkheid van import van agrarische grondstoffen uit de rest van de 

wereld. Dat is goed, zegt Johan Sanders, hoogleraar in Wageningen. De 

boeren in Noord-Nederland krijgen daardoor een aansporing om zich 

maximaal in te spannen, wat de economie opnieuw ten goede komt.

Kortom, de aanwezigheid van zeehavens in Noord-Nederland lijkt een 

sterk pluspunt in de biobased economy. Het noodzakelijke samenspel 

van agro, chemie en logistiek krijgt daardoor een extra dimensie.

Energie

Energie zal in de biobased economy nog jaren een belangrijke rol 

spelen, zeker in Noord-Nederland. In de waardepiramide van groene 

grondstoffen vormen energie en biobrandstoffen de brede noodzakelijke 

basis. Voor een goede verwaarding van de oogst moeten álle 

componenten worden afgezet, ook de stoffen waar in de industrie geen 

vraag naar is en die uiteindelijk zijn om te zetten in energiedragers zoals 

lokaal te gebruiken biogas.

Het Noorden speelt in Nederland een voortrekkersrol in de ontwikkeling 

van een biogassector. Hier staan de meeste biogasvergisters van het 

land; hier experimenteert men het meest. Hier neemt men initiatieven 

een commerciële fabriek. In 2009 ging E-concern failliet, wat BioMCN 
bijna de nek kostte. Waterland nam daarop met een groot pakket 
aandelen een meerderheidsbelang. Nederlands eerste en Europa’s 
grootste duurzame fabriek voor grootschalige bioproductie kon weer 
verder. En straks staat er een tweede naast, mits Europa over de brug 
komt en de implementatie van de Europese duurzame-energiewetgeving 
ter hand neemt. 

‘We voelen ons hier prima thuis’, zegt Rob Voncken, de huidige CEO van 
BioMCN. ‘De locatie is uitstekend met de grote haven voor aanvoer van 
biomassa en export van onze producten. Energy Valley en de Provincie 
Groningen zijn zeer ondersteunend en de NOM denkt proactief met ons 
mee. Ze zijn mede inspirator van ons ‘Woodspirit’ project – bio-methanol 
productie op basis van afvalhout – en zijn ons op alle mogelijke 
manieren behulpzaam. Kortom er bestaat hier een sterk team in het 
Noorden voor ondersteuning van bedrijven als BioMCN.’

BioMCN is met haar grote biomethanolproductie niet alleen het 
grootste bedrijf in de Nederlandse biobased economy, maar zelfs in de 
wereld. ‘En we blijven dat nog jaren, als ons ‘Woodspirit’ project voor 
een biomethanolfabriek uit houtpellets doorgaat,’ zegt Rob Voncken. 
Waarschijnlijk neemt Europa daar in de loop van 2012 een beslissing 
over. Er zijn vanuit Nederland drie duurzame projecten ingediend bij 
Europa, een windpark op zee, een offshore kooldioxideopslag (CCS-
carbon capture storage) project en het nieuwe biomethanolproject van 
BioMCN. Van die drie projecten ligt het Woodspiritproject het beste in 
de lijn van de biobased economy, en voor Noord-Nederland is het het 
meest interessant. Niet alleen omdat er tweede generatie biobrandstof 
van wordt gemaakt, maar ook omdat het grootste deel van de 
biomethanolproductie kan worden ingezet om er groene kunststoffen, 
cosmetica (groene dimethylether, een drijfgas voor spuitbussen dat de 
atmosfeer niet belast) en nog vele andere groene basisproducten van te 
maken.’

‘In de groene chemie heb je twee concepten voor het maken van 
chemische producten,’ zegt Rob Voncken, ‘de fermentatieroute en de 
vergassingsroute tot synthesegas die wij bij BioMCN volgen. Binnen 
de fermentatieroute kun je de ingewikkeldste chemische producten 
maken. Maar wij gaan de andere lijn volgen. Via die route kun je vanuit 
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om tot een infrastructuur voor biogas te komen: hetzij door afzet van 

gezuiverd biogas in het bestaande gasnet, hetzij door de bouw van aparte 

biogasnetwerken. Dat aantal Noord-Nederlandse biogasvergisters 

valt echter volledig in het niet bij de activiteiten in Nedersaksen aan de 

andere kant van de grens. Daar staan al 1300 van deze vergisters. Ten 

oosten van de grens zijn de individuele boeren verder met het exploiteren 

van de onderkant van de waardepiramide dan aan onze kant van de 

grens. Ook maken ze veel natuurlijke isolatiematerialen uit groene 

grondstoffen als hennep en vlas. En ze hebben allemaal zonnepanelen 

op hun dak. In Noord-Nederland lijken we echter verder met hoger in de 

waardepiramide gelegen projecten. 

We moeten ons realiseren dat biogas slechts een betrekkelijk klein 

aandeel kan leveren in de energievoorziening. Als we alle boerderijen 

in het land met biogasvergisters zouden uitrusten, nemen ze samen 

nog maar een paar procent van de nationale gasmarkt voor hun 

rekening. Direct gebruik in de buurt van de boerderij (zoals nu door 

elektriciteitsproductie, later misschien voor de energievoorziening 

van kleinschalige agrarische industrie) biedt echter perspectief. Voor 

de biobased economy is vergisting tot biogas van groot belang, omdat 

daarmee waarde wordt gegeven aan het laatste deel van de oogst. En 

als methode van afvalverwerking. In de biobased economy bestaat in 

principe geen afval meer: alle onderdelen van de oogst zijn te verwerken, 

inclusief afval zoals mest die ontstaat bij de diverse verwerkingsstappen. 

Vergisting van nevenproducten tot biogas is de noodzakelijke afronding 

van de biobased economy. Voor drogere stromen kunnen we in plaats 

van vergisting ook denken aan andere processen met net zo’n functie, 

zoals pyrolyse. 

Gezuiverd biogas kan net als industrieel vergaste biomassa (via de 

syngas-route naar ‘synthetisch aardgas’) worden verkocht als ‘groen 

gas’. Een belangrijke mogelijkheid voor gebruik van dit groene gas is als 

transportbrandstof. Groen gas is chemisch vrijwel identiek aan aardgas, 

en kan dus in alle aardgasmotoren worden gebruikt. Op een aantal 

plaatsen, onder meer in Friesland, worden proeven genomen met groen 

gas als motorbrandstof, bijvoorbeeld in vrachtwagenparken. Daar is nog 

een wereld te winnen.

Qua volume zal de Noordelijke energiesector het in de eerste plaats 

moeten hebben van importen: elektriciteit (via kabels onder de 

Noordzee), aardgas (via de Nordstream gasleiding), steenkool voor 

de nieuwe elektriciteitscentrales, tot torrefactiekorrels bewerkte 

houtpellets, en misschien LNG. Ook al hebben veel van deze importen 

geen directe relatie tot de biobased economy, ze maken wel de aanleg 

van een zeer goede infrastructuur nodig waarvan de biobased economy 

later zal kunnen profiteren. Zoals biogas gestimuleerd kan worden 

door gebruik te maken van het goede aardgasnet, zo kunnen ook kleine 

warmte/krachtcentrales (bijvoorbeeld op biogas) baat hebben bij een 

zeer goed elektriciteitsnet en/of warmtenet .

Een mogelijke verbinding tussen de energiesector en de biobased 

economy loopt verder via de productie van synthesegas, kortweg ook 

syngas genoemd. Syngas ontstaat door verhitting van koolstofhoudend 

materiaal met een beetje water en zuurstof tot ca. 1000 oC. Het gevormde 

gas bestaat voor een belangrijk deel uit waterstof (H2) en koolmonoxide 

(CO), afhankelijk van uitgangsmateriaal en reactieomstandigheden. 

Syngas wordt in de chemische industrie verwerkt tot allerlei producten, 

bijvoorbeeld plastics en vloeibare brandstoffen. Het is om te zetten in 

methaan (CH4) en in die vorm in het aardgasnetwerk te leiden. Het is te 

verbranden en daarbij te gebruiken voor de elektriciteitsproductie. En het 

proces van BioMCN loopt via (bio)syngas, ze maken er (bio)methanol 

van. Het uitgangsmateriaal voor syngas kan een fossiele grondstof zijn, 

zoals steenkool of aardolie – maar ook biomassa. En daar ligt de relatie 

tot de biobased economy. In het verleden is dit proces overigens veel 

toegepast door landen die geen toegang hadden tot aardolie, zoals Zuid-

Afrika (tijdens de boycot) en Duitsland (in de oorlog) die langs deze weg 

grote hoeveelheden brandstoffen en chemicaliën maakten.

In zijn huidige proces zet BioMCN glycerine om in biosyngas, dat 

wordt omgewerkt tot biomethanol. In zijn nieuw te bouwen fabriek 

wil BioMCN biosyngas maken uit geïmporteerde torrefactiekorrels 

(dezelfde die ook in een kolencentrale kunnen worden verstookt). Uit dit 

biosyngas kan weer biomethanol worden gemaakt, maar de flexibiliteit 

van syngas maakt ook andere eindproducten en een andere chemie 

mogelijk. Hiermee openen zich de mogelijkheden naar een biobased 

chemisch cluster.

Al met al vormt een goede en grote energiesector, zoals die nu in Noord-

Nederland wordt opgebouwd, een van de voorwaarden waaronder een 

biobased economy kan opbloeien.

Kennis

Kennis vormt de sleutel tot de biobased economy. Zonder kennis geen 

duurzaamheid, geen verwerking van groene grondstoffen en geen 

nieuwe biobased bedrijvigheid. Hoe staat het met de beschikbaarheid 

van kennis in Noord-Nederland?

Eigenlijk is die vraag in deze vorm niet te beantwoorden. Kennis is 

internationaal. Wetenschappers zijn wel bij een universiteit in dienst 

en doen daar hun onderzoek, maar ze publiceren in internationale 

tijdschriften en maken dus tevens deel uit van een internationale 

groen synthesegas uit afval (hout maar ook andere producten) allerlei 
groene bouwstenen maken. Synthesegas als basis voor de groene 
chemie is onze filosofie voor de bioraffinage en ons uitgangspunt voor 
het totale business concept. Je kunt behalve biomethanol ook andere 
groene chemische bouwstenen als bio-ethanol en biobutanol maken. 
Bio-ethanol via fermentatie uit suiker (riet èn bieten) is niet goedkoper 
dan via de synthesegasroute en zeker niet als je tweede generatie 
grondstoffen wilt gaan maken uit stengels en ander afval. Bovendien 
staan de meesten van die tweede generatie ontwikkelingen nog in de 
kinderschoenen. Ons concept via synthesegas staat als een huis. Laten 
we het zo zeggen: ‘er is geen heilige graal’; welke route je kiest is van 
vele zaken afhankelijk, niet alleen van wat je wilt maken en de stand van 
de technologie, maar ook van beschikbaarheid en prijzen van groene 
grondstoffen. Het is net als met de auto. Of je nu benzine, methanol of 
elektriciteit gebruikt voor de aandrijving, het gaat uiteindelijk om de well 

to wheel performance voor het specifieke gebruik.’

‘We denken ook aan de langere termijn,’ zegt Rob Voncken, ‘de 
veel langere termijn zelfs. Want je kunt ook biomethanol maken uit 
kooldioxide en water onder invloed van zonlicht. Daarom participeren 
wij in het Bio Solar project uit Wageningen (van de WUR) en denken aan 
hergebruik van kooldioxide (CCR-carbon capture re-use) voor dit doel. En, 
hoewel dat nog ver weg is, denken we toch aan de eerste resultaten rond 
2020.’ 

Algen in het Noorden

Onderzoek aan algentechnologie wijst uit dat deze technologie 
grote mogelijkheden voor het Noorden kan bieden. Niet alleen voor 
teelt in zout of brak water, maar ook in zoet water. Algen leveren 
eiwitten, vetten en koolhydraten en vragen voor hun groei alleen maar 
warmte, kooldioxide en de nutriënten in onze menselijke, dierlijke 
en plantaardige afvalstromen. Optimisten beweren dat algen wel tot 
20% van de Nederlandse energiebehoefte zouden kunnen vervullen. 
Onderzoek en businessplannen gaan hand in hand.
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gemeenschap van onderzoekers. De tophoogleraar kan, net als de 

topvoetballer, een aanbod krijgen uit het buitenland en volgend jaar 

vertrekken (of aankomen).

Bovendien heeft niet één kennisinstelling alle wetenschappelijke en 

technologische kennis in huis om de biobased economy op te bouwen. 

Het Noorden kent één universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen 

(RUG), breed georiënteerd, maar bijvoorbeeld niet gespecialiseerd in 

landbouw. Noord-Nederland heeft geen technische universiteit voor 

het doen van procestechnologisch onderzoek. Landbouwkundige 

kennis is in Nederland geconcentreerd in Wageningen Universiteit en 

Researchcentrum (WUR), maar wel weer verspreid over het land met 

proefstations en hbo-opleidingen als Van Hall Larenstein in Leeuwarden. 

Voor specifieke projecten zoekt de RUG vaak contact met de WUR en 

met de (technische) Universiteit Twente (UT) en ook met de Radboud 

Universiteit in Nijmegen. 

Om de potentie van de Noordelijke kennis te peilen moeten we eigenlijk 

kijken naar de aanwezigheid van sterke onderzoeksgroepen, en de 

verbinding van deze groepen met het bedrijfsleven waaruit commercieel 

toepasbare projecten moeten voortkomen. Een sterk punt is bijvoorbeeld 

het Carbohydrate Competence Centre (CCC), waarin RUG, WUR en 

Universiteit Utrecht samenwerken met TNO, Hanzehogeschool en 

zeventien bedrijven in de sector agrofood, zoals AVEBE, Agrifirm, Cosun 

en FrieslandCampina. In dit centrum gaan tientallen miljoenen Euro’s 

om in ontwikkelingsprojecten aangestuurd door het bedrijfsleven, 

dus op zoek naar processen en producten die het bedrijfsleven direct 

kan toepassen. CCC onderzoekt bijvoorbeeld nieuwe prebiotica op 

basis van melksuiker (lactose), nieuwe plastics op basis van zetmeel, 

voorbehandeling van biomassa, en aardappelrassen met een langzamer 

vertering. De RUG is primair betrokken via Prof. Lubbert Dijkhuizen 

van het Groninger Instituut voor Biomoleculaire wetenschappen en 

Biotechnologie, tevens wetenschappelijk directeur van CCC. Een andere 

veelbelovende ontwikkelingslijn, het maken en polymeriseren van 

kunststoffen door micro-organismen, is de basis van het onderzoek door 

prof. Katja Loos van het Zernike Institute for Advanced Materials (ZIAM). 

Het Stratingh Instituut van de RUG verricht onderzoek aan complexe 

chemische systemen, en ook dat kan tot interessante toepassingen 

leiden.

Het model van het CCC is in een paar jaar zó succesvol gebleken dat er 

wordt gewerkt aan de oprichting van een soortgelijk centrum, nu op het 

gebied van eiwitten (proteïnen), een PCC. Ook bij dit centrum, met de 

WUR als wetenschappelijk zwaartepunt, zal de RUG betrokken zijn. 

Vergelijkbaar met het CCC, maar dan op het gebied van water, is het in 

Leeuwarden gevestigde Top-Tech Instituut Wetsus dat werkt op basis 

van vragen uit het bedrijfsleven. Dit instituut houdt zich bezig met 

vele soorten watertechnologie, waaronder terreinen die raken aan de 

biobased economy zoals kweken en oogsten van algen, geavanceerde 

waterzuivering en scheidingstechnologie, vooral met behulp van 

membranen.

De biobased economy heeft wetenschappelijke kennis echter niet 

alleen nodig voor nieuwe productontwikkeling. De biobased economy 

zal immers maatschappelijke veranderingen over een breed veld in 

beweging zetten; wetenschappelijke kennis kan op alle betrokken 

terreinen nuttig zijn. Ook daarin voorziet de RUG, als brede en klassieke 

universiteit. Ruimtelijke wetenschappen zijn bijvoorbeeld van belang, 

omdat het platteland zich op een andere manier kan gaan ontwikkelen, 

en rechtswetenschappen moeten een bijdrage leveren, vooral rond 

energierecht en afvalwetgeving. Ongetwijfeld zullen er in de toekomst 

dwarsverbanden optreden met dat andere zwaartepunt van de RUG: het 

thema ‘healthy ageing’, het op gezonde wijze ouder worden. 

Behalve wetenschappelijk onderzoek is natuurlijk ook de toepassing 

daarvan van groot belang. RUG en de Noordelijke hogescholen 

(Hanzehogeschool, Van Hall Larenstein, NHL, Stenden) leiden ook 

de mensen op die straks de biobased economy moeten gaan vorm 

geven. Een interessant recent initiatief (BiobRUG) speelt daarop in. 

BiobRUG moet een transferpunt worden tussen wetenschap en regionale 

midden- en kleinbedrijven. Om dit te bereiken is een leerstoel ingesteld 

in de technische bedrijfskunde voor de biobased economy, gericht op 

overdracht van kennis en technologie naar het midden- en klein bedrijf, 

innovatiemanagement, en ontwerp en ontwikkeling van creativiteit. 

Maandelijks zullen discussies worden georganiseerd over interessante 

ontwikkelingen in een zogenoemde versnellingskamer. De wetenschap 

heeft de hand uitgestoken naar het bedrijfsleven. De universiteit denkt 

aan een vergelijkbare leerstoel, net als bij de Faculteit Technische 

Bedrijfskunde, op het gebied van maatschappij en biobased economy 

(Biobased Society).

Zwaktes in de uitgangspositie

Een strategie voor de biobased economy moet niet alleen zijn gebaseerd 

op het koesteren van sterke punten, maar moet ook een scherp oog 

hebben voor de zwakke punten. Want het verhelpen van zulke zwaktes 

is vermoedelijk net zo belangrijk voor een goed eindresultaat als het 

koesteren van de sterktes. Maar het aangeven van zwaktes is een stuk 

moeilijker dan het uitmeten van sterktes. Toch doen we daartoe een 

poging.

Van de bijna honderd bedrijven die bij Technologisch Topinstituut voor 
duurzaam wateronderzoek Wetsus in Leeuwarden zijn betrokken, zijn er 
zeker 15 geïnteresseerd in de ontwikkeling van algentechnologie voor 
industriële doeleinden. Op dit gebied coördineert en organiseert Wetsus 
precompetitief onderzoek, vaak fundamenteel en soms meer toegepast. 
Het onderzoek wordt gedaan door promovendi aan universiteiten in 
Wageningen en Brno (Tsjechië), en uiteraard in Leeuwarden zelf. De 
deelnemende bedrijven betalen voor het onderzoek en gaan verder 
met de resultaten. Anthony Verschoor, zelf werkzaam bij Ingrepro, een 
industriële algenkweker in Borculo, coördineert het algenthema bij 
Wetsus en begeleidt de promovendi.

