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Inleiding  

 
We staan in het startblok van de transitie naar een Biobased Economy. Een economie waarin 
fossiele grondstoffen zullen verdwijnen als voeding voor materialen en energie. In plaats 
daarvan zal biomassa de motor van onze economie worden. Een belangrijke nieuwe 
grondstof voor deze nieuwe economie is cellulose. Door de toenemende belangstelling voor 
cellulose zien de huidige vezelindustrieën, waaronder de papierindustrie de prijzen van hun 
grondstoffen in een rap tempo stijgen. De toenemende vraag naar cellulose hoeft echter 
geen bedreiging te vormen. Door op de hoogte te zijn van de nieuwste inzichten in cellulose 
en door samen te werken, kan deze Biobased economy ook voor onze industrieën kansen 
bieden. 
 
Daarom is deze intersectorale cellulose conferentie tot stand gekomen. Het doel van de 
conferentie was naast het overdragen van nuttige kennis ook het samenbrengen van 
verschillende sectoren. Sectoren die al jarenlang cellulose als grondstof gebruiken, nieuwe 
gebruikers van cellulose, én de nieuwe aanbieders van cellulosebronnen. De conferentie  
bood een vruchtbare voedingsbodem voor de vorming van nieuwe coalities.  
 
We kunnen stellen dat ons doel bereikt is. Met 140 bezoekers en 26 sprekers uit diverse 
sectoren zijn veel contacten tussen sectoren tot stand gebracht en nieuwe ideeën 
uitgewisseld. Er is een belangrijke stap gezet in de transitie naar een Biobased Economy die 
kansen voor alle sectoren biedt. 
 
Voor u ligt een samenvattend verslag van de conferentie. Bedoeld als herinnering aan de 
inzichten die tijdens de presentaties naar voren zijn gekomen, maar ook ter informatie voor 
degenen die onverhoopt toch niet op de conferentie aanwezig konden zijn. Hopelijk zal het u 
enthousiast maken over de eindeloze mogelijkheden die cellulose te bieden heeft in een 
veranderende maatschappij.  
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1. Lignocellulose verwaarding en cascadering 

Met de groeiende wereldbevolking en 
schaarse grondstoffen staan we voor een 
uitdaging. Hoe kunnen we de beschikbaarheid 
van grondstoffen garantstellen en 
tegelijkertijd ook het groeiende 
klimaatprobleem aanpakken? 
 
Dit kan alleen door een verandering in ons 
denken. We moeten de link tussen 
economische groei en het gebruik van 
grondstoffen verbreken. Dat is mogelijk door 
optimalisatie: met een efficiënter gebruik van 
natuurlijke grondstoffen, het sluiten van 
productiekringlopen, en de benutting van 
zijstromen. Er is ook een aanvullende route, 
met nieuwe producten en materialen, 
bioraffinage en zonder fossiele brandstoffen.  
 
Biomassa wordt gezien als dé oplossing om de 
steeds schaarser wordende fossiele 
brandstoffen als energie, brandstoffen en 
chemicaliën te vervangen. Maar dan moet er 
wel genoeg biomassa beschikbaar zijn voor de 
verschillende sectoren. De toenemende vraag 
naar biomassa zorgt nu al voor prijsstijgingen 
van grondstoffen in huidige vezelgebaseerde 

industrieën zoals de papierindustrie. Door 
vernieuwde technologieën kan de grondstof- 
en productie-efficiëntie verbeterd worden.  
 
In plaats van ons alleen te richten op het 
maximaliseren van de biomassaproductie, is 
het cruciaal om stil te staan bij de 
samenstelling van deze biomassa. Biomassa 
bestaat uit vele nuttige componenten als 
cellulose, eiwitten, oliën en koolhydraten. 
Welk onderdeel je gebruikt, hangt af van je 
toepassing. Het is van belang om de waarde 
piramide in het oog te houden. Ook vezels 
moeten daarom op basis van hun 
karakteristieke eigenschappen toegepast 
worden en niet louter geselecteerd worden op 
maximale productiehoeveelheid per hectare 
of energie-inhoud. 
   
Zorgvuldige selectie, ontsluiting en 
fractionering van cellulosebronnen leidt tot 
optimale valorisatie. Een gescascadeerde 
valorisatie is belangrijk in vezel gebaseerde 
industrieën om nu en in de toekomst 
concurrerend te blijven.  
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Figuur 2.1: De wereldconsumptie van materiaal (Bron: 

presentatie Ernst Worrell) 

1.1 Materials Matter: the case for material efficiency- Ernst 

Worrell 

Ernst Worrell (Ph.D.) is professor ‘Energy, Resources & Technological Change’ aan de 
Universiteit van Utrecht, bij het Copernicus Instituut. Zijn onderzoek is gericht op 
onderzoeks- en evaluatieprojecten in industriële energie en materiaalefficiëntie, 
alsook op afvalmanagement en verwerking. Hij is de auteur van vier IPCC rapporten. 
Ook is hij hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Resources, Conservation and Recycling’, 
één van de leidende tijdschriften op het gebied van grondstoffen efficiëntie. Hij legt 
uit waarom materiaalefficiëntie zo belangrijk is.  

 
“Materials have always defined 
us, materials are us” 
Waarom zijn materialen zo van belang? 
Onze maatschappij wordt gedefinieerd 
door materialen. Ze zijn overal om ons 
heen. Een mobiele telefoon bevat de 
helft van de materialen uit het 
periodiek systeem. Materialen zijn 
essentieel voor onze economie. We 
consumeren steeds meer materialen, 
vooral in nieuwe economieën als China 
en India. Prijzen stijgen omdat we tegen 
aanbodbeperkingen aanlopen.  

 
 
 
 
“We move more materials than nature 
does” 
Elk stap in het productieproces van materialen leidt tot negatieve milieueffecten. We verplaatsen 
meer materialen dan de natuur zelf. Het goede nieuws is dat de materiaalintensiteit gedaald is. Per 
hoofd van de bevolking worden minder materialen gebruikt. Het slechte nieuws is dat zolang de 
bevolking groeit, onze totale vraag naar materialen toe zal nemen. Deze toenemende vraag leidt tot 
de prijsstijging van fossiele bronnen en bijvoorbeeld hout. 
 

“We are running out of atmosphere” 
De consumptie van natuurlijke hulpbronnen en de milieu-impact die hiermee gepaard gaat, mogen 
de milieudraagkracht van de aarde niet overschrijden. De link tussen economische groei, 
grondstoffengebruik en milieu impact dient verbroken te worden. Door het beperkte aanbod van 
grondstoffen zal toegankelijkheid van natuurlijke bronnen een strategisch onderwerp worden. De 
Europese Commissie is daarom geïnteresseerd in een efficiënter gebruik van onze grondstoffen.  
 

