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Hoewel er al decennia wordt gesproken over de gigantische potentie van biokunststoffen, kwam de 

ontwikkeling van technologieën en toepassingen maar moeizaam op gang. Daar is in de afgelopen vijf 

jaar verandering in gekomen. Biokunststoffen vormen nog altijd een niche binnen de industrie, maar 

beginnen flink terrein te winnen. Tijdens de European Bioplastics Conference in Berlijn op 5 november 

2015 werden de nieuwe marktcijfers gepresenteerd. De conclusie was helder: de vraag naar 

biokunststoffen groeit hard. De wereldwijde productiecapaciteit zal ongeveer verviervoudigen in de 

komende vijf jaar. En dat is bijzonder goed nieuws voor Nederland. Dankzij onze uitgebreide 

suikerbietensector, industriële expertise, centrale ligging en sterke infrastructuur hebben we namelijk 

een uitstekende concurrentiepositie. ‘Wij kunnen de Arabieren worden van de biobased economy.’ 

Verwerkers gaven geen biet om biokunststoffen 
De trage opkomst van bioplastics is voor een deel te wijten aan een onduidelijke waardepropositie. De industrie slaagde 
er niet in om een heldere, eenduidige boodschap over het nut van biokunststoffen te formuleren. Kon de folie nou direct 
in de GFT-bak of niet? Zorgden bioplastics van bijvoorbeeld maïs voor voedseltekorten in Mexico? De toegevoegde 
waarde van biokunststoffen was onduidelijk, voor zowel consument als industrie. Bovendien waren ze in het begin 
relatief duur, van lage kwaliteit en moeilijk te verwerken via de gangbare methodes. Daardoor hielden ze tijdenlang een 
slecht imago in de kunststofindustrie.

Omslag door holistische visie op duurzaamheid
Sinds een jaar of vijf zijn biokunststoffen aan een opvallende opmars bezig. Dat is voor een groot deel te danken aan de 
ontwikkeling van duurzaamheidsdenken bij consumenten, overheden en bedrijven. Er wordt nu meer gekeken naar het 
geheel in plaats van de som der delen. Wat heeft een meer duurzaam effect: composteerbaar folie van bioplastic, of een 
op olie gebaseerde folie met specifieke eigenschappen die een product twee weken langer houdbaar maken? Met de 
ontwikkeling van de life cycle-analyses en cradle to cradle-filosofie veranderden ook de duurzaamheidsberekeningen. In 
plaats van zo goed mogelijk afbreekbaar, moeten grondstoffen zo goed mogelijk herbruikbaar zijn. 

Drop-ins lossen bewerkingsproblemen op
Deze nieuwe visie op duurzaamheid leidde tot een snelle acceptatie van ‘drop-ins’: kunststoffen die worden gemaakt  
op basis van biomassa, maar chemisch identiek zijn aan populaire kunststoffen op basis van fossiele grondstoffen. 
Kunststofverwerkers hoeven hun extrusie- en spuitgietmachines hiervoor niet apart in te stellen; de parameters zijn 
gelijk aan die van op olie gebaseerde kunststoffen. De drop-ins kunnen de gebruikelijke materialen probleemloos 
vervangen in bestaande markten, want het proces blijft hetzelfde en de biogebaseerde kunststoffen kunnen gewoon 
gerecycled worden. Een bijkomend voordeel voor producenten en verwerkers: ze kunnen een duurzaam verhaal 
vertellen. 

             
samenvatting
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Nederland in gunstige positie
In Wageningen is de specialistische kennis aanwezig voor onderzoek op het gebied van biogebaseerde polymeren. 
Daarnaast zijn er in Nederland al veel bedrijven die grondstoffen (kunnen) produceren en biokunststoffen (kunnen) 
ontwikkelen. De sleutel tot succes ligt mogelijk in de suikerbietensector. Momenteel telt Nederland zo’n 8.200 suiker- 
bietentelers met een areaal van circa 75.000 hectare. Doordat het suikerquotum in 2017 wordt afgeschaft, kan ons land 
meer feedstock creëren voor de productie van biopolymeren en groene chemicaliën. Nederland beschikt over een 
uitstekende infrastructuur voor de teelt van suikerbieten. Daarnaast hebben we ruime kennis over de veredeling, teelt, 
logistiek en verwerking van suikerbieten. 

