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Voorwoord
Voor je ligt het persoonlijke verhaal van Bas Biomass, het adoptiekindje van het Bio Treat Center (BTC). We kwamen toevallig
met hem in contact kort na de start van het BTC in 2017. Sindsdien heeft hij bijna 1500 dagen deel uitgemaakt van ons leven.
Gedurende deze spannende periode hebben we hem meegenomen in onze ontdekkingsreis door de wondere wereld van de
Nederlandse bio-circulaire economie en biobased innovaties.
Onze reis vond plaats in een dynamische periode van transitie en (boeren)protesten. Een periode waarin nuance het lijkt
te verliezen van toenemende polarisatie van maatschappelijke
debatten. Recentelijk is daar de COVID-pandemie bijgekomen.
Deze crisis maakt meer dan ooit duidelijk hoe niet-duurzaam
de pre-corona economie eigenlijk was en dat ons nog een hele
transitie staat te wachten.
Tegen deze achtergrond heeft Bas de afgelopen jaren veel
wijze lessen geleerd. Hij wil die kennis graag met zoveel mogelijk mensen delen. Zeker nu het Bio Treat Center haar eerste
fase afrondt en zelf ook in transitie gaat. Hij stelde ons voor
om zijn persoonlijke verhaal in een boek vast te leggen. Als
goede adoptieouders hebben we dit idee van hem omarmd
en hem daarin van harte gesteund en waar nodig geholpen.
Net als veel inspirerende personen, mensen uit het werkveld
en netwerk van het Bio Treat Center dat hebben gedaan.
7

Bas Biomass hoopt je te inspireren en het perspectief te schetsen voor een bio-economie, waar jij mee aan de slag kunt! Zo
kun jij, als bevlogen ondernemer, ambitieuze beleidsmaker,
nieuwsgierige onderzoeker of als kritische burger, jouw duurzaamheidsambities waarmaken en een blijvende impact realiseren.
Voor diegenen die niet zo bekend zijn met biomassa en technieken adviseren we om eerst hoofdstuk 5: kennis en feiten van
de biomassa wereld, te lezen.
We wensen je veel leesplezier.
Bas Biomass en het Bio Treat Center-team
November 2020, Venlo
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Bas Biomass
Beste lezer,
Ik ben Bas Biomass, het adoptiekindje van het Bio Treat Center.
Ik kwam in deze wereld terecht op 12 december
2017, op de eerst grote bijeenkomst van het
Bio Treat Center. Het Bio Treat Center (BTC) was
op zoek naar iets of iemand die kon helpen om
het ingewikkelde, weerbarstige verhaal rondom biomassa en de biobased economie te
vertalen naar een breder publiek. Tijdens dat
event ben ik geïntroduceerd. Direct daarna
ben ik geadopteerd door het BTC en heeft
het team me meegenomen in de wondere
wereld van biomassa.
De verscheidenheid aan biomassa
soorten is enorm. Geloof me, doordat er
zoveel zijn is het potentieel ervan echt
overweldigend. Ze bieden een ongekend aantal mogelijkheden om bij te
dragen aan een duurzame toekomst
voor de mensen en de aarde. Als lid
van de biomassa familie verwondert
het me nog steeds waarom er onder
mensen desondanks toch zoveel, soms
heftige, discussies zijn over ons. En waarom we zo moeten opboksen tegen
het schijnbare fossiele ‘schoonheidsideaal’.
9

Geholpen door de medewerkers van het BTC ben ik daarom
een zoektocht gestart om de menselijke kijk op biomassa beter
te begrijpen en het DNA van mijn familie te ontrafelen. Tijdens
deze ontdekkingstocht sprak ik veel mensen met ontzettend
inspirerende verhalen. Maar ik hoorde ook veel frustraties. Ik
draaide de afgelopen jaren mee in diverse projecten en deed
veel ervaringen en inzichten op. Ik leerde er een hoop van en
wil graag mijn waarnemingen en leerervaringen met jullie delen. Ik hoop dat het jullie uitdaagt om het duurzame potentieel
van mijn familie ten volle te benutten. Van jullie ervaringen
verwacht ik ook weer volop te leren. Ondanks dat ik al veel
geleerd heb, weet ik nog een heleboel niet.

Mijn familie

Ik zei het al; mijn familie, de familie biomassa is ontzettend divers. Het bestaat uit zowel dierlijk als plantaardig materiaal en
kan zowel fossiel als hernieuwbaar zijn. Zelf heb ik meer met
het plantaardige en hernieuwbare deel van de familie. Ik heb
het daarom vooral daarover. In de basis zijn we overigens allemaal afkomstig van dezelfde stamvader: koolstof (C).
De ontstaansgeschiedenis van de fossiele tak van mijn familie speelt zich af in de oertijd. Lang, heel lang geleden kwam
koolstof verpakt in biomassa onder een dikke laag grond terecht. In de loop van miljoenen jaren is het zo samengeperst
tot bijvoorbeeld steenkool en aardolie. In de laatste 100 jaar
zijn ze door de mensenmaatschappij herontdekt en als fossiel
benoemd. De basis is echter nog steeds koolstof en die wordt
na toepassing in allerlei technische processen omgezet in CO2.
Mijn naaste familieleden zijn boven de grond gebleven en
daardoor veel levendiger. Ik beschouw ze ook wel als de vitale
10

tak van de familie. De leden van deze tak doorlopen allemaal
dezelfde kringloop. We leggen CO2 uit de atmosfeer vast.
Soms langjarig zoals in bomen, maar soms ook maar voor één
seizoen in bijvoorbeeld een eenjarig gewas. Na onze dood vallen we langzaam uiteen en komt de CO2 weer vrij in de atmosfeer om door planten weer te worden opgenomen. Het is net
een draaimolen: steeds hetzelfde kringloop rondje.
Mensen consumeren (delen van-) leden van de vitale tak van
mijn familie als voedsel. Ook zetten ze familieleden in als bio-

grondstof in technische processen en (bouw)materialen. Omdat we zijn opgebouwd uit koolstof fungeren we zo enige tijd
als opslag van CO2. Soms voor een dag, soms voor honderden
jaren. Dat laatste zijn de echt bezienswaardige leden van mijn
familie. Bijvoorbeeld oude balken in antieke kastelen en herenhuizen. Maar veel aansprekender zijn natuurlijke de levende
millennials zoals de kauri bomen in Nieuw-Zeeland, de baobabs in Afrika of de reuzensequoia’s in de VS. Uiteindelijk wordt
alles - na consumptie en gebruik - omgezet in CO2.
Het verschil met de fossiele tak van de familie is dat wij het jaar
erop keihard werken om de CO2 weer vast te leggen in kool11

stof. Het is als het ware een biomassa draaimolen. We houden
van snelheid en korte kringlopen. In de vele miljoenen jaren dat
mijn fossiele familieleden onder de grond lagen te rusten hebben ze die eigenschap verleerd. Het gebruik van fossiel brengt
zo alleen maar meer en meer CO2 in de atmosfeer. Door het
hoge tempo waarmee de mensen deze fossiele leden van mijn
familie verbruiken, komt er nu in een korte periode heel veel
extra CO2 in de atmosfeer terecht. Meer dan mijn biomassa
familie kan opnemen. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor
al het leven op aarde. Je hebt vast wel eens van de opwarming van de aarde en de gevolgen van de klimaatverandering
gehoord.
Als de mensen meer gebruik zouden maken van mijn vitale
familieleden zou dit effect niet zo op de voorgrond treden. De
mens is echter zo verknocht geraakt aan de fossiele leden van
de familie, dat de vitale tak met al haar mogelijkheden een
beetje is vergeten. Ik hoop dat ik door mijn roots te vinden
de krachten van mijn tak van de familie kan bundelen om zo
samen met de mensen te werken aan een duurzame toekomst.

Bio Treat Center

Het BTC en mijn adoptiefamilie hebben veel voor mij betekend. Daarom een kleine introductie. Geen lang ABC’tje, maar
wel een kort en krachtig BTC’tje.
BIOgrondstoffen
Bij het BTC draait het om het duurzaam verwaarden van biogrondstoffen, ofwel biomassa. In het realiseren van een toekomstbestendig bio-circulaire economie en het behalen van de
Sustainable Development Goals, spelen biogrondstoffen een
12

essentiële rol. De op fossiel gebaseerde grondstoffen moeten
immers vervangen worden door hernieuwbare biogrondstoffen
afkomstig van de biomassa familie. Het BTC werkt aan het versnellen van de transitie naar een bio-circulaire economie door
samen met ondernemers te werken aan biobased business cases.
TREAT
Een product gebaseerd op fossiele grondstoffen kan niet zomaar vervangen worden door biogrondstoffen. Andersom kun
je onderbenutte biogrondstoffen, zoals reststromen uit de
agro-food industrie, niet zomaar valoriseren tot een mooi product. Daarvoor is kennis en technologie nodig. Maar bovenal samenwerking in de keten en tussen verschillende sectoren.
Het BTC werkt over de gehele keten van aanbod van biogrondstoffen naar verwerking tot biobased eindproducten: van
‘sourcing, handling tot using’ van grondstoffen. Soms komen
ondernemers met biogrondstoffen aanzetten. Anderen hebben een mooie technologie ontwikkeld. Uitgangspunt is altijd
een marktvraag (using-aspect) terug te redeneren naar de
sourcing. Inmiddels heeft het BTC een uitgebreide community
bestaande uit telers(verenigingen), hightech technologiebedrijven, kleine & grote marktpartijen, organisaties, particulieren,
overheden en onderzoeks- en onderwijsinstellingen.
CENTER for innovation
Naast het werken aan innovatieve concepten met ondernemers,
werkte het BTC ook aan de ketens: aan het ‘klaarstomen’ van de
omgeving waarin de betrokken ondernemers moeten ‘landen’.
Voor het ontwikkelen van een duurzaam biobased product is
een ondernemer immers afhankelijk van schakels voor en na
hem/haar. Elke keten kent zijn eigen specifieke vraagstukken
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en uitdagingen, maar bouwt ook zijn eigen kennis op. Door
schakels aan elkaar te koppelen kan een kennisintensieve keten
worden gevormd. Een keten waarin de schakels zich ontwikkelen op hun eigen vakgebied en tegelijkertijd samenwerken
om tot een duurzame economie te komen. Daarom zijn er vijf
transitieketens opgezet: biobased materialen, biobased chemie, natuurlijke inhoudsstoffen, groene eiwitten en bodemvoeding. Elke keten bestaat uit andere actoren en kent zijn eigen specifieke uitdagingen. Maar er is ook veel synergie tussen
de ketens, waardoor ze onderling verbonden zijn. Zo kunnen
bijvoorbeeld de eiwitten uit de plant naar feed toepassingen
gaan, terwijl de vezels verwaard worden als bouwmateriaal en
wellicht kunnen specifieke inhoudsstoffen nog naar de cosmeticasector toe. Met de diverse ketens werkte het BTC aan deze
transitievraagstukken:
Hoe maakt de chemie de overgang van fossiele naar hernieuwbare biobased grondstoffen?
Hoe krijgen we meer plantaardige groene eiwitten in ons
voedsel? Zowel in Feed als in
Food.
Hoe verwerken we gezonde
natuurlijke inhoudsstoffen tot
hoogwaardige toepassingen?
Zoals cosmeticaproducten en
voedingssupplementen.
14

Hoe kunnen we biobased bouwmaterialen ontwikkelen
waarmee we aan onze bouw- en infrabehoeftes voldoen?
Hoe houden we de bodem op een gezonde manier productief
om aan deze transities succesvol gestalte te geven?

Bio Treat Center Team

Je ziet, ik heb de laatste jaren best wat moeilijke termen en
begrippen geleerd. Dat heb ik te danken aan het BTC-team.
Ze hebben me echt met open armen ontvangen en zonder hen
was ik nooit zover gekomen in mijn zoektocht naar mijn DNA.
Ik stel ze graag even aan jullie voor:
Ton heeft mij ontdekt. Ik zat ergens in het creatieve brein van
Marie-Louise Hooymans verstopt en ben op initiatief van Ton
tevoorschijn gekomen. Zijn enthousiasme en positivisme hebben mij geleerd om niet op te geven, maar door te zetten. Ton
zorgde voor een veilig en inspirerend thuis waar ik kon opgroeien en mezelf kon ontwikkelen, zodat er een goede toekomst
voor mij wacht.
Mijn maat is Vera. Zij bracht structuur en regelmaat. Als er
iets georganiseerd moest worden was dat bij haar in goede
handen. Dankzij Vera en haar groene gedachten heb ik mijn
familie geregeld het podium gegeven en bekend laten maken
bij een groter publiek.
Patrick heeft me kennis laten maken met veel nieuwe, vaak
innovatieve, toepassingen van biomassa. Hij was continue op
zoek naar nieuwe contacten en mogelijkheden. Hij verraste me
telkens met ontzettend inspirerende verhalen.
Ben heeft me geleerd hoe technische dingen in elkaar zitten:
hoe het een en ander werkt. Wat technisch wel en niet kan. En
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hoe je structuur brengt in dat analyse proces. Ben zorgde altijd
voor rust en duidelijkheid.
Als ik iets niet kon vinden over een onderwerp dan was daar
Anne. Zij wist op het digitale web niet alleen alles te vinden,
maar slaagde er ook altijd in om het te vertalen zodat iedereen
het begrijpt. Anne kon het ook goed en duidelijk uitleggen.
Volgens mij is ze net zo nieuwsgierig als ik.
Voor ICT-uitdagingen kon ik altijd een beroep doen op Brian.
Een kei in digitalisering en hij weet als geen andere hoe je kennis vloeibaar kunt maken, zodat het ook gedeeld kan worden
met anderen.
Kevin heeft me als het ware leren lezen en schrijven. Door hem
ben ik nu in staat om mijn verhaal via social mediakanalen met
jullie te delen.