“Half of our reductions have to come from energy and material efficiency” 
We kunnen de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen verminderen door hernieuwbare 
materialen te gebruiken en door middel van materiaal efficiëntie. De laatste optie is de goedkoopste. 
In elk productieproces gaan namelijk energie en materialen verloren. Dit leidt ook tot geldverlies.  
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Figuur 2.2: 60 % verlaging van C02 emissies voor 2030 (Bron: presentatie Ernst Worrell)  

“Paper is not a big part of the 
problem, but it may be a big part of 
the solution” 
De papierindustrie is minder koolstof-intensief 
omdat het veel hernieuwbare bronnen 
gebruikt. Er zijn mogelijkheden voor 
efficiëntieverbetering in de hele levenscyclus 
van materialen. De C02 uitstoot kan onder 
andere verminderd worden door herontwerp  
van producten, materiaalsubstitutie, 
hergebruik van producten en 
materiaalrecycling. 
 

“A combination of energy and 
material efficiency is the most fruitful 
strategy to reduce greenhouse gas 
emissions and deal with climate 
change” 
Een verbeterde materiaal efficiëntie kan de 
kosten van broeikasreductie-beleid  
aanzienlijk verlagen. We moeten daarom 
energie en materiaal efficiëntie combineren. 
Vergeleken met andere opties is dit de optie 
met de laagste kosten (weergegeven in figuur 
2.2). Het is de meest vruchtbare methode om 
broeikasgassen te verminderen.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

Figuur 2.3: De nieuwe biomassa waardeketen door bioraffinage  (Bron: presentatie Johan Sanders) 

1.2 Het belang van cellulose vezels voor de Biobased Economy- Johan 

Sanders 

Johan Sanders is professor ‘Valorisatie van plantproductieketens’ aan de universiteit van 
Wageningen. Hij vertelt over het belang van cellulose vezels voor een Biobased Economy.

 
“We will need in addition about 20.000 million tons of biomass in 2050” 
Met de groeiende wereldbevolking en schaarser wordende grondstoffen staan we voor 
een uitdaging. In de komende decennia zullen we biomassa ook als vervanging gaan 
gebruiken van fossiele grondstoffen als energie, brandstof en chemicaliën. Als we naar de huidige 
wereldcijfers kijken hebben we voor voeding zo’n 4000 tot 5000 miljoen ton droge biomassa nodig 
per jaar. For non-food toepassingen bedraagt deze hoeveelheid ongeveer 2000 miljoen ton. 
Vanwege de ontwikkeling van de Biobased Economy hebben we nog zo een 20.000 miljoen ton 
biomassa nodig in 2050.  
 

 

 
“There’s little difference between food 
and non-food. It’s a matter of taste” 
Er moet efficiënt worden omgegaan met de 
huidige biomassa en we zouden alle 
onderdelen van biomassa moeten gebruiken. 
Deze componenten moeten voor de juiste 
toepassingen benut worden. 

Ook dienen we voedselverspilling te 
verminderen door de voedselketens 
efficiënter te maken. We hebben kleinschalige 
bioraffinage nodig en onze veldopbrengst 
moet toenemen. Er is bijvoorbeeld veel gras 
beschikbaar, dat dient op een duurzame 
manier geteeld te worden. 
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Figuur 2.4: Goed gebruik van biomassa? 
 (Bron: presentatie Johan Sanders)  

 
“Only because of subsidies we tear away glycerol from its nice applications” 
Biomassa kan een veel hogere waarde 
hebben als men het niet verbrandt, maar 
de componenten gebruikt voor 
hoogwaardigere toepassingen. Een 
voorbeeld hiervan is glycerol. Omdat 
glycerol een ‘afval’product is, wordt het 
vooral toegepast voor de productie van 
elektriciteit en biogas. Een bedrijf in Delfzijl 
maakt van deze glycerol methanol. En dit 
wordt weer omgezet in 
transportbrandstoffen. Echter, als men 
het glycerol molecuul benut vanwege zijn 
structuur, kan dit veel meer opleveren (zie figuur 2.4). Vanwege de overheidssubsidies en omdat het 
zo gemakkelijk is om glycerol om te zetten in elektriciteit, gebruiken we glycerol niet voor 
hoogwaardigere toepassingen.  
 

“Do we really know what is available 
in the Biobased Economy?” 
Veel mensen zien biomassa als een product 
dat je teelt: hoe meer ton hoe beter. Maar het 
is belangrijk om stil te staan bij de toepassing 
van biomassa. Daarvoor moet je naar de  
samenstelling kijken. Biomassa bestaat uit 
vetzuren, cellulose, eiwitten en koolhydraten. 
Is het optimaal om vezels zes keer te recyclen 
als er ook alternatieve vezels beschikbaar zijn?  
 
Er zullen andere mogelijkheden ontstaan voor 
die vezels waarvan de kwaliteit nu net goed 
genoeg is om gerecycled te worden. Voor 
fermentatie of energiegebruik bijvoorbeeld. 
Vezels moeten onderscheiden worden door 
naar hun karakteristieke eigenschappen te 

kijken zoals vezeldimensie, sterkte-
eigenschappen en kleur. Bioraffinage kan de 
duurzaamheid en opbrengst verhogen van alle 
biomassa toepassingen. 

 
“We have to think in totally different 
lines than before” 
De Biobased Economy verschaft vele 
mogelijkheden. Zetmeel en cellulose kunnen 
hierin nieuwe kansen krijgen voor 
papierproductie. Samenwerking met andere 
sectoren kan de concurrentiekracht van de 
papiersector verhogen. Samenwerking tussen 
sectoren levert voor iedereen voordeel op  
door de materiaal -en energie efficiëntie.
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Figuur 2.5: Europees paper recycling percentage (Bron: presentatie Ringman-Beck)  

1.3 Vezel rentmeesterschap in vezelindustrieën 

Jori Ringman-Beck heeft een achtergrond in Economie (Helsinki Universiteit) en 
Business Management (Helskinki School of Economics), en een brede ervaring in 
communicatie, publieke administratie en politiek. Als recycling directeur voor 
‘Recycling, Product en Milieu’ in CEPI is Ringman verantwoordelijk voor onder andere 
onderwerpen gerelateerd aan papierherwinning,  recycling en afvalbeleid. Hij geeft 
inzicht in de Europese stand van zaken in de papierindustrieën.  
 

“We have stopped talking about 
waste paper” 
De Europese papierindustrie maakt een 
efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
door middel van duurzaam bosbeleid en een 
toenemend gebruik van hernieuwbare 
energie. De industrie past ecodesign toe in 
waardeketens en streeft grondstoffen 
efficiëntie na. Ook verhoogt de industrie de 
inzameling en recycling van papier en karton. 
Binnen de papierindustrie praten we niet 
meer over ‘oudpapier’. We hebben het nu 
over ‘papier voor recycling’. Op deze manier 
benadrukken we dat het voor ons een 
grondstof is. Er is in 2001 een Europees CEN 
standaard tot stand gekomen voor de 
verschillende soorten ‘papier voor recycling’. 
Ook zijn industriële initiatieven ontwikkeld 
voor verantwoordelijke inkoop en 
kwaliteitsbeleid. Tegelijkertijd veranderde de 
Europese wetgeving, met een complete revisie 
van de Afvalrichtlijn in 2008.  