Bioplastics hebben politiek en beleidsmatig ook de wind mee: de Europese Commissie heeft de markt voor biobased-
producten onderdeel gemaakt van het ‘lead market initiative’. In Nederland is biobased een thema in het topsectoren-
beleid.

Explosieve stijging biogebaseerde grondstoffen
De ontwikkelingen op het gebied van biogebaseerde kunststoffen gaan op dit moment razendsnel. Geen wonder dat de 
meest recente marktonderzoeken daarom een zeer indrukwekkende groei voorspellen. Zo verwacht brancheorganisatie 
European Bioplastics dat de wereldwijde productiecapaciteit van biokunststoffen zal toenemen van 1,7 miljoen ton in 2014 
tot zo’n 7,8 miljoen ton in 2019. De groei van de categorie biobased/niet bioafbreekbaar zal vanaf 2017 enorm versnellen. 

Door de grote belangstelling van bedrijven zoals Coca-Cola en Ikea is de verwachting dat in 2019 meer dan 80 procent 
van de wereldwijde biokunststoffenproductie zal bestaan uit biobased/niet bio-afbreekbare kunststoffen zoals bio-PET en 
bio-PE. Het is nu aan het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid om te investeren in dit groene goud en een belangrijk 
aandeel op te eisen in de biobased-economie.
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enorme potentie bioplastics lange tijd onbenut

De biokunstoffenindustrie slaagde er lange tijd niet in om een eenduidige, consistente boodschap te 

ontwikkelen over bioplastics en biobased kunststoffen. Zo werden bioplastics aan de consument verkocht 

als ‘composteerbaar’, maar dan alleen industrieel afbreekbaar. Dus niet op de composthoop. Of als 

‘biobased, en dus groen’ – maar niet afbreekbaar. De kwaliteit van de biokunststoffen was in het begin 

ook niet goed. Dat heeft het imago van de nieuwe, meestal duurdere materialen geen goed gedaan bij 

consumenten en de industrie.
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Onduidelijkheid leidde tot slecht imago
Toen bioplastics en biobased kunststoffen in de jaren negentig op de markt verschenen, lag de focus op compos- 
teerbare en biologisch afbreekbare materialen. Kunststoffen gebaseerd op zetmeel (TPS), polymelkzuur (PLA) of 
polyhydroxyalkanoaten (PHA; een familie van polymeren die direct door bacteriën, gisten of planten wordt 
geproduceerd), werden alleen beschouwd als oplossing voor het afvalprobleem en rondzwervend kunststofafval.  
Dat beeld is lang blijven hangen en er zijn nog steeds mensen die geloven dat bioplastics altijd bioafbreekbaar en 
composteerbaar zijn. Bovendien zijn er nog veel verwerkers die denken dat alle biogebaseerde kunststoffen duur, 
inferieur en slecht te verwerken zijn. 

Doordat de nadruk op bioafbreekbaarheid en composteerbaarheid lag, werden er ook op olie gebaseerde kunststoffen 
ontwikkeld die deze eigenschappen bezitten. Synthetische polyesters als PBAT en PCL zijn wel composteerbaar, maar 
niet van hernieuwbare grondstoffen gemaakt. 

Biogebaseerde en bioafbreekbare kunststoffen

Biogebaseerde (biobased) kunststoffen en bioafbreekbare kunststoffen zijn niet precies hetzelfde. 
Toch wordt voor beide de term ‘biokunststoffen’ of ‘bioplastics’ gebruikt. We maken onderscheid tussen:

 ▶ Biobased en niet-bioafbreekbare kunststoffen;  
 ▶ Biobased en bioafbreekbare kunststoffen; 
 ▶ Petrochemische (fossiele) en bioafbreekbare kunststoffen.

Biobased zegt iets over de grondstoffen die zijn gebruikt voor de productie van een kunststof. Bioafbreekbaar is een eigenschap 
met betrekking tot de afvalfase van kunststoffen. 