Van team naar community

Iedereen in het BTC-team heeft zijn best gedaan om mij overal
mee naar toe te nemen, zodat ik zo veel mogelijk en vanuit
een breed perspectief kon leren. Ik heb daardoor veel inspirerende mensen ontmoet met mooie, bijzondere, maar vaak
ook pijnlijke en moeilijke verhalen. Al deze personen binnen
de BTC-community, op de Brightlands Campus Greenport
Venlo en daarbuiten hebben een stukje van de puzzel gegeven.
Het hebben en uitbouwen van een goede community is een
voorwaarde om de gewenste biobased ontwikkeling verder te
brengen.
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Transitie, een reis met als enige
zekerheid dat het blijft veranderen
Wij mensen hebben veel te danken aan de fossiele tak
van mijn familie. De laatste 100 jaar hebben we een geweldige welvaart opgebouwd door gebruik te maken van fossiele
grondstoffen, onder andere voor energie en materialen. Het
heeft ook bijgedragen aan toegang tot kwalitatief goede en
betaalbare voeding.
Mijn familie vermoedde het al langer maar inmiddels zijn we
er ook achter dat hier een keerzijde aan zit. De draagkracht
van onze aarde staat behoorlijk onder druk en daarom is een
transitie nodig: een overgang naar een systeem dat past bij de
draagkracht van onze planeet. In dat systeem moeten mensen
stoppen met het massale verbruik van fossiele grondstoffen
zoals veen, steenkool, aardolie en aardgas. Dat vergt lef, moed
en bovenal actie.
Een overstap naar een meer duurzaam kringloopsysteem
is noodzakelijk. Daarin zijn biomassa en daarvan afgeleide
hernieuwbare biogrondstoffen onmisbaar. Ze zijn essentieel
voor de transitie naar een CO2-neutrale en bio-circulaire economie. Deze transitie staat nog in de kinderschoenen, terwijl
het besef dat het anders moet er al behoorlijk wat jaren is.
Hoe dat kan? Er zijn tal van redenen te benoemen waarom de
stap van fossiel naar hernieuwbare biogrondstoffen voor ons zo
moeizaam is. Hier enkele van mijn inzichten en leerervaringen
die kunnen bijdragen aan het versnellen van de transitie.
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Urgentie?!

Een duurzame economie en een maatschappij met een brede
welvaart is wat alle mensen graag willen. Het aantal burgerinitiatieven neemt steeds sneller toe. Het laat duidelijk zien dat een
groeiende meerderheid van de mensen tegen het verlies van
biodiversiteit, klimaatverandering en de uitstoot van CO2 is.
De vraag naar duurzame producten stijgt gelukkig ook. Velen
beseffen dat het zo niet langer door kan gaan. Wat ontbreekt is het gevoel van urgentie. Dat is wel heel belangrijk
om draagvlak en ruimte te creëren voor veranderingen. Het is
nodig om in actie te komen en daadwerkelijk te veranderen.
Dat het nog ontbreekt kan ik wel verklaren. Onderwerpen als
biobased, circulariteit en duurzaamheid zijn complex en abstract. Voor mij en veel mensen zijn ze moeilijk te begrijpen
en eigen te maken. Het zijn mondiale problemen, waarvan de
nadelige effecten niet altijd direct voelbaar zijn in Nederland.
Een deskundige vertelde me dat het vergroten van het bewustzijn heel belangrijk is om iedereen te doordringen van de
urgentie. Van de noodzaak om direct te starten met de transitie.
Mijn logische vraag is: Hoe gaan we snel het bewustzijn dan nu
zo vergroten dat iedereen aangezet wordt om echt in actie te
komen, dat iedereen zich volledig bewust is dat verandering
van eigen gedrag noodzaak is.

Van aanbod- naar vraag gedreven

Het BTC-team heeft me veel uitgelegd over de achtergronden van de bio-economie. Deze was vroeger sterk aanbod-gedreven. Veelal ingegeven vanuit de zogenaamde agrificatie. Dit is het beleid dat werd ingezet door onze overheid
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om landbouwgewassen en reststromen, als gevolg van een
toename van overschotten, te verwerken tot hoogwaardige
producten voor niet-voedseldoeleindes. In de agrarische sector ontstond daardoor het beeld dat er grote mogelijkheden
zouden zijn met reststromen. Dit leverde een situatie op waarbij
deze sector de reststromen bijna letterlijk langs de weg zette.
Helaas bleek de marktvraag tegen te vallen. De industrie zat
simpelweg nog niet
op het spoor waarin zij zich
realiseerde dat ze
op zoek moesten naar alternatieve grondstoffen voor fossiele
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producten die hun eigen productieproces en de maatschappij zouden verduurzamen. Het bestaan van een specifieke
marktvraag voor een (nieuw) biobased product is dan ook
cruciaal voor de succesvolle ontwikkeling van duurzame
producten. Tot een paar jaar geleden was er nauwelijks marktvraag. Daardoor vonden maar weinig van de onderzochte toepassingen een weg naar de markt. Een markt ontwikkelt zich
immers niet vanzelf, maar moet gecreëerd worden. Dat is best
logisch, toch?
Momenteel draait de keten zich om. Vrijwel alle marktvelden
(variërend van food & feed, chemie tot materialen) krijgen hun
eigen duurzaamheidsagenda’s en worden langzaam maar zeker
gedwongen om deze zoektocht te starten. Sterker nog, steeds
meer bedrijven zien dit (gelukkig) als de enige weg naar een
duurzame toekomst. Diverse boeren hebben me verteld dat
ze zich bewust zijn van deze ontwikkeling. Dat ze nu wel een
groeiende marktvraag naar producten met biomassa als basis
signaleren. Ze denken dat er ene grote kans is dat hierdoor in
de toekomst toch nieuwe markten ontstaan voor hun bio(rest)
stromen. Al met al zijn we nu op de goede weg, maar zeker
nog niet op de bestemming.
Het valt mij op dat alle aandacht gaat naar het valoriseren van
reststromen, omdat deze allerlei waardevolle componenten en
inhoudsstoffen bevatten. Reststromen worden als het nieuwe
goud gezien. Ik snap dat wel. Het lijkt immers een logische
keuze om de vraag naar biogrondstoffen te vervullen met het
gebruik van reststromen omdat deze er al zijn en meestal niet
of suboptimaal worden benut. Het valoriseren van reststromen
wordt vaak gezien als ‘twee vliegen in een klap slaan’: een mooie bijvangst naast het hoofdproduct èn een betere benutting
van grondstoffen. Het is dan ook zeker een mooie ontwikke20

ling die bijdraagt aan het besef dat ‘afvalstromen’ niet bestaan.
Maar er is meer nodig.

Biogrondstoffen moet je telen

Als ik een ding geleerd heb, is het dat de transitie naar een
bio-circulaire economie met enkel gebruik van reststromen
niet gaat lukken. Telen van biogrondstoffen voor non-food
toepassingen is daarvoor noodzakelijk.
Je vraagt je natuurlijk direct af: waarom? Dat is niet heel moeilijk te begrijpen. In de eerste plaats zal de vraag naar biogrondstoffen groter worden dan het aanbod aan reststromen. De
biogrondstoffen zullen dan toch echt ergens anders vandaan
moeten komen. Maar ik zie nog verschillende andere redenen.
Zo is het verdienmodel voor het valoriseren van reststromen
moeilijk rond te krijgen. Er is massa nodig om het bedrijfseconomisch haalbaar te maken en de kassa te laten rinkelen.
Nog een ander ding zijn de verborgen kosten. Ik kwam veel
mensen tegen die zeiden dat het gebruik van reststromen niks
kost. Dat is een misvatting. Een reststroom is pas van waarde
als het een grondstof is voor de volgende schakel. Om van
een reststroom een mooi product te maken, moet het wel verzameld en verwerkt worden. Dit kost geld. Het is bovendien
een logistieke uitdaging, zeker wanneer reststromen snel bederven en/of verspreid over het land en/of in tijd vrijkomen. En
er is ook nog een relatie tussen de kwaliteit en het tijdstip in
het groeiseizoen. Sorry. Mijn familieleden zijn net mensen: in
doorsnee heel lief, maar soms ook best lastig in de omgang.
Los van dit alles moet je ook nog achterhalen uit welke com21

ponenten de reststroom bestaat en wat ervan gemaakt kan
worden. Je snapt dat dit al snel een behoorlijk complexe
puzzel wordt. Ook door deze complexiteit kan er geen versnelling plaatsvinden naar een bio-economie wanneer alleen reststromen gebruikt worden. Daarom neem het alsjeblieft van me
aan: Telen van biogrondstoffen voor non-food toepassingen is noodzakelijk voor de transitie naar een florerende
bio-economie.
Dit is echter nog geen gangbare praktijk, omdat er nog heftige
discussies gevoerd worden over de duurzaamheid van de inzet
van biogrondstoffen. Daarnaast worden er veel vragen gesteld
over voedselzekerheid. Ondanks dat er voor het vervangen
van fossiele grondstoffen grote hoeveelheden biogrondstoffen nodig zijn hoeft dat geen probleem te zijn. Uit onderzoeken van PBL en CE-Delft, die ze in opdracht van de Sociaal
Economische raad hebben gemaakt, blijkt dat er in Europa
voldoende biomassa geteeld kan worden om te voorzien in
onze behoefte aan voedsel en materialen. Biomassa inzet voor
energieproductie wordt niet als haalbaar gezien. Energieproductie moet vooral uit zon-, wind en andere bronnen komen.
Er is dus voldoende biomassa beschikbaar, het ontbreekt
alleen nog aan slimme structuren en organisatie om teelt,
verwerking en verbruik te verbinden.

Ketentransitie

De afgelopen jaren kwam ik in contact met steeds meer bedrijven die op zoek zijn naar manieren om hun producten te verduurzamen met de inzet van biogrondstoffen uit biomassa.
Daarbij zoeken zij vaak ondersteuning bij externe organisaties
die kunnen faciliteren in het proces omdat dit zo ingewikkeld is.
22

Bij het Bio Treat Center heb ik ook diverse individuele ondernemers zien aankloppen met hun eigen uitdaging. Hieruit leerde
ik dat het ondersteunen van ondernemers inderdaad erg nodig
is. Maar er is nog iets anders. Er
is ook een sterke noodzaak om
te werken aan gezamenlijke kennisontwikkeling door het koppelen van leerervaringen, kennis en
contacten. Dat vraagt om een facilitator die daarnaast ook acteert
als ketenregisseur. Net als bij een
film heb je iemand nodig die het
overzicht heeft over het hele project en het complete verhaal voor
ogen heeft.
Het bij elkaar brengen van innovatieve ondernemers in dit
relatief nieuwe marktsegment kan ontwikkelingen versnellen en verbreden. Dit komt enerzijds doordat de snelheid en
koers van het proces in handen ligt van de ondernemer. Anderzijds moet het ecosysteem, de omgeving waarin ondernemers
moeten landen, ook voorbereid worden op de veranderingen
die gaande zijn. Bovendien bleek dat grotere bedrijven die zelf
alles in huis hebben om biobased business cases op te zetten, vooral behoefte hebben aan nieuwe contacten om op de
hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Deze bedrijven weten dat ze morgen iets moeten met biobased, maar weten nog
niet wanneer morgen is. Zij hebben nog geen businessplan
voor biobased omdat ze nog op ontdekkingstocht zijn.
Een ketenbenadering maakt het mogelijk om met een groep
stakeholders aan een gezamenlijke uitdaging te werken.
Eenieder werkt aan zijn eigen business case en gezamenlijk
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wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe markt.
Een andere belangrijke reden om vanuit een ketenbenadering
te werken is om het proces van ‘sourcing’, ‘handling’ en ‘using’
- de drie belangrijke onderdelen in een keten - beter op elkaar
aan te laten sluiten. De ondernemers die ik tegenkwam bij het
Bio Treat Center zaten in de regel in een van de drie belangrijkste onderdelen van de keten. Of de ondernemer nu een
reststroom wil verwaarden, een duurzaam ontwikkelde technologie wil opschalen of op zoek is naar een nieuwe biogrondstof:
het draait om het verbinden met de juiste partners ervoor en
erna in de keten. De kracht van het BTC was de ondernemers
te koppelen aan de juiste partners. Daarbij deed ik wel een
belangrijke bevinding. Het verbinden van de juiste schakels in
de keten is een aparte uitdaging.
In de praktijk van het BTC van de afgelopen jaren zie ik dit ook
terug. Ik heb heel veel projecten de revue zien passeren. De
meerderheid bevindt zich ondanks inzet en ondersteuning nog
steeds ver van de markt af. Tot nu toe zijn er maar enkelen zo
succesvol dat ze bijna de markt hebben bereikt. En juist dat
betreft ondernemers die al vroeg zijn gaan samenwerken in de
keten. Alleen als de hele keten meebeweegt kan daadwerkelijke opschaling plaats vinden.

