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building blocks’ – door chemicaliën van groene 
herkomst. ‘We maken uit riet- of bietsuiker, of 
straks zelfs uit hout of ander landbouwafval, via 
bioethanol, de belangrijkste chemische bouw-
stenen bioetheen en biopropeen’, schetst de 
commissie. ‘Uit glycerol, afvalproduct van bio-
diesel, maken we biomethanol en synthesegas. 
Via fermentatie van suiker maken we ook 
butanol en buteen. Uit lignine halen we straks 
aromaten. Als we dat op grote schaal gaan 
doen, is in principe vrijwel de gehele petro-
chemie in één klap omgezet in een groene 
chemie. We denken aan een periode binnen de 
tien jaar.’
In latere stadia zullen bedrijven steeds com-
plexere – en dus duurdere – verbindingen uit 
biomassa halen, zoals melkzuur, furaandicar-
bonzuur, di-alcoholen en andere moleculen met 
stikstof- of zuurstofgroepen. Eerst zal dat vooral 
gebeuren door toepassing van scheikundige 
technologie die Nederlandse chemiebedrijven 
al jarenlang in huis hebben, en later door bio-
technologie, zoals genetische modificatie van 
gewassen. Zo werkt het Wageningse onder-
zoeksinstituut Plant Research International aan 

niet op het omzetten van biomassa in energie. 
Biomassa in vorm van zetmeel kan bijvoorbeeld 
dienen als grondstof voor melkzuur, dat op zijn 
beurt weer kan dienen als uitgangsmateriaal 
voor bioplastics. In de VS zijn er fabrieken die 
polymelkzuurplastics maken op basis van maïs. 
In Nederland produceren Dow en DSM respec-
tievelijk 1,3-propaandiol en barnsteenzuur, twee 
andere veelgebruikte uitgangsstoffen in de 
chemie, uit groene grondstoffen. 
Een biobased economy die grondstoffen uit 
biomassa haalt, is voor Nederland wèl aantrek-
kelijk. Niet alleen voor de chemie, maar ook 
voor de landbouw. Als tien procent van de 
biomassa die een graanveld oplevert, zou 
worden gebruikt voor de productie van basale 
chemische bouwstenen, dan zou de opbrengst 
van een hectare met 75 procent toenemen, 
schatten agronomen. 

groene biotech
De eerste stap in de ontwikkeling van de 
biobased economy zoals de WTC die voorstaat, 
zou de vervanging zijn van de petrochemische 
chemische basischemicaliën – de ‘chemical 

een op steenkool gebaseerde economie zou wel 
eens desastreus voor het milieu kunnen uit-
pakken. Energiewinning uit biomassa lijkt aan-
trekkelijk, maar volgens dr. Wolter Elbersen, 
verbonden aan het instituut Food & Biobased 
Research, is het voor ons land geen optie om al 
onze energie uit biomassa te halen. Elbersen 
berekende dat Nederland jaarlijks netto veertig 
miljoen ton oogstbare biomassa produceert. Dat 
zijn alle reststromen uit de landbouw en de voe-
dingsindustrie, het tuinafval van consumenten, 
het gemaaide bermgras en het hout, minus alle 
biomassa die Nederland exporteert. ‘Als we dit 
volume alleen in energie zouden omzetten, 
zouden we 740 petaJoule genereren’, zegt 
Elbersen. ‘Dat is het equivalent van bijna een 
kwart van de energie die Nederland per jaar ver-
bruikt.’ 

hogere opbrengst per hectare
Betere duurzame energiebronnen zijn wellicht 
de zon en de wind, aldus de WTC. De commissie 
pleit daarom voor het concentreren van de 
aandacht op het produceren van grondstoffen 
voor de chemische industrie uit biomassa, en 

O p papier hebben we alles wat we  nodig 
hebben om onze economie biobased 
te maken, constateerde het SER-rap-
port Meer Chemie tussen Groen en 

Groei in 2010. We hebben een hoog-productief 
agrofoodcomplex, dat goed is voor tien procent 
van het BNP. We hebben een sterke petroche-
mische sector, dankzij bedrijven als DSM,  
Shell en Dow Chemicals. Zowel de chemische 
sector als de food worden geruggesteund  
door researchafdelingen, universiteiten en 
onderzoeks instituten. We hebben een uitste-
kende infrastructuur, met grote zeehavens in 
Rotterdam en Terneuzen en een geoptimali-
seerde logistiek. 

