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Er is nogwelwat onderzoeknodig,maar
grote kans dat er over een jaar of vijf
commerciële fabrieken inNederland
staandie organische afvalstromenom-
zetten inbouwstoffen voor de chemie.
Grof gezegd: vanbananenschil totmole-
culen voor de chemische industrie.

Ook gaat er een fabriek komen voor
een vervolgproduct opdie bouwstoffen,
de zogehetenbioaromaten. Aromaten
vormeneen vandebelangrijkste grond-
stoffen voor de chemische industrie, no-
dig voor plastics, coatings en kunststof
in auto’s en elektronica.Nuworden aro-
matennog alleen geproduceerduit olie
—endat leidt tot uitstoot vanCO2.

De fabriekenwordengebouwdbij af-
valverwerkingsbedrijven, zoalsbij AEB in
hethavengebiedvanAmsterdam.AEB is
goedvoorde verwerking van1,3miljoen
tonafval en voordeopwekking vanelek-
triciteit voor320.000huishoudens, zo’n
75%vanallehuishoudens inAmsterdam.
Een logische locatie, aldusSietseAge-
ma, strategischadviseur voor innovatie-
thema’sbijAEB: ‘Hier indebuurtheb-
benweorganische reststroomverwerker
Orgaworld, dehavenenweproduceren
zelf volopstoomenstroom.’

Ook inBergenopZoommet zijn
GreenChemistry Campus en zijn che-
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misch cluster zou zo’n biogebaseerde
(‘bio-based’, in het Engels) fabriek kunnen
komen.

Een aantal afvalbedrijven—AEB, At-
tero enOrgaworld—heeft samenmet
TNOenbrancheorganisatie VerenigingAf-
valbedrijven onderzocht hoe suikers in af-
valstromenkunnenworden gebruikt als
grondstof voor de productie vanbiogeba-
seerde aromaten.Het onderzoek valt bin-
nenhet breed gedragen SharedResearch
Center Biorizon.De gekozen technologie-
endie TNOaandroeg, bleken zeer efficiënt.
‘Veelbelovend’, zegtMoniqueWekking,
business developer biobased economybij
TNO. Een vande afvalstromen is gft-afval;
de anderewordenniet bekendgemaakt
omdat er een geheimhoudingsovereen-
komst op ligt.

De businesscases voor de productie
vanbiochemicaliën tegenmarktconfor-
meprijzen laten volgensWekking eenpo-
sitief beeld zien. Aanhet eind vanhet eer-
ste kwartaal van 2016 start de vervolgfase.
Diemoet in de zomer van 2017 eenblauw-
druk opleveren voor eenpilotfabriek bij
een vande afvalverwerkendebedrijven.
‘Ik verwacht niet dat die blauwdrukop
deplankblijft liggen. Een aantal deelne-
mendebedrijven zegt nu: graag voortzet-
ten.Dat is een krachtig signaal.’ Zo’n pilot-
fabriek kost eenpaarmiljoen euro, schat
Wekking.Over definanciering daarvan
wordt ookde komende anderhalf jaar on-

derhandeld.
‘In onze berekeningenhoudenwe re-

keningmet dehardewereld vande che-
mie’, zegt Agema. ‘Wewetendat die be-
drijven voor goedkoper gaan als het
goedkoper kan. Tegelijkwillen zewel
groenerworden.Wemoetenmet onze
productendus echt opde kostprijs van
fossielmateriaal uitkomen enmet de-
zelfde kwaliteit. Natuurlijk hopenwe
voor biochemicaliën een iets betere prijs
te krijgen,maarwe rekenenmet het
worstcasescenario. De lagere olieprijs is
nog een extra uitdaging.Het duurt nog
wel enkele jaren voordat de fabriek er
staat. Tegendie tijd kande olieprijsweer
anders zijn.’

Over de vervolgfasewordt nuonder-
handeld.De opbrengstenmoeten om-
hoog, de productiekosten omlaag, de
productieomvang groter. Ook is er de
wensde groepbedrijven te verbreden.
‘Wewillen in de chemischewereld seri-
eusworden genomenendusmoet onze
leverantiecapaciteitmassa krijgen.’
Hoemeer zielen, hoemeer vreugde? ‘Ja,
maar het is spannend.We zijn ook con-
currenten.Het is ook spannendhoe
er straks in debestuurskamerswordt
beslist’, aldus Agema.

