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Samenvatting Transitiepad Bioraffinage

Bioraffinage is een wijd gebruikt begrip dat wij definiëren als “het scheiden van
biomassa in verschillende componenten die al dan niet na een verdere bewerking
(biologisch, thermisch/chemisch) en scheiding afzonderlijk af te zetten zijn”.
Bioraffinage biedt de kans om op efficiënte wijze met een minimaal verlies aan
energie en massa te komen tot producten die fossiele grondstoffen vervangen of
aanvullen. Het Bioraffinage-concept is derhalve dé wijze waarop (het schaarse goed)
biomassa op de lange-termijn moet worden benut . Het streefbeeld is dat zoveel
mogelijk gebruik gemaakt wordt van bestaande componenten in de biomassa en hun
functionaliteit, waarbij het aantal omzettingsstappen tussen grondstof en product
wordt geminimaliseerd en energetisch zo efficiënt mogelijk gekozen. Het product is
energie en een pallet aan waardevolle componenten. De implementatie van
bioraffinage moet leiden tot een duurzame wijze voor het produceren van (voedsel),
energie, (transport) brandstof en chemicaliën op een economisch gezonde basis met
een minimale productie van afvallen. Een Transitiepad opgesteld dat moet leiden naar
grootschalige toepassing van bioraffinage als een methode om bulk chemicaliën,
transport brandstof en energie te produceren waarin technologische en socio-
economische knelpunten zijn geïdentificeerd. Voor het op korte tot middenlange
termijn oplossen van deze knelpunten wordt naar een aantal experimenten worden
voorgesteld. Deze experimenten zullen gericht zijn op het testen en ontwikkelen van
conversie- en scheidingstechnologie. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de
maatschappelijke waardering van de specifieke voordelen die deze producten en
processen t.o.v. huidige alternatieven (CO2 neutraal, minder toxisch, lichter,
afbreekbaar, etc) maar ook met betrekking tot andere duurzaamheidsaspecten als
werkgelegenheid en kennisontwikkeling. Een bioraffinage proces zal meestal
meerdere hoofdproducten leveren. Concepten zijn nodig om de mix aan producten
(ieder) rendabel af te zetten.
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Figuur 1. Schematische weergave van het ideaalbeeld van Bioraffinage
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Inleiding

Bioraffinage is geen nieuw concept. In principe zijn enkele van de oudste
technologieën gebaseerd op bioraffinage (productie van meel uit graan). Bioraffinage
wordt veelvuldig toegepast in de voedingsmiddelenindustrie, bijvoorbeeld
suikerraffinage. De meeste van deze processen zijn niet optimaal voor de processen
die nodig zijn in 2040. In de huidige systemen gaat naast het hoofdproduct een grote
hoeveelheid bijproducten naar veevoer of wordt simpelweg gebruikt voor
energieproductie.
Op dit moment wordt de chemie bepaald door de petrochemie. Aardolie wordt
verwerkt in een raffinage proces tot een veelvoud aan producten (Figuur 2). Het heeft
meer dan 100 jaar geduurd om de huidige product portfolio te produceren (immers
eerste “raffinaderij” 1861). Tijdens deze honderd jaar zijn we gekomen van puur
distillatieve processen tot processen waarbij conversie een grote rol spelen. In ieder
geval is het duidelijk dat scheidingstechnologie en conversie (o.a. katalytisch) van
cruciaal belang waren en zijn.

Op dit moment wordt een beperkte gedeelte van de aangevoerde aardolie gebruikt
voor de chemie (circa 10% van crude oil wordt gebruikt voor chemicaliën binnen EU,
in Nederland iets meer dan 20%). Het grootste gedeelte wordt omgezet in producten
die geschikt zijn als transportbrandstoffen.