Desondanks is een land als Brazilië verder voort-
geschreden dan hier. In Brazilië heeft bijvoorbeeld 
de productie van bioethanol een hoge vlucht 
genomen. Shell en Cosan, de grootste suiker- en 
ethanolproducent van Brazilië, startten in 2011 
een joint-venture waarin zij beiden 12 miljard euro 
investeerden. Het in Brazilië neergestreken Bayer 
Cropscience werkt met het Centro de Tecnologia 
Canavieira aan de ontwikkeling van een nieuw sui-

kerriet, dat voor nog hogere opbrengsten moet 
zorgen. Op basis van de steeds goedkopere 
bioethanol zijn bedrijven, ook buiten Brazilië, 
inmiddels begonnen met de productie van ‘groene’ 
bioplastics. 
Ook de Verenigde Staten liggen op Nederland 
voor. In dat land is onder de regering Bush in de 
VS de productie van bioethanol uit maïs specta-
culair toegenomen. Een belangrijke drijfveer is 
de Amerikaanse angst om voor energie afhan-
kelijk te zijn van import uit instabiele regio’s. 

blauwdruk voor groene toekomst
We doen er verstandig aan als we het voorbeeld 
van landen als de VS en Brazilië niet volgen, 
aldus de Wetenschappelijke en Technologische 
Commissie  (WTC) voor de Biobased Economy. 
De commissie schreef in 2011 het rapport Naar 
Groene Chemie en Groene Materialen, waarin 
het erkende dat de toegankelijke fossiele brand-
stoffen, die onze economie gebruikt als ener-
giebron en als grondstof voor plastics, ergens 
halverwege deze eeuw zullen opraken. Volgens 
de statistieken kan de wereldeconomie daarna 
nog twee eeuwen vooruit met steenkool, maar 

‘wat duitsland is voor de ontwikkeling van zonne-energie en denemarken 
voor windenergie, moet nederland worden voor de ontwikkeling van de 
biobased economy’, zei de toenmalige landbouwminister gerda verburg 
in 2010. nu, een paar jaar na dato, is verburgs ambitie overgenomen door 
beleidsmakers, kennisinstituten en bedrijven. maar voordat nederland 
koploper zal zijn moet er nog veel gebeuren. 

De onvoorspelbare 
en hobbelige weg 

— Algen als producenten van omega-3-vetzuren, natuurlijke kleurstoffen en grondstoffen voor vleesvervangers uit algen.
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een aardappel die de organische verbinding ita-
conzuur aanmaakt, die door de chemische 
industrie wordt toegepast bij de productie van 
hoogwaardige kunststoffen. De onderzoekers 
haalden een gen uit de schimmel Aspergillus 
terreus, en plaatsten dat in het genoom van een 
aardappel. ‘De groene biotechnologie doet nu 
iets dat tot voor kort uitsluitend met witte bio-
technologie mogelijk was’, zegt projectleider dr. 
Andries Koops. 

belemmerende wetgeving
Een andere mogelijkheid is het inzetten van 
micro-organismen zoals algen. Per hectare 
leveren algen immers meer biomassa op dan de 
meeste typen landbouwgrond. Een bedrijf als het 
Amerikaanse Cereplast maakt al bioplastics op 
basis van algen, en in Nederland onderzoeken 
TNO en Unilever of het mogelijk is om omega-3-
vetzuren, natuurlijke kleurstoffen en grond-
stoffen voor vleesvervangers uit algen te halen. 
In het Brabantse Schijndel onderzoeken Maris 
Projects en Avans Hogeschool of het mogelijk is 
in Nederland de cyanobacterie Spirulina te gaan 
kweken voor de winning van eiwitten voor de voe-
dingsindustrie en de chemische grondstof barn-
steenzuur. ‘Het mooie van algen is dat we ze 
kunnen kweken op varkensurine’, zegt Ruben 
van Maris, managing-director Van Maris. ‘De 
algen nemen daarbij het broeikasgas kooldioxide 
op en gebruiken zonlicht als energiebron.’ 
Van Maris Projects en Avans zullen niet alleen 

technologische problemen moeten oplossen. 
Ze krijgen ook te maken met een belemmerende 
regelgeving. Zo is het hergebruik van stoffen uit 
de landbouw bijvoorbeeld verboden uit angst 
voor ziekten, en zal een productiefaciliteit zoals 
die Van Maris voor ogen staat, vallen onder de 
noemer van ‘afvalverwerker’ en zich dus niet op 
een bedrijventerrein mogen vestigen. Ook het 
importeren van de reststromen zou wel eens op 
problemen kunnen stuiten. 