 

“We work with the whole value chain” 
Vanaf 2000 hebben we een overeenkomst 
gesloten met als doel het verbeteren van de 
papierrecycling. In deze vrijwillige 
overeenkomst zijn twaalf industrieën bij 
elkaar gebracht uit de gehele waardeketen 
van papier. Zo kunnen zij inzien dat ze allen 
een rol kunnen spelen om de beschikbaarheid 
van grondstoffen te vergroten en ‘design for 
environment’ kunnen toepassen in de hele 
waardeketen en door de hele levenscyclus. Dit 
is een uniek initiatief in de papierindustrie. 
Andere sectoren zouden hier een voorbeeld 
aan kunnen nemen. Onze toezegging is om 
een recycling percentage van 70 procent te 
hebben in 2015 (zie figuur 2.5). Dit percentage 
vertoont echter niet dezelfde groei als 
voorgaande jaren. De reden hiervoor zijn de 
marginale kosten. Elke extra ton gerecycled 
papier kost meer: economisch maar ook 
vanuit milieuoogpunt.
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Figuur 2.6: Benadering van de papierindustrie (Bron: presentatie 
Ringman-Beck)  

“Why are we not there”? 
Waarom hebben we deze 70 procent niet in alle landen gerealiseerd? Ten eerste wordt papier in veel 
landen niet ingezameld. Deze beslissing ligt niet in handen van de industrie maar wordt genomen 
door de gemeentes. Het tweede probleem is dat papier wel wordt ingezameld maar een slechte 
kwaliteit heeft. Of de kwaliteit voldoet niet aan de specificaties die we gesteld hebben. Het kan ook 
te kostbaar zijn om papier in te zamelen. Tenslotte kunnen zowel de kwaliteit als de kosten gunstig 
zijn, maar kan het desbetreffende papier niet gerecycled worden. Als alle voorwaarden optimaal zijn, 
heeft Europa potentieel nog miljoenen tonnen papier om in te zetten voor recycling. 
 

“It’s time again for the industry to take a step forward” 
Er zijn nieuwe initiatieven in de maak. In de CEPI Roadmap 2050 is verkondigd dat we grondstoffen 
beter en vollediger willen benutten. Dit jaar zal er een Europese Standaard voor Papier voor 
Recycling uitgebracht worden. De initiatieven 
voor verantwoord inkoop- en kwaliteitsbeleid 
zullen herzien worden. Verder is er een 
traceerbaarheidssysteem voor gerecycled 
papier. Hopelijk zal dit steeds meer gebruikt 
worden in de toekomst. Er moet meer nadruk 
komen op ecodesign, om hergebruik te 
verzekeren. Ook kunnen we de verbindingen 
met boscertificatie verbeteren in de recycling.  
 

“We can use materials in a very clever 
way, even the residues” 
Restmaterialen kunnen gebruikt worden om 
waarde toe te voegen. We kunnen 
mogelijkheden vinden in industriële 
symbiose en de stap maken richting 
industriële ecologie. Er is nog ruimte voor 
onderzoek en ontwikkeling, zowel in het proces als in de producten. Er moet meer papier ingezameld 
worden die betaalbaar is en van goede kwaliteit. Hiervoor heeft CEPI verschillende richtlijnen. We 
kunnen onze krachten bundelen door industriële initiatieven en de steun van het beleid. De CEPI 
Roadmap 2050 is niet alleen een politiek manifest. Het werk is begonnen en recycling zal daar een 
essentieel deel van uitmaken. 
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Figuur 2.7: Formico® bioraffinage (Bron: presentatie Päivi Rousu)  

Figuur 2.8: Formicofib® technologie (Bron: presentatie Päivi Rousu)  

1.4 Van non-wood biomassa naar papier en bio-chemicaliën- 

Päivi Rousu 

Päivi Rousu werkt bij Chempolis als vice president en is één van de oprichters van 
het bedrijf en de formico ® technologieën. Zij is onder andere gespecialiseerd in 
vezeltechnologie en procesontwikkeling. Ook heeft ze als post-doc onderzoeker 
gewerkt op de Lappeenranta Universiteit van Technologie. In 2003 heeft ze haar 
Ph.D titel behaald aan de universiteit van Oulu in Finland.  
 

“The future is biorefining” 
Chempolis, opgericht in 1995, is een 
Fins bedrijf dat gespecialiseerd is in 
bioraffinage technologieën. Met deze 
technologieën zijn ze in staat 
eenjarige gewassen om te zetten in 
pulp voor verschillende toepassingen: 
papier, textiel, glucose, azijnzuur, 
furfural, bioethanol en lignine.  
 

“We can produce paper-
making and textile fibers from 
cellulose” 
Chempolis’ technologie kan 
cellulosevezels voor papier en textiel ontsluiten uit verschillende gewassen. De processen worden 
gevoed met non-food en non-wood biomassa. De biomassa wordt op chemische wijze ontsloten en 
en omgezet in cellulose, hemicellulose en biochemicaliën. De ligninefractie wordt energetisch benut. 
Lignine kan echter ook voor andere toepassingen gebruikt worden, waaronder de productie van 
biodiesel en polymeren. 
 

“What is different in our process is the chemistry” 
De chemie van formicofib™ verschilt van de conventionele basische pulptechnologie. Ook is de 
verkoopwaarde 25 procent hoger 
en zijn de bedrijfskosten ongeveer 
20-50 procent lager dan die van 
concurrerende technologieën. Het 
gebruik van een zuur oplosmiddel 
(dat silicaten niet oplost), voorkomt 
dat silicaten zich ongewenst af 
kunnen zetten. Chemicaliën en 
water kunnen daarom volledig 
hergebruikt worden. Het proces is 
zelfvoorzienend in energie. Dit 
maakt het mogelijk om sociale, 
milieu- en economische 
duurzaamheid te combineren.
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1.5 Nieuwe benaderingen voor innovatieve en energie-efficiënte 

vezelproductie- Harald Grossmann 

Professor Harald Grossmann is een erkend figuur binnen de 
papierindustrie. In het verleden is hij vice president van PTS 
geweest. Sinds een aantal jaren is hij professor aan de Technische 
Universiteit van Dresden. Hij is lid van verscheidene professionele 
organisaties waaronder ‘Zellcheming’,  de Unie van Ingenieurs van 
de Duitse pulp –en papierindustrie en EPRO, de bond voor Europese 
Vezel en Papier Onderzoeksinstituten. Tegenwoordig is hij ook actief 
als vertegenwoordiger van Duitsland in enkele COST projecten. Harald Grossmann vertelt over 
innovatieve benaderingen voor een energie-efficiëntere productie van vezels voor de 
papierindustrie.  