Figuur 2: De aardolieboom

Een typische eigenschap van biomassa is dat de moleculen in tegenstelling tot
aardolie sterk gefunctionaliseerd zijn. Dit is aan de ene kant een kracht (immers het is
efficiënter om een molecuul te gebruiken dat al gefunctionaliseerd is dan een
molecuul te moeten functionaliseren), echter het kan ook een nadeel zijn. Bij een sterk
gedifferentieerde matrix zullen de scheidingskosten sterk toenemen (typisch zullen de
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scheidingskosten tussen de 50 en de 90 % van de totale productiekosten bedragen).
Een tweede “nadeel” van biomassa is dat de verkregen moleculen in principe
overgefunctionaliseerd zijn ten opzichte van de producten die we nu gebruiken in de
petrochemische industrie. Echter, het laatste nadeel geldt alleen wanneer producten uit
biomassa gebruikt gaan worden om bestaande producten uit de markt te drukken.
Immers, deze overfunctionalisering kan ook gebruikt worden om nieuwe producten te
maken (bijvoorbeeld plastic uit aardappelzetmeel).
Als de samenleving in 2040 georiënteerd is op het gebruik van biomassa zal het
noodzakelijk zijn om een aantal blockbusters te hebben. Deze blockbusters zullen
gericht zijn op transportbrandstoffen en vandaar uit doorsijpelen naar de chemie. Eén
voorbeeld van zo’n blockbuster is ethanol. Ethanol kan gebruikt worden als
transportbrandstof, maar kan ook na een chemische conversiestap omgezet worden in
etheen. Hetzelfde geldt voor een andere kandidaat, levuline zuur, ook een van de
potentiële platform chemicaliën of precursor voor biobrandstof productie.
Waarschijnlijk zullen zowel transportbrandstoffen als chemicaliën uit biomassa
essentieel zijn om bioraffinage systemen te optimaal te laten renderen.

In het bioraffinage proces wordt uitgegaan van zowel conversie/ontsluiting als
scheiding. Met andere woorden het bioraffinageproces is een proces waarbij alle
stromen worden benut oftewel direct (bijvoorbeeld het fractioneren van gras) of
indirect. Bijvoorbeeld het omzetten van biomassa via een thermochemisch proces in
een biocrude dat vervolgens gefractioneerd kan worden of direct ingezet kan worden
als (transport)brandstof. De basiskennis van de scheidingstechnologie die nodig is om
te fractioneren is in hoofdlijn aanwezig (typische unitoperations zijn extractie,
adsorptie, distillatie). Echter, dit geldt niet voor scheidingsmethoden die een laag
energieconsumptie combineren met een laag investeringsbehoefte. Juist voor de
verdere ontwikkeling van biomassatransitie is dit zeer gewenst. Dit geldt eveneens
voor de biologische en chemisch/thermische conversieroutes. In de sectie hieronder
zal in meer detail gesproken worden over hoe het bioraffinage transitiepad eruit zal
gaan zien.

Met een bespreking van de casus Fenol uit biomassa wordt de rol en voordelen van
bioraffinage in de Biomassa Transitie geïllustreerd:

Fenol uit pyrolyse olie

De marktprijs van Fenol is circa 450 euro/ton (vergelijk met brandstoffen uit
biomassa die niet meer dan 100-200 euro/ton opleveren).

In pyrolyseolie treffen we circa 10% fenolische componenten aan. Klassiek wordt
fenol geproduceerd uit aardolie door benzeen te winnen, katalytisch met propeen om
te zetten tot cumeen dat vervolgens wordt geoxideerd tot phenol en aceton. Om deze
route mogelijk te maken is dus ook propeen nodig dat apart geproduceerd dient te
worden in een kraker. In totaal dus een procesketen uit vier stappen die altijd een
gelijke hoeveelheid aceton als nevenproduct produceert.

Een andere route is door tolueen uit aardolie te winnen, te oxideren tot benzoezuur
dat vervolgens doorgeoxideerd wordt tot fenol. In beide gevallen is dus een drie-staps
proces nodig om uitgaande van aardolie te komen tot fenol. Hierbij wordt in beide
oxidatiestappen circa 40% van de tolueen omgezet in CO2 en teer.
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Wanneer we uitgaan van pyrolyseolie dan bevat deze 10% fenolische componenten
waarin de zuurstof reeds is ingebouwd. Via scheidingstechnologie kunnen deze
gewonnen worden en vervolgens, indien nodig, in 1 stap omgezet worden tot de
gewenste fenol. Het lijkt dus mogelijk door gebruik te maken van zuurstofhoudende
componenten uit de pyrolyseolie de overall keten naar zuurstofhoudende produkten
enorm te reduceren. Dit geeft grote kostprijs voordelen maar leidt uiteraard ook tot
veel lagere energieverbruiken.

