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Energietransitie Papierketen

De Nederlandse papier- en

kartonindustrie is koploper in 

de ontwikkeling richting duur-

zaamheid en energiebesparing. 

Zij wil in de komende jaren deze 

voorsprong verder uitbreiden.

Hiervoor worden concrete stappen

gezet in de Energietransitie 

Papierketen. Ontwikkeling én 

implementatie van innovaties die

een drastische reductie opleveren in

het energieverbruik over de papierketen.

Meer van hetzelfde is niet goed genoeg, 

allen de beste bedrijven overleven op weg 

naar 2020.

Herkenbaar, onderscheidend en de beste 

zijn, start nu!

De ambities van de Energietransitie

Papierketen zijn:

•		Halvering	 van	 het	 energieverbruik 

per eindproduct in de keten per 2020

•	Versterken	van	de	concurrentiepositie

•		Koploper	blijven	 in	de	 transitie	naar	

duurzaamheid



De toenemende aandacht voor de Biobased Economy toont de groeiende waarde van biobased grondstoffen. 
Grondstoffen die een steeds belangrijkere rol zullen spelen in het vervangen van fossiele brandstoffen in 
de energie- en chemiesector. Een belangrijk deel van de energiebesparing in de papierketen zal dan ook 
worden bereikt door een effi ciëntere en intensievere benutting van bio-based grondstoffen. Het gaat hier 
om een ketenoverschrijdend initiatief waarbij samenwerking tot stand is gebracht met sectoren als de 
agrosector en de chemie.

Het Biorefi nery Programma van de Energietransitie Papierketen heeft 2 actielijnen.
	 •	 Valorisatie	van	de	reststromen	van	de	papier-	en	kartonindustrie:	Multi-Product	Paper	Mills	
	 •	 	Vervanging	van	een	signifi	cant	deel	van	de	huidige	hout-gebaseerde	grondstoffen	door	alterna-

tieve grondstoffen 

Reststromen
Een belangrijke transitie heeft reeds plaatsgevonden in het bewustzijn rondom reststromen. In 
plaats van een focus op kostenreductie, ligt de focus inmiddels op waardecreatie door reststroom-
valorisatie. Energieconversie is een voor de hand liggende optie, maar inmiddels worden ook de 
waardevolle vezels in reststromen steeds vaker binnen de eigen sector nuttig heringezet. Nieuwe 
initiatieven gaan nog een stap verder. Zo worden vetzuren geïsoleerd uit proceswater, fi jnstoffen 
geïsoleerd ten behoeve van bioplastics en worden technologieën ontwikkeld om andere waarde-
volle chemicaliën uit reststromen terug te winnen. 

Voorbeelden van projecten zijn:
	 •	  MIDAS
  Focus hierbij betreft het benutten van organische fractie van vaste reststroom (slib)
	 •	Waterwaarde
   Richt zich op isolatie van groene vetzuren uit proceswater.

Nieuwe grondstoffen
Papier is door de eeuwen heen uit verschillende grondstoffen vervaardigd. Tot ca een 
eeuw geleden werd papier bijna uitsluitend geproduceerd uit plantaardige ‘non wood’ 
vezels. Transities tussen grondstoffen zijn vooral gebaseerd geweest op prijs en 
beschikbaarheid. In de groeiende biobased economy zal de beschikbaarheid van 
houtcellulose afnemen en prijzen stijgen. Daarnaast worden ook door andere sec-
toren technologieën ontwikkeld om agrarische cellulose-houdende grondstoffen 
te ontsluiten en te valoriseren. De papierindustrie is partner in diverse initia-
tieven om agrarische reststromen te raffi neren tot waardevolle componenten, 
waaronder cellulose voor papier.

Voorbeelden van projecten zijn:
	 •	 Grassa
   Grassa! Het ontwikkelen van een mobiel verwerkingsproces voor 

vers gras om hoogwaardige producten te produceren, in eerste 
instantie grasvezels en graseiwit. De grasvezel kan na eventuele 
verdere bewerkingen geschikt worden gemaakt voor gebruik in bij-
voorbeeld karton.

•	Biocel
  Dit betreft hoogwaardige inzet van gras in de papier- en kartonproductie. 

Natuurgras cellulose kan goed vezelalternatief voor of aanvulling op oud papier 
zijn.

Samenwerking
Biorefi nery is een ketenoverschrijdend concept. Samenwerking met andere sectoren 
is essentieel voor het ketenoverschrijdende concept van bioraffi nage. 

De Nederlandse papier- en kartonindustrie is hiertoe partner in het Dutch Biorefi nery 
Cluster, een samenwerking tussen de leidende biobased sectoren in Nederland. In dit 

cluster worden gezamenlijk nieuwe concepten en technologieën ontwikkeld die leiden 
tot effi ciëntere en effectievere benutting van plantaardige grondstoffen.

Ook is er een industriële samenwerking tussen de agro-, papier- en chemiesector (APC). 
De papiersector werkt hierbinnen samen aan een concept voor de gezamenlijke productie 

van hoogwaardige cellulose en biobased building blocks uit ligno-cellulose-houdende rest-
stromen.

  