waken voor valse duurzaamheid
Achterhaalde wet- en regelgeving is niet het 
enige obstakel waarmee de ondernemers in de 
transitie naar een biobased economy te maken 
krijgen, waarschuwen dr. Rinie van Est en dr. 
Lotte Asveld van het Rathenau Instituut. Zij 
werkten mee aan het in 2011 verschenen 
rapport Naar de kern van de bio-economie: De 
duurzame beloftes van biomassa in perspectief. 
Dat rapport zet op een rijtje welke onderge-
sneeuwde dilemma’s er kleven aan het groot-
scheeps gebruik van biomassa. ‘Beleidsmakers 
en bedrijven willen de overstap naar biobased 
maken omdat we een duurzamer economie 
nastreven’, zegt Van Est. ‘Het grote probleem is 
dat het gebruik van biomassa niet per definitie 
duurzaam is. Onze huidige intensieve landbouw 
is niet duurzaam. Als we nog meer grondstoffen 
uit de landbouw gaan gebruiken, en verder niets 
veranderen, dan zullen we onherroepelijk van 
de regen in de drup komen.’ 

fosfaatpiek
De huidige intensieve landbouw bestaat bij-
voorbeeld dankzij de fossiele fosfaatwinning, 
waarschuwt prof. Koop Lammertsma, hoog-
leraar Organische Chemie aan de VU. ‘Fosfaat is 
een eindige delfstof’, zegt hij in Naar Groene 
Chemie en Groene Materialen. ‘De fosfaatpro-
ductie zal waarschijnlijk rond 2030 zijn piek 
bereiken.’ Lammertsma pleit voor maatregelen 
die ervoor zorgen dat de opkomst van de biobased 
economy de fosfaatvoorraad van de Nederlandse 
bodem zoveel mogelijk op peil houdt.
In het maatschappelijke debat over de 
omzetting van biomassa in energie is dat duur-
zaamheidsbezwaar ook al gemaakt, zegt Van 
Est. ‘De beleidsmakers en de industrie hebben 
het willen weerleggen met de stelling dat een 
nieuwe generatie biobased-technologie wèl 
duurzaam zou zijn. Of dat werkelijk zo zal zijn, 
weten we niet. Die nieuwe technologieën zijn 
er nog niet.’ 

greenwashing
Zodra die technologieën er wel zijn, zouden 
beleidsmakers, bedrijven en NGO’s ze moeten 
toetsen volgens objectieve criteria. Als de tech-
nologieën werkelijk duurzaam zijn, dan zouden 
bedrijven ze kunnen toepassen. Anders niet. 
Zonder die toetsing wordt de biobased economy 
de ‘groenwaspraktijk van de industriële 
landbouw’, waarschuwt het Rathenau Instituut. 
Die kritische toetsing van nieuwe ‘groene’ 
technologieën zou nog meer aspecten moeten 
betreffen, zeggen Van Est en Asveld. Hoe lang 
gaan bioplastics mee? Als een bioplastic tas na 
één keer gebruik al kapot gaat, is die mis-
schien minder duurzaam dan een plastic tas 
van petrochemische grondstoffen. Hetzelfde 
geldt voor bioverpakkingsmateriaal dat zo 
zwaar is dat het brandstofgebruik tijdens 
transport omhooggaat. Ook het gebruik van 
gentechnologie in gewassen is waarschijnlijk 
onverstandig, aangezien veel Nederlanders 
hier onveranderd afwijzend tegenover staan. 
‘Al die aspecten zijn belangrijk voor het consu-
mentenvertrouwen’, zegt Asveld. ‘En zonder 
dat vertrouwen zal de biobased economy niet 
van de grond komen.’
Al wekken allerlei beleidsdocumenten een 
andere indruk, we weten gewoon nog niet hoe 
de biobased economy er uit zal zien, besluit 
Van Est. ‘Hoe deze technologieën zich ont-
wikkelen, is onvoorspelbaar. Wij pleiten ervoor 
om deze een kans te geven en kritisch te 
volgen. Maar laten we alsjeblieft niet de fout 
maken dat we de biobased economy achter een 
bureau gaan zitten uitdenken. Dat gaat niet 
lukken.’ 

