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Het onderzoek naar de up- en downstreamkant van 
de biogebaseerde economie heeft zich verenigd in 
Bio2value. Wageningen Universiteit & Research 
Centre (WUR) en Energie Onderzoekcentrum 
Nederland (ECN) werken sinds september 2005 
samen om de groeiende vraag naar chemicaliën, trans-
portbrandstoffen en groene energie te ondersteunen 
met fundamenteel en toegepast onderzoek. Beide par-
tijen leveren hun bijdrage aan het zogenaamde bioraf-
finage-concept. WUR brengt haar expertise in over de 
productie van biomassa, de toepassing van organische 
bijproducten, logistiek en verwerking terwijl ECN 
meer weet van de verwerking van deze biologische 
stromen tot transportbrandstoffen, groen aardgas of 
chemische basisproducten.
Ed de Jong is hoofd van de afdeling Biobased pro-
ducts Fiber & Paper Technology van de divisie 
Agrotechnology & Food Innovations van WUR. Zijn 
afdeling doet al zo’n twintig jaar onderzoek naar alter-
natieven voor landbouwgewassen als voedselbron. ‘Het 
onderzoek toentertijd was vooral aanbodgestuurd’, zegt 
De Jong. ‘Agrariërs zochten naar alternatieven om een 
hogere marge uit hun gewassen te kunnen krijgen. Het 
ging dan vooral om fermentatieprocessen voor het via 
vergisting omzetten van biomassa in ethanol. Inmiddels 
is dat helemaal omgedraaid en wordt het onderzoek 
gedomineerd door de vraagzijde. De oorzaken hiervoor 
zijn evident. De petrochemie, maar ook de energie-
sector is op zoek naar alternatieven voor de fossiele 
grondstoffen aardolie, aardgas en steenkool. De prijzen 
voor deze grondstoffen nemen nog altijd toe. Maar ook 

de leveringszekerheid speelt een rol. Met een biogeba-
seerde economie zijn landen onafhankelijk van de vaak 
politiek instabiele landen waar de fossiele brandstoffen 
vandaan komen. Daarnaast speelt natuurlijk ook het 
klimaat steeds meer een rol in de investeringsbeslissin-
gen van bedrijven. De CO2-neutraliteit van gewassen 
zorgt ervoor dat de in Kyoto gestelde klimaatdoelen 
kunnen worden gehaald. Zelfs landbouwpolitieke keu-
zes spelen mee in de opkomst van de bio-economie. 
Vooralsnog worden er nog steeds meer landbouwge-
wassen geproduceerd dan geconsumeerd.’ 
Zoals gezegd is WUR vooral gespecialiseerd in de 
upstream-kant van de bioprocessen – het kweken van 
gewassen – maar de afdeling van De Jong houdt zich 
voornamelijk bezig met biochemie. De universiteit 
doet al jaren onderzoek naar polymeren op biologische 
basis zoals polypeptiden en polyhydroxyalkanalaten  
(PHA’s). Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar 
thermoplastisch zetmeel en polymelkzuur. Ook doet de 
faculteit veel onderzoek naar energiedragers zoals water-
stofethanol, butanol en biogas (methaan) uit biomassa. 
‘We doen onderzoek naar nieuwe producten in bestaan-
de markten, maar ook naar bestaande producten met 
nieuwe grondstoffen of betere eigenschappen.’ Zo is de 
divisie waar De Jong de scepter over zwaait, recentelijk 
in het nieuws gekomen doordat ze een alternatief heeft 
gevonden voor ftalaten, de weekmakers in kunststof-
fen die in opspraak zijn geraakt door hun vermoedelijk 
toxische eigenschappen. De basis voor de nieuwe week-
makers is suiker, de rest van het proces is pure chemie.

Bedrijfsclusters
De vraag naar biomassa rijst dus. De Nederlandse 
overheid geeft gevolg aan de eis van de Europese Unie 
om twee procent biobrandstof bij te mengen bij de 
transportbrandstoffen benzine en diesel. Maar ook het 
aantal energiecentrales dat biomassa bijstookt, groeit 
gestaag. De Europese Unie is dan ook helder in haar 
doelstellingen voor het gebruik van hernieuwbare 
grondstoffen: in 2010 zou 12,5 procent van de totale 
energiebehoefte moeten worden gedekt door biomassa 
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Bioraffinage	biedt	kansen	
voor	groene	reststromen
Steeds	meer	energiebedrijven	stoken	biomassa	bij	
in	hun	kolen-	of	gasinstallaties.	Ook	zijn	er	vaker	
multifuelcentrales	die	vrijwel	alle	soorten	brand-
stoffen	omzetten	in	energie.	Toch	is	er	volgens	Ed	
de	Jong	van	Wageningen	Universiteit	meer	te	doen	
met	biomassa	dan	verbranden	alleen.	