Transitie doe je niet alleen

Ik weet zeker dat de transitie naar een nieuwe economie niet
zomaar gaat. Het vraagt om structurele verandering die het
resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende
ontwikkelingen op gebied van beleid, onderwijs, economie
en maatschappij. Dat kan niet vanuit één partij worden gerea24

liseerd, daarvoor is samenwerken nodig. Dit vereist inzet van
elke stakeholder. Neem dat maar van mij aan.
Rol van de ondernemer
Het realiseren van een nieuwe biobased business case is lastig,
vooral als er eigenlijk nog geen markt is. Ondernemers staan
dan ook voor de opgave om in een keer op alle schakels in de
keten zaken voor elkaar te krijgen. Het omgooien van de huidige business case gaat niet zomaar. Zij moeten daarvoor als het
ware vanuit de kelder op zolder springen. Ik en mijn biomassa
familieleden kunnen dat niet. Mensen ook niet. Echt een onmogelijke opgave.
Om toch die verandering teweeg te brengen moet je het verdienmodel van de ondernemer als het belangrijkste uitgangspunt nemen. Perspectief op een verdienmodel zet mensen
in beweging. Voor het rond krijgen van dat verdienmodel
- zeker in een niet-doorontwikkelde markt - is het van belang
om kennis te delen. Dit is nodig om in een later stadium te kunnen vermenigvuldigen. Daarvoor moet de ondernemer wel het
vertrouwen hebben dat de innovatie omgeving goed omgaat
met zijn belang. Ik heb het in de praktijk gezien: alleen dan is
er een basis om te delen. Zonder vertrouwd delen van kennis is
er geen ontwikkeling mogelijk.
Dit belangrijk uitgangsprincipe lag aan de basis van
de succesvolle ontwikkelingen die ik in het Bio Treat Center
heb meegemaakt. Een goede samenwerking opzetten
is echter niet vanzelfsprekend, zeker niet wanneer compleet nieuwe ketens met nieuwe spelers uit verschillende
sectoren moet worden opgezet. Het blijft mensenwerk.
Mensen moet aan elkaar wennen, qua karakter een beet25

je bij elkaar passen, belangen delen en de tijd nemen om
elkaar te leren vertrouwen
Rol van de overheid
Ik vind dat producten van biomassa veel meer mogen kosten dan die van fossiel. Mensen zijn dit niet altijd met me
eens. Mensen rekenen nog steeds af in het fossiele systeem, zonder de negatieve milieukosten van fossiel hierin
door te rekenen. Het gevolg is dat nieuwe duurzame opties
duurder zijn dan de conventionele fossiele tegenhangers en
daar moeilijk tegen kunnen opboksen.
De ondernemer is daardoor afhankelijk van iemand in de markt
die bereid is om meer te betalen voor deze producten. Helaas
zijn dat er maar weinigen en is die vraag beperkt.
Ik zag daarbij ook een ander fenomeen.
Vaak riepen ondernemers dat projecten
moeilijk te financieren zijn. In hun beleving juist, maar de oorzaak zit dan in de
te geringe verdiencapaciteit van het businessmodel. In een markt met een lage
rente en genoeg geld is financiering
pas een probleem als het verdienmodel niet klopt. En daar wringt
voor veel ondernemers de schoen.
Je snapt nu wel dat het rond krijgen
van een verdienmodel lastig is zolang
er nog een oneerlijk speelveld is met de fossiele tak van mijn
familie. Dit kan alleen opgelost worden door de marktwerking
aan te passen. Daarvoor is overheidsingrijpen nodig. Er is dus
een nadrukkelijke rol voor de overheid in deze fase van de transitie.
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Rol van kennisinstellingen
Het werken met ‘nieuwe’ grondstoffen en het vervangen van
fossiele producten door biobased alternatieven vergt veel
onderzoek. Onderzoek naar de samenstelling van biogrondstoffen, technologie, marktontwikkeling, (nieuwe) verdienmodellen en veel meer. Daarin is een belangrijke rol gelegd
voor kennisinstellingen en studenten. Binnen de community
van het Bio Treat Center heb ik gezien hoe studenten, met hun
frisse blik, een positieve bijdragen kunnen leveren aan complexe vraagstukken vanuit de agro- en foodsector en andere
marktpartijen. Ik vond het mooi om te zien dat in het Bio Treat
Center veel tijd en ruimte was om studenten mee te nemen in
dit leerproces. Ze vertelden me ook dat ze het zeer leerzaam
vonden om met concrete praktijk cases aan de slag te gaan.
Een mooie combi van business- en kennisontwikkeling.
Scholen - zowel binnen het MBO, HBO als WO - zien in toenemende mate in dat hun studenten kunnen bijdragen aan het
realiseren van een duurzame toekomst. Ik merk echter ook dat
scholen nog moeite hebben om hun ambitie om te zetten in
concrete activiteiten. Studenten moeten worden opgeleid met
de juiste kwaliteiten die passen bij de toekomst van morgen.
Maar hoe geef je studenten de juiste kennis en skills mee die
nodig zijn in een nieuwe economie en maatschappij die nog in
ontwikkeling is? Hier ligt nog een uitdaging om te leren hoe
beschikbare kennis omgezet kan worden naar impact.
Rol van de agrarische sector
Even een open deur: de landbouw speelt een centrale rol in de
transitie naar een duurzame economie. In de landbouwtransitie
komt bijna alles samen. Het speelt een sleutelrol in het oplossen
van klimaatproblematiek doordat planten CO2 opnemen uit de
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lucht. De toenemende vraag naar duurzame grondstoffen uit
biomassa impliceert daarnaast een enorm toenemende vraag
naar (reststromen van) landbouwgewassen. En niet te vergeten: om duurzame productie en - verwaarding daarvan. Volgens mij is het heel simpel. De landbouwsector is dé grondstoffenleverancier voor de toekomstige bio-economie.
Dit vraagt wel om een breed gedragen visie - ook vanuit de
maatschappelijke opinie - dat landbouwgewassen uitstekend
naar meerdere sectoren tegelijk te verwaarden zijn. En dat ze
een duurzaamheidseffect hebben door de productie te baseren op de teelt van slimme gewassen. In mijn beleving is er
op dit terrein al veel kennis en technologie ontwikkeld, dus
eigenlijk is het simpel. Ik zie wel dat er daarvoor in de agrarische
sector iets moet veranderen. Ze zullen een meer proactieve rol
moeten innemen en de reststromen omvormen naar biogrondstoffen voor een volgend verwerkingsproces.
Rol van de consument
Naast gesprekken met overheden, ondernemers, en kennisinstellingen ben ik ook de dialoog aangegaan met consumenten.
De consument speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van
de marktvraag. In het realiseren van een markt die gewoon wil
betalen voor duurzaam geproduceerde producten. De echte
stimulans voor deze duurzaamheidsbeweging moet nu juist van
de consument komen. Die moet het laatste zetje aan alle partijen gaan geven om daadwerkelijk de stap te zetten om samen
aan tafel te gaan om te werken aan een duurzame toekomst.
Die consument, de buurman van ‘om de hoek’, juist deze
burger realiseert zich in deze bijzondere tijd meer en meer de
kwetsbaarheid van de mensheid. Ook groeit bij hun het besef
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van de afhankelijkheid van onze huidige economie van andere
landen en de consequenties daarvan. Juist dit kan een kentering tot gevolg hebben. De bio-circulaire economie kan ons in
staat stellen om op een duurzame wijze meer- en meer eigen
producten te produceren zonder daarbij afbreuk te doen aan
de draagkracht van de aarde en haar natuurlijke bronnen.

Goede samenwerking nodig

In alles wat ik hiervoor heb benoemd zit een duidelijke
rode draad: voor succesvolle transitieprocessen is goede
samenwerking noodzakelijk. Samenwerking is echter niet
vanzelfsprekend en vraagt veel van mensen. Het draait om
belangen en het is dus essentieel om ieders belang goed in
beeld te hebben en nadrukkelijk te benoemen.
Nu merk ik vaak dat samenwerkingspartners niet open zijn over
hun belangen of over hoe ze denken over het belang van een
ander. Geloof me, dat geeft problemen. Cruciaal in een goede

Het speelveld van de biobased business ontwikkeling in het Bio Treat Center.
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samenwerking is om tijd en aandacht te besteden aan het
helder maken van ieders belang. In transitieprocessen is het
in de regel zo dat geen partij zijn volledige eigen belang kan
realiseren. Partijen kunnen hun eigen belang alleen maar
realiseren als de ander zijn belang ook realiseert. De optelsom van de delen is groter dan de delen apart.

Transitie naar duurzaamheid is geen technisch proces

Sinds mijn komst bij het BTC heb ik veel geleerd over biogrondstoffen en de mogelijkheden voor een bio-circulaire economie.
Eén ding weet ik nu zeker: technisch is er al ongelofelijk
veel mogelijk. Veel meer dan de meeste mensen weten. De
technische mogelijkheden passen echter vaak nog niet binnen
de economische randvoorwaarden. Techniek is dus niet het
probleem. Eigenlijk is het meer een organisatorische uitdaging
om de economische randvoorwaarden aangepast te krijgen.
Er is dus een spagaat tussen ‘duurzaam wenselijk’ en ‘economische haalbaar’. Een transitie is bijzonder complex. Het
‘fossiele probleem’ is vervlochten met andere maatschappelijke
problemen en daardoor lastig te isoleren. Dit betekent dat de
omslag in ons huidige systeem pas mogelijk is als een verandering in de samenleving als geheel plaatsvindt. Een mentaliteitsverandering in het bedrijfsleven eist ook een mentaliteits- en
gedragsverandering bij de consument. Daaruit ontstaat weer
een vraag om een samenwerking die rekening houdt met veel
verschillende belangen. Een integrale benadering is daarom
geen keuze. Het is een noodzaak. Het is zoeken naar synergie
zodat doelen beter bereikt kunnen worden.
Je kan de complexiteit van het systeem ook zien als je inzoomt
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op één keten. Het duurzaam inzetten van biogrondstoffen - of
het nu gaat om zijstromen of nieuwe teelten - is ingewikkeld,
omdat het vraagt om meervoudige winning van componenten
en meervoudige verwaarding naar diverse markten. Juist dit
leidt tot een chaotische structuur. Het zorgt vaak voor extra uitdagingen in de toch al ingewikkelde processen. Als ik terugkijk
op mijn ervaringen van de afgelopen jaren is de organisatorische uitdaging daarom bijna altijd groter dan de technische
uitdaging.
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De vertragingen onderweg
In het Bio Treat Center heb ik geleerd dat als er geen fouten
worden gemaakt er niks wordt geleerd. En er geen vooruitgang wordt geboekt. Fouten horen erbij en zijn nodig in het
proces. Daarom hier speciaal aandacht voor de frustraties,
faal-ervaringen en beren op de weg naar een bio-circulaire
economie. Daarbij moet je wel iets begrijpen. De wereld van
innovatie en transitie draait hoofdzakelijk om uitdagingen.
Maar uitdagingen gaan ook gepaard met wrijving en soms frustraties. Wrijving over samenwerking, gebrek aan medewerking
of gewoon frustraties waarom iets niet lukt. Vaak worden die
niet benoemd. Toch zijn het achteraf gezien vaak allemaal zaken die voortkomen uit een gemaakte fout. Gelukkig kun je van
fouten leren.

Het zwarte schaap

Mijn Biomassa familie heeft de afgelopen jaren een slechte
naam gekregen. Eén zwart schaap zorgt ervoor dat we allemaal
in een kritisch daglicht staan en niet altijd meer welkom zijn.
Het doet me pijn, zo oneerlijk vind ik het. Het zwarte schaap
van de biomassa familie zijn de geïmporteerde houtpellets
voor de verbrandingsketels. Die hebben alle aandacht in de
discussie opgeëist. Waar het maatschappelijke debat specifiek gaat over de bijstook van geïmporteerde houtpellets voor
energiedoeleinden, werd vaak simpelweg de term biomassa
gebruikt. Dat terwijl mijn familie uit een ontzettend grote diversiteit van soorten en biogrondstoffen bestaat. Er is niet één
soort biomassa. Ten onrechte werd mijn hele familie op één
hoop gegooid. Biomassa werd zelfs ‘dodelijk’ genoemd, terwijl
in feite geen leven mogelijk is zonder biomassa. Mijn familie en
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ik zorgen voor zuurstof, voor voedsel en voor materialen.
Het uit de hand gelopen maatschappelijke debat over biomassa maakt mij verdrietig. Ze noemen ons nu dan ook liever biogrondstoffen dan biomassa. Dat ze je naam niet meer willen
noemen, dat is toch wel zo’n beetje het ergste wat je kan overkomen? Het verdedigen van mijn familie heeft mij veel tijd gekost. Belangrijker: ik zag dat het ook tijd slurpte van de medewerkers van het BTC en de daarmee verbonden ondernemers.
Energie die ook gestoken had kunnen worden in positieve
ontwikkelingen. De ‘zwarte schaap discussie’ zorgt ervoor dat
we met zijn allen stilstaan in plaats van voortuitgang boeken.
Ook daarom vind ik het belangrijk om mijn verhaal te vertellen.
Polarisatie remt innovatie
Ik heb best met verwondering naar onze samenleving en media gekeken. We leven in een hele turbulente samenleving,
waarin discussies breed uitgemeten worden. Die media kunnen er wat van. Hou me ten goede: discussie is goed om aanscherping te krijgen. Maar het moet niet de overhand krijgen.
Mijn observatie is dat nuance en reflectie steeds meer naar de
achtergrond verdwijnen. Ze worden overspoeld door extreme
meningsverschillen, waardoor stellingen verharden. Men moet
kiezen tussen vóór of tegen. Het gevolg is dat er geen keuzes
worden gemaakt en we blijven hangen in nadelen en dilemma’s. Zo komt verandering natuurlijk nooit tot stand. Dat geef
ik je op een briefje.
De druk om het in één keer goed te doen maakt het ook niet
makkelijker. De bekende quote van ‘learning by failure’ lijkt
soms vergeten te worden in de biobased wereld. Het is tijd
om keuzes te maken en te accepteren dat er altijd nadelen
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zijn die verzacht moeten worden. Imperfectie en onzekerheid horen immers bij transitie.
Het is geen potje voetbal
De transitie echt in gang te zetten vraagt om aanpassingen van
iedereen. Maar soms merk ik dat er over de biobased wereld
wordt gesproken alsof het een potje voetbal is. Iedereen lijkt
zich ermee te bemoeien en heeft een mening klaarliggen. De
heftige discussies houden het spel in zijn greep en maken het
moeilijk om de spelregels aan te passen. De scheidsrechter kan
geen kant op. Elke actie in het veld wordt nauwkeurig gevolgd
en uitgebreid besproken. Fouten maken mag niet. Het gevolg
is dat niemand meer durft om actie te ondernemen om het spel
aan te passen aan de veranderende wereld.
Ik zie dit voortdurend gebeuren bij biobased innovaties. De
veranderingen die nodig zijn, zijn niet altijd goed te begrijpen. Incorrecte gedachtes en slechte ervaringen uit het verleden liggen hier vaak aan ten grondslag. Nut en noodzaak
van het telen van gewassen voor niet food-toepassingen past bijvoorbeeld niet in het voorstellingsvermogen
van de burger. Het leidt vaak tot onbegrip: wijsneuzen die
zonder ervaring en praktijkkennis hun mening klaar hebben
liggen. Ondernemers die bezig zijn met biobased innovaties
voelen zich daardoor op hun vingers gekeken. Er is altijd
wel iets tegen een innovatie in te brengen, maar dat mag
geen reden zijn om het dan maar niet te doen. Het is een
illusie om te denken dat de transitie zonder een veranderende samenleving als geheel kan plaatsvinden.
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Transitie is een lange weg