Gedeeltelijk met kennis uit Wetsus ontwikkelde hij bij Ingrepro de 
AlgenBioreactor (ABR), bedoeld voor waterzuivering (effluent polishing). 
De algen zitten hierin opgesloten in gelbolletjes, waarin ze zeer efficiënt 
voedingsstoffen (nutriënten) opnemen uit het water en daarbij nuttige 
biomassa maken. Algen hebben niet veel nodig: koolstofdioxide, zoet, 
brak of zout water en nutriënten. Geef ze dat en ze groeien veel sneller 
dan gewassen op het land. Per oppervlak leveren ze hierdoor meer olie, 
eiwit en koolhydraten dan landplanten, binden meer kooldioxide en 
produceren meer zuurstof. En ze leven van de voedingsstoffen die zich in 
vele soorten afval- en reststromen bevinden. Makkelijke klanten dus. 

Zo eenvoudig is het echter niet want in vrijwel alle gevallen kan 
de technologie nog aanzienlijk worden verbeterd. Dit varieert van 
verbeteringen in de kweektechnologie zelf tot verwerking van de 
biomassa, inclusief oogst en verwaarding van de verschillende 
componenten (bioraffinage). Daarom omvat het algenthema bij 
Wetsus acht verschillende gebieden die allemaal belangrijk zijn voor 
de algentechnologie, bestaand uit: zuurstofverwijdering en optimale 
toediening van kooldioxide in fotobioreactoren en optimalisatie van
de fotosynthese-efficiëntie; het oogsten van algen voor olie-extractie 
(bijvoorbeeld door uitvlokken, soms gevolgd door centrifugeren), het 
opwerken van eiwitten en de optimalisatie van vetproductie. Daarnaast 
wordt gewerkt aan scenariostudies en de ontwikkeling van biofilms van 
algen op membranen. De deelnemende bedrijven hebben recht op de 
resultaten van al deze onderzoeken.
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Een biobased economy  
 in Noord-Nederland:  
de uitgangspositie

Ten eerste valt op dat het aandeel innovatief midden- en kleinbedrijf 

in de Noordelijke biobased economy relatief klein is. Er is geen grote 

constante stroom van ondernemende jonge mannen en vrouwen 

die met een veelbelovend project afstuderen van de Noordelijke 

kennisinstellingen en op basis daarvan een eigen bedrijf beginnen. 

Bioclear is één van de weinige voorbeelden van een bedrijf dat zo is 

gestart en uitgegroeid tot een succesvol bedrijf. Misschien kunnen 

Grassa en Biosys, met een wat andere voorgeschiedenis, volgen. Een 

soort Silicon Valley waar de vernieuwers op elkaar schouders staan en 

daardoor voor grote dynamiek zorgen, maar dan op het gebied van 

de biobased economy, zit er momenteel voor Noord-Nederland (nog) 

niet in. Vernieuwingen vinden meer plaats samen met grote gevestigde 

bedrijven; maar grote bedrijven zijn doorgaans voorzichtiger en hebben 

vaak kleine bedrijven nodig als aanjagers van nieuwe ontwikkelingen.  

De Centra voor Open Chemische Innovatie (COCI’s) die men wil vestigen 

in het hele land, en ook in Noord-Nederland, kunnen we zien als een 

poging om zo’n dynamiek op gang te brengen.

Vernieuwingen, zo blijkt uit de historie, hebben vaak een lange 

aanlooptijd. Vernieuwers moeten door een periode heen van 

experimenteren en onzekerheid, van pioniersgeest en het overwinnen 

van weerstanden, om tot succes te komen. Het helpt als zij zich 

daarbij gesteund weten door een gelijkgestemde groep – mensen 

die zij ontmoeten op discussieavonden en in fora, met wie zij samen 

optrekken bij het verdedigen van hun plannen voor een sceptische 

beoordelingscommissie, of met wie zij het glas kunnen heffen bij de 

eerste successen. De biobased economy is typisch een veld waar dit vaak 

onderschatte sociale aspect van innovatie een belangrijke rol kan spelen. 

Het helpt de pioniers, die ’s avonds hun boekhouding doen, te weten dat 

zij makkers hebben met wie zij samen optrekken.

Het sociale aspect is bij de biobased economy des te belangrijker 

omdat hier mensen uit geheel verschillende sectoren samen moeten 

leren optrekken. Agro, chemie en logistiek moeten als economische 

sectoren leren samenwerken, geïnspireerd door wetenschappers die 

nieuwe producten of processen hebben ontdekt. Maar de chemisch 

technoloog is niet de meest voor de hand liggende gesprekspartner voor 

de aardappelboer, en de directeur van Groningen Seaports bezoekt niet 

de RUG voor een update in katalyse en de industriële mogelijkheden 

van deze vindingen. En toch zullen deze partijen elkaar moeten leren 

verstaan en zelfs vertrouwen om de biobased economy van de grond te 

krijgen. 

De coöperatieve organisatie van de Noordelijke agrosector kan in dit 

opzicht een voordeel zijn: boeren zijn het gewend, met elkaar en met de 

directie van hun coöperatie de strategische kansen voor hun bedrijf te 

bespreken. Zij weten al jaren dat de ontwikkeling van nieuwe producten 

uit aardappelmeel of bietenpulp essentieel is voor de toekomst van de 

sector – en wanneer het perspectief van de biobased economy duidelijker 

vorm krijgt, kan daarom in elk geval in agrarische kring de noodzakelijke 

esprit de corps ontstaan van waaruit bijvoorbeeld de agrowereld de sector 

chemie kan inspireren.

Niet dat in het Noorden te weinig gebeurt. De chemische sector met als  

boegbeeld BioMCN is nadrukkelijk aanwezig in de Noordelijke ontwik-

ke lingsplannen. Maar er is in de route naar de Noordelijke biobased 

economy op dit moment (nog) te weinig samenhang.  

Chemie en agro beginnen elkaar nog maar net te ontdekken, terwijl 

nauwe samenwerking tot aan complete integratie toe het kenmerk van de 

biobased economy is. Samenhang en samenwerking zijn sleutelwoorden 

voor de nabije toekomst.

Samenhang en samenwerking kunnen gestalte krijgen in een 

gemeenschappelijk plan: één doel, één richting plus een uitwerking 

in stappen. Een roadmap, in modern Nederlands. De NOM heeft het 

voortouw genomen bij het opstellen van zo’n roadmap voor de regio. 

Die bespreken we in het volgende en laatste hoofdstuk.

Ingrepro van Anthony Verschoor levert ook de algen voor de kweekvijver 
van AkzoNobel in Delfzijl. Essent levert kooldioxide uit de centrale 
als voeding voor de algen en wil de geproduceerde olie inzetten als 
bijstook in de eigen centrale. AkzoNobel heeft volgens Hans Feenstra, de 
‘algenman’ bij AkzoNobel, het plan de onverzadigde vetzuren die uit de 
algen kunnen worden gewonnen te gebruiken als onderdeel voor nieuwe 
biocoatingsproducten, met name nieuwe bio-alkydverven. ‘De lat ligt 
hoog,’ zegt hij, ‘coatings zijn performance producten. Wij kiezen voor 
hogere toegevoegde waarde en verwachten binnen vier jaar resultaten.’

Bij Algae Food & Fuel, een joint venture van BioSoil en Tendris, startte 
in 2008 een algenkwekerij in zoet water op basis van agrarische 
reststromen in Hallum. Arnout van Diem van BioSoil zegt erover: 
‘Biogasvergisting en warmtekrachtkoppeling leveren warmte, 
elektriciteit, kooldioxide en in eigen huis geproduceerd digestaat 
(voor de nutriënten) in een fotobioreactor die bestaat uit 4 bassins van 
20 kubieke meter en 3 vijvers. In een continuproces worden de algen 
gekweekt onder gecontroleerde condities met behulp van onderwater 
geplaatste LED-lampen. De concentratie van de te oogsten algen 
gebeurt door middel van een gepatenteerde voorscheiding van de algen 
op zwaartekracht (met een coallescor) waardoor de concentratie van 
de algen – altijd het moeilijke punt – 50 tot 100 maal zo hoog wordt en 
dat concentraat wordt vervolgens ingedikt door centrifugering. Op die 
manier maken we 7 ton pasta met 20 tot 25% droge stof.’ Het bedrijf 
maakt veevoeder waaronder likstenen die vitaminen en mineralen 
bevatten. In dezelfde sfeer ligt het ‘algensnoepje’ voor paarden en 
kippen. AFF laat haar algen nog geen chemische basisproducten 
maken. Een volgende fase wordt gerealiseerd bij Acrres, een 
demonstratieboerderij van Wageningen UR en Eneco in Lelystad.

Vervolg Algen in het Noorden op pagina 44



Hoe, en in welke richting moet Noord-Nederland zich ontwikkelen 

om als regio een rol te spelen in de komende biobased economy? 

Een sterk gevoel van eenheid en een gezamenlijk doel voor ogen, 

gerichte investeringen en opbouw van de benodigde kennis. 

Een forse taak waar een duidelijk plan, een roadmap, voor nodig is. 

De NOM heeft er – samen met een groot aantal partijen – een  

opgesteld. Er staat al aantal concrete plannen op stapel.  

Gedacht wordt aan een Platform voor de Biobased Economy voor 

Noord-Nederland en een boegbeeld dat de biobased economy in het  

Noorden kan trekken en over het voetlicht brengen. Een regionale 

invulling van het Nationale Biotransitiehuis. Er zal veel geld nodig 

zijn om de transitie van het Noorden tot stand te brengen.

3.  De Noordelijke  
roadmap

Nu stappen zetten
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De Noordelijke roadmap

Een roadmap is een route, een weg naar een doel. Voor een roadmap 

hebben we drie dingen nodig. Ten eerste moeten we een (eventueel ver 

verwijderd) doel hebben, een positie die wij willen bereiken, een punt op 

de horizon. Alle partijen met wie we op weg willen gaan, moeten in grote 

lijnen dit zelfde doel hebben. Ten tweede moeten we ervan overtuigd 

zijn dat er begaanbare wegen zijn naar dat doel, op grond van een 

analyse van onze uitgangspositie en van de problemen die nog moeten 

worden opgelost. Misschien zullen we het doel wel langs een andere 

weg bereiken dan we nu voor ogen hebben, misschien uiteindelijk zelfs 

met andere reisgenoten – maar de overtuiging bij alle partijen dat het 

doel haalbaar is, is op zo’n moment van belang. En ten derde moeten we 

concrete stappen voor ogen hebben, stappen die we nú willen zetten om 

de reis te beginnen.

Het doel

Noord-Nederland wil zich in Europa een toonaangevende positie 

verwerven in duurzaam gebruik van groene grondstoffen en hergebruik 

van groene rest- en nevenproducten. Dat doel kunnen we concreter 

maken in een aantal subdoelen. 

Het eerste subdoel is het vergroenen van producten en 

productieprocessen. Producten die we nu uit fossiele grondstoffen 

of op andere onduurzame manieren maken, gaan overschakelen op 

groene grondstoffen. Voor processen die veel energie vergen of veel 

afval produceren, ontwikkelen we milde, groene alternatieven. Nieuwe 

biobased business cases maken het idee van de biobased economy 

concreet.

Het tweede subdoel is het verleggen van de focus naar het maken 

van hoogwaardige duurzame materialen. Voorbeelden daarvan zijn 

bioplastics, vezels, composieten, lijmen, coatings, verpakkingen, 

verbeterde voedingsmiddelen, en alle biochemicaliën die daarbij van pas 

komen. Bestaande industrieën (agro, food, papier en chemie) kunnen 

deze hoogwaardige materialen ontwikkelen.

Het derde subdoel is het benutten van de grote agrarische sector in 

de regio voor de ontwikkeling van nieuwe producten en innovatieve 

toepassingen: bouwmaterialen, textiel, chemicaliën. Dit is een taak voor 

zowel grote bedrijven als het midden- en kleinbedrijf.

Ten vierde betekent dit, het integreren van ketens van bedrijven, ook over 

de grenzen van sectoren heen. Terwijl bedrijven nu veelal hun processen 

optimaliseren binnen de eigen sector en markten, bieden bioraffinage, 

biokatalyse en bio-energie nieuwe wegen naar gezamenlijk duurzaam 

economisch rendement. 

Het vijfde subdoel is het versterken van de rol van kennis in de Noord-

Nederlandse economie. Ondernemers en onderzoekers worden op die 

manier beter verbonden als gezamenlijke aanjagers van innovatie.

En tenslotte moeten we de mogelijkheden voor Europese samenwerking 

goed benutten. Samenwerkingsverbanden met de Noord-Duitse buren, 

en met andere regio’s in Nederland, zijn daarbij het meest van belang. 

Vier pijlers

Om het doel te bereiken hebben we vier pijlers voor ogen:

1. Gewassen beter verwaarden tot eindproducten

2. Bouwen met koolhydraten en eiwitten

3. Groene bouwblokken voor de chemie

4. Vezels en biopolymeren naar toepassingen brengen

Op al deze gebieden willen we een samenhangende aanpak ontwikkelen. 

Samenhang is hier het sleutelwoord. Die moet onder meer tot stand 

komen door gezamenlijk optrekken van bedrijven, inclusief het midden- 

en kleinbedrijf, kennisinstellingen en overheden. Dat veronderstelt een 

gedeelde visie op haalbaarheid en voordelen van de biobased economy. 

Onderzoeksinstellingen richten zich daarbij niet alleen op fundamenteel 

onderzoek, maar ook – in publiek-private partnerships – op de toepas-

sing daarvan als basis voor waardevolle business cases. Vruchtbaar 

kunnen we gebruik maken van dwarsverbanden tussen projecten op het 

gebied van bio-energie en die op het terrein van biomaterialen en bioche-

micaliën. Bij dat alles moeten we inspelen op de kwaliteiten van de regio 

die wij in hoofdstuk 2 hebben verkend.

Door het opzetten en onderhouden van samenwerkingsverbanden per 

pijler versterken en versnellen we de keten van onderzoek naar concrete 

toepassingen. Dit is het met succes beproefde model van het Carbohy-

drate Competence Centre (CCC). Dat betekent wel versterkte investering 

in meerjarig onderzoek door kennisinstellingen en bedrijven, die de 

nieuwe inzichten breed in de regio kunnen delen. Resultaten van weten-

schappelijk onderzoek worden met goede financiering snel uitgewerkt 

in proefinstallaties en worden daarmee concreet toepasbaar. Per thema 

worden nieuwe centra voor kennisversnelling (‘kennisvalorisatieknoop-



  |  De biobased economy in Noord-Nederland |  45  44

De Noordelijke roadmap

punten’) opgericht die met gerichte programma’s de versnelling van  

de weg van kennis naar toepassing ter hand zullen nemen. 

Structuur en programma zullen er per pijler ruwweg als volgt gaan 

uitzien.

1. Gewassen beter verwaarden tot eindproducten

Op dit gebied is de papier- en kartonindustrie al zeer actief. Verder 

zijn er midden- en kleinbedrijven die met vernieuwende technologie 

of eenvoudig met praktische ideeën nieuwe waarde willen geven 

aan agrarische producten: bedrijven als Grassa, Hempflax, 

Paragon, Dunagro, Curaq, Vortex en anderen. We kunnen ook de 

innovatieve dochter Solanic van AVEBE in dit rijtje plaatsen. Van de 

kennisinstellingen staan WUR en Van Hall Larenstein het dichtst bij  

deze pijler.

Een mogelijkheid voor kennisversnelling op dit gebied is een Fieldlab of 

innovatiewerkplaats. Fieldlabs moeten een concreet centrum worden voor 

experimenten en voor demonstraties van technologie in bijvoorbeeld een 

bestaande fabriekshal. In het centrum kunnen bedrijven en onderzoekers 

landbouwproducten (en ook nevenproducten) bewerken, in eerste 

instantie zoekend naar nieuwe materialen voor de bouw (interieur en 

exterieur). Een Fieldlab moet worden opgezet met bedrijven uit Noord-

Nederland, die ook de producten op de markt willen brengen. 

2. Bouwen met koolhydraten en eiwitten

Op dit gebied zijn vooral de grote coöperaties actief: AVEBE, SuikerUnie, 

FrieslandCampina. De samenwerking van deze bedrijven met de 

wetenschap op het gebied van koolhydraten heeft al vorm gekregen 

in het CCC. Het succes hiervan heeft geleid tot het initiatief om een 

soortgelijk gezamenlijk centrum op te richten op het gebied van 

eiwitten, zowel plantaardige als dierlijke; we kunnen als werktitel de 

naam PCC (Protein Competence Centre, de WUR spreekt over Protin) 

gebruiken. Net als CCC is dit straks een virtueel centrum, waarin 

bedrijven en kennisinstellingen even veel bijdragen aan de kosten, en 

waarin de vragen van het bedrijfsleven leidend zullen zijn. Betrokken 

kennisinstellingen zijn in de eerste plaats WUR en RUG. Twente (UT) 

doet ook mee in dit geheel. Een derde Competence Centrum, waarin 

Twente de leiding heeft, en waarin beide andere universiteiten ook 

meewerken, betreft de thermische vergassing van biomassa via pyrolyse.

Verder zijn er plannen voor twee pilotfaciliteiten in het Noorden om de 

toepassing van wetenschappelijk onderzoek in bedrijven te versnellen. 

De éne houdt zich bezig met (thermisch) drogen, naast (mechanisch) 

ontwateren een belangrijke stap in veel bewerkingen met groene 

grondstoffen. Deze faciliteit gaat DDI (Dutch Drying Institue) heten 

en is straks gekoppeld aan waterinstituut Wetsus in Leeuwarden. De 

andere, de Dairy Campus, wordt hèt innovatie- en educatiecentrum in 

Europa op het gebied van melkveehouderij en de hele zuivelketen. Dairy 

Campus beschikt over een onderzoeks- en innovatieboerderij. Ook de 

Dairy Campus wordt aangestuurd door het bedrijfsleven: hier zetten 

onderzoekers fundamentele onderzoeksresultaten om naar toepassingen 

en bedrijven kunnen hier ook opleidingen onderbrengen. Een directe 

band met het PCC is voorstelbaar.

3. Groene bouwblokken voor de chemie

Net als in pijler 2 ligt hieraan de gedachte ten grondslag ‘agro meets 

chemistry’, maar hier is de benadering vanuit de chemie. Vooral de grote 

chemische bedrijven in Noord-Nederland waaronder AkzoNobel, Teijin, 

FMC zijn op dit gebied actief. Voor de versnelling van kennis in deze 

route denkt men aan het oprichten van een Bio Katalyse Pilot Plant 

(BKPP). Hierbij wordt de RUG betrokken, in de eerste plaats via het 

ZIAM (Zernike Institute for Advanced Materials). Een veel praktischer 

ingestoken project als Biotrip – gericht op productie van polymeren uit 

reststromen van de suikerproductie – past hier ook in. 