Mogelijk komener nogdrie à vier
afvalverwerkingsbedrijven enketen-
partners bij, bijvoorbeeld in de instal-
latiebouw, zegtWekking. Een vandie

bedrijven is Twence inHengelo, dat ook
al energie opwekt en compostmaakt uit
afvalstromen. Tegelijk is er binnenBio-
rizon overlegmet diverse chemiecon-
cerns die dehalffabrikaten vande afval-
branche kunnen gaan afnemen.

TNOstelt zich op als een soort keten-
regisseur.Wekking: ‘Dat is noodzake-
lijk. De chemie ende afvalverwerking
zijn twee verschillendewerelden. Ze
spreken eenheel verschillende taal. De
chemiehecht aande toeleverantie van
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zuivere standaardproducten, heel ge-
specificeerdeproductstromen.De afval-
bedrijvenwerkenmet gft-stromen. Al-
lerlei wisselend afval is hundagelijkse
business.’

De participerendebedrijvenwerken
al samen inde afdeling bioconversie van
deVerenigingAfvalbedrijven.Die richt
zich tot nu toe vooral opde verwerking
vanorganische reststromen tot compost
en energie.Maar het besef dringt door
dat ‘ze verdermoetenkijkendan ener-
gie’, aldusWekking.

Dat beaamtAgema. ‘De sectorwil zich
verder ontwikkelen.Wewillenwaarde-
vollere productenuit biomassahalen.
Dehuidige verwerking vanorganisch af-
val via vergisting en compostering tot
biogas is alleenmet subsidie renda-
bel.Wewillenmet de productie vanbio-
aromatenhoger in dewaardepiramide
gaan zitten.’

Want demarges ophet omzetten van
restafval in energieworden volgensAEB
steeds kleiner.Wekking: ‘De gft-inza-
melaars gaan steeds vaker zeggen: dit is
geen afval,maar grondstof. Daarwillen
we voor betaald krijgen’.

Een gevoelig punt voor de afvalver-
werkers als AEB. Ze kampen al jarenmet
dalendeprijzen voor de elektriciteit uit
hun afvalverbrandingscentrales. AEB
was vorig jaar nogmaar ternauwernood
winstgevend.

Groene
chemie

De chemische industrie
wil in 2030 15% van de
grondstoffen halen uit
biomassa.

Er wordt volop geëxpe-
rimenteerd met produc-
tie van chemische bouw-
stenen uit biomassa,
zoals uit suikers, lignine
(houtstof) en restafval-
stromen. In 2030moet
15% van haar grondstof-
fenverbruik biogeba-
seerd (‘biobased’) zijn,
zo heeft de Nederlandse
chemische industrie
zich ten doel gesteld.
Nu is slechts 2% van het
grondstoffengebruik in
de chemie op basis van
biomassa.
Minder gebruik van

fossiele grondstoffen
door chemieproducen-
ten betekent minder
CO2-uitstoot. Dat ver-
mindert op zijn beurt het
broeikaseffect en remt
de klimaatverandering
af. In plaats van het ge-
bruik van de koolstoffen
uit aardolie, zet de groe-
ne chemie in op gebruik
van bronnen die op het
land staan in de vorm
van gewassen, struiken,
bomen, et cetera, en
juist weer CO2 binden.
Op zich is de bioge-

baseerde aanpak niets
nieuws. Het gebruik van
aardolie als grondstof
voor materialen startte
pas aan het einde van de
19de eeuw en ook het
oudste plastic, celluloid,
werd in 1866 ontwikkeld
uit plantaardige cellu-
lose.
De onvermijdelijke

tendens richting méér
biogebaseerde chemie
vergt veel onderzoek
en voorbereiding. Dat is
volop gaande, bij grote
concerns als AkzoNobel,
DSM en Sabic, maar ook
bij kleine kennistechno-
logische bedrijven in de
sector, zoals Avantium in
Amsterdam.
Dat onderzoek kost

jaren en vergt uitein-
delijk vele honderden
miljoenen euro’s aan
investeringen.

Het project van TNO
en Biorizon en de af-
valverwerkers waarbij
suikers in afvalstromen
worden gebruikt voor
bioaromaten voor de
chemische industrie, is
een van de vele experi-
menten.