Laatst heb ik het samen met het BTC-team uitgerekend; Het
innovaties proces van biobased projecten heeft gemiddeld
een doorlooptijd van zo’n 15 jaar! Dat is veel langer dan
bij andere (traditionelere) innovaties. ICT-innovaties hebben
bijvoorbeeld een gemiddelde doorlooptijd van 4 tot 5 jaar.
Mensen zien dit verschil vaak over het hoofd.
Het gevolg is dat er onrealistische deadlines worden gezet voor
biobased innovaties. Nog erger is dat de projecten al gauw op
de ‘faalberg’ worden gegooid wanneer de doelen niet op tijd
worden bereikt. Duhhh! Ze waren vanaf het begin al onrealistisch. Transitie kost gewoon tijd. Die tijd moeten we ze
ook gunnen. Dus nu starten met leren lopen en niet meteen
een indrukwekkende sprint verwachten. Dat is echt onmogelijk.

Te veel focus op de eerste fase

Het is mij opgevallen dat in het innovatieproces van idee tot
marktintroductie de focus verkeerd ligt. Laat ik het uitleggen.
Het innovatieproces, uitgedrukt in TRL’s (Technology Readiness
Levels) begint met een ontdek- en oriëntatiefase (TRL 1, 2 en
3), gevolgd door de ontwikkelingsfase (TRL 4 en 6), vervolgens
de demonstratiefase (TRL 7 en 8) en uiteindelijk de uitbreidingsfase (TRL 9). In de eerste fasen, waarin ondernemers blijk
geven van een grote ambitie en passie, ontbreekt het vaak aan
de financiële tools om die ambitie en passie concreet te maken. Ondernemers in TRL-fase 1 tot en met 4 staan wel open
om kennis en tijd te investeren, maar zijn slechts beperkt bereid of in staat om een financiële investering in de innovatie te
doen. Pas na TRL 6 en 7 zijn ondernemers bereid te investeren.
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De route die doorlopen wordt in het biobased ontwikkeltraject.

Financiële ondersteuning is nodig in het gehele innovatietraject, maar kan vaak pas in latere TRL-fasen worden verkregen.
Er is wel aandacht voor het aanjagen van de eerste fases van
experimenteren en pionieren- en dat is ook belangrijk - maar
daar blijft het vaak bij. Maar zoals ik eerder heb aangeven is
er in de eerste fasen nog geen verdienmodel, waardoor ondernemers het geld ontbreekt om te investeren. Met alleen
aanjagen wordt niet de laatste TRL-fase bereikt. Er is nog geen
goed instrumentarium om ondernemers te faciliteren om de
stap naar de volgende fase te zetten. Eigenlijk zouden ondernemers in deze fase een innovatie coach ter beschikking
moeten krijgen. Dat is ook wat ik de mensen van het BTC heb
zien doen. Ondernemers steeds bijstaan in het maken van de
goede keuze en steeds verbinden met de goede partners en
uitdagen in de afweging van de volgende stap.
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Kennis vloeibaar maken

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: Innovatie is cruciaal in
transities. Deze innovatieprocessen verlopen allemaal anders.
Het komt erop neer dat de huidige systemen voor het stimuleren van innovaties niet goed aansluiten bij het overdragen van
wetenschappelijke kennis naar de praktijk. Juist dat laatste is
essentieel voor het succes van innovatieprocessen. Om dit te
begrijpen moet je wel inzien hoe Nederland innovaties stimuleert. Ik leg het je kort uit.
In de regel brengt maatschappelijke druk innovatieprocessen
op gang. De maatschappij wil bijvoorbeeld dat we onze leefomgeving duurzamer inrichten. Via verkiezingen wordt een
regering geïnstalleerd die beleid ontwikkelt om innovaties te
ondersteunen. In Nederland gaat dat nu alweer behoorlijk wat
jaren via het Topsectoren beleid: een publiek-private samenwerking (PPS) tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven.
De regering spreekt de ambities uit die zij met haar Topsectorenbeleid wil bereiken. Daarvoor stellen ze een bepaalde
hoeveelheid geld beschikbaar.
De missie staat dus vast in het Topsectorenbeleid, maar de
weg ernaartoe niet. Het bedrijfsleven wordt daarom betrokken
bij het vormgeven van de uitvoeringsagenda. In de praktijk
worden bedrijven en brancheorganisaties via diverse regelingen uitgedaagd om met plannen te komen die ze op basis
van cofinanciering kunnen uitvoeren. Het geld wordt verdeeld
over de beste ideeën. Praktijk is dat alleen bedrijven met
voldoende geld aansluiten op deze programma’s en investeren met wetenschappelijke vraagstukken die ze zelf belangrijk vinden. Dit is echter geen garantie dat daarmee ook de
wetenschappelijke vragen onderzocht worden die nodig zijn
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voor de transitie naar een duurzamere samenleving.
Bij de lagere overheden, provincies en regio’s, ligt de focus
bij innovatieprocessen anders. Zij richten zich vooral op
verbinden en aanjagen van innovaties. Zij stellen daarvoor diverse middelen beschikbaar. De uitdagingen die er liggen op
provinciaal- of regionaal niveau vragen echter om meer dan
verbinden en aanjagen van innovatie. Hier zou
juist de vertaalslag van wetenschappelijk
onderzoek naar de praktijk plaats moeten
vinden. Dit is de doorstroom naar latere
TRL-fases van innovaties waar ik het eerder
over had. Maar de regelingen waarover
lagere overheden beschikken voorzien
daar niet of nauwelijks in. Het vloeibaar
maken van wetenschappelijke kennis valt
zo eigenlijk tussen wal en schip.
Mijn conclusie is dus dat over bio-grondstoffen, biobased innovaties en biomassa al
veel wetenschappelijke (technische) kennis is
ontwikkeld. Het ontbreekt echter aan structuren die helpen deze kennis vloeibaar te
maken. De uitdaging is om kennis om te zetten naar impact. Dat vraagt om een integrale
aanpak. Niet alleen ondernemers faciliteren,
maar juist ook gezamenlijk (toegepaste) kennis
opbouwen. Door leerervaringen vast te leggen
en te delen. De praktijk van alle dag is immers
weerbarstiger dan men zou willen.
Ook heb ik geleerd dat de kracht zit in het com39

bineren van onderzoeken en kennis van anderen. Niet alleen
binnen één keten, maar vooral door cross sectoraal actief te
zijn. De huidige systematiek van het stimuleren van innovaties
zou daar meer oog voor moeten hebben. Voor de transitie naar
duurzaamheid is herziening van het huidige systeem nodig.

De Vent, Tent en Cent

Al gauw leerde ik bij het Bio Treat Center dat het realiseren van
een business case steeds een combinatie is van de juiste mens
(de vent, man of vrouw) op de juiste plek (de tent) met de juiste
financiering en verdienmodel (de cent).
Het eerste aspect gaat om de vent met een innovatief idee. Het
zijn geen bedrijven of overheden die iets nieuws bedenken,
maar mensen. Alleen als een mens in ideeën of problemen energie steekt ontstaat er beweging. Het tweede aspect gaat om
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het bedrijf of de techniek die nodig is om het idee te vertalen
naar een concreet product/dienst. Tot slot draait het derde
aspect om het verdienmodel en het vinden van geld/financiering voor het ontwikkelen van het idee tot biobased business . Het succes is afhankelijk van de juiste mix van die drie.
De vent, tent en cent.
Het vinden van de juiste balans is niet altijd makkelijk. Neem
nou de vent: voor iedere fase van het innovatieproces worden
andere kwaliteiten gevraagd. Voor iedere ondernemer, man of
vrouw, is het een hele uitdaging om te bepalen waar zijn kracht
ligt. Wanneer hij iets zelf kan doen en beter uit handen kan
geven. Ondernemers die actief zijn in de biobased sector hebben vaak nog geen bedrijf. De tent is er nog niet. Een goed
idee dat kan landen en groeien in een goed draaiend bedrijf
heeft meer kans op succes, dan een goed idee van iemand die
nog geen bedrijf heeft. Dat vele nog geen volwaardig bedrijf
hebben is begrijpelijk gezien het feit dat de biobased sector
nog in ontwikkeling is. Dat maakt het meteen ook lastig om
het verdienmodel rond te krijgen voor het centenaspect. Investeerders zien dan nog te veel risico’s.
Faciliteren van innovatieve ondernemers komt telkens neer op
een goede analyse maken van de status van de vent, de tent en
de cent. Bij iedere start is dat anders en bovendien verandert
het ook steeds gedurende het ontwikkelingsproces. Het vergt
van de facilitator stuurmanskunst en van de ondernemers in
kwestie flexibiliteit. Innovatieve ondernemers zijn in de regel
ook vasthoudend en overtuigd. Laat mijn BTC-collega’s het niet
horen, maar ik noem ze gewoon eigenwijs. Een eigenschap die
nodig is maar die flexibiliteit wel eens in de weg kan staan. Het
menselijke aspect is daarmee misschien nog wel de belang41

rijkste succesfactor bij het realiseren van nieuwe business cases. Toch wordt verhoudingsgewijs veel aandacht besteed aan
de technische ontwikkeling en is er geen tot weinig ondersteuning voor persoonlijkheidsanalyses en ondernemerschapstraining. Volgens mij moet daar veel meer aandacht
voor komen. Het technische en menselijke aspect integraal
benaderen kan enorm helpen de transitie te versnellen.

Massa & Kassa

‘’Je hebt massa nodig om de kassa te doen rinkelen.’’ Dat
is een mantra dat ik heel veel hoorde. Daar wringt direct de
schoen als het gaat om biobased innovaties. Deze biobased
producten moeten immers concurreren tegen de huidige fossiele producten op een speelveld dat oneerlijk en ongelijk is.
De biobased producten zijn daardoor in de regel duurder. Dat
perkt hun marktomvang erg in. Dan beginnen de betrokken
ondernemers tegen mij te praten over ‘economy of scale’
effecten. Een belangrijke manier om de kostprijs te drukken
is in massa te produceren. Dat klinkt mooi en is ook waar. Het
past alleen heel slecht bij een biobased economie die in de
kinderschoenen staat. Ik zal het uitleggen.
Biogrondstoffen zijn dan wel hernieuwbaar, maar dat wil niet
zeggen dat deze continue toegankelijk zijn voor gebruik.
Biogrondstoffen moeten daarvoor eerst beschikbaar en gemobiliseerd worden. In een land als Nederland komen biogrondstoffen, zeker wanneer het gaat om reststromen, versnipperd
vrij. Homogene reststromen zijn daardoor vaak te klein van
omvang, komen op diverse locaties vrij, in wisselende hoeveelheden en zijn seizoensgebonden. Bovendien kennen
biogrondstoffen van nature een wisslende kwaliteit en zijn
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gevoelig voor bederf. Dat vraagt een heel logistiek proces van
transport, opslag, bewerken en zo verder. Een complexe opgave waar weer een prijskaartje aan hangt. De massa die nodig
is om het verdienmodel rond te krijgen, maakt het tegelijkertijd
bijzonder complex.
Wat ik je dus wil meegeven is dat het ontzettend moeilijk is om
de business case rond te krijgen wanneer het ‘sourcen’ van de
grondstof nog wankel is. De ‘fabriek’ moet immers wel kunnen
draaien om de investering terug te verdienen. Daarvoor is een
constante stroom aan grondstoffen nodig. Is die er niet, dan is
het moeilijk om investeerders mee te krijgen. Daarom pleit ik
voor het telen van biogrondstoffen.