4. Van vezels en biopolymeren naar toepassingen

Net als in de eerste pijler gaat het hier om de ontwikkeling van nieuwe 

markttoepassingen, maar ook nu benaderd vanuit de chemie. Betrokken 

bedrijven zijn onder meer Philips en Ten Cate en een reeks midden- en 

kleinbedrijven als Emmlight, Unga Toys en API. Voor de versnelling 

van kennis in deze pijler is er een lopend initiatief om in Emmen een 

incubator faciliteit te ontwikkelen op het gebied van biopolymeren en 

vezels gericht op ‘starters en groeiers’. Uiteindelijk moet Emmen zich 

waarmaken als Centre of Open Chemical Innovation (COCI). Dragers 

van dit initiatief zullen onder meer Teijin, API en Stenden zijn. In het 

COCI krijgen starters de gelegenheid om hun producten en processen 

te ontwikkelen. Bovendien bestaan er mogelijkheden voor gerichte 

acquisities van doorgroeiers. Dit type centra ontwikkelt zich op dit 

moment op meerdere plaatsen in Nederland als kweekvijver voor de 

‘Groene Chemie’.

Drie dragers

Deze plannen kunnen alleen worden verwezenlijkt wanneer we 

tegelijkertijd werken aan versterking van de basis via de dragende 

randvoorwaarden. Er zijn er drie: integratie van ketens, uitbouw van  

bio-energieprojecten en betere toegankelijkheid van kennis.

Vervolg Algen in het Noorden 

Al meer dan 15 jaar actief met micro-wieren (micro-algen) is Robert 
Baard van AquaPhyto, een spin-off van de UvA in Amsterdam. 
AquaPhyto is als grondlegger van de technologie in Nederland met open 
kweeksystemen actief in onderzoek en productie van micro-algen voor 
commerciële doeleinden. Op luchthaven Schiphol heeft AquaPhyto een 
kweeksysteem voor de verwerking van bedrijfswater. De voorbereiding 
wordt getroffen voor opschaling naar 5 hectare, voldoende voor 40 ton/
ha biomassa (droge stof ) op jaarbasis. Robert Baard: ‘Dit wordt het 
eerste grote, commerciële algenproject in Europa. Teijin is een van onze 
investeerders met belangstelling voor het maken van farmaceutische 
producten uit algen voor de Aziatische markt. In het Noorden van 
Nederland onderzoeken wij, samen met de NOM, de mogelijkheden 
om aan de kust bij Harlingen grootschalige teelt in bassins tot stand 
te brengen. In het Noorden is, vooral langs de kust, veel verzilte 
landbouwgrond, daar kunnen algen een alternatief vormen, gekweekt in 
zout of brak water als een soort natte rijstbouw. Er is nog niet besloten 
tot een pilot, welke als basis moet dienen om in ongeveer twee jaar 
commercieel te produceren. We denken daarbij niet aan de productie 
van biodiesel, dat is te laagwaardig, maar wel aan veevoeder en voeder 
voor schelpdieren en we zullen daarvoor gebruik gaan maken van alle 
mogelijke lokale reststromen, waaronder die van slachterijen.’
Tenslotte zijn er nog diverse plannen om in de Eemshaven reusachtige 
bekkens aan te leggen voor energieproductie uit algen. Biodiesel 
dus. Het Noorden is daar erg geschikt voor dank zij overvloedige 
hoeveelheden restwarmte, kooldioxide en reststromen uit de agrarische 
sector en de industrie en ruimte en water. Echter, in het geval van 
grootschalige energieproductie gaat het wel om enorme oppervlaktes 
terwijl ook het oogsten van die algen een kostbare zaak zal worden. 
Dergelijke plannen zijn nog erg vaag en onbestemd, hoewel er wel al 
studies naar zijn gedaan. Wordt van al deze energieplannen slechts een 
klein deel gerealiseerd dan heeft het Noorden er een enorme biobased 
bedrijfstak bij. En anders een aantal kleine en middelgrote innovatieve 
bedrijven in de groene sector. Hoe dan ook, de mogelijkheden ervoor 
zijn in het Noorden ruim voorhanden.
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Integratie van ketens

Integratie van ketens is essentieel voor de biobased economy. In 

principe levert ketenintegratie voordelen op in de vorm van energie- 

en grondstofbesparing, lagere transportkosten, en vermindering van 

de hoeveelheid afval. Maar in concrete gevallen is het vaak niet direct 

duidelijk hoe je die ketens moet integreren. Er ontstaan praktische 

problemen, zoals bij de integratie van energieketens de kwestie van 

leveringszekerheid, en de vraag of je een restproduct ziet als afvalstof 

of als grondstof. Soms moeten bestaande processen ingrijpend 

worden herzien om de voordelen van integratie te kunnen plukken 

– maar het herzien van processen vormt ook één van de grondslagen 

van de biobased economy. Als voorbeeld van het compleet herzien 

van processen kunnen we wijzen op de ontwikkeling van nieuwe 

enzymatische routes voor het maken van antibiotica door een 

consortium van DSM, GistBrocades en Nederlandse universiteiten aan 

het eind van de vorige eeuw. Wat toen gebeurde bij chemische specialties 

zal in de biobased economy in de nabije toekomst op grote schaal gaan 

gebeuren bij bulkchemicaliën.

Er lopen in Noord-Nederland diverse initiatieven van bedrijven en 

overheden, onder meer in de havens. EDG (Eems Delta Green) is de 

aanjager van zulke projecten in de Eemsdelta. Ook het project Biocab, 

op initiatief van Bioclear en uitgevoerd onder de vlag van het Dutch 

Biorefinery Cluster, beweegt zich op dit gebied. Biocab probeert 

integratie tot stand te brengen tussen technologieontwikkeling bij 

het verwerken van reststromen uit biomassa en het vinden van nieuwe 

toepassingen voor chemicaliën, vezels en mineralen die daarbij 

vrijkomen. Werkpakket BioSyn is gericht op anaerobe vergisting van 

reststromen tot waardevolle chemicaliën en wordt getrokken door 

Bioclear. Werkpakket BioFib, getrokken door Bumaga BV, probeert 

waardevolle vezels te winnen uit reststromen. Werkpakket BioNPK, 

getrokken door Cosun, richt zich op het terugwinnen van mineralen 

uit reststromen en sluiting van de mineralenkringloop. In een vierde 

werkpakket BioBus proberen de initiatiefnemers om daadwerkelijk 

BioBusiness te ontwikkelen samen met aanpalende initiatieven en 

sectoren.

Bio-energieprojecten

Bio-energie is belangrijk in de biobased economy, omdat productie 

van biogas en andere bio-energiedragers vaak de sluitsteen is van 

verwaarding van de oogst. Gestimuleerd door Energy Valley zijn er in 

Noord-Nederland vele bio-energieprojecten, waarop het Noorden in 

het kader van de biobased economy moet voortbouwen. Voorbeelden 

daarvan zijn de aanleg van hubs voor biogas, in eerste instantie 

vijf in getal, waar lokaal geproduceerd biogas wordt verzameld en 

opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit. In Ter Apelkanaal gaat AVEBE een 

zeer moderne installatie bouwen voor gecombineerde productie van 

bio-ethanol, biogas en groene stroom. Deze unieke combinatie behaalt 

een hoog rendement van ca. 96%, waarbij weinig residu overblijft. En 

met een aantal initiatieven verenigd in de Dutch Torrefaction Association 

wordt Noord-Nederland het centrum van activiteit op het gebied van 

torrefactie, een techniek om biomassa om te zetten in brandstofkorrels 

(biokolen). 

Bio-energieprojecten vormen een goed begin voor nauwere 

samenwerking met collega’s (boeren) in Nedersaksen. Zoals al 

aangestipt, staat daar een zeer groot aantal biogasinstallaties en het 

zal wederzijds bevruchtend werken wanneer Noord-Duitse ervaring en 

Nederlandse innovatie (bijvoorbeeld van Biosys of Bioclear) bij elkaar 

worden gebracht.

Kennis beter toegankelijk maken

Een bekend probleem bij de stimulering van innovaties is dat innovatieve 

ondernemers in het midden- en kleinbedrijf druk bezig zijn met het 

boven water houden van hun onderneming en daarom weinig tijd 

hebben om zich op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen. 

Juist de meest dynamische ondernemers in het veld zijn daarom slecht 

bereikbaar voor innovatieve inzichten. 

Het initiatief BiobRUG, een project van RUG, NOM, Rabobank, en 

Samenwerkende Bedrijven Eemsmond (SBE) probeert hier iets aan te 

doen. BiobRUG is opgericht om kennis vanuit de RUG beter toegankelijk 

te maken voor het midden- en kleinbedrijf. Hiertoe gaat BiobRUG 

thema-avonden organiseren waaraan geïnteresseerde bedrijven kunnen 

meedoen. Het bijzondere van de discussies is dat de deelnemers 

volledig eigenaar blijven van de door hen ingebrachte kennis, zodat zij 

daadwerkelijk deze kennis kunnen delen met anderen zonder negatieve 

gevolgen voor hun Intellectual property (IP)-positie. In BiobRUG stelt de 

universiteit ook een hoogleraar technische bedrijfskunde aan die de 

talenten van de biobased economy van morgen gaat opleiden, evenals 

een hoogleraar maatschappij en de biobased economy die zich zal 

richten op de kenmerken van de biobased society.

De RUG heeft al een uitstekend uitgangspunt om bij te dragen aan 

studies voor de biobased economy in de vorm van het zwaartepunt 

energie, één van zijn twee onderzoekszwaartepunten. Door de hele 

RUG werken mensen aan alfa- en gamma-aspecten van energie en 

duurzaamheid, waaronder recht, gedrag, economie, wetgeving, 

financiering, landbouw, internationale betrekkingen, logistiek, 

marketing, risicobeoordeling, ketenbeheer en ruimtelijke aspecten.  

De faculteit Ruimtelijke Wetenschappen heeft net een boek uitgegeven 

De jongste

Gras bevat veel waardevolle stoffen voor 
de biobased economy

Is er iets Nederlandser dan koeien in de wei met groen gras? Is het 
niet zonde dat dit gras alleen maar dient als voer voor koeien terwijl 
het zoveel andere waardvolle componenten bevat voor de groene 
chemie? Terwijl het beter op de koe afgestemd wordt door er eerst het 
teveel aan eiwit uit te halen? Gras bevat ook vezels voor de papier- en 
kartonindustrie en diervoeding en eiwitten voor menselijke voeding 
en, in de juiste verhouding, voor dieren. Misschien is graseiwit nog wel 
beter voor varkens dan voor koeien. En bruikbaar voor de productie van 
groene materialen. Waardevolle stoffen om de biobased economy in het 
Noorden van de grond te tillen. We moeten op een andere manier naar 
gras gaan kijken en Grassa doet dat. 

De geschiedenis van Grassa en de bioraffinage van gras begint wanneer 
Johan Sanders in 1993 bij AVEBE gaat werken als directeur R&D, en 
van algemeen directeur Poutsma de vraag krijgt, iets te bedenken 
voor de intercampagne. Sanders: ‘Poutsma zat met het probleem dat 
de collega-zetmeelfabrikanten (uit tarwe en maïs) het hele jaar door 
konden produceren, terwijl de aardappelcampagne slechts liep van 
september tot april. Aardappelzetmeelfabrieken staan de helft van het 
jaar werkloos, en de kapitaalkosten zijn daardoor het dubbele van die 
van de concurrentie.’

Sanders kwam van Gist-brocades (tegenwoordig onderdeel van DSM), 
van waaruit hij had bijgedragen aan een net verschenen NRLO-rapport 
over ‘drastische mineralenbeperking in de Nederlandse veehouderij’. 
‘Voorkomen is beter dan genezen’ was de boodschap van het rapport. 
In dit geval bijvoorbeeld: produceer eiwit voor varkens op basis van de 
binnenlandse mineralenvoorraad en verminder de input van eiwitten en 
aminozuren in de koe die maar een kwart van de eiwitten in het gras zelf 
benut en de rest weer uitscheidt. Dan komt er minder ammoniak in de 
mest. Voor die oplossing is grasraffinage nodig.
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over Energy Landscapes. Er is op deze gebieden veel samenwerking tussen 

alfa-, bèta- en gammawetenschappers. Ook op groen chemisch gebied 

en in de aanloop naar een duurzame biobased society is het noodzakelijk 

dat een dergelijke ontwikkeling tussen verschillende wetenschappelijke 

onderzoekers van de grond komt.

Al het natuurwetenschappelijke en technologische energieonderzoek 

is nu ondergebracht in de koepel GESP (Groningen Energy and 

Sustainability Program). Met de gelijkstelling van de begrippen energy 

en sustainability is de al jaren bestaande tendens bevestigd dat het 

energieonderzoek op duurzaamheid wordt gericht. Met duurzaamheid 

als belangrijkste aandachtspunt kan veel energieonderzoek moeiteloos 

worden ingepast in bestudering van de biobased economy en de 

biobased society. De RUG lijkt dan ook zeer geschikt voor een leerstoel 

in de biobased society, waarin de samenwerking tussen alfa-, bèta- en 

gammawetenschappers op deze terreinen wordt verstevigd.

De door de NOM opgestelde roadmap voor de  

biobased economy in Noord-Nederland.

Als je gras (vers gras bevat 80-90% water) perst en maalt, en de vezels 
(30% van de droge stof ) eruit haalt, blijft er een sap over dat sterk 
overeen komt met aardappelvruchtwater. Het bevat eiwitten (15-20%), 
aminozuren, organische zuren (5%), suikers (27%) en mineralen (10%). 
Met al deze componenten kon AVEBE iets doen; isolatie van eiwitten 
uit aardappelen was sinds eind jaren ’80 operationeel. Opwerking 
van grassap zou de installaties van AVEBE werk kunnen geven in de 
intercampagne periode tussen april en half augustus.

Grasraffinage was binnen AVEBE een omstreden project. AVEBE is 
een coöperatie van aardappelboeren, en grasverwerking zou buiten 
het traditionele werkgebied liggen. Nieuwe directies stelden steeds 
andere prioriteiten. Toch kon op een gegeven ogenblik onder de naam 
Prograss een proefinstallatie worden gebouwd bij AVEBE in Foxhol, een 
project waaraan de NOM in de persoon van Harrie Garrelts veel heeft 
bijgedragen. 

Op den duur waren er toch te veel tegenkrachten. Het aantal aardappel-
meelfabrieken ging terug van vier naar twee, en de intercampagne werd 
steeds korter. De oorspronkelijke partners Nedalco en Mommersteeg 
trokken zich terug. Wel ging Rabo meedoen, samen met ABCTA en ACM/
Agrifirm. Maar AVEBE wilde zich terugtrekken en de kennis verkopen. 
Dat was het sein voor de anderen om het project niet alleen verder uit te 
voeren.

Het project begint weer te leven wanneer in 2005 Carel de Vries van 
Courage (een stichting die innovaties in de melkveehouderij stimuleert) 
vanuit Wageningen geïnteresseerd raakt in kleinschalige verwerking 
van gras. Hij neemt het initiatief om een mobiele proefinstallatie te 
gaan bouwen samen met Gjalt de Haan van Gras- en groenvoederbedrijf 
Hoogland in Marrum, één van de weinige overgebleven loonbedrijven 
in de grassector. Ze beginnen in de schuur van Gjalt de Haan en vormen 
een consortium uit Noordelijke bedrijven: Courage, Hoogland, een 
machinebouwer (PMF), een bedrijf in vochtrijke diervoerding (Beuker), 
kartonfabriek ESKA en later ook Sanovations, het privébedrijf van Johan 
Sanders. Het zijn bijna allemaal middelgrote en kleine bedrijven uit het 
Noorden. Er komt een ontwikkelingsprogramma op gang onder leiding 
van Constantijn Sanders. 
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Platform Biobased Economy  
Noord-Nederland

De uitvoering van zo’n groot en wijds programma vraagt om stimulering 

en coördinatie vanuit één platform: een Platform Biobased Economy 

Noord-Nederland. In het platform moeten belanghebbenden 

vertegenwoordigd zijn, zoals grote bedrijven in agro en chemie, het 

midden- en kleinbedrijf, kennisinstellingen en provincies. Per pijler 

stellen die belanghebbenden coördinatieteams in, die zorgen voor 

stimulering en samenhang van de werkzaamheden binnen hun pijler. 

Voor de uitvoering van dit programma lijkt de NOM het beste 

gepositioneerd, in nauwe samenwerking met provincies, 

kennisinstellingen, LTO, Energy Valley, Syntens, de KvK, Groningen 

Seaports (GSP), de Samenwerkende Bedrijven Eemsmond (SBE), 

Emmtec en individuele bedrijven. De NOM is betrokken bij een groot 

aantal initiatieven in agro en chemie en speelt op vele gebieden al een 

coördinerende rol, zoals bij innovatiestimulering, financiering, promotie 

en acquisitie, en de zorg voor een goed vestigingsklimaat. De NOM lijkt 

te beschikken over het vereiste netwerk in zowel agro als chemie, in de 

regio en nationaal. Tegelijkertijd zijn medewerking en inzet van andere 

organisaties en bedrijven cruciaal, om vele nu nog prille initiatieven te 

behouden en te versnellen. 

Het Platform Biobased Economy Noord-Nederland zal zich naast 

stimulering en coördinatie van de vier pijlers en de daarin ondernomen 

projecten ook bezig moeten houden met het inbedden van het initiatief 

in de bestaande structuren. Het platform zal bijvoorbeeld in de gaten 

moeten houden of de arbeidsmarkt in Noord-Nederland wel voldoende 

voeding geeft aan de vraag vanuit de biobased economy, en eventueel 

initiatieven moeten nemen voor betere aansluiting van vraag en aanbod 

van gespecialiseerde arbeid en kenniswerkers. Een opgave die nog 

man of vrouw die de voordelen van de biobased economy voor iedereen 

helder uit de doeken kan doen en die met name de aandacht op Noord-

Nederland kan richten, die het voortouw kan nemen en die overzicht 

houdt over alle activiteiten die in deze richting worden ondernomen.

Kortom

De biobased economy in Noord-Nederland staat nog aan het begin 

van zijn ontwikkeling, maar de potentie en het enthousiasme bij de 

kennisinstellingen en ondernemers is al groot. Het perspectief is 

aanwezig, sterke punten zijn er in overvloed, zwakke punten moeten 

en kunnen worden aangepakt. De biobased economy moet met 

gemeenschappelijke wil en gerichte activiteiten in Noord-Nederland 

binnen tien jaar ruim boven het, nog steeds groene, vlakke maaiveld 

kunnen uitsteken. Op dat moment zullen landbouw en chemische 

industrie in Noord-Nederland hecht met elkaar verbonden zijn. 

niet zo gemakkelijk lijkt gezien de vele arbeidskrachten die uit Noord-

Nederland zijn weggetrokken. Innovatie en ondernemerschap komen 

op dit niveau aan de orde, en de vraag of er voldoende ondersteunende 

voorwaarden zijn voor startende kennisintensieve bedrijven in Noord-

Nederland. Het platform zal zich moeten buigen over de vraag of 

infrastructuur en ruimtelijke ordening zijn toegesneden op de eisen van 

een biobased economy. Het zal moeten werken aan bewustwording bij 

publiek en bedrijfsleven van de kansen die een biobased economy biedt 

(en de voorwaarden die deze vereist). Waar nodig zal het platform actief 

moeten zijn bij de acquisitie van nieuwe bedrijven die een belangrijke rol 

kunnen vervullen in de ontwikkeling die ons voor ogen staat.