02	|	06			 11

Bioraffinage	biedt	kansen	
voor	groene	reststromen

en zo’n 5,75 procent van de transportbrandstoffen. De 
Verenigde Staten hebben wat dat betreft relatief een 
bescheidener rol weggelegd voor biomassa, maar het 
energieverbruik in de VS is daarentegen veel hoger. 
De Jong heeft berekend dat de wereldwijde vraag naar 
biomassa in 2050 zo’n 23 miljard ton zal bedragen. 
Ongeveer de helft daarvan zal nog worden geprodu-
ceerd voor voedsel, alhoewel slechts drie van de gepro-
duceerde tien miljard ton biomassa daadwerkelijk zal 
worden geconsumeerd. Het grootste deel van de gewas-
sen kan immers niet worden gegeten. De andere helft 
van de totale biomassaproductie zal worden aangewend 
voor de productie van energie. De tien miljard ton 
biomassa staat ongeveer gelijk aan 160 Exajoule (1018 
joule). Die 23 miljard ton lijkt veel, maar is dat niet. 
Momenteel wordt er zo’n 170 miljard ton biomassa 
geproduceerd, waarvan echter maar 6 miljard ton 
wordt gebruikt. Een derde deel daarvan is graan en een 
derde deel beslaat ander voedsel zoals suiker en groen-
ten, terwijl de laatste dertig procent van de huidige 
170 miljard ton biomassa van de bosbouw komt. 
De uitdaging voor de biobased economy is om de 
beschikbare biomassastromen efficiënter te gebruiken. 
‘De initiële tendens was om speciale gewassen te kwe-
ken voor energieopwekking’, vervolgt De Jong. ‘Van 
dat concept zijn we de laatste jaren afgestapt. Als je 
producten speciaal voor hun energetische eigenschap-
pen kweekt, gaat dat ten koste van de biodiversiteit en 
bovendien bestaat de kans dat de energiebehoefte de 
voedselbehoefte verdringt. Het is ook zonde om speci-
ale gewassen te kweken terwijl in de bestaande ketens 
veel biomassa wordt weggegooid of verbrand. We rich-
ten ons nu dus alleen op restproducten van de voedsel-
keten, maar ook op gewassen die van nature aanwezig 
zijn of die een landschappelijke functie hebben zoals 
bomen, grassen en koolzaad. In die keten is het zinvol 
om zo veel mogelijk waarde aan producten toe te voe-
gen en daarbij zo veel mogelijk van de basisgrondstof 
te gebruiken. Door processen te integreren ontstaat 
een nieuw soort bedrijfsclusters die voedsel verwerken 
of hoogwaardige bioproducten produceren zoals che-
micaliën, bioplastics of biobrandstoffen waarbij rest-
producten worden gebruikt voor secundaire productie-
stromen. Die bioraffinaderijen zouden zelfvoorzienend 
kunnen zijn in hun warmte- en energiebehoefte door-
dat restproducten die geen verdere toegevoegde waarde 
bieden, in warmtekrachtcentrales worden verbrand.

Derde	generatie
De technieken om gewassen om te zetten in suiker 
of synthesegas bestaan al, sommige zelfs vrij lang, en 
zullen samen zorgen voor een optimaal rendement. 
Zetmeel kan worden omgezet in suiker en vervolgens 
vergist tot ethanol, wat weer als basisgrondstof kan 
dienen voor de meest uiteenlopende kunststoffen en 

brandstoffen. Maar ook de andere bestanddelen van 
planten, zoals cellulose en hemicellulose, kunnen via 
chemische of biochemische processen worden omgezet 
in suikers zoals glucose, fructose en lactose. De prote-
inen en lignine kunnen zelfs direct worden gebruikt 
voor de productie van polymeren. ‘Eigenlijk is de 
productie van synthesegas wel de meest simpele en 
daarmee energetisch minst efficiënte manier van bioraf-
finage’, vindt De Jong. ‘De natuur kent wat dat betreft 
veel efficiëntere methoden om plantaardige producten 
om te zetten in bruikbare bouwblokken voor chemi-
sche producten.’
Inmiddels heeft de derde generatie bioraffinaderijen 
haar intrede gedaan. De eerste twee generaties gebruik-
ten vooral zetmeel als basis voor de droge of natte 
productie van bio-ethanol. De derde generatie zal 
alle soorten biomassa kunnen verwerken met diverse 
technieken. Zo kan het lignocellulose van houtachtige 
gewassen zoals stro en snoeihout via het ABE-fermen-
tatieproces, waarbij Clostridium-bacteriën worden 

ingezet, worden omgezet in een mengsel van aceton, 
butanol en ethanol. Ook ruw materiaal zoals granen 
en maïs kan op diverse manieren worden verwerkt. 