Biogebaseerde (biobased) grondstof

= biokunststoffen 
(bioplastics)

Biobased, maar niet 
bioafbreekbaar

bio-PE, bio-PP, bio-PET, 
PA-II, PEF

Petrochemisch en niet 
bioafbreekbaar

Conventionele kunst-
stoffen zoals PE, PP, PA, 
PET, PUR en PVC

Biobased én  
bioafbreekbaar

Zetmeel-blends, PLA, 
PHA, TPS, CA,
geregenereerde  
cellulose

Bioafbreekbaar maar 
petrochemisch

PBS, PCL, PBAT, PBSA

Petrochemische grondstof

Bron: Rapport Ontwerpen met biobased plastics, Hogeschool van Amsterdam, juni 2015
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Bedrijven worden tegenwoordig op verschillende manieren gestimuleerd om na te denken over alter-

natieven voor traditionele, op olie gebaseerde kunststoffen. Aangescherpte milieuwetgeving speelt 

daarbij een rol, bijvoorbeeld op het gebied van plastic supermarkttasjes. Daarnaast blijft de vraag van 

consumenten naar ‘groene’ producten met een kleine ecologische voetafdruk toenemen. 

En daar luisteren merkeigenaren naar: toonaangevende merken als Coca-Cola, Nestlé, Marks & Spencer, Danone en 
IKEA zetten in op duurzaam en nemen hun ketenpartners mee. Volgens Tetra Pak speelt milieuvriendelijkheid ook een 
steeds grotere rol bij de keuze voor verpakkingen. Vandaar dat het bedrijf begin dit jaar een volledig hernieuwbaar, 
biobased verpakking introduceerde. 

Een van de belangrijkste drijfveren achter het toenemende gebruik van biobased grondstoffen is echter de circulaire 
economie. Deze denkwijze is een reactie op de stijgende consumptie en dreigende uitputting van fossiele en andere 
niet-hernieuwbare grondstoffen op aarde.

             

de opmerkelijke opmars van bioplastics 

6



7Nederland kan basis leggen voor de biobased economy



Van afbreekbaar naar herbruikbaar
Het begrip duurzaamheid ontwikkelde zich sinds de jaren negentig enorm. Binnen de visie op duurzaamheid is grondstof-
keuze maar één stukje van de puzzel. Duurzaamheidsberekeningen veranderden ook door de ontwikkeling van de life 
cycle-analyses en de cradle to cradle-filosofie. Het zwaartepunt van de duurzaamheidsdiscussie verplaatste zich 
geleidelijk van einde levensfase naar de herkomst van de grondstof. Was bioafbreekbaarheid wel zo duurzaam? Waarom 
zou je al die moeite doen om een materiaal te produceren, om er vervolgens een product van te maken dat vergaat? 
Bovendien gaat hierbij de energie-inhoud van de polymeren verloren. Hergebruik wordt steeds meer als een duurzamere 
oplossing gezien.

Ontwikkelingen in een stroomversnelling 
In 2010 lanceerde Braskem de nieuwe I’m Green op suikerriet gebaseerde polyethyleen. Al snel daarna kwamen de 
ontwikkelingen op het gebied van drop-in biokunststoffen in een stroomversnelling. Deze kunststoffen zijn (deels) 
geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen, maar niet bioafbreekbaar. Vandaar dat ze vaak biogebaseerd of biobased 
worden genoemd, in feite een veel accuratere aanduiding dan bioplastics. Inmiddels zijn er naast de bio-PE van Braskem 
verschillende andere biogebaseerde drop-in kunststoffen ontwikkeld, waaronder een aantal bio-PA soorten, bio-PTT  
(een technische kunststof) en bio-PET. Er wordt nu ook gewerkt aan de ontwikkeling van een bio-PP. De toepassings-
mogelijkheden zijn hierdoor flink gegroeid.

De markt is enthousiast over drop-in biokunststoffen
De huidige generatie drop-in biokunststoffen past moeiteloos in bestaande (petrochemische) productie- en recycle-
processen. In tegenstelling tot fossiele grondstoffen is biomassa hernieuwbaar: van uitputting is geen sprake. Door de 
korte koolstofcyclus wordt biomassa bovendien als CO2-neutraal gezien. Mede daardoor heeft de markt de drop-in 
biokunststoffen enthousiast omarmd. European Bioplastics (de Europese branchevereniging voor de biokunststoffen) zag 
een duidelijke stijging van de verkoop in niet-afbreekbare biokunststoffen: van 1 procent in de jaren negentig naar een 
geschatte 62 procent in 2014. Verpakkingen en wegwerpartikelen bleven veruit de grootste toepassingsgebieden voor 
alle biokunststoffen.