 
“In order to stay competitive, the 
paper industry will have to utilize raw 
materials in a more comprehensive 
and responsible way” 
De conclusies gesteld in de Roadmap 2050 van 
de  Confederation of European Paper 
Industries (CEPI) zijn simpel en recht door zee: 
om concurrerend te kunnen blijven zal de 
papierindustrie van morgen zorgvuldiger met 
haar grondstoffen om moeten gaan. Ook zal er 
meer energie-efficiëntie gerealiseerd moeten 
worden in het hele productieproces. 
 

“Mitigation of CO2 is a synonym for 
high energy efficiency. There is no 
other way” 
CO2 emissies worden voornamelijk 
gegenereerd tijdens energieconversie. Dat 
betekent dat we nieuwe manieren moeten 
vinden om energie te besparen in vrijwel alle 
processtappen in de papierproductie. De 
papierindustrie heeft doorbraak 
technologieën nodig. De eenvoudigste manier 
om de energie-efficiëntie van welk proces dan 
ook te beoordelen, is om een vergelijking te 
maken tussen energie die het proces verbruikt 
en de minimale energie input die in theorie 
nodig is om hetzelfde resultaat te bereiken. 
We kunnen wat we nu doen (Best Available 
Technologies) vergelijken met wat we nu 
zouden kunnen doen aan de ene kant en het 
theoretisch minimum aan de andere kant. Hoe 
groter de kloof hiertussen is, des te 
aannemelijker is het dat er een geheel nieuw 
proces nodig is. 

 
 
“Recycling-techniques are not tailor-
made for the needs of this industry” 
De huidige stand van de techniek  in de 
recycling technologie is het resultaat van een 
decennia lang empirisch en incrementeel 
ontwikkelingsproces. Dat geldt ook voor  
energie efficiëntie. De belangrijkste reden 
voor een gebrek aan innovatie in de 
papierindustrie had te maken met het feit dat 
gerecycled papier goedkoop was en de 
energieprijzen laag. Deze tijden liggen echt 
achter ons.   
 

“There are two ways to develop an 
entirely new technology: you have to 
develop a smart idea, or you look at 
other industries’’ 
Wij hebben naar andere industrieën gekeken. 
Zo is er een nieuwe reinigingsmethode 
gevonden, oorspronkelijk ontwikkeld voor de 
textielindustrie. Bepaalde polymeren werden 
gebruikt om vuil en andere deeltjes te 
verwijderen door ze op het oppervlak te 
adsorberen. Polymeer korrels functioneren als 
“vuilvanger”. In de textielindustrie leidde deze 
techniek tot een waterbesparing van 90 
procent en 30 procent lagere operationele 
kosten. Het voordeel dat we verwachtten van 
onze pogingen om deze nieuwe techniek in 
paper recycling te gebruiken is de 
mogelijkheid voor  inktverwijdering bij hogere 
droge stofgehaltes dan welke nu gebruikelijk 
zijn. Hierdoor hoeft er veel minder water 
rondgepompt te worden hetgeen 
energiereductie geeft. Momenteel zijn lab 
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Figuur 2.9: De nieuwe benadering: ETMP (Bron: presentatie Grossmann)  

experimenten uitgevoerd. Daarbij zijn 
polymeerkorrels in verschillende 
verhoudingen gemengd bij een droge 
stofgehalte van 15 procent waar in de huidige 
technologie 1 procent gebruikelijk is. Het 
verschil tussen 1 procent en 15 procent 
vertaalt zich in een significant hogere energie-
efficiëntie. Een bijkomend voordeel is dat bij 
deze nieuwe ontinktingstechniek nauwelijks 
vezelverlies optreedt. Deze technologie kan 
resulteren in een combinatie van processen 
die nu nog afzonderlijk worden uitgevoerd. 

 

“ETMP can help to reduce the carbon 
footprint” 
De tweede benadering is een energie-
efficiënte pulptechniek. Het doel was om een 
energie-efficiëntere manier te vinden voor de 
productie van TMP1 pulp  door een verlaging 
aan te brengen in de vervezelingsweerstand 
van hout. Dit gebeurde door de houtsnippers 
te bestralen met elektromagnetische straling  
voordat er vervezeld werd. Daartoe is het  
conventionele proces onderbroken en zijn 
twee additionele stappen toegevoegd: 
impregnatie en bestraling (zie figuur 2.9)

 
 

                              
 
 
 
 

De resultaten van de labproeven gaven het potentieel weer van deze nieuwe 
benadering. Daarom is in de lente van 2011 een proef uitgevoerd op industriële 
schaal. Deze proef, die bestond uit de behandeling en vervezeling van 60 ton 
houtsnippers en de productie van krantenpapier op een ‘state-of-the-art’ 
papiermachine, bevestigde de verkregen labresultaten. Het nieuwe ETMP proces gaf 
pulp-en papiereigenschappen die vergelijkbaar waren met die van het conventionele 
proces, maar met een significant lagere energieconsumptie. Een lage maalgraad1 
tijdens de proef liet zelfs mogelijkheden zien voor verdere energiebesparingen en 
suggereert een significant hoger potentieel voor energiebesparingen dan de 30 
procent die tijdens de praktijkproef vastgesteld is.  

 
 

 

 

                                                           
1
 -Thermomechanische pulp (TMP) is pulp geproduceerd door de bewerking van houtsnippers met warmte 

(thermo) en mechanische maling 
-De maalgraad is een maat die door de papier- en kartonindustrie wordt gebruikt om aan te geven hoe goed 
een pulp ontwatert en levert een indicatie voor het energieverbruik tijdens de papierproductie. 
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Figuur 2.10: Recente omzetpercentages Papierfabriek Schut en voorspellingen voor 2015: presentatie Kort)  

1.6 Mogelijkheden voor een kleine papierfabriek-René Kort 

René Kort is Mill manager bij papierfabriek Schut. Hij geeft een korte inleiding over papierfabriek 

Schut. 

“Rembrandt has bought our paper and 
painted on it” 
Papierfabriek Schut is de kleinste en oudste 
papierfabriek in Nederland. Het bestaat bijna 
400 jaar. Er wordt zelfs beweerd dat 
Rembrandt papier van deze fabriek heeft 
gebruikt voor zijn schetsen. Schut heeft 41 
medewerkers en produceert maar 3000 ton 

papier per jaar, met een jaarlijkse omzet van 6 
miljoen euro. De producten hebben een hoge 
toegevoegde waarde.  
 