Een	relatief	nieuw	onderzoeksgebied	is	de	
	verwerking	van	natte	biomassa	zoals	groen	gras,	
alfalfa	of	jong	graan.
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Het graan kan worden vermalen tot meel, wat kan 
worden gebruikt in chemische producten, maar kan 
ook worden omgezet in suiker waarna het kan worden 
vergist. Het stro ten slotte kan worden verbrand in een 
warmtekrachtcentrale of verder worden verwerkt via 
lignocellulose.
Hout is een veelzijdige grondstof die veel beter kan 
worden benut dan als brandstof. Alleen al uit de bast 
van bomen kunnen functionele polymeren en chemi-
caliën worden gewonnen. Daarbij is het vloeibare hars 

dat in de bomen zit een nuttige basisingrediënt voor 
verf op waterbasis en houtbehandelingsproducten. De 
koolhydraten uit het vermalen hout kunnen behalve als 
voedingscomponent ook worden gebruikt als chelator 
of emulgator. Ten slotte kunnen de aanwezige fenolen 
en methanol als transportbrandstof dienen of verder 
worden verwerkt tot polymeren.
Een relatief nieuw onderzoeksgebied is de verwer-
king van natte biomassa zoals groen gras, alfalfa of 
jong graan. De natte biomassa wordt eerst uitgeperst 
waardoor de eiwitten en oplosbare suikers samen met 
het aanwezige water worden afgescheiden. Het residu 
van de persing kan hydrothermisch, enzymatisch of 
thermisch/chemisch verder worden verwerkt. In het 
Groningse Foxhol heeft het Prograss-consortium een 
proefraffinaderij opgezet waarbij gras wordt geperst 
en vervolgens wordt gescheiden in proteïnen, vezels 
en grassap. Gras bestaat voor zo’n tachtig à negentig 
procent uit water. Het overige deel bevat dertig pro-
cent vezels, twintig procent proteïnen, vijftien procent 
polysacharine, negen procent mono/di-sacharine en 
tien procent mineralen. Genoeg bouwstoffen dus voor 
voedings- en meststoffen evenals bouwmateriaal, papier 
en polymere extrusieproducten.
Natuurlijk kunnen bedrijven ook kiezen voor een zoge-
naamd twee-platform-concept waarbij naast de vergis-
ting van suikers ook biomassa/lignine vergassing plaats-
vindt. Het synthesegas kan via katalytische synthese en 
reformingsprocessen en/of scheidingsprocessen worden 
omgezet in schone (transport)brandstoffen, chemica-
liën en waterstof, waarbij de procesresiduen worden 
gebruikt voor de productie van kracht en/of warmte.
Een andere manier om koolwaterstoffen uit biomassa 
te onttrekken is onder hoge druk, temperatuur en 
luchtvochtigheid. Het zogenaamde Hydro Thermal 
Upgrading (HTU) bootst eigenlijk de situatie na van 
de manier waarop aardolie is ontstaan. In zo’n vijftien 
minuten verandert natte biomassa onder een druk van 
zo’n 160 bar en temperaturen tot 350 graden Celsius 

in een aardolieachtige drab. Het product kan daarna 
mogelijk verder worden geraffineerd waarna er diesel, 
kerosine en zelfs benzine van te maken is.
ECN ontwikkelt verder het zogenoemde katalytische 
ontgassingsconcept. In dit concept wordt de biomassa 
trapsgewijs thermisch geraffineerd, waarbij een scala 
aan biochemicaliën en secundaire energiedragers wordt 
afgescheiden. 

Keuze
Welke manier van bioraffinage de beste is, is afhanke-
lijk van het soort product, of het vers (nat) of droog is, 
of het materiaal moet worden opgeslagen of getranspor-
teerd en de hoeveelheid beschikbare biomassa. Dat er 
in ieder geval meer met biomassa kan worden gedaan 
dan nu, mag duidelijk zijn. Bio2value heeft dan ook 
het platform Biorefinery.nl opgericht om de industrie te 
ondersteunen bij haar keuzes voor het verder verwerken 
van haar producten of reststromen. ‘Wij zijn gespecia-
liseerd in het verzamelen en scheiden van fracties en de 
biochemische verwerking ervan’, zegt De Jong. ‘ECN 
weet alles van thermochemische processen en heeft ken-
nis over regelgeving en de kwaliteit waaraan producten 
moeten voldoen. Samen kunnen we bedrijven bege-
leiden in hun zoektocht naar de beste oplossing voor 
hun specifieke reststromen. Vooralsnog willen we geen 
keuze maken voor één methode. De besproken techno-
logieën zijn allemaal veelbelovend, maar veel ervan zijn 
nog niet bewezen op grote schaal. Op dit moment is 
een pilot gaande op het gebied van lignocellulose waar 
ik veel van verwacht. Maar ook andere, meer bewezen 
technologieën hebben veel potentie.’
Voordat bedrijven in dit soort nieuwe technologie 
investeren, zullen ze toch een kosten-batenanalyse 
maken. Met de huidige vraag naar CO2-neutrale ener-
gie, transportbrandstoffen en chemische producten zal 
de balans snel positief uitslaan.

‘Het	onderzoek	naar	alternatieven	voor	land-
bouwgewassen	als	voedselbron	wordt	gedomi-
neerd	door	de	vraagzijde.’
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