Twee grote groepen biokunststoffen

1) Drop-ins: biobased polymeren die chemisch identiek zijn aan bestaande petrochemische polymeren. 
Voorbeelden zijn biopolyethyleen (bio-PE), diverse polyamides en polyesters. Omdat deze biobased polymeren identiek  
zijn aan hun petrochemische tegenhangers, hebben de materialen precies dezelfde eigenschappen. Producten op basis  
van bio-PE zijn gelijk aan producten die worden gemaakt uit PE van petrochemische oorsprong.

2) Volledig nieuwe monomeren, polymeren uit micro-organismen en polymeren op basis van biobased grondstoffen. 
Deze kunnen niet worden gemaakt op basis van petrochemische bouwstenen. Voorbeelden zijn polymelkzuur, furaan- 
gebaseerde polyesters, polyesters op basis van 1,3-propaandiol en enkele polyamides zoals nylon 11. Deze polymeren  
hebben unieke eigenschappen en vragen meer onderzoek op het gebied van verwerking, gebruik van additieven en product-
ontwikkeling. 

Bron: Biobased plastics 2012, C. Bolck, J. Ravenstijn & Molenveld, K, WUR, 2012 
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Na een aanloop van zo’n twintig tot vijfentwintig jaar lijkt er van alle kanten interesse in de bioplastics-

markt te ontstaan. Dat is goed nieuws voor Nederland, want we bevinden ons om verschillende redenen 

in een gunstige uitgangspositie.

             
hoofdstuk 3

Nederland in gunstige positie 
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Veel voorwaarden voor succes aanwezig 
We hebben directe toegang tot de specialistische kennis die nodig is voor onderzoek op dit gebied. Wageningen UR 
staat internationaal hoog aangeschreven. Daarnaast is de onderzoeksorganisatie actief in verschillende Europese 
projecten, waarin wordt samengewerkt met internationale kennisinstituten en bedrijven. 

Ook is er genoeg industriële activiteit in Nederland. Naast multinationals als Croda en Corbion werken bedrijven als 
Rodenburg, Avantium, Synbra en Cosun allemaal aan de ontwikkeling en productie van biogebaseerde kunststoffen. 
Ook aan de verwerkende kant zijn er verschillende Nederlandse bedrijven die biobased kunststoffen verwerken tot een 
product. Bedrijven als Desch Plantpak, AFP, Oerlemans Plastics, Rigo Verf, HSV, Ecover, Nuplex Resins en Plantics 
produceren allerlei producten. Van folies tot tapijt, van zaaitrays tot verf.
Ook de 3D-print markt blijkt interessant te zijn. Het meest gebruikte filament (kunststofdraad) voor de populaire 
thuisprinters is het op zetmeel gebaseerde PLA. Dit wordt gemaakt en verkocht door Nederlandse fabrikanten zoals 
Innofil3D en ColorFabb. Daarnaast heeft Nederland straks waarschijnlijk ruim voldoende feedstock voor de productie 
van biopolymeren en groene chemicaliën. Wanneer het EU-suikerquotum wordt afgeschaft per oktober 2017, kan de 
suikerbietenproductie flink worden opgeschroefd.

De Nederlandse infrastructuur leent zich uitstekend voor suikerbietenteelt. Hoewel het voor veel akkerbouwers een 
rotatiegewas is (om aan de vruchtwisselingseisen voor granen en aardappels te voldoen), hebben we veel kennis van de 
veredeling, teelt, logistiek en verwerking van suikerbieten. De akkerbouwsector is al jaren op zoek naar goed renderende 
gewassen met een stabiele prijsvorming. De extra toepassing van suikerbieten in bioplastics kan de positie van de 
sector versterken. Door de goede infrastructuur van de Nederlandse suikerketen en de dominante positie van Cosun, 
merken akkerbouwers direct de positieve gevolgen van hun opbrengsten. 

De Nederlandse suikerbietenteelt loopt voorop in duurzaamheid. Na aardappelen en uien is het op dit moment een van 
de meest rendabele teelten in het bouwplan van akkerbouwers. Extra rendement in de markt voor bioplastics moet 
akkerbouwers verleiden hun productie te verhogen.

Politieke rugwind 
Bioplastics hebben politiek en beleidsmatig de wind mee: de Europese Commissie heeft de markt voor biobased-
producten onderdeel gemaakt van het ‘lead market initiative’. Dat betekent dat het een markt is met een hoge 
economische en maatschappelijke waarde, die extra gestimuleerd wordt om door te groeien. Dit gebeurt met name 
door knelpunten op te lossen die innovatie belemmeren. 