 
 
 

 

 

 
“Schut is already Biobased” 
Papierfabriek Schut is, zoals de rest van de 
papierindustrie, al biobased. Schut onderzoekt 
nu samen met verschillende kennisplatforms 
de toepassing van alternatieve vezels. Schut 
heeft inzicht in de bioraffinage en 
mogelijkheden van katoen. Verder is de 
toepassing van bagasse onderzocht in de 
productie van tekenpapier. De meeste 
kunstenaars hebben er positieve ervaringen 
mee. Tenslotte is er vlas gebruikt om 
kunstenaarspapier te maken.  
 

 
 
“We can change quality every two 
hours” 
Schut ziet veel mogelijkheden om zich aan te 
passen aan de biobased ontwikkeling. Bij deze 
papierfabriek kan de kwaliteit elke twee uur 
aangepast worden. Er zijn niet veel 
papierfabrieken die dat kunnen. Daarom zijn 
er mogelijkheden om nieuwe non-wood vezels 
te gebruiken samen met derde partijen. Door 
de relatief kleine productie kunnen ook 
alternatieve vezels gebruikt worden waarvan 
de beschikbaarheid beperkt is. 
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2. Kansen en dreigingen voor intersectorale samenwerking 
 
De transitie naar een Biobased Economy begint op gang te komen. Maar hoe kunnen we deze 
transitie versnellen en op welke manier kunnen we er gezamenlijk de vruchten van plukken? 
 
De kansen van de Biobased Economy zijn talrijk, maar wat het transitieproces betreft is Nederland 
zeker geen voorloper. Onze wortels bevinden zich nog steeds in het fossiele tijdperk. Voor een 
succesvolle transitie hebben we meer koplopers nodig in nieuwe coalities. 
 
Dit maakt samenwerking noodzakelijk. Niet alleen binnen sectoren, maar ook tussen sectoren. Alleen 
door samenwerking is het mogelijk om biomassa efficiënt te gebruiken en hier waardevolle 
producten van te maken.  
 
Om effectief samen te kunnen werken is er meer inzicht nodig in de eindeloze mogelijkheden van 
cellulose. Cellulose is beschikbaar in vele verschillende vormen en de kenmerken bepalen het 
toepassingspotentieel. Het is essentieel om meer inzicht in karakteristieken, ontsluitingsprocessen en 
markten te krijgen. Daarnaast moeten we ook elkaars taal leren spreken en verstaan. 
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Figuur 3.1: Lopende interactie (Bron: presentatie Hartvelt)  

2.1 De Nederlandse kijk op een Biobased Economy-  Mees 
Hartvelt 
Mees Hartvelt heeft een lange lijst van verantwoordelijkheden, zelfs na zijn 
pensionering als CEO van Crown van Gelder. Hij is onder andere voorzitter 
van het topcluster Biobased Economy. Ook is hij de directeur van AWVN en 
bestuurslid van VNP en KCPK. Zijn verhaal geeft de visie van de Nederlandse 
overheid weer met betrekking tot de Biobased Economy. 

 
 ‘’Our feet are still solidly planted in 
the fossil age”  
Een Biobased Economy draait op groene 
grondstoffen. Fossiele brandstoffen 
beheersen onze energiesector, 
transportsector en een groot deel van de 
chemische sector. Maar olie, gas en steenkool 
zijn in geen geval eindeloos beschikbare 
grondstoffen. Het gebruik ervan leidt 
bovendien tot een opeenhoping van 
broeikasgassen. De tijd is gekomen voor 
alternatieve grondstoffen. 
 

 “We are forced to do something; else 
it will end up in chaos and war” 
 Er zijn veel drijfveren om de overstap te 
maken naar een Biobased Economy, 
waaronder de toenemende schaarsheid van 
fossiele brandstoffen, innovatie en 
economische ontwikkeling. Het Europese 20-
20-20 programma, een geïntegreerde aanpak 
voor klimaat-en energiebeleid, ligt nog steeds 
op tafel. Wij lopen hiermee achter in 
Nederland. Hoe kunnen we de 
werkgelegenheid voor onze kinderen 
garanderen en hoe kunnen we 9 miljard 
mensen voeden in 2050? Dat is een discussie 
die nog niet is opgelost. We zijn genoodzaakt 
om iets te doen, anders zijn chaos en oorlog 
het resultaat.  
 

“Use the most valuable parts first” 
De waarde piramide is een essentieel 
uitgangspunt voor een Biobased Economy.  De 
toepassing van de waarde piramide als een 
criterium voor het gebruik van grondstoffen 
ligt voor de hand. Helaas bepaalt het niet al 
ons handelen. De focus van de economie 
moet veranderen van de basis  
 

naar de top van de pyramide. Gebruik de 
meest waardevolle materialen eerst. 
 

“The Biobased Economy offers many 
opportunities” 
De Biobased Economy biedt veel 
mogelijkheden. Biomassa is nu vooral gericht 
op de productie van groene elektriciteit, gas 
en groene brandstoffen. Maar biomassa kan 
zoveel meer betekenen. Het kan gebruikt 
worden voor medicijnen, bouwmaterialen en 
bioplastics.  
 

‘’We have to learn to speak each 
others language’’ 
Het is belangrijk dat de verschillende sectoren 
samenwerken. De Nederlandse overheid heeft 
een nieuwe strategie ontwikkeld om een van 
de vijf leidende kenniseconomieën te worden 

in Europa. De focus ligt op negen topsectoren. 
De ontwikkeling van een Biobased Economy is 
een intersectoraal thema in het beleid van de 
topsectoren. Zij zullen samenwerken in de 
transitie naar de Biobased Economy. Met 
elkaar praten en van elkaar leren is belangrijk. 
We moeten elkaars taal leren spreken en dat 
kost tijd. Dit vordert gestaag en we boeken 
vooruitgang. Het is veelbelovend, en we 
hebben elkaar nodig. 
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Figuur 3.2:Groeipercentages  schone energietechnologie per land (Bron: presentatie Rotmans)  

3.2 Transitie naar een Biobased Economy- Jan Rotmans 
 
Hoe staan we ervoor met de transitie naar een Biobased Economy? Wie kan deze 
vraag beter beantwoorden dan professor Jan Rotmans, de grondlegger van DRIFT: 
het Nederlandse onderzoeksinstituut voor transities. Op een duidelijke en directe 
manier confronteert hij ons met de, in zijn ogen, zorgwekkende gang van zaken in 
het Nederlandse transitieproces en de weg die we moeten inslaan om de transitie 
werkelijk op gang te brengen.
 