Belangrijk voordeel is dat door fenol te maken de overall waarde van de pyrolyseolie
(100-200 euro per ton) met bijna 50 euro per ton (10% phenol) wordt opgekrikt. Dit
is een waardestijging van 25-50%. Als je op deze manier 2-3 producten kunt maken
dan praat je over richting een waardeverdubbeling. Volgens mij spreekt het voor zich
dat dit een enorme stimulans voor biomassa transitie zal betekenen. Anders
geformuleerd zou het niet combineren met een Biorefinery wel eens een enorme
hobbel kunnen blijken om biomassa voor energie en fuels te introduceren.

McKinsey neemt aan dat 30% van de chemicaliën in 2030 uit biomassa komen. Als je
nu aanneemt dat in alle gevallen de helft van de stappen (fabrieken) wegvalt dan kom
je op een eerste beginschatting van 15% van het energieverbruik van de chemische
industrie. Doordat je met name over oxidatieprocessen spreekt is dit waarschijnlijk
aan de conservatieve kant. Verder betekent dit natuurlijk een directe vermindering
van 30%*10%=3% van het oliegebruik. Echter ik denk dat het effect veel groter gaat
zijn. Als je via het creëren van additionele toegevoegde waarde de overstap naar
biomassa voor energie en brandstoffen aantrekkelijker maakt lever je misschien wel
de belangrijkste bijdrage aan reductie in olieverbruik en daarmee CO2 uitstoot van
20%.

De potentie van Bioraffinage

Behalve dat economische principes een belangrijke motivator  zijn voor de te kiezen
combinaties geldt dit uiteindelijk ook voor Exergetische principes. Hiermee kun je
immers vaststellen waar eenmaal middels zonlicht vastgelegde energie optimaal
wordt benut en vooral wordt met een exergieanalyse duidelijk waar energie verloren
gaat en daarmee het uiteindelijke CO2 besparingspotentieel. In een wereld waar wij
uiteindelijk stel 15% van de energiebehoefte (2050=1000EJ) dus 150 EJ met
biomassa dekken, hetgeen overeenkomt met ca 7 % van de huidige jaarlijkse planten
groei in de wereld, zul je over systemen moeten beschikken waarbij zo weinig
mogelijk energie verloren gaat. Verbrandingsprocessen en een aantal grote
chemische processen verlopen snel en verliezen daarmee volgens de tweede hoofdwet
van de thermodynamica al minstens 30 % van de oorspronkelijke energie-inhoud
omdat dit het theoretisch optimum is. In de praktijk zitten we vaak nog ongunstiger
(Voor sommige processen ligt het theoretisch maximum nog ongunstiger dan de
70%).
Met name de primaire bioraffinage, bestaande uit het uit elkaar halen van
verschillende componenten en eventueel gevolgd door biologische conversie, kan
zonder grote thermodynamische verliezen plaatsvinden.
Omdat biomassa stromen van verschillende samenstelling zijn kan bioraffinage een
aantal fracties opleveren die toegesneden zijn voor de toepassing, min of meer
onafhankelijk van de oorspronkelijke samenstelling. Door een overzicht op te bouwen
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van het aanbod aan grondstoffen, inclusief de primaire grondstoffen (die een
belangrijke voedingwaarde hebben, die naar schatting ook ca 7% van de totale
plantengroei op de wereld opeisen in 2050), krijgen we uiteindelijk kennis van de
optimale toepassingswaarde van alle aanbod verwerkt in de verschillende
transitiepaden zoals HTU, Ethanol, Bijstook, chemicalien etc. Hierbij moet worden
aangegeven dat omzettingsprocessen waarbij geen zuurstof wordt verbruikt,
uiteindelijk een beter exergie benutting zullen hebben.

Wanneer je voedingproductie en besparing van fossielgrondstofgebruik optimaal wil
afstemmen is bioraffinage een niet weg te denken concept. De uitdaging kan dan zijn
met minder dan 10% van de plantenteelt toch de voeding(7%) en de
energiedoelstelling in 2050(7%) ten realiseren. In dit toekomst beeld is 4%
uitgespaard. Dit is equivalent met 4% van 170 miljard ton biomassa à 15 GJ per ton
= 100EJ per jaar !