In Nederland is het thema biobased meegenomen in het topsectorenbeleid. Zo stelde de overheid vorig jaar een bedrag 
van zes miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar en ontwikkeling van biobased performancematerialen (BPM). Het 
Nederlandse bedrijfsleven draagt hier nog zo’n 35 procent aan bij. Het onderzoeksprogramma wordt gecoördineerd 
door Wageningen UR Food & Biobased Research. 
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hoofdstuk 4

van simpele grondstof tot hoogwaardige kunststof 

De ontwikkeling van biobased kunststoffen krijgt een forse impuls. Dat geldt voor zowel drop-in kunst-

stoffen als nieuwe polymeren. Hoewel ze nu nog gelden als nicheproducten met een beperkte invloed op 

de markt, staan alle seinen op groen om uit te groeien tot volwassen materialen. Onder andere door 

technologische ontwikkelingen.

Drop-ins zijn volop in ontwikkeling
Door de snelle ontwikkeling van drop-ins worden biogebaseerde kunststoffen nu ook interessant voor duurzame toe-
passingen in bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur, elektronica, apparatenbouw en de auto-industrie. Ontwikkelingen op 
het gebied van monomeren uit hernieuwbare grondstoffen zorgen ervoor dat biobased kunststoffen uit de ‘commodity-
sfeer’ komen. Biomonomeren bestaan uit bijvoorbeeld ethyleenglycol en tereftaalzuur (de twee monomeren van PET), 
benzeen, tolueen, xyleen of barnsteenzuur. Met deze grondstoffen kan een veel bredere keur aan technische, biobased 
plastics worden gemaakt. 
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Hoewel de focus nu op het hernieuwbare karakter van deze kunststoffen ligt, neemt ook de belangstelling voor de 
specifieke eigenschappen en functies van polymeren toe. De nieuw ontwikkelde kunststoffen bieden namelijk meer 
toegevoegde waarde; bioafbreekbaarheid en composteerbaarheid zijn de twee meest bekende. Daarnaast hebben 
sommige kunststoffen verbeterde barrière-eigenschappen, zoals PEF: de geheel biogebaseerde tegenhanger van PET, 
dat door het Amsterdamse bedrijf Avantium wordt ontwikkeld. Of denk aan de natuurlijke antimicrobiële eigenschappen 
van op eiwit gebaseerde biokunststoffen. 
Tijdens de European Bioplastics Conference in Berlijn op 5 november 2015 werd ook duidelijk dat de biokunststoffen-
industrie haar boodschap aangepast heeft. In veel lezingen werden vooral de prestaties en de unieke eigenschappen van 
de nieuwe drop-ins benadrukt. “Groen verkoopt niet, performance wel”.

Explosieve stijging biogebaseerde grondstoffen
Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van de biogebaseerde kunststoffen voorspellen de meest recente markt-
onderzoeken een indrukwekkende groei. Volgens cijfers van brancheorganisatie European Bioplastics bedroeg de 
mondiale productiecapaciteit 1,7 miljoen ton in 2014. Nu verwacht de organisatie een stijging naar zo’n 6,7 miljoen ton in 
2019.

Daarnaast publiceerde het Duitse nova-Institut eerder dit jaar een zeer gedetailleerde marktstudie van ruim vijfhonderd 
pagina’s. Hierin brengt het instituut voor het eerst alle biogebaseerde kunststoffen én de ontwikkeling van de belang-
rijkste bouwstenen wereldwijd in kaart. De onderzoekers voorspellen wereldwijd een verviervoudiging van de productie-
capaciteit. Kortom: een jaarlijkse wereldwijde groei (CAGR) van bijna twintig procent tegen de drie á vier procent van 
oliegebaseerde kunststoffen. Dit betekent dat het aandeel biokunststoffen in de totale wereldwijde kunststofproductie 
zal verdubbelen van twee procent in 2013 naar vier procent in 2020.

12



Aantal hordes te nemen
Mooie prognoses, maar er zijn wel kanttekeningen. De kosten voor de productie van biobased kunststoffen zullen 
bijvoorbeeld flink omlaag moeten. Hoewel er hard wordt gewerkt om de processen goedkoper te maken, zijn ze nu nog 
behoorlijk duur. Daarnaast is er discussie over het gebruik van landbouwgrond om bioplastics te produceren in plaats van 
voedsel. Diverse studies, zoals die van European Bioplastics en de IfBB (Institut für Biokunststoffe und Bioverbund-
werkstoffe), tonen overtuigend aan dat de feitelijke impact hiervan klein is. 