Verder zal het platform scherp het oog gericht moeten houden op de 

vraag of onderzoek en onderwijs wel aansluiten op het bedrijfsleven. 

Deze zorg zal niet alleen gestalte moeten krijgen in traditionele 

instrumenten als business development en het stimuleren van concrete 

technologische ontwikkelingen, maar vooral in het bouwen en 

onderhouden van goede netwerken van ondernemers onderling en van 

ondernemers en onderzoekers. Daarbij hoort ook dat het platform de 

vinger aan de pols houdt bij de centra voor kennisversnelling (Fieldlabs, 

Protein Competence Centre, Dairy Campus, Dutch Drying Institute, 

BioKakatalyse Pilot Plant, Centre of Open Chemical Innovation, Biocab,

BiobRUG) om te zien of deze voldoende in samenhang functioneren.

Bovenal zal het platform zich moeten buigen over financiering van de 

plannen. Voor de ontwikkeling van nieuwe succesvolle bedrijven is veel 

kapitaal nodig. Een Investeringsfonds BBE Noord-Nederland zal nodig 

zijn, met participatie van bedrijven, kennisinstellingen, provincies, regio, 

Rijk en EU. Hier is een flink ‘revolving fund’ nodig met deelname vanuit 

de regionale overheden en gericht op het midden- en kleinbedrijf.

Het platform kan nog eens extra de aandacht op de biobased economy 

in Noord-Nederland vestigen door een boegbeeld aan te stellen, een 

Sinds september 2011 is een mobiele proefinstallatie in werking in 
drie containers. Daarmee wordt ter plaatse het gras gesplitst in twee 
componenten: vezels en eiwitten. Het resterende grassap gaat nu nog 
terug op het land, maar bij verdere ontwikkeling wil Grassa hieruit nog 
meer componenten isoleren, zoals aminozuren, organische zuren en 
suikers. Het grote voordeel van deze mobiele opzet is dat de business 
case rond is op basis van deze eerste raffinage en de winning van vezels 
en eiwitten omdat je het gras niet eerst hoeft te transporteren naar een 
grote fabriek. En het sap niet van daaruit weer hoeft terug te brengen 
naar het land. In een later stadium kan het grassap verder worden 
verwaard. En er zijn nog veel meer mogelijkheden: bietenbladeren en 
wortel- en tomatenloof en wild berm- en parkgras.

De kleinschalige mobiele installatie was de doorbraak. Grassa is 
een jong bedrijf en kan zich op vele manieren gaan ontwikkelen. 
Het kan directe toepassingen proberen te vinden voor de producten 
van dit moment: vezels en graseiwit. Misschien kan het eiwit niet 
alleen worden verkocht aan de veevoerindustrie, maar ook worden 
gebruikt voor menselijke voeding, net zoals soja-eiwit in sojadranken 
en rijsteiwit in ‘rijstmelk’. De vezels moeten ze nog verbeteren voor 
toepassing in papier en karton. Tegelijkertijd kan het grassap verder 
worden ontwikkeld voor de productie van stoffen voor de chemische 
industrie. Opschaling van de verwerking moet hand in hand gaan met de 
ontsluiting van uiteenlopende markten. De geschiedenis van startende 
bedrijven wijst uit dat dit de meest riskante fase is. Maar een gezond 
basisidee als van Grassa is alvast één grote stap op weg naar succes. 
De grondstof is in grote hoeveelheden in het Noorden beschikbaar.

Voor het tot stand komen van de biobased economy is het zeer 
belangrijk dat chemie en agro gaan samenwerken opdat de groene 
chemie gebruik kan gaan maken van de restproducten van de agrarische 
bedrijfstak. De chemie denkt daar al hard over na, maar is van mening 
dat agro daar nog mee moet beginnen. Grasraffinage is een van de 
eerste activiteiten in Nederland, gestart vanuit de agrowereld, waarbij 
de groene chemie zou kunnen aansluiten. Een voorbeeld voor andere 
agrarische producenten. En voor de rest van Nederland.
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Bert Jan Bruning

Het Noorden heeft nog wel  
een achterstand in te halen

‘Het Noorden heeft veel mogelijkheden voor de biobased economy: 

veel agrarische ruimte en veel biomassa. Maar er zijn ook wel enkele 

minpunten, waaronder het ontbreken van een technische universiteit 

die toepassingsgericht onderzoek kan doen, een industrie die fors heeft 

moeten saneren om te overleven en mogelijk is er ook sprake van een 

gebrek aan talent omdat veel mensen uit de regio vertrekken.’ Dat zegt 

Bert Jan Bruning, CEO van Smurfit Kappa, een van de grootste bedrijven 

uit het Noorden met vier vestigingen in de streek. Ze maken papier, 

karton en golfkarton en zien verpakkingen als hun voornaamste activiteit.

‘In het Zuiden waren, in tegenstelling tot het Noorden, altijd al meer 

grote industriële trekkers, zoals Philips, DSM en ook DAF die de regio 

vooruit kunnen brengen en waar zich Midden- en Kleinbedrijf omheen 

bevindt. Die samenballing van grote en kleine bedrijven was hier in het 

Noorden altijd al minder en we zijn ook meer op onszelf en agrarisch 

gericht. Dat neemt niet weg dat de ontwikkeling van het Noorden 

toch nu wel in gang is gezet en dat de biobased economy veel voor 

ons kan gaan betekenen. Het netwerk tussen bedrijven, overheid en 

kennisinstellingen is groot en goed. Iedereen kent elkaar hier. Ik denk 

dat de biobased economy hier goed van de grond kan komen. Er zijn hier 

meer dan voldoende eiwitten en vezels. Gras en bietenbladeren vormen 

in principe een prima uitgangsproduct voor die biobased activiteiten. Het 

Noorden zou zodoende op het gebied van vezels en eiwitten mogelijk 

zelfvoorzienend kunnen worden en daarop een industrie kunnen 

baseren. Mits we voldoende schaalgrootte kunnen realiseren. Samen 

met kennisinstellingen en kleine, innovatieve bedrijven. Het tij begint 

te keren en er lopen hier flink wat projecten voor de revitalisatie van het 

Noorden. Denk aan Healthy Ageing en Energy Valley.’ 

Bert Jan Bruning neemt zijn eigen, in 2007 door fusie ontstane bedrijf 

en economische activiteiten als voorbeeld. ‘Wij papier- en kartonmakers 

zijn de groenste industrie die er bestaat. We doen al driehonderd 

jaar aan hergebruik. We planten bomen voor nieuwe pulpproductie 

en hergebruiken onze producten. Oud papier is inmiddels onze 

voornaamste grondstof voor karton. Natuurlijk was de strokartonsector 

– ooit begonnen als bijverdienste voor de boeren – een smerige 

aangelegenheid en de grondstof was met de technologie van toen ook 

eigenlijk niet geschikt voor een superieur product. Het kostte veel 

energie om de vezel uit elkaar te trekken en geschikt te maken voor 

verdere verwerking en de bruine kleur van de lignine werkte ook niet mee 

om een mooi product te maken. Dat was ook de reden dat die grondstof 

uit het beeld verdween. Dus doen we dat tegenwoordig heel anders en 

zelfs komt het stro weer in beeld. En een smeerpijp als transportleiding 

voor het schuimende afvalwater uit de strokartonindustrie zouden 

we nooit meer aanleggen. Daar zaten ook toen al teveel waardevolle 

producten en uitgangsstoffen in en die zouden we nu wel hergebruiken. 

Dat is de essentie van de biobased economy. Het sluiten van kringlopen. 

Niet in je eentje, maar met meerdere bedrijven zodat de een de 

reststroom of afvalwarmte van de ander gebruikt.’ 

‘Al dat onderzoek naar de verwaarding van reststromen is vooral gericht 

op praktische toepassingen,’ zegt Bert Jan Bruning. ‘Daarom werken 

wij vooral samen met Wageningen en ook met Twente. We doen wel 

veel samen met andere bedrijven, maar ieder heeft toch ook zijn eigen 

agenda. Net als wij.’ Hij heeft nog een laatste opmerking: ‘Het zou onzin 

zijn om van Nederland een land voor alleen dienstverlening te maken. 

Je moet dingen produceren en daarom heen kennisintensieve innovatie 

bevorderen om dat steeds beter, groener en goedkoper te kunnen doen. 

Ook hier in het Noorden.’

De uitdaging zit ‘m in het vinden van 
koppelingen tussen de ketens

‘Het koppelen van ketens voor nieuwe mogelijkheden is nog 

interessanter dan het optimaliseren van je eigen keten.’ Zegt Bram 

Fetter, plantmanager van de enige suikerfabriek in het Noorden en 

de grootste van Europa, in Vierverlaten onder de rook van de stad 

Groningen. Als voorbeeld geeft hij de samenwerking in de Noordelijke 

Productiviteit Alliantie en diverse initiatieven om tot een biobased 

economy in het Noorden te komen.

‘We hebben de suikerketen, die heel groot is in Nederland en al heel lang 

bestaat, goed in de hand en zijn constant bezig die te verbeteren en op 

grote schaal te verbinden met andere ketens. Daarbij zoeken we steeds 

weer naar producten die hoger in de waardeketen zitten.’

‘Ons uitgangspunt is om in onze gehele productieketen van biet tot 

suiker geen afval te hebben, maar alles om te zetten in nuttige producten 

en bijproducten. Uit bieten winnen we ons hoofdproduct suiker met 

een zo hoog mogelijk rendement. De overblijvende melasse gaat naar 

de gistindustrie en als ingrediënt naar de voedingsmiddelenindustrie 

(omdat melasse én zoet én zout is, maken we daar bijvoorbeeld drop 

van). Het filtraat van de sapzuivering verwerken we tot betacal, een 

waardevolle kalkmeststof die de mineralen uit de biet bevat.  

De organische resten van de biet worden verwerkt tot perspulp, om 

in te kuilen of als gedroogde brokjes voor de mengvoederindustrie. 

Bram Fetter
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Het productieproces heeft een positieve waterbalans, het water dat uit 

de bieten komt zetten we in als proceswater en wordt na zuivering – 

waarbij we ook biogas produceren – als schoon water geloosd op het 

oppervlaktewater. Wij zien dit als de 4F’s: food, feed, fertilizer en fuel 

(biogas). Zo sluiten we onze eigen keten.’

‘Deze keten zijn we nu aan het uitbreiden met een biomassavergister. 

Deze gaat vanaf 2012 van start en wordt gevoed met organisch 

restmateriaal van de bieten (staartjes, bladresten). Ze gaat tien miljoen 

kubieke meter groen gas per jaar produceren. Voldoende voor 7.000 

huishoudens. Dat leveren we aan het bestaande aardgasnet. Samen  

met Energy Valley kijken we of we ook groengas hubs in het Noorden 

kunnen opzetten. Ook kijken we naar afzet als transportbrandstof.  

Het niet vergistbare deel, het zogenaamde digestaat, gaan we opwerken 

tot waardevolle meststoffen, zodat ook hier de keten gesloten wordt. 

Weer 2 FF’s (fuel en fertilizer). Met deze vergister is straks al meer dan  

20% van ons eigen energieverbruik gedekt door duurzame energie. 

Een ander speerpunt is om onze productieprocessen zodanig aan 

te passen dat ze steeds energiezuiniger worden. Sinds 1990 hebben 

we zodoende al ruim 40% energie bespaard. Aan de Europese 

doelstelling voor duurzame energie: 20% duurzame energie en 20% 

energiebesparing in 2020, heeft Suiker Unie nu dus al ruimschoots zijn 

bijdrage geleverd. Het bietenblad blijft na het rooien van de bieten nu 

nog op het land. We onderzoeken of we hier eiwitten uit kunnen halen 

om het daarna te vergisten. Ons streven is om onze productieketen op 

termijn energieneutraal te maken.’

‘Nu kijken we vooral hoe we onze ketens kunnen koppelen aan ketens 

van anderen om zodoende een echte biobased economy te bouwen. 

Naast de eiwitten praten we over groene bouwstenen voor chemie en 

grondstoffen voor het maken van polymeren (biorefinery). Er lopen 

diverse initiatieven en onderzoeken om te kijken hoe we samen met 

andere partijen van pulp of suikerstromen biopolymeren voor plastics 

of fibers kunnen maken. Er zijn concrete plannen om pilot plants 

te bouwen op dit gebied. Ons moederbedrijf Cosun doet daar ook 

onderzoek naar.’ Aldus Bram Fetter.

Productie van energieneutrale melk

‘Aan het lopen van een koe kun je al zien of ze gelukkig is en goed wordt 

verzorgd,’ zegt Bram Prins. ‘Veel koeien willen niet naar buiten.  

Ze houden gewoon niet van veranderingen.’ Betekent dat ook dat je 

koeien altijd maar binnen moet houden? ‘Dat zeker niet, maar als het 

te warm is, of te koud, of te regenachtig blijven ze liever binnen.’ Bram 

denkt in gesloten kringlopen, zowel per bedrijf als in de regio. ‘Voedsel 

moet locaal worden geproduceerd en geconsumeerd.’ 

Bram Prins is samen met zijn familie, veehouder in het Groningse 

Ten Boer. Thuis heeft hij een geautomatiseerd melkveebedrijf, waarbij 

koeien in groepen van 60 dieren worden gehouden. Hij heeft een 

vergistinginstallatie voor de mest die energie levert voor 1000 gezinnen. 

Voor zijn 300 beesten heeft hij open zichtstallen gebouwd, aan de 

zijkanten open waar ze vrij rond kunnen lopen, automatisch worden 

gemolken wanneer hen dat uitkomt en automatisch worden gevoederd 

op het moment dat ze daar zin in hebben. ‘Koeien moeten de keus 

hebben, maar dat neemt niet weg, dat je desondanks veel efficiënter, en 

ook veel groener, moet gaan produceren.’ 

Hij heeft ook een adviesbureau en zit in vele commissies en projecten 

die zich bezighouden met landbouw, de inrichting van het landschap 

en het sluiten van agrarische kringlopen. Hij ziet de globalisering en 

schaalvergroting steeds verder gaan. Ook op het gebied van zuivel en 

prijzen. ‘Auto’s en computers werden ook steeds goedkoper waarbij hun 

prestaties toenamen en met zuivel is dat niet anders en dus kun je daar 

maar beter rekening mee houden.’ 

Bram Prins is betrokken bij het ontwikkelen van een groot koeiendorp 

samen met de gemeente Schoonebeek, waarbij de opzet is dat het hele 

dorp kan zien waar de koeien lopen. ‘Het geheel lijkt in de verste verte niet 

op een megastal.’ Het koeiendorp, dat door 10 tot 12 boeren kan worden 

verzorgd, zal functioneren als een gesloten regionale kringloop. Natuurlijk 

met vergisting tot groen gas en mogelijk ook elektriciteitsproductie uit 

zonnecellen (ook een van zijn activiteiten). Met als doel ‘energieneutrale 

melk’. Bram: ‘Doordat alle voer regionaal wordt geproduceerd vindt 

er een verschuiving plaats van te importeren krachtvoer. Daarbij gaat 

de verhouding tussen ruw voer (gras) en krachtvoer (geïmporteerd 

sojaschroot) verschuiven van één op twee naar de omgekeerde 

samenstelling. Dat betekent een veel lagere import van sojaschroot die op 

den duur zelfs helemaal gaat verdwijnen. Goed voor de footprint en goed 

voor de locale economie. In deze opzet komt het wel aan op een betere 

samenwerking tussen landbouwers en veehouders.’ 

Bram heeft ook nog het nodige op te merken over globalisering en 

schaalvergroting. ‘Zuivel is enorm in opmars en schaalvergroting is al 

lang aan de gang. Voedingspatronen veranderen. Nieuw Zeeland is een 

grote speler op de wereldmelkmarkt. Maar alles hangt samen met de 

melkprijs en de vraag of wij voor die prijs kunnen produceren. Mensen 

stellen steeds hogere eisen aan het voedselpakket, zonder te weten hoe 

het geproduceerd wordt en hoeveel dit kost.

Bram Prins
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Bram Prins: ‘We verbouwen ons eigen voedsel niet meer. Maar het 

komt weer terug en dat is een goede ontwikkeling. Er zijn al groepen 

consumenten die weer hun eigen moestuin willen hebben. Locale 

markten zijn overal in opkomst en we streven er naar om eenderde van 

het voedsel in de regio te produceren. Vroeger werden melk en groenten 

binnen de stadsmuren geproduceerd, het vlees (varkens) vlak er buiten 

en granen daar weer omheen. Dat was een goed model. Transport was 

beperkt. Nu is transport uit andere delen van de wereld duur en slecht 

voor de footprint. Daarom werken we aan stadsvoedselprojecten en aan 

het regionaal produceren en consumeren.’

     

We weten nog lang niet alles over melk

‘In melk zitten wel 400 verschillende componenten en we kennen er 

eigenlijk nog maar een paar’, zegt Ger Willems, manager Scientific 

Affairs & Intellectual Property bij FrieslandCampina in Amersfoort. 

‘Zuivel is een prachtig product, hoog in de waardeketen. Melkeiwit 

is een van de beste eiwitten met voedingstechnisch een zeer hoge 

waarde. Daar moet je zuinig op zijn. Uiteraard doen we onderzoek naar 

nieuwe werkwijzen en toepassingen maar we zoeken oplossingen die 

aansluiten bij het natuurlijke van melk.’ 

In melk zit ongeveer 3,5% eiwit (grotendeels caseïne) en ook 4,4% 

vet, en 4,5% koolhydraten (lactose). Verder waardevolle mineralen 

zoals calcium, vitamines (vooral B12) en nog wat zouten. Gelet op de 

waarde zit er eerder te weinig eiwit in melk dan te veel en al het eiwit 

wordt tot waarde gebracht en komt dus niet in reststromen terecht. 

Het probleem van de wei-eiwitten die overblijven bij de kaasproductie 

loste de zuivelindustrie al heel lang gelden op door hiervoor specifieke 

toepassingen te ontwikkelen; van feed via food naar specifieke 

nutritionele producten. ‘Wij hebben dus nauwelijks zijstromen uit de 

productie. Daarom ligt het minder voor de hand om productieketens 

van aardappelen of suikerbieten aan de onze te verbinden. Waar wel 

mogelijkheden liggen is op het vlak van de melkveehouderij. In het 

kader van onze duurzaamheidagenda zoeken we gezamenlijk naar 

verbetermogelijkheden.’ Zegt Ger Willems. 