“The Netherlands is in the back of the 
pack” 
Rotmans windt er geen doekjes om. Hij is niet 
zo optimistisch over de Nederlandse gang van 
zaken in een transitie naar een duurzame 
economie. We staan nog in de 
voorontwikkelingsfase. Als we de transitie 
willen maken naar een duurzame economie,  

dienen we van lineaire naar gesloten 
industriële systemen over te stappen, van 
fossiele brandstoffen naar groene 
grondstoffen en van recylen naar upcyclen. 
Het transitieproces in Nederland ziet er niet 
rooskleurig uit. Terwijl er een wereldeconomie 
aan het ontstaan is rondom clean tech, met 
China en de Verenigde Staten als koplopers, 
lopen wij in Nederland ver achter (zie figuur 
3.2). 

                                                                                      
 

 
“Transition is power shift”  
In Nederland is de bio-economie sterk 
gekoppeld aan energie. Er is een sterke 
weerstand vanuit het Nederlandse regime om 
meer te investeren in clean tech, terwijl 
Nederland het ideale startpunt is voor een 
Biobased Economy: Nederland beschikt over  
grote havens, chemische industrie, landbouw 
en agro-industrie, transport en logistiek, 
energieproductie, kennis en innovatie. Echter, 
om over te kunnen gaan op een duurzame  

economie moeten we de link tussen onze 
industrieën en de fossiele sector verbreken. 
Landbouw en chemie moeten nauw gaan  
samenwerken. Er is een radicale verschuiving 
nodig in denken en doen op een systeem 
niveau. Andere praktijken, instituties, wetten, 
regels, financiële stromen en machtsrelaties 
zijn noodzakelijk.  
 

“Demands for radical change in 
incremental steps” 
Hoe kunnen we de biotransitie versnellen? 
Door de mentale, wettelijke, politieke en 
financiële hindernissen te verwijderen. Er zijn 
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Figuur 3.3: Nederland in de nabije toekomst (Bron: presentatie Rotmans)  

twee wegen die we kunnen nemen. Aan de 
ene kant is er de weg van optimalisatie, met 
een efficiënter gebruik van natuurlijke 
grondstoffen, het sluiten van 
productiesystemen, en de benutting van 
zijstromen. Aan de andere kant is er een 
transformatie route, met nieuwe producten 
en materialen, en bioraffinage, zonder fossiele 
brandstoffen.  
 

“It’s the process stupid!” 
De grootste barrière ligt op institutioneel vlak 
en niet op technologisch vlak. Het overgrote 
deel van het geld gaat echter naar 
technologische innovatie en niet naar 
procesinnovatie. We kunnen het proces 
vergemakkelijken door strenge eisen te stellen 

aan de duurzaamheid van biomassa, door 
innovatieruimte te creëren, hindernissen te 
nemen en coalities en netwerken te vormen. 
Institutionele innovatie is vereist. En 
consumenten zullen een sleutelrol spelen in 
de transitie. 
 

“A turkey doesn’t put itself on the 
Christmas menu” 
Rotmans benadrukt dat een transitie naar een 
bioeconomie niet gerealiseerd kan worden 
door alleen spelers te betrekken uit het 
fossiele regime, met gevestigde interesses. 
Om een Biobased Economy te realiseren 
hebben we meer koplopers nodig in nieuwe 
coalities. 
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Figuur 3.4:Business mogelijkheden  (Bron: 
presentatie Westenbroek)  

2.3  Business mogelijkheden voor intersectorale samenwerking in 

cellulose ontsluiting en cascadering- Annita Westenbroek
 
Annita Westenbroek (PhD )is gespecialiseerd in de raffinage van papiervezels. Ze 
heeft zes jaar gewerkt op Wageningen UR, waar ze verantwoordelijk was voor de 
coördinatie van al het beleid gericht op de pulp en papierindustrie. Ook heeft ze 
voor het Kenniscentrum Papier en Karton gewerkt. Momenteel is ze directeur van 
het Dutch Biorefinery Cluster. Als geen ander weet ze wat de business 
mogelijkheden zijn voor intersectorale samenwerking in cellulose ontsluiting en cascadering.

“It’s the characteristics that in fact 
determine the opportunities!” 
Door de groeiende Biobased Economy zien we 
dat meer en meer partijen geïnteresseerd zijn  
in onze biomassa. We zijn daarom 
geïnteresseerd in alternatieve grondstoffen. 
Alleen door samenwerking is het mogelijk om 
biomassa efficiënt te gebruiken en hier 
waardevolle producten van te maken. Er zijn 
zoveel verschillende bedrijven en sectoren, 
maar wat ons bij elkaar brengt is dat we allen  

 
om cellulose geven. Cellulose is beschikbaar in 
vele verschillende vormen en de kenmerken 
bepalen het toepassingspotentieel. Het is 
belangrijk om naar een fit for purpose te 
kijken. Cellulose die geschikt is voor één 
toepassing, kan ongeschikt zijn voor een 
andere toepassing. Een belangrijk doel van 
deze conferentie is daarom om de 
verschillende waardes van cellulose te 
herkennen en de bijbehorende Business 
mogelijkheden te onderkennen.  
 

“It’s the rise of the Biobased Economy, 
with cellulose as number one solution” 

Een van de belangrijkste industrieën die 
bekend is met de verscheidenheid van 
cellulose en de valorisatie ervan is de 

papierindustrie. Het is een sector die al meer 
dan 500 jaar Biobased is in Nederland en meer 
dan 1000 jaar wereldwijd. Deze industrie 
produceert een breed pakket van Biobased 
producten. Cellulose producten die men in het 
dagelijkse leven veelvuldig tegenkomt. Nu 
zitten we in een transitie genaamd de 
‘Biobased Economy’. Maar kijkend naar de 
papiergeschiedenis, zijn grondstoftransities 
niet nieuw. De transities in de afgelopen 
eeuwen werden altijd veroorzaakt door een 
verandering in de beschikbaarheid, nieuwe 
technologische inzichten of in veranderende 
prijzen van grondstoffen. Eerst werd papier 
gemaakt uit lompen en touw. Door 
handelsliberalisatie werd deze grondstof 
schaars, waardoor we begin vorige eeuw zijn 
overgestapt op stro. Stro werd vervolgens ook 
schaars, omdat er minder graan werd geteeld. 
Toen is geleidelijk de overstap naar hout en 
gerecyclede vezels gemaakt. Nu staan we aan 
het begin van een nieuwe transitie. We zijn 
ons steeds meer bewust van de effecten van 
klimaatverandering en de schaarsheid van 
fossiele bronnen. Er is een groeiende nadruk 
op biomassa als de oplossing. De Biobased 
Economy is in opkomst, met cellulose als 
nummer één in de lijst van oplossingen. 