Het is een discussie die vaak wordt gevoerd op basis van emoties in plaats van feiten. Zoals platform Holland Bioplastics 
het verwoordt: ‘Voor het verbouwen van voedsel, veevoer en het gebruik van weilanden wordt ongeveer 97 procent van 
alle wereldwijd beschikbare landbouwgronden ingezet. De landbouwgrond die we gebruiken voor de productie van 
materialen is ongeveer twee procent. Bioplastics vertegenwoordigen minder dan 0,01 procent van het totaal. Metaforisch 
gesproken kun je deze verhouding vergelijken met een cherrytomaatje naast de Eiffeltoren.’ 

Wereldwijd landbouwareaal 5.000 miljoen hectare

 Wereldwijd landbouwgrond in hectare
Weidegrond 70,8% 3.540 miljoen
Biobrandstoffen 1,1% 55 miljoen
Materialen 2% 100 miljoen
Voedsel/diervoeder 26,1% 1.305 miljoen
Totaal 5.000 miljoen

Bron: http://www.hollandbioplastics.nl/feiten-over-bioplastics/bioplastics-vs-food/

Van deze 100 miljoen hectare wordt 0,68 miljoen hectare 
aangewend voor de productie van bioplastics (0,01%)70,8%

26,1%

Wel is het belangrijk waar de teelt van grondstoffen voor bioplastics plaatsvindt. Gebruiken we de schaarse, vruchtbare 
landbouwgrond in ontwikkelingslanden voor bioplastics in plaats van voedsel, dan heeft dat een veel grotere impact op 
de voedselbeschikbaarheid dan wanneer we bijvoorbeeld Nederlandse akkerbouwgronden inzetten. 

In dat licht is de huidige focus op het gebruik van biomassa als grondstof voor biopolymeren in Europa, in plaats van de 
goedkopere voedselgewassen, misschien niet de juiste keuze. Europa is al jaren de belangrijkste afzetmarkt voor 
biogebaseerde kunststoffen. Bovendien hebben we een leidende rol in het onderzoek en de ontwikkeling hiervan. Toch 
dreigt Europa snel terrein te verliezen als het gaat om de productie van (tweedegeneratie) biomassa. 

De productiecapaciteit groeit sneller buiten Europa. Landen als Brazilië produceren meer plantaardige restproducten; 
stro bijvoorbeeld, en andere oneetbare delen uit voedselgewassen zoals suikerriet. Alleen door dure technologie in te 
zetten, kan Europa biomassa produceren uit bijvoorbeeld oude frituurolie en dierlijke vetten. Op dit moment prijst Europa 
zich nog uit de markt. Door heel efficiënt en betaalbaar de suikers uit Nederlandse suikerbieten te verwerken, kunnen 
we het tij keren.
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hoofdstuk 5

suikerbieten zorgen voor zoete overwinning

Terwijl landen als Thailand of Brazilië volop gebruik maken van lokale biomassa (suikerriet, cassave, 

tapioca), heeft Europa lang te maken gehad met een suikerquotum om de suikerprijs te beschermen. 

Door deze maatregel vanuit Brussel stond de ontwikkeling van de biobased industrie in Europa lange tijd 

stil. Per 1 oktober 2017 wordt het suikerquotum opgeheven en ziet de biobased industrie grote kansen in 

de suikerbietenteelt.

Suikerbiet is favoriet
In september 2014 verscheen het rapport ‘Opportunities for the fermentation-based chemical industry. An analysis of  
the market potential and competitiveness of North-West Europe’. Dit werd opgesteld door Deloitte op initiatief van de 
Biorenewables Business Platform: een adviesplatform ingesteld door het ministerie van EL&I. In het rapport staat dat 
Nederland, suikerbietenland bij uitstek, perfect gepositioneerd is om de fermentatie-industrie te voorzien van de 
benodigde suikers. Dat heeft Nederland te danken aan haar goed ontwikkelde landbouw, logistiek en chemie.
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Volgens het rapport zijn de kosten om suiker te produceren in Noordwest-Europa zonder meer concurrerend met de  
rest van de wereld. Ook wordt gesteld dat de jaarlijkse productie na afschaffing van het quotum zal verdubbelen tot vier 
miljoen ton. Onderzoek van de Wageningen Universiteit toonde eerder aan dat de suikerbiet het meest efficiënte gewas 
is voor suikerproductie. Het heeft de hoogste opbrengst per hectare en biedt mogelijkheid om alle restproducten voor 
veevoer of biomassa te benutten, inclusief het blad. 