Op Nederlandse schaal vertaald moet het mogelijk zijn met de 40 miljoen ton
biomassa (droog) die nu in het economisch verkeer rondgaat plus de onbenutte
stromen zoals bermgras en houtafval en alle afvalstromen inclusief ONF nog een 10
miljoen ton (DS) op middellange termijn een kwart en op langere termijn de helft
nuttig in  te zetten als vervanging van fossiele grondstoffen. Het gaat hier dus om een
kleine 200 PJ tot 400 PJ per jaar.

Het is zaak klein te beginnen met het verkennen van “laagwaardige” toepassingen die
nu reeds economisch aantrekkelijk zijn en essentiële eerste stappen op de weg naar
het streefbeeld van bioraffinage vormen.

1. Het streefbeeld

In 2040 wordt biomassa volgens een bioraffinage principe verwerkt om zo met het
laagste verlies aan exergie en massa eindproducten voor energie en chemie te
vervaardigen. Deze verwerking kent een breed maatschappelijk draagvlak omdat het
appelleert aan de geldende consumentenwensen. Het schaarse goed biomassa wordt
op door middel van bioraffinage optimaal benut. Kennisontwikkeling op het gebied
van de conversietechnologie en scheidingstechnologie Nederland een internationale
voorsprong opgeleverd. Het optimaliseren van de koolstofkringloop heeft veel
navolging gekregen in Europa en daarbuiten. Het is een bewijs dat een verdergaande
integratie van landbouw, voeding en chemie mogelijk is, waarbij gestreefd wordt naar
een laag mogelijke verlies van exergie. De beschikbare biomassa wordt op deze wijze
gebruikt om 30% van de Nederlandse energiebehoefte (600 PJ) en minstens 20 a 45%
van de chemie grondstoffen te leveren.

Behalve dat huidige op fossiele grondstoffen gebaseerde brandstoffen, chemicaliën en
producten worden vervangen zullen ook geheel nieuwe beschikbaar komen die
gebruik maken van de biomassa functionaliteit. Uitkomst is dat de gehele plant of
andere vorm van biomassa wordt benut en er geen of minimaal productie van afvallen
plaats vindt. De nu nog on(der)benutte biomassa in Nederland en daarbuiten wordt zo
maximaal ingezet voor voedsel, vervanging van fossiele grondstoffen en productie
van betere producten in processen met een minimaal verlies aan exergie.
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2. Stappen

Om te komen tot het streefbeeld is een veelheid aan technologieontwikkelingen,
innovaties en maatschappelijke veranderingen nodig. Concepten moeten worden
ontwikkeld die de mix aan producten (ieder) rendabel afzetten. Op dit moment
produceren de meeste bioraffinage bedrijven een hoofdproduct met relatief hoge
waarde en bijproducten Wil je middels bioraffinage alleen producten maken met
relatief lage waarde zoals transportbrandstoffen, bulkchemicaliën en energie, dan zul
je over heel efficiënte scheidingssystemen en opwaarderingsystemen moeten
beschikken.

Gezien de grote variatie van mogelijkheden is het nodig om tot inzicht te komen
welke waardevolle componenten op welke manieren geïsoleerd kunnen worden. Het
is tevens noodzakelijk om te komen tot een technologische toolbox van zowel
geavanceerde voorbehandelingssystemen, biologische en thermo-chemische
conversiemethoden als vervolg scheidingsstappen. Immers, isoleren en zuivering van
componenten zal hoogstwaarschijnlijk zeer sterk meewegen in de economische
evaluatie en benodigde energieinput.

De weg naar bioraffinage systemen die voldoen aan de bovengenoemde criteria zullen
gestart moeten worden vanuit de huidige situatie. Eerste stappen zijn daarin:
• Vaststellen wat het startpunt is in termen van de huidige werkwijze en inzichten in

de relatie met de huidige streefbeelden.
• Afsplitsing van non-food producten uit de bestaande agro-food industrie.
• Op kortere termijn creëren van niches voor bioraffinageproducten op basis van

bewuste preferentie (fiscale) behandeling zoals ethanol voor transport waarna
verdere ontwikkeling kan leiden tot een competitief product.

• Uiteindelijk creëren van een level playing field voor alle productvormen uit
biomassa, dit i.t.t. de huidige situatie waarin “slechts” E-productie wordt
aangemoedigd.