‘Als coöperatie zijn we in staat de problemen aan te pakken, eventueel 

samen met individuele boeren. Wij hebben duurzaamheid en innovatieve 

productie als de twee belangrijke pijlers van onze strategie; innovatie 

binnen de verwerking van de melk en duurzaamheid vooral bij de 

individuele boer. Dat laatste gebeurt ook collectief, zoals het ontwikkelen 

van nieuwe stalconcepten en landschappelijke inpassing en nieuwe 

aanpak op het gebied van dierenwelzijn. Daarnaast helpen we onze 

boeren met projecten en kopen we groencertificaten van ze om zo meer 

groene stroom te betrekken.’

‘Melk is natuur, maar we willen er wel alles van weten. We doen veel 

onderzoek, bijvoorbeeld met het CCC in Groningen om meer te kunnen 

doen met de lactose in de melk, en met het Top Instituut Food and 

Nutrition in Wageningen. In Wageningen zetten we een nieuw R&D 

gebouw neer waar we al ons eigen onderzoek in Nederland concentreren. 

Onze plannen in het Noorden zijn niet zozeer gericht op spectaculaire 

veranderingen, maar wel op veranderingen op het boerenerf met 

betrekking tot de verbetering van de duurzaamheid aan de voorkant van 

het proces. Zoals door het helpen opzetten van vergistinginstallaties, 

windmolens en zonnepanelen. Het locaal verbouwen van voldoende 

veevoeder, zoals de Duitsers aan de andere kant van de grens dat doen, 

lukt niet erg in Nederland. Daarvoor hebben we in het Noorden in 

verhouding te weinig bouwland. Wel worden diervoeders gemaakt van 

steeds duurzamer verkregen grondstoffen.’

Ger Willems 

‘Een deel van onze inspanningen op het gebied van onderzoek doen we 

samen met plaatselijke universiteiten in bv Azië, waar we momenteel 

een groot onderzoek verrichten naar voedingsgewoontes en de 

eventuele voedingskundige tekorten in het dieet. Zo proberen we de 

lokale producten voor de consumenten te verbeteren terwijl we aan de 

andere kant ook de plaatselijke boeren helpen met de verbetering van 

hun bedrijfsorganisatie. Zo leveren we een bijdrage aan de duurzame 

ontwikkeling van de locale samenleving.’ 

‘We zijn erg zuinig op ons imago waarvan duurzaamheid een belangrijk 

deel uitmaakt. Zo heeft een groot deel van onze boeren hun koeien 

buiten in de wei wat door ons nu ook financieel wordt ondersteund.  

Bij alle acties is samenwerking met de leden belangrijk want het is de 

boer die de baas in de coöperatie.’
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Vraaggestuurd duurzaam 
wateronderzoek bij Wetsus

Alles wat met water te maken heeft, heeft de belangstelling van het in 

2004 gestichte Technologisch Top Instituut Wetsus in Leeuwarden dat 

de ambitie heeft uit te groeien tot het Europese Centre of Excellence 

op het gebied van duurzame technologie van waterbehandeling. 

Zowel voor de productie van drinkwater als voor de behandeling van 

afvalwater. Op beide gebieden zijn de problemen in de wereld zeer 

groot, denk aan de enorme behoefte aan schoon water voor irrigatie in 

de landbouw. Het uiteindelijke doel is dat er op termijn geen stoffen 

meer naar het afvalwater gaan en dat overal de eigen waterkringlopen 

worden gesloten. 

‘In Nederland maken we het allerbeste water en het kost ook nog 

bijna niets. Maar ondanks het feit dat ons water zo goedkoop is en zo 

overvloedig beschikbaar, zullen we ook in Nederland moeten leren er 

veel zuiniger mee om te gaan.’ Zegt Gert-Jan Euverink, programma 

directeur van Wetsus. Binnenkort vertrekt hij als hoogleraar biobased 

economy naar de Faculteit Wis- en Natuurwetenschappen in Groningen. 

Op zich is dat al een aanwijzing hoe nauw water en de biobased 

economy met elkaar zijn verbonden en hoe het onderwijs bezig is 

studenten op alle gebieden voor te bereiden op de komende biobased 

economy. ‘Eén van de beperkingen, ook in de biobased economy is 

dat we water zullen moeten hergebruiken en dat zo goed en goedkoop 

mogelijk. Bijvoorbeeld via biologische processen. Bedrijven betalen al 

twee keer voor hun water, de eerste maal voor het oppompen of via de 

drinkwaterleveranciers en daarna voor de verwijdering en de zuivering 

van hun afvalwater.’

‘We doen bij Wetsus vraaggestuurd precompetitief onderzoek. Bedrijven 

stellen de onderzoeksvragen. Er wordt een cluster van ondernemingen – 

van groot tot vaak heel klein en zelfs eenmansbedrijven – bijeen gezocht 

die ook zijn geïnteresseerd in dat onderwerp. Dat onderwerp kan 

variëren van het zoeken naar een nieuwe technologie tot het toepasbaar 

maken van theoretische vindingen. Wij zoeken een Nederlandse 

of Europese hoogleraar bij het onderwerp en stellen een of meer 

onderzoekers aan die bij Wetsus dat onderzoek gaan uitvoeren. Wetsus 

coördineert het onderzoek en begeleidt samen met een hoogleraar 

van een universiteit de promovendi. Bij Wetsus zijn bijna 100 bedrijven 

betrokken die allen recht hebben op een deel van de resultaten van het 

onderzoek.’ Zegt Gert-Jan Euverink.

 

‘Overal zijn processen voor de behandeling van water nodig. Ook in 

Nederland. Maar hoe je het waterprobleem ook bekijkt, drinkwater 

voor de bevolking gaat altijd voor. Niet dat je dus maar iedere burger 

ongeremd water mag laten gebruiken. De gemiddelde Nederlander 

gebruikt 130 liter per persoon per dag. Wij doen een project in Sneek 

met 30 huishoudens, waar we werken met vacuümtoiletten met één tot 

twee liter water per spoeling. Dat zwarte water gaan we mengen met GFT 

en winnen daar biogas uit. En we maken er ook struviet uit. Het overige 

afvalwater (grijswater) van de douche en (af )wasmachine kan geschikt 

Gert Jan Euverink

worden gemaakt voor hergebruik. Dit voorbeeldproject wordt straks 

uitgebreid naar 200 huishoudens (totale besparing 20.000 liter per dag) 

Zo zou heel Nederland straks moeten omgaan met het huishoudelijk 

afvalwater om het waterverbruik te verminderen, ondanks het feit dat 

goed water hier nog nauwelijks een prijs heeft.’

Wetsus werkt niet alleen aan technische oplossingen, maar ook aan 

economische problemen. Ook voor het Noorden. Als het maar met 

water te maken heeft. Het Technologisch Top Instituut laat niet alleen 

onderzoek doen bij universiteiten, maar heeft ook in Leeuwarden 

twee lectoren aangesteld aan de hogeschool Van Hall Larenstein voor 

applicatieonderzoek; één voor drinkwater en één voor afvalwater.  

Zo worden ook de hogescholen betrokken bij het wateronderzoek in de 

biobased economy.

 

Bioraffinage: een nieuw verdienmodel voor 
melkveehouder en akkerbouwer 

‘De romantiek van koeien in de wei in een echt Fries landschap zal 

blijven bestaan,’ zegt Gjalt de Haan, ondernemer in Gytsjerk, Friesland, 

‘maar de melkveehouder als producent van alleen maar melk behoort 

straks misschien tot het verleden. Vanuit het consortium Grassa!, 

waarvan hij, samen met Carel de Vries van Courage de initiatiefnemer 

is, ontwikkelen ze een (deels mobiele) bioraffinagetechnologie 

voor verwerken en verwaarden van eiwitrijk gras en andere 

gewasreststromen. ‘De in het Noorden aanwezige biomassa kunnen 

we hier prima zelf gebruiken en op die manier tegelijkertijd minder 

sojaschroot uit Zuid Amerika importeren. Daar schiet onze economie 

wat mee op.’

Gjalt nam in 1998 het agrarisch loonbedrijf over van zijn ouders.  

Na een aantal volgende overnames werkt hij nu vanuit meerdere locaties  

(in Gytsjerk: De Haan Loonbedrijf BV, in Grou: Loonbedrijf Sjoerd Nauta 

BV, in Marrum: Hoogland Gras- en Groenvoeders BV en in Holwerd: 

Wadstroom Biovergisting v.o.f.). Hij doet dat in agrarisch loonwerk, 

grondverzet, cultuurtechnisch werk (zoals grootschalig graslandbeheer), 

grasdrogen en in biovergisting. Na de eerste graspersproeven in Grou in 

2006 heeft Gjalt – samen met Courage – het initiatief genomen tot het 

opzetten van Grassa!, een consortium van bedrijven uit verschillende 

sectoren van het MKB in het Noorden, gericht op het ontwikkelen van 

een procesinstallatie waarmee ze waardevolle componenten kunnen 

Gjalt de Haan
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winnen uit cultuurgras en andere eiwitrijke gewasresten. Het was een 

lange weg.

Noord-Nederland is het grasrijkste gebied van ons land. In principe wil 

de boer het liefst – vooral in een tijd van sterk stijgende grondstofprijzen 

– goed bemest en eiwitrijk voorjaarsgras voor zijn koeien. Najaarsgras 

is minder geschikt. Niet omdat er geen eiwitten in zouden zitten, maar 

omdat het natte gras slechter is te drogen of in te kuilen. Eiwit zit er 

genoeg in. Dat eiwit is prima te raffineren en uit wat er overblijft, zijn 

vezels te halen voor de productie van papier en karton, en veevoeder. 

Wat dan nog overblijft, is goed te vergisten. De allerlaatste rest kan als 

digestaat terug op het land voor de noodzakelijke mineraalhuishouding. 

Vooral fosfor. 

Voor het bereiken van een goede business case was echter meer 

nodig. In die zin dat de jaarlijkse volgtijdelijke capaciteitsbezetting 

van de installaties beter moest dan alleen het overbruggen van de 

periode mei tot oktober waarin de vijf grassneden plaatsvinden. 

Daartoe moeten naast gras ook andere eiwitrijke gewasresten, zoals 

bietenloof, worden verwerkt tot hoogwaardige grondstoffen. Samen 

met Cosun onderzoeken Gjalt en Constantijn Sanders vanuit het 

Grassa!-consortium nu de mogelijkheid om bietenloof te raffineren 

en aldus te ‘up-cyclen’. Daarnaast ontwikkelt Gjalt in het consortium 

Cell-ID! (Staatsbosbeheer, papierfabriek Solidpack, Ingenieursbureau 

Mill-Vision en Hoogland Gras- en Groenvoeders Marrum BV) een 

chemisch-thermisch raffinageproces om van eiwitarm natuur- en 

bermgras een waardevolle papiergrondstof te maken. Het ontwikkelen 

van een rendabel bioraffinageproces betekent dat je bestaande en nieuwe 

processen zo goed mogelijk moet koppelen. De verwerking van een groot 

gedeelte van het gras en het loof in de Noordelijke provincies kan op die 

manier, in de nabije toekomst, een belangrijke bijdrage gaan leveren aan 

de groeiende vraag naar groene grondstoffen in een biobased economy. 

Met andere woorden, veeboeren en graslandbeheerders kunnen straks in 

een nieuw netwerk gaan opereren. Hetzelfde geldt voor de bietentelers.

Zoals Gjalt de Haan zegt: ´Allemaal prima ontwikkelingen voor het 

Noorden. Geen grasspriet gaat meer verloren. Dat is ons doel. Begin 

2013 moet er zicht zijn op de economische haalbaarheid van dit nieuwe 

bedrijfsmodel en dan moet duidelijk zijn hoe we die verschillende 

biomassastromen in het Noorden via bioraffinage en biovergisting het 

best kunnen verwerken en verwaarden.’ 

Groningse havens, bruisend van energie

Zeg Noord-Groningen en je denkt energie. Straks wordt eenderde van 

de Nederlandse energie geproduceerd in Het Noorden. Toch is er ook 

flink wat chemie daar. Akzo is bijvoorbeeld hier heel groot. Harm Post 

directeur van Groningen Seaports, met zowel Delfzijl als Eemshaven, 

vat het samen: ‘We hebben in Delfzijl 15% van de Nederlandse chemie 

staan, naast alle, op dit moment sterk uitbreidende energieactiviteiten 

in de Eemshaven. En ook de business in biomassa, vooral hout uit 

Rusland, wordt steeds groter.’ Groningen Seaports is een ‘EnergyPort’ 

en daarmee een belangrijke economische activiteit voor heel Nederland, 

en dus ook voor het Noorden, en raakt ook steeds meer betrokken bij  

de biobased economy.

De Eemshaven, 15 meter diep, ontwikkelt zich tot een grote energie-

haven: de twee grote centrales van RWE/Essent (kolen) en Nuon 

(kolenvergassisng en biomassa) zijn in aanbouw. Een derde Zwitserse 

centrale (Advanced Power) start binnenkort met de bouw en in Delfzijl 

gaat Heveskes Energy een duurzame centrale bouwen die biomassa 

en restmaterialen verstookt. Deze groep heeft de voorbereidende 

studies afgerond en neemt in 2012 de investeringsbeslissing. Ook 

BioMCN is een grote, met een biomethanolfabriek en een tweede van 

een half miljoen ton in de planning. Al met al een zeer grote inbreng 

van biomassa. En al die biomassa (40%) die we straks verbruiken is 

dan tweede generatie,’ zegt Harm Post. ‘We importeren houtpellets uit 

afvalhout van de productiebossen in Noord-Rusland.’ Dat hout wordt 

verkoold (torrefactie), gemalen en als poederkool ingespoten, net als bij 

een ‘normale’ kolenvergassing. Je kunt de poederhoutskool verbranden 

voor energiedoeleinden, maar er ook synthesegas van maken om dat te 

verwerken tot methanol of motorbrandstof. Zoals BioMCN doet. 

Maar de centrales zijn lang niet de enige energieactiviteiten in het 

Noorden. Vopak bouwt hier een grote olieterminal die kan uitgroeien 

tot een opslagcapaciteit van bijna drie miljoen kubieke meter. Er wordt 

gestudeerd, op initiatief van NOM en Groningen Seaports, om een 

pijpleidingenstraat tussen Delfzijl en Eemshaven aan te leggen. Verdere 

energieaspecten zijn: Gasunie legt vanuit het noorden een gaspijp 

naar Noord Duitsland en is tevens aandeelhouder in de Russische 

Nordstream-pijplijn, zodat Russisch gas niet alleen in Duitsland blijft 

maar ook naar Nederland kan stromen. Nog meer energie: diverse 

marktpartijen gaan straks nog eens 3 maal 80 windmolens op zee 

neerzetten; één park boven Borkum en twee boven Schiermonnikoog. 

‘Het zijn Duitse molens, maar ze worden op zee geplaatst vanuit de 

Eemshaven.’ Ook komen er twee stroomkabels binnen in Het Noorden, 

één uit Noorwegen en één uit Denemarken voor het opvangen van 

capaciteitsproblemen. Harm Post verwacht voor lange tijd duizenden, 

vooral technische, arbeidsplaatsen extra in Noord-Groningen.  

Een ‘energieacademie’ is in Groningen dus zeer op zijn plaats.

En dan de kooldioxideopslag in het Noorden. Harm Post ´Na één 

bezoekje aan het Noorden blies minister Verhagen het onderwerp al af. 

Maar ik blijf mogelijkheden zien, op zee of in lege gasvelden op het land 

Harm Post 
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en voor CO2 verbruikende projecten als algengroei en tuinbouw. Maar 

bij elkaar is het lang niet genoeg. Dus wordt er verder nagedacht over 

CO2-afvang en opslag en zelfs aan het gebruik van CO2 als grondstof 

voor verdere chemische productie. In het BioSolar Cells project in 

Wageningen wordt onderzoek gedaan om methanol te maken uit CO2 en 

water. Fotosynthese dus. Daar is BioMCN ook bij betrokken. Dan heb je 

te maken met oplossingen op wereldschaal, maar ook met een heel lange 

termijn. 

Harm Post: ‘Een jaar of zes, zeven geleden was hier niet veel te doen, zeg 

maar dat het jarenlang een dooie boel was, maar nu bruist het van de 

activiteiten en gaat Groningen Seaports ook volop meedoen in de groene 

logistiek.’ 

Groene en duurzame grote chemie, kan dat?

‘Dat kan wel degelijk,’ zegt Jos Keurentjes, director technology van 

AkzoNobel Industrial Chemicals: ‘het vergroenen van de meeste 

chemische grondstoffen is heel goed mogelijk. Wij werken onder 

meer aan nieuwe chemie op basis van kooldioxide en via etheen dat je 

kunt maken uit bio-ethanol. Op die manier kun je een heel scala aan 

bouwstenen maken waarmee je een veelvoud aan chemische producten 

kunt realiseren. Wanneer je dan ook nog groene stroom gebruikt sla je 

twee vliegen in één klap. 

‘Het zijn zeer mooie plannen,’ vindt Jos Keurentjes, door AkzoNobel 

teruggehaald van de TU/e om dit soort toekomstvisies op te stellen en te 

realiseren in Delfzijl, ‘maar het is tegelijkertijd ook wel een zeer lange 

termijnplan. Dit is een groot ontwikkeling- en researchprogramma, 

zoals AkzoNobel in lange tijd niet heeft gehad,’ zegt Jos, ‘en wat meer 

zegt, deze visie wordt inmiddels ook onderschreven door de top van de 

organisatie, zodat AkzoNobel er als geheel achter staat. Een dergelijk 

groen programma zou een enorme boost voor de chemie in het Noorden 

kunnen betekenen. Wij zitten hier verstoken van de belangrijkste 

petrochemische grondstof etheen, omdat Delfzijl niet is aangesloten op 

het Europese etheennet, en dus moeten we zelf handelen.’ 

Ook wordt hard gewerkt aan een geheel nieuwe grondstoffenchemie 

uit kooldioxide. ‘Met CO2 kun je in principe alles maken.’ Je zit echter 

op de bodem van de energieput en het lijkt een forse uitdaging om 

dat hinderlijke restproduct in te zetten als grondstof voor verdere 

chemische productie. CO2-chemie was eigenlijk nooit een optie, maar 

langzaam begint dit thema aandacht te krijgen, ook onder katalytici. 

Voor organisch chemici was kooldioxidechemie lange tijd nauwelijks 

aantrekkelijk. Maar de tijden zijn veranderd en het zou best kunnen 

zijn dat er over bijvoorbeeld vijf tot tien jaar een CO2-chemie van de 

grond is gekomen. ‘Bij ons in Delfzijl? Dat zou best kunnen omdat je uit 

kooldioxide bijvoorbeeld alcoholen en carbonaten kunt maken die we 

vervolgens kunnen inzetten in dezelfde waardeketens als waar we nu 

actief in zijn.’ 

Maar er is bij AkzoNobel in het Noorden op groen chemisch gebied nog 

veel meer om over na te denken. ‘Wij denken dat als je ketens wilt gaan 

vergroenen je aan de voorkant moet gaan zitten.’ Cradle2Gate noemt 

Jos Keurentjes het en dat betekent dat de producten die de poort in 

Delfzijl verlaten een zo gering mogelijke carbon footprint moeten hebben. 