 

“We are able to produce more from 
less and not to compete but to 
cooperate” 
De groeiende vraag naar biomassa wordt 
gezien als een bedreiging. De beschikbaarheid 
van grondstoffen neemt af en de prijzen 
nemen toe. Maar het brengt ook 
mogelijkheden. Nieuwe grondstoffen en 
technologieën. Kansen voor samenwerking 
tussen sectoren en kansen voor nieuwe 
onconventionele coalities.
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Figuur 3.5: De papierindustrie van morgen (Bron: presentatie 
Adriaanse)  
 

2.4 Praktische voorbeelden van intersectorale samenwerking in cellulose gebruik- 
Michiel Adriaanse 
 
Michiel Adriaanse heeft een brede ervaring binnen de Nederlandse 
Papierindustrie en is sinds 2011 werkzaam bij Kenniscentrum Papier en Karton 
alwaar hij  verantwoordelijk is voor het grondstoffenprogramma. 

  

“Paper is the biggest non-food biobased material” 
Papier is het grootste non-food Biobased materiaal en vormt de kern van de 
Biobased Economy. De missie van KCPK is om te innoveren vóór en in nauwe 
samenwerking mét de papier-en kartonindustrie. Het lange termijn doel is om 
bij te dragen aan het voortbestaan van de Nederlandse papier-en 
kartonindustrie door kennis en innovatie, aangepast aan de veranderende 
omstandigheden, zoals beleid, wetgeving en infrastructuur. Het grondstoffenprogramma is gericht 
op toekomstige grondstofvoorziening, efficiënte vezelbehandeling en maximale valorisatie van 
grondstoffen. 

 

“Landfill was a stone age technology” 
De ‘papierproductie van gisteren’ was een lineair system. Productie werd gemaximaliseerd en afval 
kende een end-of-pipe oplossing Afval storten was de norm. Als men al van grondstofherwinning kon 
spreken, dan was dit ongetwijfeld ‘Resource recovery 0.0’. De volgende stap was energetische 
verwaarding van afval naar energie: ‘Resource recovery 1.0’. 

 

“From waste to products” 
In de hedendaagse papierproductie wordt 
een grotere diversiteit aan grondstoffen 
gebruikt en de zijstromen in het 
productieproces worden waar mogelijk 
hergebruikt en omgezet in producten. Zo 
ontstaan er nieuwe waardeketens. Hoewel 
de levensduur van een vezel ten behoeve 
van papier eindig is, is directe omzetting in 
energie te kort door de bocht. Een route 
via groene chemicaliën of bioplastics is een 
hoogwaardiger route.  
 

“Tomorrows Paper industry has 
‘no-residues’ but multiproducts” 
In de toekomst zullen alle residuen uit de 
papierindustrie een bron van nieuwe 
producten zijn en worden hergebruikt. Papierfabrieken hebben hede ten dagen al meer 
inkomstenbronnen dan alleen de papierproducten. De papierindustrie wordt onderdeel van een 
uitdijende Biobased economy.  

 

 “Don’t fight about the pie, but divide it” 
Samenwerking met de agro-en chemische industrie in de ontwikkeling en realisatie van een 
technologisch en economisch uitvoerbare bioraffinage is nodig en reeds in gang gezet. We moeten 
volledig cascaderen om meer waarde uit cellulose te halen. Dit kan alleen door een 
paradigmaverschuiving. 
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Figuur 3.6: De Cellulose Matrix (Bron: presentatie Keijsers)  
 

2.5 De Cellulose Matrix- Edwin Keijsers 

Edwin Keijsers (PDEng) werkt als wetenschapper bij Wageningen UR. 
Hij heeft vijftien jaar ervaring in toegepast onderzoek over onder andere 
bioraffinageconcepten van gras en ander bladmateriaal en de karakterisering en 
gebruik van (non) wood vezels. Hij vertelt over de Cellulose Matrix:  
een methode om in kaart te brengen voor welke toepassingen de verschillende 
cellulosegrondstoffen het meest geschikt zijn.

“There is so much going on, how can 
we make decisions?” 
De Biobased Economy leidt tot een verhoogd 
gebruik van biomassa, nieuwe markten en een 
veranderende vraag. Hoe kunnen we dit in 
kaart brengen?  

 
De Cellulose Matrix is opgesteld om mensen 
te helpen om keuzes te maken tijdens de 
transitie naar de Biobased Economy. Het is 
een veelzijdig gereedschap voor stakeholders 
en geeft inzicht in materialen, processen en 
markten op het gebied van cellulose. 

 

 
Welke stakeholders zouden de Cellulose 
Matrix moeten gebruiken? Dit kunnen boeren, 
de industrie, de overheid en producenten en 
gebruikers van eindproducten zijn.  
 
Voor de totstandkoming van de Cellulose 
Matrix is er een inventarisatie gemaakt voor 
de cellulosegrondstoffen die beschikbaar zijn, 
de industrieën die producten maken en het 
effect van technologieën op cellulose en 
cellulosemarkten.  
 
 

 

  
 
 

“It’s a biorefinery in the end, you have to go all the way” 
De beslissingen die je maakt worden beïnvloed door de andere producten die uit cellulose 
geproduceerd kunnen worden. Het is belangrijk dat die beslissingen niet alleen met het eindproduct 
in gedachten worden gemaakt. Er moet ook besloten worden wat er met de zijstromen gebeurt. 



 
 

23 
 

Figuur 3.7:Tafelgerei  gemaakt van tarwezemelen   
(Bron: presentatie Keijsers)   
 

 
 
“You can make dishes and eat them 
afterwards” 

 

Er zijn veel interessante voorbeelden van 
cellulosegrondstoffen, nieuwe 
bewerkingstechnieken en 
cellulosemarkten. 
 
Biopulping is onderzocht door gebruik te 
maken van jute uit India. Jute lijkt op 
hennep. Het kan gebruikt worden als 
grondstof voor de productie van kranten.   
 
Daarnaast kunnen tarwezemelen 
mechanisch voorbewerkt worden om er 
tafelgerei van maken, zonder additioneel 
bindmiddel. Deze borden en schalen 
bevatten cellulose en zetmeel. Het lijmen 
gebeurt met behulp van suiker. Door het 
gebruik van enkel natuurlijke materialen 
kun je ze zelfs opeten! Dit idee komt uit 
Polen. Maar toen Polen lid werd van de 
EU, kregen ze te maken met strengere 
productieregels. De strengere regels 
maakten een grootschalige fabriek 
noodzakelijk. Deze stap was te groot voor de 
investeerder. Daarom werd het project 
stopgezet.  

 

 
Andere interessante voorbeelden zijn het gebruik van Empty Fruit Bunches voor cellulose en  
composieten. En het gebruik van kokosnoot omhulsel als een bouwmateriaal.
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Figuur 3.8: Compositie van gras  (Bron: presentatie van Zijderveld) 
 

2.6 Intersectorale valorisatie en cascadering van gras- Kees van Zijderveld 

 
Kees van Zijderveld is zijn carrière begonnen als scheepswerktuigkundige bij 
Shell Tankers. In 1986 kwam hij in de papier-en kartonindustrie terecht. Vanaf 
2002 is hij verantwoordelijk voor het huidige Eska Graphic Board BV, wereld 
marktleider in grafisch karton. 
 