• Bio-producten met een specifieke eigenschap in een niche markt zetten en laten
uitgroeien tot een grote markt. Hiervoor zijn eventueel aanpassingen van normen,
regels en collectieve afspraken nodig. Voorbeeld zijn afbreekbare bio-
smeermiddelen in natuurgebieden plaatsen; afbreekbare plastics uit melkzuur, etc.

• Ontwikkeling van geavanceerde voorbehandelings-, conversie- en
scheidingstechnolgie.

• Vaststellen wat de effecten van deze technieken zijn op duurzaamheid (milieu,
sociaal, economie)

• Slechten van barrières die markintroductie van bio-producten tegenhouden.
• Produceren van producten waar een markt voor bestaat is in deze essentieel.

Simultaan een nieuw proces en nieuwe producten moeten creëren, hoewel
technologisch en qua R&D erg interessant, loopt vaak op een mislukking uit.

3. De keten

De keten is vraaggestuurd en past in het wensbeeld van de consument. De
maatschappelijke acceptatie spruit voort uit de intentie van de ketenactoren om samen
invulling te geven aan duurzaamheid. Het minimaliseren van emissies en duurzaam
gebruik van grondstoffen zijn voor de actoren vanzelfsprekend. Maar zeker net zo
belangrijk is de aandacht voor de arbeidsomstandigheden, voedselveiligheid,
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dierenwelzijn en de locale omgeving. De flexibiliteit van het geheel draagt bij aan een
goede concurentiepositie van het bedrijfsleven en daarmee het behoud en
werkgelegenheid op de lange termijn.

De transitie voltrekt zich geleidelijk in de keten. Zodra de verschillende stappen in
kaart gebracht zijn welke nodig zijn om middels Bioraffinage op economische wijze
bulkproducten te kunnen maken, is het gewenst om bij het doen van nieuwe
ontwikkelingen zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande structuren. Daardoor
kunnen we leren en geld verdienen tegelijkertijd.

De eerste experimenten op het transitie pad naar bioraffinage systemen van 2040
kunnen afsplitsingen zijn van huidige biomassa verwerkende ketens. Met de
verwachte veranderingen in afzetmogelijkheden van organische bijproducten i.v.m.
veranderende veevoer vraag en milieuregels zijn er vele mogelijkheden om nieuwe
bioraffinage processen op te zetten met deze bijproducten. Voorbeelden zijn:
bermgras, bierbostel, bijproducten van graanindustrie, slib, aardappelstoomschillen,
afvalvetten, etc.

Andere mogelijkheden zijn om juist aansluiting te zoeken bij de afvalverwerking
(GFT?) die nu logistiek goed geregeld is, maar waar juist door bioraffinage een
hogere opbrengst gerealiseerd zou kunnen worden.

Ook liggen er kansen waar nu al een opwaardering van bovengenoemde bijproducten
uit de graan industrie worden gedaan (ethanol uit tarweindampconcentraat) maar waar
verdere verbeteringen mogelijk en gewenst zijn.

4. Knelpunten

De transitie naar een biomased economy betekent meer waarde toekennen aan de
koolstofkringloop oftewel het langere tijd benutten van koolstofverbindingen (via
cascade-principe). Het leidt tot een efficiënter gebruik van de biomassa in een breed
scala van producten dan nu het geval is. Knelpunten liggen op technologisch gebied
met name bij optimalisatie van biomassa conversie (thermisch/ chemisch en
biologisch) en bij scheiding van biomassa in componenten of scheiding na conversie.
Op sociaal maatschappelijk vlak is aansluiten op de markt en ketenontwikkeling een
knelpunt dat aandacht nodig heeft.

Technologische knelpunten:

• Biochemische & chemisch scheiding.
• Biologische en thermische voorbehandeling.
• Integratie van conversie en scheidingsstappen.
• Vast/vloeistof scheidingen.
• Scheiden van componenten uit een verdunde waterige stroom.
• Nieuwe microbiële processen (gemodificeerde microorganismen).
• Onzettingen met behulp van plantencellen.