Waarbij het bedrijf er van uitgaat dat duurzame grondstoffen door 

verdere verwerkers in de keten tot duurzame producten zullen leiden. 

Een dergelijke benadering is bijvoorbeeld van belang bij de verfproductie, 

een van de belangrijkste sectoren bij AkzoNobel. In principe is verf 

een product met een footprint die bepaald wordt door de gebruikte 

pigmenten, oplosmiddelen en polymere bindmiddelen. ‘De footprint van 

al die componenten kan naar beneden en dat kan bijvoorbeeld worden 

gerealiseerd door vetzuren of polyolen te gaan produceren met behulp van 

algen,’ zegt Jos. ‘Het is daarbij echter wel van belang dat de producten niet 

significant duurder worden, maar wel groener.’

Jos Keurentjes

‘Wanneer we CO2 en alcoholen willen gebruiken als basis voor groene 

chemie, is een eigen alcoholproductie die werkt op biomassa een 

onmisbare stap. Een tweede-generatie bio-ethanolfabriek met een 

capaciteit van zo’n 100.000 ton uit biomassa zou een goed uitgangspunt 

zijn voor verdere groene producties als etheen en azijnzuur in Delfzijl.’ 

‘Waarschijnlijk nog dit jaar willen we toestemming vragen voor een grote 

pilot voor het testen van nieuwe ethanoltechnologie. Als al deze plannen 

lopen zoals we dat nu voor ogen hebben, is er aan groene grondstoffen 

voor de grote chemie in het Noorden in de toekomst geen gebrek.’
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De aardappel draagt veel bij  
aan de economie van het Noorden

Grond en klimaat in het Noorden zijn perfect voor het telen van 

fabrieksaardappelen. De opbrengst is met meer dan 50 ton per hectare 

in het Noorden van Nederland, de hoogste ter wereld en wel twee tot 

vijf maal zo hoog als elders. ‘Aardappelen telen is een wetenschap,’ zegt 

dr.ir. Marco Giuseppin, CTO van AVEBE en een van de directeuren van 

Solanic, de bioraffinage activiteit van het concern. ‘Bij Solanic komt de 

verdere verwaarding van de fabrieksaardappel goed tot zijn recht. Zoals 

in aardappeleiwit, dat is hoogwaardig en zeker zo goed als dierlijk eiwit. 

Eiwitten uit aardappelen blijken superieur in verscheidene toepassingen 

aan die uit granen, maïs en rijst.’ Het jaar 2008 was uitgeroepen tot het 

jaar van de aardappel. Dat deed de Food & Agricultural Organisation 

(FAO) van de VN niet zonder reden, de aardappelteelt levert hoge 

opbrengsten. Dertig procent van de Nederlandse aardappels is bestemd 

voor de zetmeelproductie van AVEBE.’

De coöperatie blijkt een belangrijke kracht in het Noorden als we naar 

de mogelijkheden van de biobased economy kijken. Leden van een 

coöperatie (aardappelen, suikerbieten en zuivel) zijn geïnteresseerd 

in verhoging en verbetering van hun opbrengst. Evenals in de verdere 

verwaarding van het hoofdproduct en van de reststromen. Door 

bioraffinage van reststromen die nu op alle drie gebieden, aardappelen, 

suikerbieten en gras, van de grond begint te komen. ‘Dat is de biobased 

economy in het Noorden en die zal hier een belangrijke rol gaan spelen’. 

Zegt Marco Giuseppin. ‘Vergisting van aardappelloof of het raffineren 

van het bovengrondse deel heeft weinig zin bij aardappelen. Die rijpen 

onder de grond en alle voeding trekt uit het blad in de aardappel, in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld bij de suikerbiet. Dus gaan we in het proces 

uit van reststromen bij de zetmeelproductie, en niet van het loof.’ 

Een fabrieksaardappel bestaat voor 20% uit zetmeel, 75% is water – je 

moet ze dus niet te ver vervoeren want dan transporteer je water – en de 

rest is droge stof. Die rest is voor de helft eiwit terwijl het overblijvende 

deel bestaat uit organische zuren, aminozuren en mineralen. Uit die 

mineralen zou AVEBE bijvoorbeeld in de toekomst kalium kunnen 

terugwinnen en weer terugvoeren op het land. Een proces dat overigens 

(nog) niet wordt toegepast. Er loopt wel een dergelijk project binnen 

BioCab. Het verwaarden van de reststromen gebeurt o.a. bij Solanic, 

een 100% AVEBE dochter in Gasselternijveen. Op termijn zal dit leiden 

tot energiebesparing in het zetmeelproductieproces. Waarom zijn die 

Noord-Nederlandse aardappels zo goed? Het zetmeel dat eruit wordt 

gewonnen heeft betere eigenschappen voor voeding en industriële 

toepassingen dan andere zetmeelsoorten. 

Zetmeel bestaat voor 80% uit amylopectine en voor 20% uit amylose. 

In de aardappel zijn, door klassieke veredeling bepaalde genen uit 

te schakelen, waardoor je in de groeiende aardappel maar één soort 

zetmeel kan laten ontstaan. Naar keuze. Beide soorten zijn enzymatisch 

nog te verbeteren en amylopectine is ook chemisch nog verder te 

verbeteren waardoor de concurrentiepositie van aardappelzetmeel 

steeds sterker wordt. Afhankelijk van verdere toepassingen. Marco 

Giuseppin: ‘We kunnen de opbrengst van de aardappelen op het land 

nog aanzienlijk verder verbeteren, evenals de toepassing in industriële 

productieprocessen. De technologie is er klaar voor. We beheersen de 

keten en doen, in eigen research, ook aan rasverbetering.’

‘Bioraffinage moet hoger op de agenda,’ zegt Marco Giuseppin,  

‘Noord-Nederland heeft veel landgebonden activiteiten, daarom is verder 

gaan met bioraffinage goed voor het Noorden, zeker als we het MKB 

kunnen interesseren voor verdergaande verwerking, bijvoorbeeld tot 

biokunststoffen.’ 

Marco Giuseppin

Jenseits der Grenze

Over de grens van Drenthe en Groningen loopt het landschap door 

in de Duitse deelstaat Nedersaksen, een gebied met veel landbouw. 

Ook daar is de biobased economy in volle ontwikkeling. Veel doen 

ze al samen met Noord-Nederland, vooral onderzoek, overleggen en 

afspraken maken in het samenwerkingsverband, de Eems-Dollard 

Regio (EDR). Enkele belangrijke verschillen tussen de regio’s zijn: een 

meer individuele aanpak aan de andere kant van de grens tegenover 

de coöperaties in Noord-Nederland, met als gevolg een kleinschaliger 

structuur in Duitsland en een grotere gerichtheid op de toepassingen. 

Er komt wel wetenschappelijk onderzoek aan te pas, maar minder 

fundamenteel dan bij ons. 

De regio is vooral bezig met bio-energie, speciaal met biogas en gericht 

op de ontwikkeling van natuurlijke materialen. Een groot verschil is de 

toepassing van wind- en zonne-energie. Ga je richting Oost de grens over 

dan is vrijwel elk dak belegd met zonnepanelen en er staan meer privé 

windmolens.

Midden in het agrarische landschap ligt het Kompetenzzentrum 3N: 

Niedersachsen-Netzwerk Nachwachsende Rohsttoffe. Het is klein en 

er hoort een demonstratie Klimazentrum bij, waar allerlei vormen van 

houtstook voor verwarming, innovatieve energietechniek en natuurlijke 

isolatiematerialen – zoals gras – in de praktijk worden getoond.

Marie-Luise Rottmann-Meyer 
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‘Behalve onze hoofdvestiging in Werlte, hebben we ook nog een bureau 

in Göttingen in het uiterste zuiden van Nedersaksen,’ zegt mevrouw 

dr. Marie-Luise Rottmann-Meyer, directeur van het centrum. ‘We geven 

vooral voorlichting en brengen netwerken tot stand tussen kleine en 

grote ondernemingen en boeren die gezamenlijk biogasinstallaties 

willen opzetten, en we stimuleren onderzoek aan nieuwe materialen en 

aan de mogelijkheden voor efficiencyverhoging van biogasinstallaties. 

We doen in de regio veel onderzoek aan cascade (bioraffinage) van 

agrarische grondstoffen. Meestal in proefbedrijven. Maar we werken 

bijvoorbeeld ook nauw samen met de universiteiten en de Fachhochschulen 

in de regio, ook met Bremen en Gent, en ons centrum in het zuiden is 

sterk verbonden met de Hochschule Hildesheim Göttingen.’

‘Wat wij doen is productie en gebruik op elkaar afstemmen zodat er niet 

te veel komt en producenten van biogas elkaar niet in de weg gaan zitten. 

Bovendien zijn wind- en zonne-energie hier in de regio ruim aanwezig. 

De bevolking hier staat ook geheel achter deze ontwikkelingen. Een 

van de redenen dat de Bondsregering de afschaffing van kernenergie 

vrijwel probleemloos aan de bevolking kon voorstellen, is gelegen in het 

feit dat onze bevolking de overstap naar een duurzame samenleving in 

gedachten al gemaakt heeft. Daarom zal de werkelijke vervulling daarvan 

geen schokeffecten met zich mee brengen. De tijd en de regio zijn rijp 

voor een dergelijke overstap.’

Weer terug naar biogas. Zoals gezegd, speelt die bij ons een hoofdrol in 

de Biobased Economy van de regio. Een derde gedeelte van de biostroom 

in Duitsland komt uit vergistingsbedrijven in Nedersaksen. Er zijn in 

de deelstaat zeker 1300 vergistingsinstallaties. De grote producenten 

zijn daar nog niet ingestapt, vandaar dat biogasproductie op deze 

kleinschalige manier mogelijk is. ‘Het is de vraag of een dergelijke 

kleinschalige productie van biogas in Nederland ook op deze manier 

mogelijk is omdat daar alles veel grootschaliger wordt georganiseerd.’ 

‘We zijn hier bezig met de ontwikkeling van nieuwe bieten, niet voor de 

suikerproductie of voor veevoeder, maar bestemd voor het maken van 

biogas.’ Zegt Marie-Luise Rottmann. ‘De suikerbiet is hier in 30 jaar al 

niet meer geproduceerd omdat mais economisch zinvoller was om te 

verbouwen, maar nu zijn we, samen met Nord Zucker en met regionale 

boeren en ondernemingen bezig met een nieuwe productieketen voor 

biet. Speciaal voor de biogasvoorziening. We werken in dit project samen 

met telers in Drenthe.’

Agro en Papier zullen samen het Noorden 
leefbaarder en duurzamer maken

‘De biobased economy kan in het Noorden een hoop gaan veranderen, 

als we maar een goede business case kunnen ontwikkelen.’ Dat zegt 

Mees Hartvelt, voorzitter Koninklijke VNP, directeur van de AWVN, en 

voorzitter VNO NCW commissie Biobased Economy. ‘Wij, van de papier- 

en kartonsector, weten al bijna 400 jaar hoe je met biobased grondstoffen 

om moet gaan, hoe je die moet ontsluiten en er vervolgens duurzame 

producten van kunt maken. De papier- en kartonindustrie is één van de 

sleutels tot het vergroenen en verduurzamen van het Noorden.’

Noord-Nederland is een belangrijke kartonproducent. In de 19e eeuw 

is hier de strokartonindustrie ontstaan. Een industrie, destijds midden 

tussen de graanvelden, die was opgezet om de boeren een extra inkomen 

te verschaffen. Rond 1900 stonden er wel tien van dit soort bedrijven 

langs het Winschoterdiep. In de loop van de 20e eeuw maakte het stro 

geleidelijk plaats voor het goedkopere en kwalitatief hoogwaardigere 

houtcellulose, dat in Scandinavië modern en grootschalig werd 

geproduceerd. Want de tarwevelden verdwenen en stro werd schaarser. 

Inmiddels wordt karton voornamelijk uit oud papier gemaakt en is de 

directe relatie met de agro-industrie in het Noord-Nederland verdwenen. 

Maar dat zal veranderen. De biobased economy zorgt voor een sterk 

toegenomen aandacht voor biobased grondstoffen. Gezien de bestaande 

goede logistieke infrastructuur zijn hout, cellulose en oud papier 

populair, nu ook voor duurzame energietoepassingen. De huidige 

grondstoffen voor de kartonindustrie worden dan ook rap schaarser, en 

we moeten op zoek naar alternatieven. We staan aan de vooravond van 

een nieuwe transitie in grondstoffen voor de papierindustrie!

‘De vezels voor papier en karton beginnen inmiddels uit de grasraffinage 

te komen en straks ook uit bietenbladeren. Er worden al kartonnen 

dozen van gemaakt. In het Noorden. En zo lopen er diverse interessante 

initiatieven waarbij reststromen van de ene industrie als grondstof voor 

de andere industrie worden onderzocht. Een win-win situatie, want ook 

de agro-industrie wordt, door het wegvallen van de landbouwsubsidies, 

gedwongen om te zoeken naar een hogere waarde voor hun reststromen. 

Over 10 tot 20 jaar zal de kartonindustrie opnieuw één geheel vormen 

met de Noord-Nederlandse agro-food sector. Eén biobased sector die 

gezamenlijk de schatten van het land verwerkt tot een grote diversiteit 

aan hoogwaardige producten.’

‘Maar dan zullen we nog wel grote stappen moeten zetten om alle 

componenten die in de planten aanwezig te zijn te herkennen en 

tot waarde te brengen. Zo hoog mogelijk. Geen energie uit hout of 

agrarische reststromen. Maar hoogwaardige producten, zoals papier 

en karton. En tegen de tijd dat we ook de 23% overblijvende lignine in 

hout en agro-reststromen hoogwaardig kunnen verwerken, zijn we echt 

een stuk verder met de biobased economy. Er wordt in het Noorden 

inmiddels intensief samengewerkt, dus zal het hopelijk niet al te lang 

duren voordat we uit de hele boom duurzame producten kunnen maken.’

Mees Hartvelt
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Mees Hartvelt ziet veel in een hernieuwde samenwerking tussen de 

suikerbietenverwerkers, de aardappelverwerkers en de papier- en 

kartonsector. Naast reststromen die interessante grondstoffen voor de 

papierindustrie kunnen zijn, kunnen we ook met behulp van algenkweek 

waterstromen uit beide bedrijfstakken gaan verwerken. ‘Als je zoveel 

mogelijk zonne-energie wilt vangen, zet dan je veld vol met suikerbieten 

want dat is de beste zonnecollector en daaruit zijn dus ook de meeste 

producten te verwachten tegen de tijd dat we daar de chemische 

grondstoffen uit kunnen halen, of in de biet kunnen laten groeien.’ 

Dan breken er mooie tijden aan voor het Noorden. 

De niche van de biologische oplossing 

Bioclear uit Groningen zuivert alle verontreinigingen in bodem en 

water met bestaande, natuurlijke bacteriën. ‘Meestal hebben we die zelf 

ergens gevonden,’ zegt Sytze Keuning, directeur van het bedrijf dat in 

1988 begon als spin-off van de Groningse universiteit. ‘Bij de meeste 

verontreinigingen doen de bacteriën die al in de bodem zitten het werk, 

Lekkerkerk zouden we nu heel anders aanpakken. Bedenk dat 95% van 

alle biodiversiteit in de bodem zit en het grootste deel daarvan is nog 

onbekend.’ Maar Bioclear doet meer dan het schoonmaken van bodem 

en water: ‘Als die bacteriën kunnen afbreken, kunnen ze misschien ook 

wel opbouwen.’ 

Sytze Keuning is zelf begonnen als ondernemer omdat hij een hoogleraar 

op de RUG had die wel iets zag in deze aanpak op industriële schaal. 

Hij kreeg een jaar ondersteuning door de universiteit, die vervolgens 

vijf jaar lang een aandeel in Bioclear had. Het was de eerste maal dat de 

universiteit zoiets deed. Inmiddels werken er 30 man en geeft het bedrijf 

tegen de 20% van de omzet uit aan innovatieve processen. Bij het totale 

MKB is dat gemiddeld 2,5%.

‘Toen we begonnen,’ zegt Sytze, ‘dacht iedereen nog dat het 

schoonmaken van de bodem langs biologische weg helemaal niet 

mogelijk was, maar driekwart van de bodemverontreinigingen is 

biologisch op te lossen en op die manier kun je de helft tot tweederde 

van de kosten besparen die anders zouden ontstaan door het afgraven, 

afvoeren en de grond buiten de locatie reinigen. En dat zal flink wat 

schelen op de meer dan een half miljoen verontreinigde locaties die er 

nu nog zijn in Nederland. We hebben daarbij twee vooronderstellingen 

overwonnen, namelijk dat onze processen niet, of te traag zouden 

werken bij 10-12 graden Celsius bodemtemperatuur en, ten tweede dat 

het ook niet zou lukken bij grote concentraties. Allebei deze aannames 

bleken onjuist. De bodem zit vol bacteriën en van de meeste weten we 

nog niet dat ze bestaan.’

‘Maar als die nog onbekende bacteriën zo goed kunnen afbreken, 

dan kunnen ze misschien ook wel opbouwen,’ zegt Sytze Keuning. 

‘Dat is de tweede poot van ons bedrijf. Zo zijn we bezig met zeewier. 

Daarvan kunnen we wel een half miljoen ton per jaar oogsten. Die 

wieren kunnen we natuurlijk vergisten, maar je kunt er ook veel leukere 

dingen mee doen door eerst de waardevolle stoffen er uit te halen. 

Platformchemicaliën als vetzuren waar je dan weer bioplastics van kunt 

maken.’

Voor die nieuwe fase van het bedrijf heeft Bioclear een aantal nieuwe 

bedrijven en samenwerkingen opgezet. Samen met het Dutch 

Biorefinery Cluster, de NOM en de provincie Groningen zit Bioclear in 

het overkoepelende project BioCab. Sytze Keuning: ‘Wij kijken naar de 

rioolwaterzuivering alsof het een fabriek is voor chemische grondstoffen 

of een energieleverancier. We verwachten binnen drie jaar voor al deze 

nieuwe projecten business cases te hebben.´

Ondertussen is Bioclear ook bezig met het ontwikkelen van een derde 

poot aan het bedrijf. ‘De keerzijden van die biologische processen die 

zo mooi verontreinigingen in de natuur opruimen, zijn ook niet mis,’ 

zegt Sytze. Naarmate steeds meer processen biobased zijn, krijgen 

we ook te maken met het optreden van ongewenste organismen. Die 

nevenprocessen gaan gepaard met het optreden van ziekteverwekkers, 

stank, fouling en biocorrosie. ‘Wij zoeken met nadruk de niche van de 

biologische oplossing,’ zegt Sytze Keuning. ‘Nu is de tijd rijp om goed 

in de verschillende ketens te kijken naar wat wij zelf moeten doen, wie 

onderzoek voor ons kunnen doen en uiteindelijk met wie we verder gaan 

samenwerken in al die nieuwe innovatieve projecten.’ 