Financieringsdrempel

Een paar pagina’s geleden heb ik het al gezegd: In een markt
waar er geld genoeg is en waar geld nagenoeg niets kost door
een lage rente, is financiering enkel een probleem als het aan
verdiencapaciteit ontbreekt. Daar moet ik een nuancering bij
maken.
Het verkrijgen van financiering op het juiste moment in het
innovatieproces is vaak het dilemma. Ik signaleer dat financieringsmogelijkheden onvoldoende rekening houden met
het proces waarin de ondernemer zich bevindt. Ieder innovatieproces is immers uniek en laat zich niet zomaar in
een keurslijf van een subsidieregeling of andere vorm van
financiering stoppen. Het gevolg is dat een project aangepast
moet worden aan het kader van de financiering/subsidie en
daardoor de integraliteit verliest. Daarnaast moet je voor elke
fase van het innovatieproces een andere subsidie/financiering
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aanvragen. Dit maakt het verkrijgen van financiële ondersteuning complex en tijdrovend.
In het BTC heb ik ook geleerd dat geld binnen halen
voor innovatieprocessen
al een kunst op zich is.
Geldverstrekkers willen
bij de aanvraag al concrete
resultaten zien, terwijl resultaten van innovatieprocessen niet altijd
even makkelijk voorspelbaar zijn. Geld binnen halen is een kunst,
uitgeven echter niet.
Maar geld zo uitgeven dat het achteraf weer goed te
verantwoorden
is
dan wel weer een
kunst apart.

Beleid loopt nooit vergenoeg voorop

Gebrek aan beleid kan de transitie naar een bio-circulaire economie vertragen. Ik vind dat de overheden daar over moeten
nadenken. Willen we niet allemaal een snelle transitie?
Welke
wetten
en
regels
belemmerend
werken is vaak wel duidelijk, maar in de praktijk is het lastig om
deze zomaar te veranderen. Beleid dat nu contraproductief is,
is in het verleden vaak om goede redenen tot stand gekomen.
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Een belangrijk voorbeeld is de SDE+ subsidie die in het
leven is geroepen om hernieuwbare energie te stimuleren.
Nu blijkt dat deze subsidie hoogwaardige toepassingen van
biogrondstoffen in de weg zit. Hoe dat kan? Best eenvoudig.
Er ontbreekt een stimuleringsfonds voor hoogwaardige toepassing van biogrondstoffen. De verwerking van biogrondstoffen naar energie wordt gestimuleerd, maar dit geldt niet voor
de toepassing van biogrondstoffen in de chemie- en materialen
sector. Er is daardoor geen gelijk speelveld , waarover ik je al
eerder vertelde.
Nog een voorbeeld uit de praktijk is het afvalbeleid. Dat is gericht op het beschermen van volksgezondheid en milieu. Bij het
gebruik van biogrondstoffen werkt deze wet en regelgeving
belemmerend omdat geen onderscheid wordt gemaakt tussen daadwerkelijke (schadelijke) afvalstromen en reststromen/
bijproducten die nog hoogwaardig toegepast kunnen worden.
Deze laatste categorie krijgt ook het stempel afval en moet
naar de verbrandingsoven. Geen ontsnappen aan. Wel doodzonde voor de transitie.

Stikstof: een haat-liefde verhouding

In mijn ontdekkingsreis door de biobased wereld kreeg ik ook
heel veel interessante studies te lezen. Een daarvan was de
studie ‘Planetary Boundaries’. Daarin zijn een negental deelgebieden geformuleerd die van belang zijn voor het leven van
de mens op aarde. De mensen werken nu keihard om de CO2
uitstoot binnen aanvaardbare grenzen te houden. Klimaatverandering krijgt alle aandacht. Maar op een tweetal terreinen
zijn de beschreven grenzen al overschreden: biodiversiteit en
de stikstof - en fosfaatcyclus.
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Mijn familieleden kunnen niet zonder stikstof en fosfaat. Ook
voor de rest van het leven op aarde zijn ze cruciaal. Door
menselijk handelen is het natuurlijk evenwicht hiervan uit
balans geraakt. Dat heeft een (in)directe relatie met de andere
acht grenzen die zijn opgesteld in de Planetary Boundaries
waardoor de kwetsbaarheid van onze leefomgeving toeneemt.
Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Daarvoor moet ik je
mee terugnemen in de tijd naar de 19de eeuw toen kunstmest werd uitgevonden. De heren Haber en Bosch ontwikkelden een energievretend proces om grootschalig stikstofgas (N2) uit de lucht om te zetten in ammonium (NH4+),
een van de belangrijkste ingrediënten van kunstmest.
Dankzij kunstmest kon de opbrengst van gewassen kosteneffectief behoorlijk worden verhoogd. Een zeer begrijpelijke ontwikkeling die paste in de tijdsgeest van efficiëntie
en groei van voedselproductie. De huidige toegang tot betaalbare, kwalitatief goede voeding is mede het gevolg
van kunstmest. Het probleem zit in het feit dat mensen kunstmest met behulp van fossiele energie zijn gaan produceren.
Hierdoor is meer stikstof in het aardsysteem gestopt, dan
de aarde zelf circulair kan hanteren.
Gelijktijdig zijn we als mensheid zeer slordig geworden met het
hanteren van de aanwezige stikstof in het systeem. Met name
met ammonium stikstof. Bijvoorbeeld in rioolsystemen worden
grote hoeveelheden ammonium houdende poep en urine afgevoerd naar rioolwaterzuiveringsinstallaties. Deze worden
door een bijzonder samenspel van specifieke bacteriën in het
zogenoemde nitrificatie- en denitrificatieproces omgezet in het
onschadelijk stikstofgas. Dit mag vrij wegstromen in de lucht.
Met fossiele energie wordt het stikstofgas weer uit de lucht ge46

haald en vastgelegd als ammonium voor verwerking in kunstmest. Niet echt efficiënt. We kunnen echter niet meer zonder
kunstmeststikstof, we zullen het wel met minder moeten doen.
De uitdaging ligt dus in efficiëntieverbetering van het systeem.
Iemand vertelde me dat de veehouderij met het drijfmestsysteem een vergelijkbaar voorbeeld is. Het systeem is door
mensen ontwikkeld vanuit het oogpunt van arbeidsproductiviteit en hygiëne. De zuurstofloze omgeving in drijfmestputten zorgt echter voor bacteriële rottingsprocessen. Daarbij
ontstaan emissies van de gassen ammoniak en methaan die
bijdragen aan de emissies van broeikasgassen.
Mijn conclusie hieruit: Het is niet stikstof zelf, maar de manier
waarop mensen met stikstof omgaan, wat voor problemen
zorgt. Eigenlijk vreemd dat we in een land met de beste landbouwpraktijk van de wereld rottingsprocessen in de bedrijfsvoering accepteren. Hoogste tijd om dit nog eens kritisch te
bekijken en te zoeken naar een beter werkend systeem.

Volledige verwaarding

Een tijdje geleden sprak ik een slager. Hij legde me het begrip vierkantsverwaarding uit. Het komt uit de vleesindustrie.
Er wordt mee bedoeld dat alle onderdelen van het dier worden
gebruikt, niks wordt verspild. Binnen de biobased sector wordt
vierkantsverwaarding nog op beperkte schaal toegepast. We
gebruiken de vrucht van een plant en doen met de restanten
niets. Dat terwijl het juist de mogelijkheid biedt om het verdienmodel rond te krijgen. Wanneer de hele plant verwaard
en gebruikt kan worden voor meerdere toepassingen biedt
dit meer mogelijkheden. Principes als cascadering en bio47

raffinage spelen hierbij een belangrijke rol.
Vierkantsverwaarding van biomassa kan de basis vormen voor
een solide business case. Maar pas op, het heeft een keerzijde.
Het lastige is dat het proces meteen een stuk complexer wordt.
De verschillende onderdelen van de plant moeten immers in
verschillende marktsectoren worden afgezet. Vanuit één gewas
ontstaan zo meerdere ketens. Dit brengt ook meerdere samenwerkingen met zich mee. Het vergt een behoorlijke inspanningen om dat allemaal te organiseren en te managen.
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Van dromen naar doen
Ik wil je graag een paar van mijn belangrijkste observaties van
ondernemers in de afgelopen jaren voorhouden. Een mens
komt niet zomaar in beweging. Er is altijd iets wat hem/haar
drijft. Een enkeling doet het vanuit een ideologie, maar de
meesten bewegen vanuit een combinatie van ambitie en het
brengen van brood op de plank. Veelal wordt die beweging
gestuurd, vanuit maatschappelijke veranderingen of door regels. Om mensen in de juiste richting te laten bewegen moet je
ze ofwel perspectief bieden ofwel ze met harde hand dwingen.
Een transitie komt niet zomaar op gang. De afgelopen jaren
heb ik ook veel geleerd over wat niet en wat wel moet gebeuren om de transitie te versnellen. Ik wil mijn verhaal daarom
afsluiten met wat nodig is, maar vooral ook perspectief bieden
voor iedereen die aan de slag gaat met biobased business.
Om perspectief te bieden moet het verdienmodel rond zijn.
Zonder een solide business case zal de transitie niet versnellen.
Maar wat is er nodig om het verdienmodel kloppend te maken? Welke actie is vereist van welke actoren? Wat kan jij doen?
Tijdens mijn zoektocht naar mijn roots, heb ik ook gevraagd
naar mijn toekomstperspectief. Dit wil ik graag met je delen.

Een eerlijk speelveld creëren

Een belangrijke belemmering voor biobased producten is dat
de milieubelastende effecten van niet-biobased producten en
consumptie niet in rekening worden gebracht. Dit creëert een
oneerlijk speelveld voor biobased toepassingen ten opzichte
van de huidige fossiele toepassingen. Er zijn nauwelijks finan49

ciële prikkels om naar een biobased business case te gaan.
Hierdoor sluit de innovatiefase niet aan op de exploitatie. De
afgelopen jaren is al goed geïnvesteerd in technische innovatie
ontwikkeling, maar om de markt van de grond te trekken moet
nu ingezet worden op het ontwikkelen van het juiste marktmechanisme. Dat vereist een andere sturing. Er is een instrument nodig waarmee duurzaam geproduceerde producten
de concurrentie aan kunnen met fossiel geproduceerde
producten. Alleen een CO2-heffing invoeren op de uitstoot
zal hiervoor niet voldoende zijn. Om de markt los te trekken
is een vorm van certificering nodig. De HBE’s (hernieuwbare
brandstof eenheden) die in de biobrandstoffen sector worden
toegepast zouden hiervoor prima als basis kunnen dienen. Dit
systeem werkt echter nog niet optimaal, het vraagt om een
doorontwikkeling en een verbreding naar andere sectoren.
Een certificaat systeem moet ook dienen als onderlegger voor
de financiering. Het moet daarvoor een langjarige garantie

Het innovatiefunnel voor biobased innovatieprojecten: de sluis aan het eind van de
funnel wordt veroorzaakt doordat we vastzitten aan het ideale fossiele systeem met
een oneerlijk speelveld als gevolg.
50

geven. De overheid zou hierin het voortouw moeten nemen.
Ze moet de markt uitdagen om samen tot een werkbaar systeem te komen waarmee de negatieve milieueffecten van fossiel worden beprijsd en duurzame business een extra inkomst
kan genereren.

Geef experimenteerruimte aan nieuwe projecten

Transitie vraagt om structurele veranderingen van gevestigde
economie en samenleving. Dit vergt moed en lef om buiten de
kaders te denken en het huidige, verouderde systeem los te
laten. Innoveren betekent vernieuwen. Bij een transitie gebeurt
dit op grote schaal. Het brengt veel onzekerheden mee over
wat wel en niet kan en mag, maar ook wat de voor- en nadelen
zijn en de acceptatie hiervan. Dit vraagt om een tijdelijke experimenteerruimte waar de voordelen van nieuwe innovaties niet
belemmerd worden door huidige regels, normen en waarden.

Zorg voor organiserend vermogen

Het sluiten van kringlopen en benutten van alle (rest)stromen
is een hele uitdaging. Het vraagt technisch inzicht en kennis. Ik
constateer dat mensen daar al redelijk goed in zijn. De bottleneck zit meer in het gemis aan organisatorisch vermogen.
Vermogen en doorzettingsmacht om de vele actoren die een
rol spelen in het geheel samen te laten werken en om concrete
stappen te zetten naar biobased business. Dat vraagt om het
delen van financiële opbrengsten, risico’s en verantwoordelijkheden. Op dit punt is nog veel te winnen. Momenteel wordt
vanuit overheden sterk gestuurd op stimulering van technische
innovatie omdat dat meetbaar en controleerbaar is. Om de
transitie te versnellen is echter veel meer sturing en onder51

steuning nodig op organisatorisch vermogen. Iets dat moeilijker meetbaar is en daarom als moeilijk wordt ervaren.
Uit de vele gesprekken die ik heb gehoord is duidelijk naar voren gekomen dat er behoefte is aan faciliterende capaciteit die
zowel overheid en markt onafhankelijk kan helpen om de stap
naar duurzaamheid te maken. Mijn advies: maak geld vrij om
onafhankelijke actoren in te zetten die ondernemers kunnen
helpen om kennis om te zetten naar impact.