Socio-economische knelpunten:



9

• Bioraffinage kan op weerstand stuiten indien het maatschappelijk draagvlak
onvoldoende is. Chemie en chemische processen hebben vaak een slecht imago.
Bioraffinage is net zoals de chemie sterk technologisch georiënteerd.
Maatschappelijke draagvlak voor bioraffinage voor chemie moet hier mee
omgaan.

• Binnen de samenleving bestaat weerstand tegen het gebruik van
voedingsmiddelen die gebaseerd zijn op gemodificeerde gewassen.
Gemodificeerde micro-organismen kunnen onderdeel vormen van bioraffinage
processen wat maatschappelijk draagvlak onzeker kan maken.

• Hernieuwbare grondstoffen leveren grote kansen voor een technologische input
voor regionale processen met in het achterhoofd een duurzame ontwikkeling. De
vervanging van fossiele brandstoffen en de minimalisatie van de koolstofdioxide
output is een belangrijk fenomeen, maar is niet het primaire doel. De
bioraffinaderij is in principe hiervoor geschikt.

• De bioraffinaderij moet een economisch duurzaam systeem zijn, die voedsel,
materialen (o.a. chemicaliën) en energie produceert.

• Land gebruik en bioraffinage hebben een complexe relatie. Bioraffinage biedt de
mogelijkheid om efficiënt zowel de voedsel als de non-food behoeften op elkaar
af te stemmen. Dit komt de duurzaamheid in termen van zuinig omspringen met
productiefactoren als water, land, meststoffen, etc ten goede.

• Marktprijzen en kwaliteits-eisen zijn vaak een reden voor grote schaal productie,
wat niet noodzakelijk duurzaamheid zal promoten. Een kleine schaal
gedecentraliseerde productie kan economisch geoptimaliseerd worden.

• Meerdere hoofdproducten moeten ieder afgezet worden zodat het gehele systeem
economische rendabel is. Zeker als het gaat om nieuwe producten met een andere
functionaliteit dan fossiele alternatieven kan dit businessplannen te complex
maken om haalbaar te zijn.

• Ontbreken van een of meer ketenpartijen (in Nederland).
• De producten van de bioraffinage kunnen duurder zijn dan bestaande alternatieven

hoewel ze veel milieuvriendelijker zijn. Het is onduidelijk wat de reactie van de
consument zal zijn. Kennis over het consumentengedrag en consumentenprijs kan
sturing geven aan de productontwikkeling. Ontbreken van waardering van een of
meer producten die op zich wel beter zijn (schoner geproduceerd, minder toxisch,
afbreekbaar, etc) maar nog niet economisch interessant omdat noodzaak voor
alternatief ontbreekt.

5. De duurzaamheid

Het concept van bioraffinage draagt bij aan duurzaamheid op verschillende vlakken.
• Bioraffinage draagt bij sluiting van de koolstofkringloop. De beschikbaarheid van

koolstofverbindingen wordt verlengd.
• Hoogwaardigere verwerking van bijproducten en afvallen die nu sub-optimaal als

veevoer, meststof of voor thermische energie worden ingezet.
• Vermindering van afvalproductie doordat optimalisatie op meerdere producten

plaats vindt.
• Een bioraffinage levert al of niet na conversie bio-producten die over het

algemeen milieuvriendelijkere eigenschappen hebben dan huidige fossiele
alternatieven (afbreekbaarheid, minder toxisch, lichter, etc).
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• Biologische conversie processen voor omzetting van biomassa in nieuwe
componenten kunnen meerdere conversiestappen verenigen waardoor minimaal
verlies aan exergie optreedt en veel milieubelastende stoffen

• Thermo/chemische processen kunnen meerdere conversie koppelen aan scheiding
en ook op grote schaal met minimaal verlies aan exergie plaats vinden.

• Bioraffinage biedt de mogelijkheid om het gehele gewas of andere vorm van
biomassa zo hoogwaardig en daarmee economische aantrekkelijk en
milieuvriendelijk te verwerken tot zowel producten voor de voedsel en veevoer als
voor non-food.

• Transitiepad bioraffinage levert nieuwe processen op die een stimulans betekenen
voor de werkgelegenheid in Nederland. Het is een verder invulling van Nederland
Kennisland.