“You all have many kilos of our material in your home” 
Eska Graphic Board is een producent van hoogwaardig karton, gebruikt voor 
o.a. hardcover boeken, fotoalbums, bordspellen, puzzels en luxueuze verpakkingen. In totaal wordt 
er zo een 250.000 ton karton geproduceerd per jaar. 
 

“We can do more with grass” 
We gebruiken veel gerecycled papier: bijna 300.000 ton vezels per jaar. Maar we moeten naar 
alternatieven zoeken omdat papier schaarser wordt. Dit is de reden dat we naar gras kijken. Er is veel 
gras beschikbaar. In Nederland is maar liefst 300.000 hectares grasland ongebruikt. In 2008 is een 
consortium opgericht genaamd Grassa om de potentie van gras (onder andere als vezelbron) te 
onderzoeken.

“Biorefinery, that’s where we can add value to the grass” 
Wat nieuw is, is de bioraffinage van gras. Hier kunnen we meer waarde geven aan gras. De 
afzonderlijke componenten van gras zijn gezamenlijk 700 - 800€/ton waard, vergeleken met 50 – 70 
€/ton voor gras als één uitgangsmateriaal. 
 

“It has a very positive effect on our carbon foot print” 
Het gaat niet alleen om de vezels, maar ook om de eiwitten. Deze zijn erg belangrijk omdat ze 
gebruikt kunnen worden voor diervoeding. Ze worden lokaal geproduceerd en kunnen zowel in 
vloeibare als droge vorm worden toegepast.We denken dat gras bijdraagt aan een Biobased 
Nederland. 
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Figuur 3.9: Grassa, het proces  (Bron: presentatie van Zijderveld)  
 

“If we don’t put fresh fibers into our processes in six months’ time there will be no 
paper anymore” 
Oudpapier wordt internationaal veel getransporteerd, meestal naar Azië. Sinds 2006 zijn deze 
transportstromen aanzienlijk gegroeid. Een andere bedreiging is de slechtere vezelkwaliteit door een 
te lage instroom van verse vezels (houtpulp). Daarnaast worden de prijzen van deze 
grondstof steeds hoger en fluctueren ze sterker. Als we geen verse vezels in de productieloop 
toevoegen, zullen we al snel geen geschikte vezels meer hebben en dus geen papier.

“We still see that there are people who burn paper, and that is ridiculous! 
Eska Graphic Board wil daarom efficiënter omgaan met grondstoffen en een aanzienlijke hoeveelheid 
houtgebaseerde vezels vervangen door andere vezels. Deze alternatieve vezels moeten op een zo 
duurzaam mogelijke manier gebruikt worden. Cascaderingsprincipes zijn belangrijk.  
 
Gras heeft vele mogelijkheden omdat het voldoende beschikbaar is, lokaal geproduceerd kan worden 
en daarom lage transportkosten heeft. De seizoensafhankelijkheid vormt echter wel een uitdaging. 
Eska’s interesse en uitdaging is om erachter te komen hoe een duurzaam en economisch gebruik van 
gras mogelijk gemaakt kan worden als een toevoeging aan of vervanging van oudpapier voor de 
productie van karton. 

 

“Intersectoral cooperation is fun, but it is also a must” 
Grassa ondersteunt twee applicaties van gras: grondstof als een vervanging van oudpapier en als 
vervanging van houtvezels. Er is ook een Grassa 2 opgezet met het doel om de grondstof te 

gebruiken voor andere vezelindustrieën. 
 

Can we also use the proteins for human consumption?  
Sojamelk met 2.5% eiwit kost 1.20 euro per liter. Dit komt neer op 48 euro per kilo voor eiwit. Een 
liter koeienmelk met 3,5 % eiwit kost 1 euro. In andere woorden 30 euro per kilo dierlijke eiwit. 
Dierlijke eiwitten uit vlees vergen per kilo echter 4 tot 5 kilo plantaardig eiwit. Het lijkt daarom 
aantrekkelijk om dit gras eiwit voor menselijke consumptie geschikt te maken. Is dat geen mooie 
gedachte?
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3. Aanbieders en toepassers van cellulose 
 
 
De sprekers die de revue zijn gepasseerd, hebben een interessante en veelzijdige kijk 
gegeven op de talloze mogelijkheden van cellulose. Maar wie zijn eigenlijk de aanbieders van 
cellulosegrondstoffen en welke markten bestaan er al?  
 
Om een inzicht te geven in de Nederlandse toepassers en aanbieders van cellulose was de 
laatste sessie van de conferentie gericht op voorbeelden uit de praktijk. Meerdere bedrijven 
waren uitgenodigd om ons te vertellen hoe ze cellulose aanbieden en toepassen. 
 
Een overzicht van de verschillende aanbieders, afnemers, grondstoffen en (mogelijke) 
markten is weergegeven in 3.1.  
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3.1 Aanbieders en toepassers van cellulose 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cellulose 

grondstoffen/producten 
Aanbieders/Toepassers 

 Voedingsmiddelen 

 Farmacie 

 Papier 

 Verf 
 

AkzoNobel 

Cosun 

 Suikerbiet 

 Ui 

 Wortelen 

 Cichorei 
 

 

 

Toepassing 

ArjoWiggins  Waardepapier 
 Hennep 

 Katoen 

 CMC 

 MEHEC 

Duynie  Aardappel 

 Bouwmateriaal 

 Bloempot 

 Vloerbekleding 
 

Van de Bilt Zaden en Vlas 

 Kleding 

 Textiel 

 Technische en industriële 

 Composieten 
 

 Vlas 

 Mais 

 Wintertarwe/gerst 

 Composieten 

 Verf 

 Rubber 

 Papier 

 Bouwmateriaal 

Eigen product 

Buiten eigen 

productieketen 
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  a    

Aanbieders/Toepassers Cellulose 

grondstoffen/producten 

 

Toepassing 

Cradle Crops 
 Miscanthus 

Bouwmateriaal 
Papier & Karton 
Stalstrooisel 

 Houtvezels 

 Plantvezels  

 Cellulose 

J. Rettenmaier & Sohne 

Hempflax  Hennep 
Isolatiemateriaal 
Substraat van planten 
Composieten 
Papier 
Stalstrooisel 

Kunststoffen 
Papier & Karton 
Bouwmateriaal 
Voedingsmiddelen  
Farmacie  
Diervoeder 

 

NPSP Bouwmaterialen 
Meubels 
Mobiliteit 

 Composieten 

Productschap Tuinbouw 
 Tomaat 

 Aubergine vezels 

 Paddestoelcompost 

Groente 
Verpakkingen voor tomaat 
Voorgevelplaten 
Bouwmaterialen (tbv papier & 
karton) 

Eigen product 

Buiten eigen 

productieketen 