Wetenschappelijke kennis versus toegepaste kennis

Gedegen onderzoek om voldoende kennis en feiten te verzamelen is noodzaak in een transitie. Er is echter ook een neiging
om tot in het diepste detail te treden en daarmee elke keer
een nieuwe vraag op te werpen. De uitdaging is om een goed
evenwicht te vinden in het ontwikkelen van kennis en het daadwerkelijk toepassen.
In Nederland wordt veel geïnvesteerd
in wetenschappelijke kennisontwikkeling, waar het grote bedrijfsleven
redelijk goed bij is aangesloten.
Het MKB, een belangrijke
economische motor van onze
economie, is echter minder
aangesloten op het wetenschappelijke kennis ontwikkelingstraject. Dat geldt
in het bijzonder voor de
bedrijven in de biobased
markt. Deze bedrijven hebben veel meer behoefte
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aan ondersteuning in de toepassing van kennis. Daarom zou er
meer instrumentarium moeten zijn voor ondersteuning in toepassing van kennis; kennis vloeibaar maken zodat het tot
impact leidt.

Stikstof: de sleutel tot verduurzaming

Ik heb al eerder verteld dat stikstof cruciaal is voor het leven
op aarde, maar mensen, ook jij, gaan er slordig mee om. Dat
kan en moet anders. De uitdaging is om stikstof beter te benutten en te hergebruiken. Door poep en urine direct te scheiden - bijvoorbeeld door een ‘dierentoilet’ - worden ongunstige
rottingsprocessen vermeden en zijn de waardevolle stikstof en
koolstof nuttig in te zetten in de kringloop van het voedselsysteem. Gelijktijdig worden schadelijke emissies voorkomen en is
er minder fossiele energie nodig om kunstmest te produceren.
Je raad het al: Om dit te bereiken is een systeemverandering
nodig. Het vraagt om andere stalsystemen en mestaanwending. Iets dat makkelijk gezegd is, maar echt grote investeringen vraagt. Investeringen die best mogelijk zijn mits er terugverdien mogelijkheid is.
In het huidige mestbeleid wordt hier nog maar minimaal accent
op gelegd. De overheid richt zich op het verwerken van overschotmest en stuurt in de melkveehouderij op grondgebondenheid. Eigenlijk wordt hiermee niet de juiste focus gelegd.
Het mestoverschot is vooral een overschot van fosfaat en stikstof in de bodem en het oppervlaktewater. Om de duurzaamheid van de veehouderij te stimuleren moet gestuurd worden
op voorkomen van het ontstaan van emissies uit mest. Van alle
mest wel te verstaan en niet alleen van ‘overschotmest’ wat
maar slechts 30 % is van de totale mestproductie. De overige
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70 % mest valt buiten de huidige beleidsvoornemens: mest dat
nog steeds zorgt voor broeikasgassen. Ammoniak en methaan
emissies zijn niks anders dan resultanten van rottingsprocessen. De echte focus moet liggen op het stoppen van die rottingsprocessen. Door daarop te sturen kan het systeem echt
een verduurzamingsslag maken.
Een ander voorbeeld wat ik graag wil toelichten is het gebruik
van slimme teelten. Bepaalde planten, de vlinderbloemigen
zoals veldbonen, leven in symbiose met bacteriën in de bodem, welke niet-bruikbare vormen van stikstof omzetten in
bruikbare vormen. Door andere gewassen te telen, zoals peulvruchten die tegelijkertijd hoog in eiwitten zijn, kan zowel een
bijdrage worden geleverd aan de stikstofproblematiek alsmede de eiwittransitie.
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Kennis en feiten van de biomassa wereld
Introductie

Bioraffinage, cascadering, biogrondstoffen, de begrippen en
termen vliegen je om de oren. Ik kan me voorstellen dat jij
niet weet wat er nou bedoeld wordt. Het is ook een complexe
materie. Daarom heb ik in dit hoofdstuk allerlei achtergrond
info op een rij gezet. Ik hoop dat het helpt om je meer te leren
over de biobased economie. Zie het als een korte stoomcursus
bio-circulaire economie zodat je goed kan meepraten over het
onderwerp.

Biogrondstoffen

Biomassa is een verzamelnaam voor al het organisch materiaal
afkomstig van levende organisme (planten, dieren en microorganisme). Een stof is organisch als het een waterstof (H)
atoom en koolstof (C) atoom bevat. Meestal bevat het ook een
zuurstof (O) atoom, maar dit hoeft niet.
Biomassa omvat bijna alles wat in de natuur te vinden is, wat
op land (of zee) geteeld wordt, wat als zijstromen ontstaan uit
bosbouw & agro-, food- en industriële sectoren alsmede organische afval. Biomassa is het resultaat van fotosynthese, waarbij planten onder invloed van licht CO2 omzetten in biomassa.
Maar niet alleen planten zijn biomassa, ook mensen, dieren en
micro-organisme vallen hieronder.
Fossiele grondstoffen bestaan óók uit organisch materiaal, maar
is afkomstig uit afzettingen van dode organismen die eeuwenlang bewaard zijn gebleven. Het is daardoor niet hernieuwbaar.
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Biomassa en fossiel behoren dus beide tot de familie van de
koolstof, alleen zijn ze anders verpakt. Daardoor zijn ze niet
zomaar één op één uit te wisselen.
Van biomassa naar biogrondstoffen
De term biomassa wekt veel verwarring op. Daarom wordt in
dit boek ook wel gesproken over biogene grondstoffen (kortweg biogrondstoffen). De term biogrondstoffen omschrijft
beter wat bedoeld wordt, namelijk biomassa inzetten als duurzame grondstof. Biogeen betekent ‘natuurlijk’ materiaal en omvat alles wat door levende organisme gevormd is. Een verwant
begrip is ‘groene grondstoffen’. Al deze termen geven aan
dat het om hernieuwbare, meestal plantaardige, grondstoffen
gaat. Dat kunnen zowel reststromen zijn, als geteelde gewassen, houtstromen en organisch afval.
Soorten biogrondstoffen
Biomassa ofwel biogrondstoffen is geen homogene grondstof, maar bestaat uit vele verschillende categorieën die elk
hun eigen afkomst en toepassingsmogelijkheden kennen. Een
veelgebruikte indeling van biogrondstoffen is op basis van op
welke plek in de keten de biogrondstof vrijkomt. Daarom gebruiken wij de onderstaande indeling:
Productiestromen omvat (geteelde) gewassen (granen, mais,
koolzaad, grassen, houtige biomassa en aquatische biomassa
(algen en zeewier).
Primaire zijstromen komen op het veld bij de oogst of op de
boerderij vrij (zoals loof, mest en stro).
Secundaire zijstromen ontstaat als gevolg van productieproces (zoals zaagsel, oliezadenschroot en koffiedik).
Tertiaire reststromen komen vrij na het gebruik als product
(zoals afvalhout, zuiveringsslib, oud papier en GFT).
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De transitie

Voor biogrondstoffen is een belangrijke rol weggelegd in de
transitie naar een duurzamere toekomst. We weten allemaal dat
de huidige manier waarop we omgaan met de aarde en haar
natuurlijke bronnen niet volhoudbaar is. Er zijn twee belangrijke wereldwijd gebruikte kaders die de globale uitdagingen
en de noodzaak van de transitie helder maken. Ik zal deze kort
toelichten en uitleggen wat de rol van biogrondstoffen hierin is.
De Planetary Boundaries
De planetaire grenzen ofwel ‘de aardse grenzen’ geven aan binnen welke ruimte we als mensheid kunnen bewegen om duurzaam gebruik te kunnen maken van de aarde. Het Stockholm
Resilience Centre heeft onder leiding van Joan Rockström
deze ‘Planetary Boundaries’ opgesteld. Het zijn negen onder of bovengrenzen die essentieel zijn om het complexe aardse
systeem in een natuurlijk evenwicht te houden. Deze grenzen
zijn: de stikstof - & fosforcyclus, verlies van biodiversiteit, klimaatverandering, oceaan verzuring, stratosferische uitputting
van ozon, zoetwatergebruik, verandering in landgebruik, afzetting van atmosferische aerosolen en chemische vervuiling.
De Planetary Boundaries bieden een kader waarin de grenzen van wereldwijde milieuveranderingen vertaald kunnen
worden naar een ‘safe operating space’ voor menselijke
ontwikkeling. De eerste twee genoemde drempelwaarden de stikstof- & fosforcyclus en het verlies van biodiversiteit - zijn
overschreden en zitten al in een kritische situatie. Voor twee
andere drempelwaarden - klimaatverandering en verandering
in landgebruik - geldt dat ze buiten de safe operating space
vallen en daarmee in het risicogebied zitten.
Gelukkig is de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor
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Bron: https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/Using_planetary_boundaries_to_
support_national_implementation_of_environment-related_Sustainable_Development_
Goals_-_2748.pdf

de urgentie van het probleem. Maar het is opvallend dat het
maatschappelijke debat over duurzaamheid vooral gaat over
klimaatverandering en de daaraan gekoppelde reductie van
CO2. Dat terwijl klimaatverandering niet het enigste of grootste probleem is. Sterker nog: klimaatverandering is grotendeels
het gevolg van het overschrijden van andere aardse grenzen.
Tijdens mijn reis door de wondere wereld van biomassa heb
58

ik geleerd dat de meest urgente grens eigenlijk de fosfaat- en
stikstofcyclus is, omdat deze zo nauw verbonden is met de andere grenzen. Stikstof is een natuurlijk gas dat alom aanwezig
is lucht. Met het gebruik van fossiele energie hebben we onder
andere via kunstmest drie keer meer stikstof in het aardsysteem
ingebracht dan dat het systeem zelf circulair kan handelen. Het
gevolg is een overgroei van planten die baat hebben bij een
hoge concentratie aan stikstof ten koste van planten die juist stikstof slecht kunnen verdragen. Dit heeft mede bijgedragen aan
het verlies van biodiversiteit. Een fosfaatoverschot leidt - net als
stikstof – tot uitspoeling naar oppervlaktewater met een sterke
groei van bepaalde planten en plankton en uiteindelijk verzuring tot gevolg. Het terug in balans brengen van de fosfaat- en
stikstokcyclus zal een positief effect hebben op bijna alle overige planetaire grenzen (en dus ook op klimaatverandering en
CO2-reductie).
Hoe we omgaan met biogrondstoffen heeft direct invloed op
deze planetaire grenzen en kan zowel een negatieve als positieve bijdrage leveren. De manier waarop we de laatste decennia biogrondstoffen (met name voedsel) zijn gaan produceren
is een belangrijke veroorzaker van de verstoorde stikstof- en
fosfaatcyclus. Maar dat kan ook anders! Diezelfde landbouwsector kan ook de oplossing zijn. De uitdaging is om biogrondstoffen zodanig te produceren en in te zetten dat ze
een positieve bijdrage leveren om binnen de grenzen te
blijven die de aarde natuurlijk kan hanteren.
Sustainable Development Goals
De Planetary Boundaries zijn nauw verbonden met de Sustainable Development Goals (SDG’s) ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De SDG’s zijn opgesteld door de Verenigde Naties
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en omvat zeventien doelen om van de wereld een betere plek
te maken. Deze doelen zijn geconcretiseerd aan de hand van
169 targets. De SDG’s en haar targets fungeren als mondiaal
kompas voor uitdagingen op het gebied van armoede & welzijn (sociaal), duurzame productie & consumptie (economisch)
en gebruik van natuurlijke bronnen (ecologisch). De 17 SDG’s
zijn wereldwijd erkend en vormen daarmee een internationaal
kader voor brede welvaart en duurzaamheidsdoelen.
Biogrondstoffen hebben een directe en indirecte relatie met
meerdere SDG’s. Duurzaam gebruik van biogrondstoffen kan
bijvoorbeeld bijdragen aan een schone lucht en de reductie van emissies. Daarnaast kan het gebruik van biogrondstoffen voor de ontwikkeling van nieuwe producten en markten bijdragen aan een inclusieve en duurzame economische
groei, alsmede ook aan duurzame productie en consumptie.
Belangrijk is wel dat biogrondstoffen duurzaam worden ingezet, omdat de productie daarvan invloed heeft op land- en
watergebruik en kan concurreren met voedselvoorziening.
De SDG’s vormen dan ook een kader om duurzame productiecriteria te formuleren voor biogrondstoffen. Het is richtinggevend voor de lange termijn, maar vormt geen absolute
meetlat. Maar laat ik helder zijn: mijn familie van biogrondstoffen spelen
een sleutelrol
in het realiseren van de
SDG’s.
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Circulair, biobased of bio-circulair?