Sytze Keuning 
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Nieuw! Enzymatisch polymeriseren 
van bio- en andere monomeren

‘De polymerisatie met behulp van enzymen is nieuw in Nederland 

en in de hele wereld,’ zegt associate prof. Dr. Katja Loos van het 

Zernike Institute for Advanced Materials, toponderzoekschool voor 

materiaalonderzoek van de Groningse universiteit. ‘De daarvoor 

benodigde enzymen maken we meestal zelf. Biobased vindt nu 

acceptatie binnen het bedrijfsleven, iets dat een paar jaar geleden nog 

niet het geval was.’

NWO klasseert het Zernike Instituut, dat in 1970 als Materials Science 

Center werd opgericht en in 2007 haar huidige naam kreeg, als beste 

van de zes Nederlandse toponderzoekscholen. Times Higher Education 

plaatste het Groningse instituut zelfs op plaats negen in de wereld, 

op basis van citaties (20 maal per artikel). Dicht achter het MIT, 

maar boven Princeton, Stanford, Cambridge en UCLA. Het is maar 

dat u weet welke wetenschappelijke potentie er staat in het Noorden 

van Nederland. Het instituut heeft naast een top-masterprogramma 

(sinds 2003) voor nanowetenschappen een al veel langer bestaand 

programma voor promovendi en postdocs voor de hele keten van het 

synthetiseren en karakteriseren van materialen op moleculaire en op 

microscopische schaal. Het instituut doet fundamenteel onderzoek, 

maar werkt onder andere ook samen met het Dutch Polymer Institute 

(DPI), het Top Institute for Food and Nutrition (TIFN), het Centre of 

Excellence in Sustainable Water Technology (WETSUS) en het Materials 

Innovation Institute (M2I). Katja Loos werkt zelf ook nauw samen met 

het CCC (Carbohydrate Competence Center) dat eveneens aan de RUG is 

gevestigd en zich ook bezig houdt met polysacchariden.

Enzymatische polymerisaties zijn het voornaamste doel van het 

onderzoek van Katja Loos. Ze studeerde in Duitsland, werkte in 

Brazilië en de VS, maar koos tenslotte voor Groningen: ‘Omdat 

polymeerwetenschappen in Groningen een wereldwijde reputatie 

genieten.’ Vorig jaar werd ze Fellow aan het DPI. Een uitverkiezing 

die gepaard gaat met een beurs van één miljoen euro voor verder 

onderzoek. Dat bedrag geeft ze uit aan de synthese en karakterisering 

van hoogvertakte polysacchariden (zetmeelkunststoffen) om de relatie 

tussen structuur en eigenschappen van deze vertakte polymeren op 

te helderen. Eén promovendus werkt aan het maken van dergelijke 

precies gedefinieerde polysacchariden en een tweede karakteriseert 

deze stoffen heel nauwkeurig. Zo schept ze een modelsysteem voor het 

verbeteren van karakterisatiemethoden van kunststoffen. Alles gaat 

in nauwe samenwerking met DPI. Twee jaar geleden ontving ze ook 

een prijs voor innovatief onderzoek van NWO. Katja Loos: ‘Het is een 

bijzonder gevoel om binnen enkele maanden zowel een beurs te krijgen 

voor fundamenteel als een voor toegepast onderzoek. En het is mijn 

onderzoeksfilosofie om juist de kloof tussen deze twee werelden te 

dichten.’

Ze is er van overtuigd dat enzymatische polymerisaties op den duur 

zullen concurreren met chemische en fysische methoden voor de 

vervaardiging van bestaande kunststoffen, maar straks ook kunnen 

dienen voor het maken van geheel nieuwe macromoleculen.  

De voordelen van enzymatische polymerisaties zijn dat chemische 

processen veel duurzamer kunnen worden ontworpen – zonder gebruik 

van gevaarlijke oplosmiddelen, met een hogere energie-efficiency, een 

hogere stereochemische selectiviteit enzovoort. 

Zoals Katja Loos zelf zegt in het voorwoord van haar zojuist verschenen 

boek Biocatalysis in Polymer Chemistry: ‘Biocatalytic pathways to polymeric 

materials are an emerging research area with not only enormous scientific and 

technological promise, but also a tremendous impact on environmental issues.’ 

Ze zegt er echter wel bij dat de eerste pilot plants voor enzymatische 

polymerisatie nog wel enkele jaren op zich zullen laten wachten en 

de commerciële fabrieken nog wel 20 jaar. Tegen die tijd zullen we 

beschikken over geheel nieuwe materialen en processen.

De logica achter ons proces is ijzersterk 

‘In Nederland lopen we met het gebruik van biomassa achter het 

buitenland aan. In Duitsland staan bijvoorbeeld meer dan 3.000 

maïsvergisters, in Nederland maar een paar. Aan de andere kant geeft 

ons dat ook de kans om de technologie nieuw te ontwikkelen.’ Aldus 

Jan van den Broek, directeur van de Biosys Group (vroeger Zeasolutions) 

in Assen.

‘Je kunt maïs beter verwaarden door eerst de eiwitten eruit te halen.  

Dat is wat wij bij ZeaFuels, de ene poot van ons bedrijf, doen. We gaan 

uit van de korrel; die vergisten we met klassieke fermentatie, wat ethanol 

oplevert en ook een eiwitrijke reststroom. Deze reststroom kan worden 

verwaard, eerst als veevoer, later voor meer geavanceerde toepassingen. 

Het restant van de maïsplant, het stro, gaat bij ons naar de vergister en 

wordt omgezet in biogas.’

‘In de tweede poot van ons bedrijf, ZeaGas, houden we ons bezig 

met verbetering en verduurzaming van het biogasproces. Een bio-

gas installatie bestaat vaak uit een voor- en een navergister. In de 

voorvergister wordt de ‘gemakkelijke’ biomassa omgezet in biogas. 

Het restant gaat naar de navergister. Vaak worden navergisters 

gevoed met snellopers die het proces stimuleren, zoals resten van de 

voedingsmiddelenindustrie of glycerine. Maar de prijzen van deze 

snellopers gaan omhoog door de concurrentie en daardoor wordt deze 

route steeds moeilijker. Bovendien kan onder slechte omstandigheden 

Katja Loos Jan van den Broek
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de onverteerde rest oplopen tot 20%, en als deze rest op het land 

wordt gedeponeerd kan ze alsnog gaan vergisten en het broeikasgas 

methaan in de atmosfeer brengen. Dat is zeker niet wat we willen. Er is 

dus behoefte aan andere manieren om de werking van navergisters te 

verbeteren.’

‘Bij ZeaGas voeren we een chemische bewerking uit met het digestaat 

uit de voorvergister, waardoor we dit beter ontsluiten. In de navergister 

gaat daardoor het proces veel sneller, en bovendien zetten we vrijwel alle 

biomassa om in biogas. Een deel van de actieve stikstof wordt omgezet 

in een meststof. Op dit proces hebben wij patent, en daarmee gaan we 

de komende jaren de markt op. Veranderingen gaan langzaam, maar de 

logica achter ons proces is ijzersterk en dat het gaat worden toegepast, 

is evident. Onze strategie is erop gericht de technologie in Nederland te 

bewijzen en dan in de wereld te verkopen.’

‘Wij zitten in een sector waarin subsidies innovaties ook kunnen 

remmen. Kijk bijvoorbeeld wat er gaat gebeuren met de reststoffen 

van AVEBE en Cosun. Ze zijn deels om te zetten in chemicaliën zoals 

ethanol of butanol (vernieuwend proces, hoogwaardig product), maar 

ze maken er straks laagwaardiger biogas van, omdat de overheid die 

route wel subsidieert. Niet verkeerd, maar het kan beter. Maïs kunnen we 

omzetten in menselijke voeding of chemicaliën of veevoer, maar vanwege 

de subsidie gaat nog steeds een groot deel naar biogasproductie met de 

laagste toegevoegde waarde.’

‘De toekomst is aan de kleine tot middelgrote installaties op het 

platteland. In onze ogen kan de boerderij tot 60% ethanol goedkoop 

produceren of het kan ook in een coöperatie van een paar boeren.  

Die 60% ethanol is goed houdbaar en kunnen we bewaren totdat hij 

per tankauto wordt afgevoerd voor verdere verwerking. De eiwitten zijn 

lokaal afzetbaar als veevoer. Ons ZeaFuels-proces is een opstapje naar 

zo’n nieuwe industrie.’

De combinatie van sterke agro, chemie en 
haven in Noord-Nederland is uniek

‘De motor van de biobased economy is straks de sterke en innovatieve 

samenwerking van de sectoren agro, chemie en logistiek.’ Dat stelt 

Johan Sanders, hoogleraar Valorisatie van plantaardige productieketens 

aan Wageningen UR en eigenaar van Sanovations, een bedrijf betrokken 

bij het Grassa!-project. ‘De unieke kracht van Noord-Nederland is 

gelegen in sterke zwaartepunten van deze drie sectoren dicht bij elkaar: 

chemie in Delfzijl, Groningen Seaports, en honderdduizenden hectaren 

productieve landbouwgrond. Maar de nadruk ligt te veel op haven en 

chemie, de sterkte van agro komt niet genoeg aan bod,’ aldus Sanders.

‘Groningen Seaports is, in een biobased economy behalve voor import 

ook zeer geschikt voor export. Want ook al benut je met bioraffinage 

een zo groot mogelijk deel van de oogst, er blijven altijd componenten 

over die lokaal geen waarde hebben. Die kunnen we via de haven op de 

wereldmarkt verkopen. Een haven dicht bij is een groot voordeel voor 

een biobased economy. Maar bij grote havens als Rotterdam, Shanghai, 

Houston, lukt die combinatie niet: die hebben zó veel ruimte en 

infrastructuur nodig dat er geen plaats meer is voor agrarisch achterland. 

De combinatie van sterke agro en een middelgrote haven is dus een uniek 

voordeel, dat in Noord-Nederland zou moeten uitbuiten.’

‘In Noord-Nederland is het denken momenteel te veel bepaald door 

energie en heel goed vertegenwoordigd door Energy Valley. Er is 

bijvoorbeeld een convenant gesloten tussen Groningen Seaports, 

energiebedrijven en milieuorganisaties. Dat bepaalt onder meer dat 

we een belangrijk deel van de CO2-uitstoot van kolencentrales via 

algenteelten moeten gebruiken voor de productie van eiwit, biodiesel etc. 

Maar je kunt uitrekenen dat daarvoor zeker de helft van de Groningse 

landbouwgrond nodig zal zijn. Is die enorme verandering van landschap 

en grondbestemming gerechtvaardigd, als we ook nog eens bedenken 

dat er momenteel geen goede businesscase voor algen is en het geheel 

dan ook alleen zal kunnen draaien met subsidie?’

‘Ik zou willen pleiten voor een echte samenwerking tussen agro, chemie 

en haven en ik kan dat toelichten met grasraffinage. Gras bevat in feite 

meer stikstof dan de koe nodig heeft. Dat is ook de reden van bijvoeding 

met krachtvoer. We kunnen echter de stoffen die overbodig zijn voor de 

koe, uit het gras halen en apart op de markt brengen: als varkensvoer 

of chemicaliën, of als grondstof voor de papier- en kartonindustrie. Als 

we tegelijkertijd de productiviteit van het grasland flink verhogen, slaan 

we vele vliegen in één klap: we verminderen soja-importen voor veevoer, 

doen iets aan het mestprobleem, en we halen meer waarde van het land.’

‘Grasraffinage zou dus een uitstekende basis voor de biobased economy 

in Noord-Nederland kunnen zijn, maar daarvoor zou Grassa!, het 

bedrijf dat zich daarmee bezig houdt, vanaf nu sterk moeten groeien. 

Grasraffinage kunnen we ook uitbreiden naar raffinage van bietenloof 

en luzerne. Raffinage van luzerne kan bijvoorbeeld helpen bij het 

overwinnen van de steeds grotere problemen met de aardappelmoeheid 

Johan Sanders
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in Noord-Nederland. Teelt van luzerne is een goede manier om de grond 

weer op kwaliteit te brengen, maar luzerne levert momenteel minder op 

dan aardappels. Verwerking van luzerne analoog aan gras kan inkomsten 

genereren voor de boer. Ook verwerking van maïs en bietenblad kan een 

goede bijdrage leveren aan de biobased economy in Noord-Nederland. 

Er is kortom veel potentie voor Grassa!, maar daarvoor moeten we deze 

zaak nu doortastend, ambitieus en met ondersteuning doorzetten.’

Vertrouwen is essentieel

‘De uitgangspositie van Noord-Nederland in de biobased economy is 

heel goed,’ zegt Catrinus Jepma, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit 

Groningen en wetenschappelijk directeur bij het Energy Delta Institute. 

‘Maar een goede uitgangspositie is nog geen garantie voor succes.  

In een biobased economy is samenwerking tussen sectoren essentieel, 

en die is nog onvoldoende aanwezig. Vertrouwen tussen partijen 

met geheel uiteenlopende achtergronden zoals landbouw, energie en 

chemie is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van Noord-

Nederland.’ Ook als volbloed energieman ziet Catrinus Jepma goede 

mogelijkheden voor de biobased economy.

‘In de ontwikkelingsplannen van Noord-Nederland is energie 

momenteel dominant. Fossiele energie speelt daarin nog steeds een 

belangrijke rol: het befaamde Groningen gasveld, drie nieuwe centrales, 

gasopslag, oliewinning in Schoonebeek, en de diensten en netten die 

daar allemaal bij horen. Maar het blijkt wel steeds groene te worden. 

Denk aan wat er aan windenergie komt op de Noordzee en hoe we dat 

moeten gaan verwerken en balanceren en wat dat betekent voor de 

aanlanding van stroomkabels. De Eemshaven ontwikkelt zich nu snel als 

een van de ‘werkstations’ daarvan. Maar denk qua vergroening ook aan 

biomassa.’

‘Een groot deel van de bulkbiomassa zullen we op den duur moeten 

importeren. Maar in welke vorm? Hout uit – zeg – Rusland voor bijstook 

en vergassing in Nederland? Of houtvergassing in Rusland met export 

van groen gas naar bijv. ons land en dan vergroening via certificaten? 

Voorlopig is de eigen productie van groen gas echter gebaseerd op 

de vergisting van eigen biomassa en daar zit de vaart in deze regio nu 

behoorlijk in.’

‘De toekomst van de biobased economy in Noord-Nederland ligt echter 

primair in de landbouw en groene chemie, waar per eenheid biomassa de 

meeste waarde kan worden toegevoegd. Dat is niet strijdig met de rol van 

biomassa in de energiesector, maar die zal wel meer aan het eind van de 

keten komen te zitten.’

‘De energiesector kan ook vooraan in de keten nuttig werk doen voor 

de biobased economy door haar bijdrage aan de certificeringsdiscussie 

rond het begrip ‘duurzame biomassa’. Dit wordt nog een lastige 

discussie omdat duurzaamheid zeer veel facetten heeft. Uit andere 

certificeringsdossiers kan men leren dat je veel in regels kunt vangen, 

maar uiteindelijk niet ontkomt aan een aanvullend beoordelingskader 

gebaseerd op best professional judgement. En als de overheid daarbij niet 

de regie claimt, zie je dat er een strijd ontstaat over de vraag, welke 

groepering zo’n judgement mag uitspreken, op basis van welk mandaat. 

Ook dit aspect hoort bij de biobased economy.’

Momenteel liggen de kaarten voor de biobased economy vrij goed. In 

Noord-Nederland zijn de bepalende elementen voldoende aanwezig: 

internationale topspelers in zowel de landbouw-, energie-, chemie- 

als in de kennissector. Maar om de biobased economy hier echt te 

ontwikkelen moet men, in de visie van Catrinus Jepma, elkaar beter 

leren te vinden en goed leren samen te werken. ‘Het zou daarom goed 

zijn, politiek gewicht en institutionele versterking achter de biobased 

economy te zetten. Bijvoorbeeld door Noord-Nederland uit te roepen tot 

experimenteergebied voor de biobased economy, eventueel samen met 

Nedersaksen in het kader van de Hansa Energy Corridor.’

‘Daarnaast zou er een generiek stimuleringsinstrument voor 

vernieuwende biobased activiteiten moeten komen. De SER Noord-

Nederland heeft gepleit voor het toekennen van domestic CO2-credits 

in experimenteergebieden. In dit systeem beloont de overheid goed-

gekeurde plannen van bedrijven met bijvoorbeeld € 50 per vermeden 

ton CO2. Projecten voor een betere verwaarding van biomassa zijn 

dan mede te beoordelen op aspecten als innovatie, samenwerking en 

werkgelegenheid. In een Noord-Nederlands energieakkoord met het Rijk 

zou dit een belangrijk innovatief instrument kunnen zijn en een open 

uitnodiging voor landbouw, energie, chemie en kennis om op dit terrein 

samen projecten te formuleren en vertrouwen op te bouwen.’ 

Catrinus Jepma
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De regio is een groot pleitbezorger voor het 
Carbohydrate Competence Center 

‘Eén van de verworvenheden van de biobased economy in het Noorden 

is het Carbohydrate Competence Center’, zegt Lubbert Dijkhuizen, 

wetenschappelijk directeur van het CCC. Dijkhuizen is hoogleraar 

aan de RUG, die als penvoerder optreedt. Het centrum richt zich op de 

productie van koolhydraten, hun modificatie met micro-organismen en 

enzymen en omvat nu 19 bedrijven en 6 kennisinstellingen.  

Het onderzoeksprogramma van het centrum bedraagt € 27 miljoen, 

gefinancierd door de overheid (EU, Ministerie EL&I, provincies en 

gemeenten, samen 50%), bedrijven en kennisinstellingen (elk 25%). 

‘Het onderzoeksprogramma is volkomen vraaggestuurd. Bedrijven 

stellen vragen aan de kennisinstellingen en samen definieren ze de  

onderzoeksprojecten. Dit verschilt met de manier waarop de 

Technologische TopInstituten (TTI) dat doen: de aansturing daar gebeurt 

door commissies waarin wetenschappers de belangrijkste stem hebben. 

In het CCC-model is de kans veel groter dat de bedrijven de resultaten 

zullen gaan toepassen.

‘Ons onderzoek is bijvoorbeeld gericht op verbetering van het open-

breken van planten voor de productie van biomaterialen, biobrandstoffen 

en groene chemicaliën. Een partner daarbij is bijvoorbeeld Limagrain, 

een bedrijf dat handelt in maïsvarianten. Met de maïsvarianten van 

Limagrain en de enzymcocktails van Genencor zoeken we uit welke 

maïs/enzym-combinaties de hoogste snelheden en rendementen 

hebben.’

‘Wageningen UR is een grote partner in het centrum. In hetzelfde project 

analyseert WUR hoe micro-organismen in de pensvloeistof van de koe 

dit maïsmateriaal afbreken. Verloopt dat afbraakproces beter dan met 

de enzymcocktails? Welke extra enzymen kunnen we in de pensvloeistof 

vinden, en kunnen we die voor industriële doeleinden toepassen?’

