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a ls de biobased economy ergens in 
Nederland kansen heeft, dan is dat 
wel in West-Brabant, zegt Dennis van 
der Pas. ‘We hebben hier bedrijven 

als Shell, Dow, Total en Sabic’, zegt hij. ‘In de 
chemie en de op food en feed gerichte procesin-
dustrie, in de vorm van bedrijven als Cosun, 
LambWeston en Cargill, werken in de regio zo’n 
vijftigduizend mensen. Als je nou ook weet dat 
er meer dan zeventienduizend mensen werk-
zaam zijn in de landbouw, dan besef je dat de 
economische kracht in deze regio zit in de groe-
ne en chemische industrie.’ 

Sinds 2009 werkt de regio Zuid-West-Nederland 
aan de groene economie, lees aan het ver-
waarden van agrarische reststromen zoals sui-
kerbietenloof, aardappelschillen, stro en 
bermgras, tot producten die waardevol zijn voor 
de BV Nederland. ‘REWIN wil interessante ont-
wikkelingen voor grote bedrijven en mkb-
spelers in dit gebied katalyseren, en de overgang 
naar een groene economie is voor de regio van 
essentieel belang’, zegt Van der Pas. ‘Volgens 
verschillende onderzoeken kan die transitie hier 
op niet te lange termijn vijfentwintighonderd 
banen opleveren.’
Het besef dat de overgang naar een biobased 

green chemistry campus
Een uitvloeisel van de activiteiten van REWIN is de 
Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. ‘Er 
was het bedrijfsleven behoefte aan een min of 
meer permanent platform’, legt Van der Pas uit. 
‘Die constatering leidde uiteindelijk tot de campus.’ 
Green Chemistry Campus is gehuisvest in een 
pand van Sabic’, legt Van der Pas uit. Bedrijven en 
instellingen die deel uitmaken van de campus, 
kunnen de faciliteiten gebruiken, zoals de 
kantoren, de vergaderruimten en het labora-
torium. ‘De fysieke  concentratie van medewerkers 
van bedrijven moet leiden tot ‘nieuwe combinaties, 
die innovatief zijn en waaraan de regio geld kan 
verdienen’, aldus Willem Sederel, general-
manager van Sabic Innovative Plastics. 
Het eerste bedrijf dat zich op 1 december 2011 
officieel op de Green Chemistry Campus 
vestigde, was BioTorTech. Deze onderneming 
ontwikkelt methoden om natte biomassa in een 
zuurstofarme omgeving te verhitten, waardoor 

economy bittere noodzaak is, leeft ook bij de 
bedrijven. In de afgelopen jaren investeerden ze 
hier enkele honderden miljoenen in en dat 
bedrag zou tussen nu en 2020 wel eens kunnen 
oplopen tot zeshonderd miljoen. REWIN 
probeert de take-off van de biobased economy 
te versnellen door een katalyserende rol te 
spelen. ‘We brengen bedrijven samen waarvan 
we vermoeden dat ze interessant zijn voor 
elkaar’, vat Van der Pas samen. ‘Dat doen we 
bijvoorbeeld binnen ons programma Biobased 
Innovations.’ 

aubergine als bouwmateriaal
Op die manier bracht REWIN de Zevenbergse 
aubergineteler Greenbrothers via een business 
development-sessie in contact met C-max 
Technologies, een bedrijf dat werkte aan 
nieuwe, groene bouwmaterialen en bovendien 
op zoek was naar een sterke natuurlijke vezel. 
Greenbrothers kon C-max Technologies de 
vezels leveren waarnaar het op zoek was, in de 
vorm van de harde en niet-vergistbare stengels 
van aubergineplanten. Greenbrothers zat juist 
met die stengels in zijn maag, omdat ze niet 
vergistbaar waren. ‘Wij zouden uit onszelf niet 
zomaar op die bijeenkomst afgegaan zijn’, 
erkent Wilfried Martens van Greenbrothers. 