In de zoektocht naar een nieuwe, duurzame economie worden
vaak de termen biobased-, bio- en circulaire economie gebruikt
en soms weleens door elkaar gehaald. Het is goed om te weten dat een bio(based)-economie niet hetzelfde is als een circulaire economie: een biobased toepassing is niet per se circulair
en andersom zijn circulaire toepassingen niet per se biobased.
Daarom heb ik voor jou de volgende drie vormen van nieuwe
economieën op een rijtje gezet: biobased economie, de circulaire economie en de bio-circulaire economie.
Biobased Economie
De biobased economie (BBE) is een economie waarin fossiele
koolstofverbindingen zoals aardgas, olie en steenkool zijn
vervangen door hernieuwbare biogrondstoffen (recent vastgelegde koolstofverbindingen). In een BBE worden gewassen, reststromen en andere biogrondstoffen uit de land- en
bosbouw en de industrie ingezet voor de productie van nietvoedseltoepassingen, zoals groene chemicaliën, kunststoffen
en materialen. Het gaat hierbij met name om plantaardige
grondstoffen, al kunnen grondstoffen afkomstig van (micro)
organismen ook worden gebruikt. De term bio-economie is
breder en omvat ook de toepassing van biogrondstoffen als
voedsel en veevoer. De essentie blijft hetzelfde en is simpel:
fossiel vervangen door biogrondstoffen.
De bio-economie is niet nieuw, het heeft altijd al bestaan.
Sinds de industriële revolutie zijn we echter steeds meer biogrondstoffen gaan vervangen door fossiel. Nu is de omschakeling terug naar meer biobased gewenst vanwege
klimaatverandering en andere duurzaamheidaspecten. Om
fossiele en eindige grondstoffen te vervangen en de daaraan
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gekoppelde CO2 uitstoot te verlagen, zijn biogrondstoffen
noodzakelijk.
Circulaire Economie
Het thema bio-economie is meer dan ooit een belangrijk innovatiethema en staat in het hart van de circulaire economie.
De circulaire economie gaat om de transitie van een lineaire
economie met eindige grondstoffen naar een economie waarin
grondstoffen en producten in een gesloten kringloop blijven.
Met andere woorden gaan we van een ‘wegwerpmaatschappij’
naar een kringloop economie waarin afval niet bestaat. De circulaire economie draait om het maximaliseren van waarde
en herbruikbaarheid van producten en tegelijkertijd het
minimaliseren van waarde vernietiging. Het zorgt ervoor dat
we duurzamer omgaan met de grondstoffen die we hebben.
Binnen de circulaire economie wordt onderscheid gemaakt
tussen de biologische en de technische kringloop. Biogrondstoffen zijn essentieel in de biologische kringloop voor de
productie van voeding, veevoer, materialen, chemicaliën en
brandstof of energie. De bio(based) economie wordt dan ook
vaak omschreven als de biologische kringloop van de circulaire
economie. De technische kringloog gaat daarentegen vooral
op het duurzaam (her)gebruik van fossiele grondstoffen daar
waar biogrondstoffen (nog) geen rol kunnen spelen, zoals een
batterij.
Bio-circulaire economie
De bio-circulaire economie is, zoals de naam al aangeeft, de
combinatie van een biobased en circulaire economie. De biobased en circulaire economie gaan namelijk hand in hand en
versterken elkaar. Het is een economie waarin grondstoffen
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grotendeels hernieuwbaar zijn en/of circulair worden gebruikt.
Een volledige bio-circulaire economie is niet mogelijk, maar
streven naar het verminderen van het gebruik van fossiele
grondstoffen, het verminderen van afval en het beperken van
schadelijke milieueffecten kan wel.
De transitie naar een bio-circulaire economie is niet alleen
noodzakelijk vanuit een ecologisch oogpunt, maar biedt ook
kansen op economisch gebied en op sociaal vlak. Een biocirculaire economie kan bijdragen aan een hogere mate van
zelfvoorziening. Voor fossiele grondstoffen, maar ook biogrondstoffen, is Nederland nu grotendeels afhankelijk van andere landen. Dit verklaart onder andere waarom bijvoorbeeld
de ‘footprint’ van Nederland grotendeels buiten Nederland
ligt. Het inrichten van een bio-circulaire economie in Nederland
maakt het mogelijk om zelf meer biogrondstoffen beschikbaar
te maken en te mobiliseren. De bio-circulaire economie biedt

Bron:https://www.psb.ugent.be/bio-energy/156-research/woboe/519-lignineonderzoek-voor-een-duurzamere-samenleving
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ook economische kansen, omdat de vraag naar biobased producten zal groeien en nieuwe innovatie vereist. Door de sterke
positie van Nederland op het gebied van agrofood, chemie &
logistiek kan Nederland koploper zijn bij de ontwikkeling van
een biobased economie. Dit vertaalt zich in nieuwe banen en
groei van het nationaal inkomen.

Principes van de bio-circulaire economie

Een bio-circulaire economie klinkt mooi, maar wat zijn belangrijke principes binnen dit concept? Ik neem je mee in een tocht
langs drie kernprincipes. Deze principes zijn belangrijk om biogrondstoffen duurzaam in te zetten, rekening houdend met de
draagkracht van de aarde.
Cascadering
Ik vertelde je al dat biogrondstoffen voor verschillende doeleindes gebruikt kunnen worden. Om te waarborgen dat biogrondstoffen ook duurzaam ingezet worden, gebruikt men het
principe van cascadering. Dit is belangrijk omdat er grenzen
zijn aan het produceren en vrijmaken van biogrondstoffen voor
de bio-circulaire economie.
Cascadering is de trapsgewijze voorkeursbenutting van biogrondstoffen voor meerdere toepassingen (na elkaar). Daarbij wordt steeds voor de toepassing met de hoogst mogelijke
(economisch) toegevoegde waarde gekozen. De waarde is het
grootst wanneer deze voor gezondheid en lifestyle ingezet
kan worden. Voeding, voor mens en dier, staat op de tweede
plaats. Dit wordt gevolgd door chemie en materialen op de
derde plek. Het gebruik van biomassa voor brandstoffen en
energieopwekking is de laatste mogelijke optie om nog iets
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nuttigs te doen met de restfractie.
Deze cascadering wordt vaak gevisualiseerd met de waarde piramide. De waarde piramide is er in allerlei vormen en maten.
Hier is de toepassing als bodemverbeteraar toegevoegd, vaak
wordt dit vergeten. Bodemvruchtbaarheid is essentieel om de
groei van biogrondstoffen te verzekeren. Het heeft daarmee
eigenlijk een hoge (maatschappelijke) waarde, maar kent echter een lagere economische waarde dan de andere toepassingen en staat daarom onderaan.

Bioraffinage
Een tweede belangrijk principe binnen de bio-economie is het
principe van bioraffinage: het duurzaam verwerken van biomassa tot een spectrum van vermarktbare producten. Bioraffinage
is niet één technologie, maar een verzamelnaam voor diverse
technologieën met als uitgangspunt het uiteenrafelen van
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biomassa in componenten waardoor een zo hoog mogelijke
waarde voor diverse toepassingen kan worden bereikt. Door
biomassa in fracties te scheiden kan het optimaal en volledig
benut worden met geen of weinig ‘afvalstromen’. Bovendien
kan bioraffinage de financiële opbrengst verhogen doordat er
nieuwe waarde-toevoegende componenten ontstaan of doordat bijvoorbeeld ‘storende’ componenten die de toepassing
belemmeren worden verwijderd. Bioraffinage worden meestal
ingedeeld op basis van een specifiek platform dat als intermediair dient tussen grondstoffen en eindproducten. Een voorbeeld is het lignineplatform of het suikerplatform.
Bioraffinage is een mooi concept, maar moet nog doorontwikkeld worden om op grote en brede schaal toepasbaar te maken. Lokale (gedecentraliseerde) verwerking van biomassa(rest)
stromen geniet meestal de voorkeur, omdat dan de waarde in
de regio gecreëerd wordt en transportafstanden korter zijn.
Anderzijds is voor het opschalen van de verwerking van grote
stromen biogrondstoffen het gebruik van de huidige centrale
structuren juist gunstig. De keuze hiertussen is vaak een dilemma.
Ik heb het al vaak verteld: mijn familie is heel divers. Flexibiliteit is dan ook de sleutel tot succesvol inzetten van bioraffinage. Het is belangrijk dat verwerkingstechnologieën ontwikkeld worden die meerdere typen biomassa kunnen verwerken.
Daarnaast is samenwerking van belang, omdat er verschillende
producten ontstaan die naar verschillende markten moeten
met hun eigen belangen en culturen.
Reduce - reuse - recycle
Het laatste concept wat ik wil toelichten is de circulariteitslad66

der (R-ladder) wat de basis vormt voor een circulaire economie.
Het is een strategie om op een duurzame manier zo efficiënt en
effectief mogelijk om te gaan met grondstoffen. Er bestaan verschillende versies van R-ladders. In de meest simpele versie van
de R-ladder (het 3R-framework) draait het om het voorkomen
van grondstoffen gebruik (reduce), het hergebruiken van
producten (reuse) en het recyclen van producten tot nieuwe
grondstoffen (recycle). Deze 3 R’s wordt meestal uitgebreid tot
het 9R-ladder. Deze bestaat uit: refuse (R0), rethink (R1), reduce
(R2), reuse (R3), repair (R4), refurbish (R5), remanufacture (R6),
repurpose (R7), recycle (R8) en recover energie (R9). Niet alle
stappen van de R-ladder zijn overigens altijd mogelijk, zoals bij
voedsel.
De circulariteitsladder maakt helder op welke plekken in
de keten er ingegrepen kan worden om het businessmodel circulair te maken. De R-ladder geeft tevens een prioriteitsvolgorde van hoog naar laag aan. Als vuistregel geldt dat strategieën die hoger op de ladder staan meer grondstoffen
besparen en daarmee een grote bijdrage leveren aan het
verlagen van de milieu-impact. Daarom vind ik het jammer dat
er vooral aandacht gaat naar de recycle stappen (R8 en R9).
Om tot een goed circulair systeem te komen is het echter van
belang om in de eerste plaats de vraag naar grondstoffen te
verminderen. Daarnaast is de ‘rethink’ fase essentieel: het zo
inrichten van processen en ontwerpen van producten dat deze
langer meegaan en makkelijker te repareren of te hergebruiken zijn (R3 - R7).
Het is dus belangrijk om vanaf het begin van de productieketen aan circulariteit te werken.
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Sourcing - handling - using

Elke keten begint met het beschikbaar maken en mobiliseren
van grondstoffen (sourcing) waarna deze door technologische
processen omgezet worden in een product (handling) dat in
de markt kan worden afgezet (using). Om biogrondstoffen op
een duurzamere manier efficiënt (met zo min mogelijk input) en
effectief (waardevolle toepassing) in te zetten is het van belang
om de basis van de keten te begrijpen. In de eerste stap van
sourcing is de vraag welke en hoe biogrondstoffen ingezet kunnen worden. Daarvoor is het belangrijk om te weten uit welke
componenten de biogrondstof bestaat. Vervolgens zijn er verschillende technologieën beschikbaar om in de tweede stap
van handling toe te passen. Welke technologie nodig is hangt
af van het type biogrondstof en de toepassing. Tot slot gaat
het om het using aspect ofwel in welke markt of markten het
biobased product kan worden afgezet.
Sourcing: biogrondstoffen componenten
Biogrondstoffen bestaan uit verschillende componenten, waarbij de verhouding tussen deze componenten verschilt per plantencategorie. Om biogrondstoffen goed te kunnen benutten
moet je weten uit welke componenten biomassa bestaat. Grofweg bestaat mijn familie uit de volgende componenten:
Suikers & koolhydraten vormen de energiereserves van planten. Suikers behoren tot de groep koolhydraten en zijn te verdelen in mono-, di-, oligo- en polysachariden. Onder monosachariden vallen glucose, fructose, galactose, ribose, arabinose, mannose, xylose, tagatose. De disachariden bestaan uit
een combinatie van twee monosachariden, zoals sacharose,
lactose, maltose. Een aaneenschakelijking van verschillende
suikermoleculen worden oligosachariden genoemd (3 - 9 mole68