— Botlek by night. Nederland heeft, met zijn sterke chemische- en agrofoodsector en geografische ligging, een 
pole position als het gaat om de transitie naar een biobased economy. Echter, ook de Brazilianen en de Amerikanen 
gaan, zeker op gebied van biofuels, hard. 

bedrijven, de EU en de Belgische en Nederlandse overheid 22 miljoen euro in 
Bio Base Europe.
In Zuidwest-Brabant is Bergen op Zoom (12), met onder meer vestigingen van 
Sabic, Cargill en het Green Chemistry Campus, een belangrijk centrum. Ook 
veel activiteiten op gebied van suikerbieten- en aardappelteelt en verwerking 
(Suikerunie) in deze regio

Limburg
Op Chemelot Campus (13) ontwikkelen bedrijven als DSM Engineering Plastics 
en Avantium, samen met kennisinstellingen, onder meer biobased materialen. 
In de provincie zullen LIOF, Universiteit Maastricht (14), Chemelot en Greenport 
Venlo (15) nauwer samen gaan werken om beter te profiteren van elkaars spe-
cialismen, agrofood in Noord-Limburg en chemie/life sciences in Zuid-Limburg. 
Verdere koppelingen met onderwijs en onderzoek zijn onder meer een biobased 
bachelor-opleiding van de Universiteit Maastricht en een Cooperation of 
Excellence on Advanced Biobased Materials op Chemelot Campus (samen-
werking universiteiten Aken en Maastricht)

noord-nederLand
De provincies Friesland, Groningen en Drenthe hebben een sterke agrarische 
sector, de ontwikkelingen op het gebied van de biobased economy hebben dan 
ook een sterk agrarisch karakter. Het Friese Grassa-consortium (1|) ontwikkelt 
bijvoorbeeld technologie om eiwitten voor veevoeding uit gras te halen, en de 
vezels te transformeren tot een grondstof voor verpakkings- of bouwmate-
rialen. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (2) en bedrijven werken 
samen in BioBRUG, kennis over vezels is gebundeld in het Carbohydrate Com-
petence Center. In Noord-Nederland stimuleert de ontwikkelingsmaatschappij 
NOM de biobased economy via projecten in Biocab. In Woodspirit ontwikkelen 
bedrijven als BioMCN technologie die cellulose omzet in biobrandstof. De pro-
vincie Drenthe investeert in Emmen (3) tenslotte zes miljoen in een kennis-
cluster op het gebied van biokunststoffen. 

midden-nederLand
Op de ontwikkelingen in Midden-Nederland drukt Wageningen UR zijn stempel. 
In de Flevopolders (5) werkt Accres met Eneco en Wageningen UR aan bioraf-
finage en de winning van grondstoffen uit biomassa. In Wageningen (6) 
bestudeert Wageningen UR met steun van provincie Gelderland onder meer de 
mogelijkheid om algen in te zetten voor de productie van groene grondstoffen. 
Samen met Norske Skog ontwikkelt Wageningen UR, binnen het Bioraffinage 
Campus Renkum, technologie voor de winning van grondstoffen uit reststromen 
van de papierindustrie. Ook de provincie Overijssel investeert in de biobased 
economy – bijvoorbeeld in het Polymer Science Parc (4) in Zwolle, een kennis-
campus waar Wavin, DSM en hbo-instellingen werken aan groene kunststoffen.

amsterdam (7)
Amsterdamse biobrandstoffenproducenten produceren en blenden voor de 
wereldmarkt. Er zijn initiatieven om door co-siting reststoffen van bedrijven als 
grondstof door andere bedrijven te laten gebruiken. 

regio zuid-hoLLand
Tal van producenten van biobrandstoffen en groene chemicaliën hebben hun 
domicilie in de Rotterdamse haven (8) en omstreken, zie ook het artikel op 
pagina 34. Er zijn gevorderde plannen voor Growport: een verbinding van 
Mainport Rotterdam met Greenport Westland. Brussel, de provincie Den Haag, 
gemeenten en universiteiten investeren negentig miljoen in de Bioprocess Pilot 
Facility BE-Basic in Delft (9), die onderzoek gaat doen naar het opschalen van 
potentieel groene processen. 

zeeLand-west-brabant
Het gebied van Biobased Delta, zie het verhaal op pagina 22. Beide pro-
vincies zetten zwaar in op de groene economie. Voor de energiepoot 
van de biobased economy is Terneuzen (10) een factor van 
betekenis. Daar werken bedrijven, samen met onderzoekers 
van de Universiteit van Gent, in Bio Base Europe (11), 
waarin onder meer een pilot plant in Gent (pagina 30) 
en een trainingscenter in  Terneuzen is 
opgenomen. Thema’s zijn biomassa uit 
energie, en een (hogere) verwaarding van 
reststromen, onder andere uit 
kunstmest. In totaal investeerden 
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