‘CCC-projecten richten zich ook op het gebruik van koolhydraten 

als oligosacchariden en prebiotica in voedingsmiddelen. Prebiotica 

zijn stoffen die gezonde bacteriën harder laten groeien, type 

Bifidus bijvoorbeeld. Wij onderzoeken hoe deze stoffen de gezonde 

bacteriën stimuleren. Bij het onderzoek gebruiken we een kunstmatig 

darmsysteem (TNO) als model. Grote partners zijn FrieslandCampina en 

Cosun.’

‘Ook doen we onderzoek aan aardappelzetmeel (AVEBE). Dit zetmeel 

wordt in ons lichaam snel afgebroken tot suikers, waardoor zich na de 

maaltijd glucosepieken in het bloed voordoen. Ons onderzoek richt zich 

op modificatie van het zetmeel zodat het minder snel wordt afgebroken 

in ons lichaam. Dat verhoogt de waarde van het aardappelzetmeel.’

‘Ander CCC-onderzoek richt zich op biomaterialen en bio-actieve 

stoffen. Het onderzoek op deze gebieden is in 2009 gestart, en begin 

2011 is een tweede ronde projecten gefinancierd.’

‘De regio is een groot pleitbezorger voor het CCC. Agri-business is 

de grootste werkgever in het Noorden en een grote producent van 

koolhydraten, vooral in suikerbieten, melk en aardappelen. Voor de 

toekomst is het van belang om de juiste keuzes te maken. Voor de 

toekomst is bioraffinage van biomassa zeer belangrijk, met ook aandacht 

voor eiwitten, pyrolyse en vergassingsprocessen.’

‘Van groot belang is ook het onderwijs. De RUG geeft bijvoorbeeld 

de opleiding Technische Bedrijfskunde. Deze omvat naast natuur-

wetenschappelijke vakken ook bedrijfskunde, management en 

economie. De opleiding is zeer in trek (120 eerstejaars studenten in  

2010) en sluit zeer goed aan bij de biobased economy.’ 

‘Het Carbohydrate Competence Center gaat zich internationaal 

uitbreiden: De derde financieringsronde van het centrum zal 

internationaal zijn. Momentaal lopen er gesprekken om te kijken of   

we – als vervolg op en met de ervaringen van het CCC – kunnen komen 

tot een PCC, een Protein Competence Centre.’

Er is veel vraag naar biopolymeren 

‘De hoofdactiviteit van Cumapol, afgeleid van CUstom MAde 

POLyesters, is het produceren van kwalitatief hoogwaardige polyesters, 

onder andere op basis van gerecycled materiaal’, zegt Marco Brons, CEO 

van Cumapol in Emmen. Dit houdt in inzamelen, sorteren en selecteren 

van materiaal, versnipperen, nabehandelen en extrusie tot korrels.  

In een nacondensatiestap worden vluchtige materialen verwijderd.’

‘We hebben twee polymerisatielijnen met in totaal een capaciteit van 

25 kton per jaar. Wij zijn in staat, polymeren te maken binnen nauwe 

specificaties, precies conform de wensen van de klant.’

‘Onze specialiteit is het ontwerpen van polyesters op basis van de vragen 

van de klant. Wij produceren zulke speciale polyesters en adviseren ook 

op dit terrein.’

‘Onze leveranciers en onze klanten zitten door heel Europa, van 

Ierland tot Servië, en van Finland tot Spanje. Voor een nieuwe biobased 

grondstof zijn we in gesprek met een leverancier uit Frankrijk. Er zijn 

weinig klant- en leverancierrelaties met Noord-Nederland, al zouden 

we die graag opbouwen. We zitten niet zozeer op deze plek vanwege de 

grondstoffen, maar meer vanwege de aanwezige specialistische kennis 

van polyesters.’

Lubbert Dijkhuizen Marco Brons
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‘De ontwikkeling waar we nu mee bezig zijn, is het importeren en op 

onze lijnen nacondenseren van PET gemaakt op basis van bio-MEG 

(mono-ethyleen-glycol). Dit basis PET wordt gemaakt in India, naast de 

productielocatie voor de bio-MEG.’

‘In ons gebouw staan nog twee continue polymerisatielijnen uit de 

boedel van Akzo. Deze zouden we graag weer willen opstarten, maar zij 

stammen uit de jaren ’60 en er moeten investeringen worden gedaan om 

hen te kunnen laten voldoen aan de huidige milieubepalingen. Als die 

investeringen eenmaal zijn gedaan, zijn deze lijnen wel zo flexibel dat 

we er zonder problemen biobased producten op kunnen vervaardigen. 

Wij zouden graag die kant op gaan want er is veel vraag naar biobased 

polymeren vanuit de markt.’

Vergroening is een megatrend

Onno Lint is CEO van Applied Polymer Innovations Emmen (API 

Institute), gevestigd op het Emmtec Industry & Business Park 

in Emmen. API is een onderzoeksinstituut gespecialiseerd in 

toegepast onderzoek naar polymeren. Het bedrijf bestaat uit een 

onderzoekslaboratorium en een pilot plant. Het laboratorium analyseert 

en karakteriseert alle polymeren heel gedetailleerd met technieken als 

thermische analyse, reologie, microscopie en structuuranalyse.

‘In de pilot plant kunnen we op kleine en grotere schaal polymeren 

synthetiseren”, zegt Lint. ‘Deze polymeren kunnen we vervolgens op 

verschillende manieren verwerken. We hebben spinmachines waarop we 

nieuwe garenproducten of garenprocessen ontwikkelen. We beschikken 

over apparatuur waarmee we kunststoffen kunnen compounderen en 

spuitgieten. Verder kan API polymeerfilm gieten of blazen. We zijn 

sterk in de ontwikkeling van avivages. Avivages zijn smeermiddelen, 

oppervlakte-actieve stoffen en additieven die we aanbrengen op 

kunststofgarens om het proces vloeiend te laten lopen en om op maat 

gemaakte, kwalitatief hoogwaardige producten te verkrijgen.’

API is voortgekomen uit de vroegere research- en ontwikkelingsafdeling 

van Diolen Industrial Fibers in Emmen, een voormalig onderdeel van 

AkzoNobel. Het is als zelfstandig bedrijf verder gegaan en heeft vooral 

de kunststoffenindustrie als klant. Naast lab en pilot plant ligt de enorme 

fabriekshal waar Diolen op industriële schaal garens produceerde; 

eigenlijk vormt de ruimte die nu in gebruik is, een vleugel van een 

veel groter, vrijwel leegstaand gebouw. Het bedrijf heeft de ambitie, 

in deze leeg staande ruimte spin-offs te realiseren en zelf ook weer 

garenproductie op gang te krijgen. 

‘Vergroening is een megatrend in de garen- en kunststoffenindustrie 

en ook API heeft op dat terrein ambities. Maar we doen zelf geen 

polymerisatie op industriële schaal. API zou baat hebben bij een 

‘groene’ polymerisatiefabriek in de buurt, idealiter van Cumapol. Zij 

zijn ook voortgekomen uit AkzoNobel en zijn gevestigd op hetzelfde 

bedrijventerrein. Cumapol is de mogelijkheid aan het onderzoeken, de 

oude installaties weer op te starten. Wij zien voordelen in de nabijheid 

van leveranciers en zijn geïnteresseerd in alle reële lokale routes.’

‘We profiteren ook van de nabijheid van kennisinstellingen, vooral 

Stenden, RUG, UT en WUR. Er bestaan goede contacten met deze 

universiteiten, en die willen we graag voortzetten en uitbreiden.’

‘Belangrijk is ook dat wij groen licht hebben voor het project Agro-

Biopolymeren. We willen met dit project concrete duurzame innovaties 

van de grond krijgen op basis van agro-(rest)grondstoffen, zo mogelijk 

direct van de Drentse en Noord-Nederlandse akker- en glastuinbouw. 

Wij willen, onder andere, 100% natuurlijk, biocomposteerbaar 

projecttapijt ontwikkelen; dit tapijt hoeft niet meer als grof afval 

verbrand te worden. Verder denken we aan bioafbreekbare producten 

in weg-en waterbouw, een backing voor graszoden die langs natuurlijke 

weg wordt afgebroken, en natuurlijk afbreekbaar opbinddraad in de 

glastuinbouw.’ 

Agro-Biopolymeren is een echt MKB initiatief. Twintig MKB-bedrijven 

in Nederland en Duitsland werken samen in clusterverband. De Eems-

Dollard regio, het ministerie van EL&I, de provincie Drenthe, de 

deelstaat Nedersaksen en Europese fondsen hebben co-financiering 

verstrekt. Maar de MKB bedrijven, waaronder API, dragen een aanzienlijk 

deel van de kosten. ‘Dit geeft wel aan hoeveel belang wij hechten aan een 

snelle vergroening van kunststofproducten.’

Onno Lint
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BioMCN richt zich op groei

‘BioMCN is in november 2006 opgericht. Door middel van een door 

ons gepatenteerd proces kunnen we 200 kton bio-methanol per jaar 

produceren uit ruwe glycerine, een restproduct van de fabricage van 

biodiesel. Wij hebben daarmee binnen de industrie de aandacht weten 

te trekken en in de afgelopen jaren diverse prijzen gewonnen, zoals de 

World Refining Association Technology Innovation Award en de CEFIC 

Responsible Care Price.’ Aldus Rob Voncken, CEO van BioMCN.

‘We leveren voornamelijk aan oliemaatschappijen, die de biomethanol 

in de vorm van bioMTBE door benzine mengen om zodoende aan de 

verplichtingen van de Europese Renewable Energy Directive (RED) – over de 

vergroening van de brandstofmix – te kunnen voldoen. In de afgelopen 

jaren hebben we een duidelijke visie op bioraffinage ontwikkeld, met 

daarbinnen een totaal business concept waarnaar BioMCN verder kan 

gaan doorgroeien. Door de recessie en een te late implementatie van de 

RED liep de uitvoering van deze plannen enige vertraging op.’ Inmiddels 

trekt de markt weer aan en het bedrijf verwacht tegen 2012 op volle 

capaciteit te kunnen draaien.

‘Nu kunnen we weer aan uitbreiding van ons business concept gaan 

werken. Onze technologie loopt via productie van biosynthesegas 

(syngas) als intermediair. Bovendien ontwikkelen we ook andere routes 

naar biosyngas. We zijn bezig met torrefactie en kunnen getorreficeerde 

biomassa gaan invoeren en deze omzetten in biosyngas. Verder 

hebben we, met partners, ondersteuning gevraagd aan de EU voor een 

biomassaraffinaderij die 1,5 miljoen ton afvalhout kan verwerken.  

Dit kunnen we omzetten in 1 miljard m3 bio-syngas, voor de productie 

van 400 kton biomethanol of andere biobased producten.’

‘De integratie op het Chemiepark Delfzijl kan door de vele plannen 

verder toenemen. Wij nemen bijvoorbeeld sinds kort duurzame stoom 

af die ontstaat bij de duurzame elektriciteitsproductie uit afval bij het 

nabij gelegen E.ON. Zulke verknopingen zijn essentieel in de strategie 

van meerdere partijen. Uiteindelijk moet dit de filosofie van bioraffinage 

als geheel gestalte geven. In ons bioraffinageconcept past ook dat 

we op een gegeven ogenblik andere dingen gaan doen met glycerol, 

bijvoorbeeld niet eerst vergassen maar direct hoogwaardige producten 

eruit produceren. We realiseren ons echter dat dergelijke markten eerst 

moeten worden opgebouwd.’

‘In alle technologische routes zal verduurzaming gaan optreden. 

Naast fermentatie van biomassa zal thermochemische bewerking 

blijven bestaan en ook die zal waarschijnlijk groeien. Wij houden de 

optie open dat wij fermentatie en thermochemische processen op een 

bepaald moment met elkaar gaan combineren. Misschien komt er ooit 

bijvoorbeeld vraag naar biomethanol geproduceerd uit CO2.’

‘Certificering is noodzakelijk in onze branche. Met goed gecertificeerde 

biobased producten kunnen we nieuwe markten betreden. Onze 

afnemers willen producten als harsen, coatings, cosmetica en 

kunststoffen gaan vergroenen. Dat gebeurt eerst in nichemarkten zoals 

haarlak, waar we nu de dimethylether (DME) vervangen door bioDME. 

Het is geen belangrijke kostencomponent in haarlak, maar bij toepassing 

van bioDME zorgt de producent wel voor vergroening van zijn product. 

Grote bedrijven hebben duurzaamheidsdoelen geformuleerd, waaraan 

ze onder meer kunnen voldoen door vervanging van methanol door 

biomethanol. Daarom werken we aan de certificering van biomethanol 

en trouwens ook van biogas.’

Sunoil wil het maximale  
uit de grondstof halen 

‘Sunoil Biodiesel is in 2006 van start gegaan met de productie van 

biodiesel op het Emmtec-terrein in Emmen. In eerste instantie op basis 

van koolzaad- en soja-olie, maar al heel snel uit afgewerkte oliën en 

‘slechtere’ vetten. Daar hebben we ook het proces op aangepast. Sunoil 

werkt met 14 man in een vijfploegendienst en is sterk geautomatiseerd.’

‘Onze filosofie is dat we het maximale uit de grondstof halen’, zegt 

Wilfred Hadders, directeur van Sunoil. ‘Wij willen steeds laagwaardiger 

grondstoffen kunnen gebruiken en toch kwaliteitsproducten blijven 

afleveren. Daarmee houd je de inkoopprijs van je grondstoffen laag; maar 

je moet technologisch wel steeds beter presteren. Daarom hebben we een 

vrij ongebruikelijke bezetting, want van de 14 mensen in dienst zijn er 2 

fulltime laboranten en één fulltime procesengineer.’

‘We hebben vijf aandeelhouders, die allen zelf ondernemers zijn 

en aanloopproblemen uit eigen ervaring begrijpen. Het begin was 

moeilijk, maar vanaf 2009 gaat het de goede kant op en ons product is 

opgewaardeerd van tweedehands naar premium product.’

“Ons product zetten we vooral af aan oliemaatschappijen, die daarmee 

voldoen aan hun verplichtingen in het kader van de biobrand-

stoffenrichtlijn (Renewable Energy Directive, RED). Dat product is gemaakt 

uit afvalstoffen en telt daarom in de RED dubbel. We zetten daarnaast 

Rob Voncken Wilfred Hadders
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ook direct af aan klanten. Eén van onze klanten is bijvoorbeeld de interne 

dienst van Schiphol, die rijdt met zijn wagens op onze biodiesel. Ook 

AREA reiniging Emmen/Hoogeveen doet dat al een tijd. Onze producten 

zetten we af aan bedrijven binnen een straal van 250 km, diezelfde 

afstand geldt voor onze leveranciers.’

‘De markt is sterk afhankelijk van de politiek. Gunstig voor ons was het 

besluit om biodiesel uit afval dubbel te laten tellen als biobrandstof. 

Maar een weifelende koers in de politiek is weer niet gunstig. Ik zou 

tegen de politiek willen zeggen: als je eenmaal een besluit genomen 

hebt, houd daaraan vast!’

‘Ons restproduct is glycerine. Dat zetten we deels af aan 

biogasinstallaties, voor een deel wordt het gezuiverd tot glycerol 

(onder andere antivries). We zijn bezig ons proces nog milieu- en 

energievriendelijker maken en daarom willen we bijvoorbeeld af van het 

werken met kaliumhydroxiden (KOH). Een mogelijke route ligt in de 

enzymatische verwerking van oliën en vetten, en hier doen we onderzoek 

naar, samen met de TU Eindhoven.’

Zeer verschillende partijen  
moeten leren elkaar te verstaan

‘De papier- en kartonsector is altijd op zoek naar nieuwe vezels,’ zegt 

Kees van Zijderveld, CEO van Eska Graphic Board in Sappemeer. ‘In de 

jaren ’70 zijn we overgeschakeld van stro naar oud papier als grondstof. 

Maar er bestaat altijd kans op tekorten, bijvoorbeeld door de export 

van oud papier. Daarom zoeken we naar nieuwe bronnen. Gras zou 

zo’n bron kunnen zijn. Daarom zijn we deelnemer van het innovatieve 

samenwerkingsverband Grassa.’

‘Wij willen altijd voorop lopen. Zo hadden wij als eerste voor ons product 

een FSC-certificaat. Dat kost natuurlijk wat, maar aan de andere kant 

biedt het ook onverwachte voordelen. Toen J.K. Rowling hoorde dat de 

productie van haar boeken slecht was voor de bossen, wilde ze alleen nog 

maar FSC-papier en -karton. Wij waren de enige kartonfabrikant die op 

dat moment boekomslagen van FSC-kwaliteit kon leveren.’

Eska Graphic Board produceert karton in vele kwaliteiten: niet alleen 

voor boekomslagen, maar ook voor ordners en verpakkingsmateriaal. 

Eska gebruikt momenteel grasvezel alleen als alternatief voor houtslijp 

als vulmateriaal (opdikking van het product). In een volgende fase 

hoopt Eska dat de vezels uit het Grassa-project voldoende kwaliteit 

hebben om papier- of houtvezels te vervangen. Uiteindelijk zou voor 

vezels een systeem van cascadering tot stand moeten komen, waarbij 

de vezel eerst wordt gebruikt voor het product met de hoogste waarde, 

en in achtereenvolgende recyclingstappen steeds laagwaardiger wordt 

toegepast.

‘Wij willen graag deel gaan uitmaken van de biobased economy,’ zegt 

Van Zijderveld. ‘Maar de kern van zo’n economie moet toch bestaan uit 

economisch rendabele projecten. Die ontbreken nu nog grotendeels, we 

staan dus nog maar aan het begin. In onze sector is de wetgeving vaak 

een grote hinderpaal. We kunnen allerlei stoffen niet gebruiken omdat 

de overheid ze kwalificeert als afval.’

‘Verder moet nog vertrouwen groeien. Veel programma’s hebben een 

hoog niveau en er wordt veel gepraat. Wij nemen daar ook aan deel, 

bijvoorbeeld in het project BioCab van het Biobased Refinery Cluster. 

Maar het moet uiteindelijk wel uitmonden in concrete projecten waarbij 

partijen uit heel verschillende sectoren van de economie met elkaar 

moeten samenwerken en elkaar moeten leren verstaan. Er moet een 

brede bereidheid ontstaan de opbrengsten te delen. Dan kan de biobased 

economy echt van de grond komen.’

Kees van Zijderveld
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‘De biobased economy in Noord-Nederland’ is tot stand gekomen in opdracht van de NV NOM, Investerings-  
en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland. De NOM is een onafhankelijke NV die middels financiering, 
acquisitie en aanjagen van projecten de noordelijke economie versterkt. Bedrijvigheid en de ontwikkeling van 
werkgelegenheid worden vanuit de NOM gestimuleerd en verder ontwikkeld. Het accent ligt hierbij op innovatieve 
ondernemingen met in potentie regio-overschrijdende activiteiten.
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