culen) of polysachariden (9 of meer moleculen) genoemd. Bekende oligosachariden zijn dextrine, galacto-oligosachariden
en fructo-oligosachariden. De bekendste polysacharide is zetmeel, wat een aaneenschakeling is van glucosemoleculen.
Vezels zijn onderdelen van de celwanden en zorgen voor
structuur en stevigheid. Vezels zijn eigenlijk ook koolhydraten,
maar worden vanwege hun specifieke structuur en samenstelling apart benoemd. In de groep vezels gaat het om cellulose,
hemicellulose, lignine, pectine of om combinaties hiervan (o.a.
lignocellulose).
Eiwitten zijn de bouwstenen van mensen, dieren en planten
en vervullen daarbinnen verschillende functies (o.a. chemische
omzetting, regulatie, transport etc.). Eiwitten bestaan uit een
samenstelling van meerdere aminozuren. Kenmerkend aan eiwitten is de aanwezigheid van het element stikstof. Nu snap je
waarom de discussies over stikstof zo heftig zijn. Stikstof zit in
ons DNA.
Oliën & vetten vormen net als koolhydraten de energievoorraden, maar dan voor de lange termijn functies zoals groei en
voortplanting. Oliën en vetten worden ook wel lipiden genoemd en bestaand uit vetzuren en glycerol.
Met inhoudsstoffen worden alle secundaire stoffen bedoeld
die in kleine hoeveelheden voorkomen. Deze stoffen maken
geen deel uit van de primaire stofwisseling, maar vervullen wel
belangrijke functies. Het zijn vaak biologisch werkzame stoffen. Voorbeelden van inhoudsstoffen zijn kleurstoffen, geur- en
aromastoffen, signaalstoffen en gifstoffen. Elke biogrondstof
kent een eigen samenstelling inhoudsstoffen die deels soort
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specifiek zijn.
Op basis van de verhouding tussen de verschillende componenten worden biogrondstoffen vaak ingedeeld in categorieën.
Bijvoorbeeld lignine-houdende gewassen zoals hout en suikerrijke gewassen zoals suikerbieten.
Handling: verwerking van biogrondstoffen
In de keten van biogrondstof tot eindproduct vinden doorgaans
meerdere stappen plaats waarin biomassa omgezet wordt naar
een halffabricaat die vervolgens wordt omgezet in een product. De omzetting van biogrondstoffen naar een halffabricaat
en/of product gebeurt meestal langs drie routes: thermische
conversie (onder verhoogde temperaturen), chemisch-katalytische conversie en/of via biotechnologische conversie.
Thermische conversie
In de thermo(chemische) route worden biogrondstoffen onder
hoge temperaturen, vaak in combinatie met hoge druk, ontleed in bruikbare componenten. Er zijn verschillende vormen
van thermische conversie mogelijk afhankelijk van de temperatuur en de aan- of afwezigheid van zuurstof.
Verbranding vindt plaats bij temperaturen tussen de 900 1300 °C bij volledige aanwezigheid van zuurstof. Onder deze
omstandigheden wordt nagenoeg alles omgezet in gas (o.a.
koolstofdioxide ofwel CO2), water en as (mineraalrijk product).
Bij dit proces komt warme vrij, wat voor energiedoeleinde kan
worden gebruikt. Verbranding wordt toegepast voor biogrondstoffen met een hoog drogestofgehalte zoals GFT-afval en
mest.
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Vergassing (gasificatie) is het proces waarbij vaste biogrondstoffen op temperaturen tussen 750 - 1600 °C in een zuurstofarme omgeving worden omgezet in gas en as. Het gas is een
mengsel van waterstof, koolmonoxide, kooldioxide, koolwaterstoffen en methaan. Dit mengsel wordt ook wel syngas of synthesegas genoemd. Het is een brandbaar product dat ingezet
kan worden als brandstof of als grondstof voor de chemie (via
omzetting in o.a. methanol). Het restant wat overblijft bevat
veel koolstof en wordt biochar genoemd. Het kan als vervanging dienen voor houtskool. Droge en houtachtige biogrondstoffen, veelal rijk aan lignine worden gebruikt voor vergassing.
Pyrolyse is net als vergassing het ontleden van biogrondstoffen in kleine moleculen, maar dan onder mildere temperaturen
(300 – 800 °C) en in een volledig zuurstofarme omgeving. Bij
langzame pyrolyse (carbonisatie) is het doel om biochar te produceren en zo min mogelijk (synthese)gas. Bij snelle pyrolyse
is het doel om pyrolyse olie (bio-olie) te maken door de vrijgekomen gassen te condenseren. Voor pyrolyse zijn biogrondstoffen met relatief weinig water nodig.
Torrefactie (roosteren) is een vorm van milde pyrolyse (temperaturen tussen 200 – 300 °C in zuurstofvrije omgeving). Het
levert een getorreficeerde fractie op. Een droog en broos
mengsel van koolstof-, waterstof- en zuurstofatomen met een
hoge calorische/energetische waarde. Bij dit proces komt ook
synthesegas en zuivere CO2 vrij. Meestal worden houtachtige
biogrondstoffen gebruikt of natte reststromen als slib.
Chemische conversie
In chemisch-katalytische processen worden componenten uit
biogrondstoffen omgezet in andere componenten met behulp
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van katalysatoren of door reactie met een toegevoegd reactant.
Er zijn vele chemische processen mogelijk, zoals polymerisatie,
dehydratie en hydrolyse. Stoffen reageren continue met elkaar.
In feite is de natuur niets anders dan een grote chemische fabriek. Chemische processen zijn onderdeel van ons dagelijks
leven van jullie mensen. Denk aan het besprenkelen van een
stuk appel met citroensap om verkleuring tegen te gaan. Een
ander bekend voorbeeld is het looien van leer.
Biotechnologische conversie
Biotechnologische conversie is het omzetten van componenten uit biogrondstoffen met behulp van (micro)organismen en/
of enzymen. Belangrijke biotechnologische conversieprocessen zijn:
Fermentatie/vergisting is het proces waarbij organisch materiaal met behulp van micro-organismen (bacteriën of gisten)
veelal onder anaerobe (zonder zuurstof) en soms onder aerobe (met zuurstof) omstandigheden omgezet worden. Eindproducten zijn biogas (methaan en CO2), alcoholen, zuren en/
of waterstof. Als grondstof worden meestal suikers, zetmeel
en (ligno)cellulose gebruikt, al zijn vetten, vetzuren, eiwitten,
aminozuren, organische zuren en alcoholen ook geschikt.
Compostering is een microbiologisch proces waarin organisch
materiaal wordt geoxideerd en daarmee afgebroken tot compost en warmte als eindproducten. Naast GFT-afval wordt ook
(gras)maaisel, tuinbouwloof, droge mest en de dikke fractie van
digestaat uit vergistingsprocessen gebruikt.
Overige processen zijn inkuilen, Bokashi en vermicultuur
(wormen).
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Overige technologieën
Naast deze drie hoofdcategorieën zijn er enkele andere technieken die een rol kunnen spelen in het verwaarden van biogrondstoffen tot producten.
Mechanische voorbewerking is vaak nodig om biogrondstoffen geschikt te maken voor de bovenstaande technologieën.
Het gaat om hakselen, persen, mengen en dergelijk.
Scheidingstechnieken worden ingezet om specifieke componenten te winnen, waardoor deze efficiënter ingezet kunnen
worden in een toepassing.
Extractietechnieken zijn gebruikelijk om inhoudsstoffen te
concentreren en te scheiden van de rest van het (plantaardig)
materiaal. Hiermee kan een zuivere vorm van een component
worden verkregen.
Nieuwe technologieën als elektrochemische conversie en
Carbon Capture and Utilization (CCU) zijn in ontwikkeling
omdat niet alle bestaande technologieën die gebruikt.
Biomassa toepassingen
Momenteel worden biogrondstoffen in Nederland vooral ingezet in voeding, veevoer en energie. De vraag vanuit de
materialen- en chemiesector neemt echter toe om de huidige fossiele producten die daar gebruikt worden te vervangen.
De markttoepassing van een bepaalde biogrondstof hangt
in grote mate samen met de samenstelling en eigenschappen daarvan. Zo worden voedselgewassen vooral ingezet als
veevoer en humane voeding, terwijl mest en GFT een nuttige
bijdrage leveren als compost & bodemverbetering. Belangrijke
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toepassingen marktvelden voor biogrondstoffen zijn:
Farmaceutica & cosmetica omvat het gebruik van componenten uit biogrondstoffen in medicijnen, voedingssupplementen en gezondheidsproducten. Het gaat hier vaak om inhoudsstoffen met een bioactieve (gezondheidsbevorderende)
werking, zoals antioxidanten en kleurende pigmenten. Ook
bepaalde oliën en aminozuren vinden hun toepassing in deze
categorie. Dit segment is grotendeels biobased al worden ook
synthetische ingrediënten gebruikt. Een recente ontwikkeling
is het zoeken naar nieuwe inhoudsstoffen uit bijvoorbeeld reststromen en aquatische biomassa.
Voeding & veevoer is de meest gebruikte toepassing voor
biogrondstoffen. Al het voedsel is biomassa, maar niet alle biomassa is voedsel. Een belangrijke ontwikkeling in deze categorie is het duurzaam, waar mogelijk regionaal, produceren
van veevoer uit bijvoorbeeld zijstromen. Daarnaast is een trend
gaande om dierlijke eiwitten te vervangen door plantaardige
eiwitten omdat meer biogrondstoffen naar veevoer dan naar
menselijke voeding gaat.
De chemische sector zal in toenemende mate vragen om biogrondstoffen om daarmee fossiele grondstoffen te kunnen
vervangen. In deze sector worden biogrondstoffen gebruikt
voor de productie van bulkchemicaliën, fijnchemicaliën en
speciality toepassingen (bijvoorbeeld additieven). Plantaardige vezels, suikers, zetmeel, oliën en eiwitten kunnen worden
gebruikt. Naast het ontwikkelen van ‘drop-ins’ die fossiele
tegenhangers één-op-één vervangen wordt ook gekeken naar
nieuwe producten met andere functionaliteiten zoals PLA.
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De materialen hout, papier en karton alsmede diverse
natuurlijke vezels zoals katoen zijn bekende biobased materialen die al eeuwenlang gebruikt worden. Sinds de industriële
revolutie zijn er steeds meer materialen op basis van aardolie bijgekomen, zoals plastics voor (voedsel)verpakkingen en
kunststoffen. De uitdaging is nu om deze te vervangen door
biobased alternatieven. Het gaat hier om bijvoorbeeld bioplastics op basis van zetmeel (suikers), oliën, cellulose en overige vezels. Maar ook om biobased composieten, bouwplaten
en isolatiemateriaal op basis van bijvoorbeeld miscanthus,
kokosvezel, hennepvezel en bamboevezel. Naast het inzetten
van biogrondstoffen vormt recycling een belangrijk aspect in
de verduurzaming.
Bodem voeding is nodig om de planten en het bodemleven
te voorzien van mineralen en organische stof. Een gezonde bodem is de basis voor een gezonde groei van planten. Biogrondstoffen bevatten nuttige inhoudsstoffen en dienen daarom ook
als voeding voor de bodem. Vaak worden reststromen met een
hoog mineralengehalte gebruikt.
Energie, warmte en brandstof: Biogrondstoffen met een
‘eindstatus’ die niet hoger verwaard kunnen worden in de piramide, kunnen nog een nuttige toepassing vinden als energie,
warmte of brandstof.

Biomassa is er genoeg

De vraag die steeds weer gesteld wordt is of er wel genoeg
biomassa is voor de invulling van al onze duurzame ambities.
Het korte antwoord is ja. Er is meer dan genoeg. Het lange
antwoord is dat dit wel afhankelijk is van heel veel factoren. In
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recente studies van het Plan Bureau van de Leefomgeving en
CE Delft, die gemaakt zijn in opdracht van de SER (Sociaal
Economische Raad) is prima onderbouwd dat in de EU voldoende biomassa beschikbaar is of geteeld kan worden om
te voorzien in de behoefte van zowel voedsel voor mens en
dier, chemie grondstoffen en een deel van de energievraag.
Daarvoor is het wel nodig om de systemen en structuren voor
teelt en verwerking van biogrondstoffen en ons menselijke gedrag anders in te richten. Vergeet niet dat de transitie naar een
meer volhoudbare samenleving op basis van duurzaam geteelde biogrondstoffen gewoon noodzaak is.
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Slotwoord
Ik hoop dat wij jullie met dit boek enigszins wegwijs hebben
gemaakt in de wereld van de bio-economie en het leerproces
van het Bio Treat Center. Hopelijk zet het je aan het denken en
inspireert het om aan de slag te gaan en actie te ondernemen.
Laat dit boek een aanjager zijn in de reis naar een duurzame
wereld. Waar we samenwerken aan de duurzame samenleving.
Een koers waarin kennis, creativiteit en innovatie samen komen,
mogelijk gemaakt door een brede samenwerking tussen burgers, overheden, de agrarische sector en het bedrijfsleven.
Dit boek is ons verhaal, verteld door Bas Biomass. De keuze
voor Bas is gemaakt omdat vanuit zijn perspectief het weerbarstige, ingewikkelde onderwerp met een iets andere inslag
verteld kan worden. Het verhaal is gebaseerd op de kennis en
inzichten die we vandaag hebben. Het boek kan nog lang niet
dicht, we staan nog maar aan het begin van de transitie.
Rest mij een woord van dank te richten tot de mensen die dit
mogelijk gemaakt hebben. Als eerste de ondernemers die
ooit het initiatief genomen hebben om het Bio Treat Center
op te richten. Ronald Verberne van Ingenia, Sjang Emons
van Hofmans, Richard de la Roy van Eco-Makelaar, Geert van
Boekel van NewFoss en Peter van Paridon van Grassa. Dank
ook aan de Provincie Limburg die dit innovatieproject mede
van de grond heeft getrokken en financieel gesteund heeft.
Het project en de uitgevoerde R&D-trajecten zijn ook mogelijk
geworden door ondersteuning van het EFRO-programma OPZuid uitgevoerd door Stimulus en door het Nederlands-Duitse
Interreg-programma. Dank ook aan de Brightlands Campus
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Greenport Venlo voor de goede samenwerking in de afgelopen
jaren. Er is een solide basis gelegd voor de verder doorontwikkeling van het Circulair Bio thema op de Campus. Ook dank
aan de vele ondernemers waarmee we samengewerkt hebben
en die ons een kijkje in hun keuken gunden; die in vertrouwen hun “geheim” met ons deelden. Vertrouwen dat de basis vormde om samen stappen te zetten. Energie heb ik ook
gekregen van de vele studenten die op de een of andere wijze
betrokken zijn geweest bij het Bio Treat Center. Een feest om te
ervaren wat er ontstaat als leergierige jongvolwassenen gaan
samenwerken met ervaren senioren. Als beide hiervoor openstaan komt er energie vrij, en dat heb ik gevoeld in het BTC.
En als laatste natuurlijk dank aan de collega’s in het BTC-team.
Een interessante mix van personen, in wisselende samenstelling door de jaren heen. Allemaal mensen met verschillende
karakters, kwaliteiten en passie, die de kunst van het samenwerken beheersen. Een (h)echt team dat elkaar de ruimte gunde, elkaar aanvulde en corrigeerde waar nodig, maar steeds
ieder zijn moment gunde om te stralen. Een genot om samen
de leuke en leerzame reis in het Bio Treat Center te hebben
mogen maken. Ik wens eenieder veel inspiratie en positieve
energie in de reis naar een duurzame toekomst, met de familie
Biomass steeds aan je zijde.
Ton Voncken
Directeur Bio Treat Center
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Founders

Subsidieverstrekkers

gesubsidieerd door de Provincie Limburg
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