Veel akkerbouwers zien suikerbieten als een keuze-gewas. Zolang de prijs minimaal gelijk blijft, zullen ze de teelt voort-
zetten of verhogen. Wordt de prijs voor suikerbieten lager of gaat deze fluctueren, dan zullen ze kiezen voor gewassen 
met een beter of stabieler rendement.

Gouden kansen in de delta
Deloitte voerde dit jaar opnieuw onderzoek uit. Dit keer naar de aantrekkelijkheid van verschillende landen, regio’s en 
clusters voor biobased bedrijvigheid. Nederland scoorde zeer hoog en behaalde met de Biobased Delta zelfs de eerste 
plaats op clusterniveau. De Biobased Delta is het ‘triple helix’-cluster in Zuidwest-Nederland dat ontwikkelingen in de 
agri-, tuinbouw- en chemische sector met elkaar verbindt. Een van de belangrijkste speerpunten hierbij: suikers in 
chemicaliën verwaarden.

Zoals directeur Willem Sederel van de Biobased Delta opmerkte: ‘De aanbevelingen bieden grote kansen voor ons land. 
In Zuidwest-Nederland zijn van oudsher alle ingrediënten aanwezig om in deze nieuwe markt wereldwijd te concurreren. 
De hoge concentratie van zowel agrarische bedrijven als chemische industrie, de strategische ligging tussen twee 
wereldhavens én een sterke logistieke sector. We pakken dan ook graag de handschoen op om de ‘sweet spot’ van 
Europa te worden. Sterker nog, daar zijn we samen met de industrie, overheid en het onderwijs al volop mee bezig.’

De Arabieren van de biobased economy
De suikerbiet verandert in een waardevolle biogrondstof die in overvloed én lokaal beschikbaar is. Naar verwachting gaat 
dit hand in hand met hernieuwde belangstelling voor investeringen in de ontwikkeling en productie van biopolymeren in 
Nederland. 

De eerste initiatieven zijn al in gang gezet. Zo zette Philips samen met Cosun het project ‘Beets to Biopolymers’ op om 
te onderzoeken hoe we chemische bouwstenen uit suikerbietenpulp kunnen inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe 
hoogwaardige biogebaseerde kunststoffen. Samen met Cosun wordt in de provincie Groningen onderzoek gedaan naar 
bouwstenen die we uit de pulp kunnen halen. Ook AkzoNobel werkt samen met Cosun aan onderzoek dat zich 
concentreert op de ontwikkeling van ‘groene’ chemicaliën.

Grote merken zoals Philips, AkzoNobel, Coca-Cola en Ikea zetten de trend en vragen steeds vaker om biobased materiaal 
vanwege hun eigen duurzaamheidsplannen. Ook Mars experimenteert. In een pilot worden sinds juli 2015 de Duitse en 
Franse Marssen en Snickers in biobased (PLA) wikkels verpakt. Mars en het verpakkingsbedrijf Rodenburg Biopolymers 
geven wel aan dat het nog aan schaalgrootte ontbreekt. Veel verpakkers dienen het voorbeeld van Mars te volgen 
voordat de biobased verpakking prijstechnisch concurrerend wordt. 

Het meest opvallend is het nieuws van Avantium. Het bedrijf dat de nieuwe biopolyester PEF (poly-ethyleen furanoaat, 
een uit suiker geproduceerd molecuul) ontwikkelt, is op zoek naar een geschikte productielocatie om PEF op industriële 
schaal te produceren. In 2013 meldde Avantium dat dit waarschijnlijk zou gebeuren op een locatie in de Verenigde Staten. 
Kort geleden liet het bedrijf weten toch voor Europa te kiezen, en Frankrijk, België en Nederland te beschouwen als 
geschikte kandidaten. Een zoete overwinning.

Ton Runneboom, directeur van het Biorenewables Business Platform, ziet een grote toekomst voor het zoete goud:  
‘Wij kunnen de Arabieren worden van de biobased economy.’
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