de biomassa in componenten uiteenvalt. Sommige 
daarvan zijn geschikt voor de opwekking van 
energie, andere componenten kunnen ook de 
bouwstenen voor plastics leveren waarnaar 
Sabic en zijn partners op zoek zijn. Het proces 
waaraan BioTorTech werkt, haalt zelfs fosfaten, 
stikstof en kalium uit de biomassa. Die zijn weer 
interessant voor producenten van kunstmest. 
Er zijn inmiddels een aantal bedrijven neerge-
streken op de Green Chemistry Campus, zoals 
BioTorTech, Geurtz Group, Rasenberg en het 
Duitse Retoplast. 

onderschat
Hoewel REWIN pas sinds een paar jaar actief is op 
het gebied van de biobased economy, heeft de ont-
wikkelingsmaatschappij al veel kennis verworven 
over de mitsen en maren, en do’s en dont’s van 
biobased-innovatie. ‘Eén van de dingen is dat je de 
complexiteit van chemische processen niet moet 
onderschatten’, zegt Van der Pas. ‘Het is één ding 

‘Dat REWIN ons een beetje heeft gepusht, is 
alleen maar goed.’
REWIN heeft ondertussen twee dozijn bedrijven 
met elkaar gematcht in vergelijkbare samen-
werkingsprojecten. Zo bracht REWIN che-
miereus Sabic, LambWeston en Cosun samen 
in een onderzoeksproject waarin de bedrijven 
op zoek gaan in bioreststromen naar alterna-
tieven voor de chemische grondstoffen voor 
plastics uit aardolie. In het Biobased Inno-
vations-programma zit ook Eco-Point, een 
 producent van biologisch afbreekbare schoon-
maakmiddelen op basis van biomaterialen. Tot 
de klanten van Eco-Point behoren het Rot-
terdamse vervoerbedrijf RET, dat met de pro-
ducten van Eco-Point zijn trams schoonmaakt, 
en de KLM, dat Eco-Point-producten gebruikt 
om gedemonteerde vliegtuigonderdelen vrij te 
maken van olie.
In weer een ander project, dat tot stand kwam in 
samenwerking met de zusterorganisatie N.V. 
Economische Impuls Zeeland, onderzoeken 
feed-fabrikanten Endy en Duynie, DSM en Wage-
ningen UR de mogelijkheid van de winning van 
hoogwaardige eiwitten uit tot dusver onbenutte 
reststromen uit de food. Die eiwitten zijn inte-
ressant voor producenten van functional foods, 
maar ook voor producenten van diervoeding.

als een bedrijf grondstoffen uit suikerbietenpulp 
kan maken. Het produceren van biogrondstoffen 
waaraan een producent van kunststoffen ook echt 
iets heeft, is een tweede.’ 
De kunststoffenindustrie heeft behoefte aan 
een zuiver product dat bovendien van een con-
stante kwaliteit is. Producenten van biologische 
chemicaliën moeten werken bijvoorbeeld met 
suikerbieten die hun bestanddelen minder 
makkelijk prijsgeven dan good old aardolie, en 
bovendien elk jaar weer een iets andere samen-
stelling hebben. In het verleden zijn projecten 
moeizamer verlopen dan de deelnemers aan-
vankelijk dachten, en zijn er ook wel eens pro-
jecten voortijdig beëindigd. ‘Het gros van de 
bedrijven waarmee wij werken, is mkb-er’, 
vertelt Van der Pas. ‘Ze hebben geen grote 
financiële reserves. Ze willen best een paar jaar 
hard werken en investeren in iets nieuws. Maar 
daarna moeten ze wel iets hebben waarmee ze 
geld kunnen verdienen.’ 

Over tien jaar moet dertig procent van de chemische 
industrie ‘groen’ zijn, hoopt de Vereniging van de 
Nederlandse Chemische Industrie. Geen geringe opgave, 
maar in WestBrabant zou de sector dat percentage wel 
eens kunnen halen. Niet in de laatste plaats dankzij de 
inspanningen van ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN 
WestBrabant. ‘Wij hebben een katalyserende rol’,  
aldus projectmanager Dennis van der pas. 
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‘De fysieke  concentratie van medewerkers 
van bedrijven moet leiden tot ‘nieuwe 

combinaties, die innovatief zijn en 
waaraan de regio geld kan verdienen’