• Transitiepad bioraffinage leidt tot een verdere rationalisering in de keten. De
terugkoppeling van de kennis- en technologieontwikkeling in de keten leidt tot
een optimalere/passende afstemming van materiaaleigenschappen (van de
reststroom) van de ene schakel met grondstofbehoefte van de volgende schakel.

• Instandhouding of verbetering van de concurrentiepositie van de Nederlandse
agrosector.

6. Het consortium

Het consortium voor het opzetten van een praktijk experiment zal moeten bestaan uit
leveranciers van biomassa, partijen die een bioraffinage systeem opzetten c.q.
aanpassen, afnemers van producten en leveranciers van kennis en kapitaal.

7. Ontwikkeling

Welke ontwikkelingen zijn er nodig om een bioraffinage transitie mogelijk te maken?
Welke materialen hebben de functionaliteit waar behoefte aan is in de markt? Is deze
functionaliteit van een bio-materiaal efficiënt te maken met biomassa? Welke
technologische ontwikkeling is nodig? Welke ketens zijn er nodig? Wat zijn de
duurzaamheids eisen? Welke sociale veranderingen zijn nodig?

Het beleid zal zich moeten richten op het introduceren van bio-producten op basis van
objectieve voordelen die deze producten leveren. Onderzoek moet gericht zijn op
ontwikkeling van (omzettings-)technologie die met een laag verlies aan exergie en
grondstof rendabele, duurzame processen oplevert voor productie van biomaterialen
en energie. Een duidelijke communicatie die de voordelen van bioraffinage duidelijk
maakt is daarbij nodig voor maatschappelijke acceptatie en implementatie.

8. Mogelijke Experimenten

Het consortium heeft zich gericht op omschrijving van het streefbeeld en pad. Een
aantal experimenten die een wezenlijke bijdrage leveren aan opheffen van knelpinten
op het transitiepad zijn te definiëren. In figuur 2 is de relatie aangegeven tussen
verschillende andere transitiepaden en bioraffinage. Met name willen wij de volgende
experimenten benoemen waarover overleg gaande is met andere transitiepad groepen
en/of worden suggestie's gedaan voor activiteiten.
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Figuur 2 geeft de relatie weer tussen bioraffinage en verschillende andere transitie paden. Deze vormen
enerzijds een input voor bioraffinage of zijn een vorm van bioraffinage c.q. conversie.
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1.Experimenten, die een forse bijdrage vragen:

Ethanol(3)
Daarnaast is de transitie Ethanol (3) een belangrijk onderdeel op het pad naar net
Bioraffinage streefbeeld.

BioSyngas (5,6,7)
Het transitiepad BioSyngas sluit aan op de transitie Bioraffinage met name waar het
gebruik van fracties van primaire bioraffinage betreft en de afscheiding van een scale
aan hoogwaardige functionele producten in de voorbehandelings-
/gasreinigingssecties.

Algen (12)
Bij algen denken wij aan opsplitsing in eiwit-, vetzuur-, hydrocolloid- en andere
chemicalie-fracties. De som van de afzonderlijke opbrengsten bedraagt veel meer dan
de algen als zodanig.  Specifieke experimenten worden gedefinieerd.

Cluster ONF (2) ,Bioraffinage (15) en HTU (9).
In de discussies in het kader van de energietransitie is gesproken over verschillende
clustervorming. Eén zo'n cluster kan een combinatie zijn van een ONF-soort,
Bioraffinage en HTU. Uit de ca. 8 miljoen ton ONF kan minstens ca. 2 miljoen ton
ONF geïdentificeerd worden waaruit het lonend is om eiwitten en andere stoffen te
halen met behulp van bioraffinage. De reststoffen die in de bioraffinage afkomstig
zijn, worden dan in het HTU-proces omgezet in olie.
De typen ONF die hiervoor interessant zou kunnen zijn zijn reststoffen uit de
(glas)tuinbouw, groenafval en reststoffen uit de Voedings- en Genotsmiddelen
Industrie (VGI). Schematisch is de clustervorming (met een mogelijke ONF
bewerking) weergegeven in figuur 3.
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In de bewerkingsstap van het ONF wordt het zand en andere storende deeltjes er uit
gehaald voor de bioraffinage. Bioraffinage-processen zijn gevoelig voor zand en
metalen. De reststoffen uit het bioraffinageproces worden verder in de HTU omgezet
worden tot bio-olie. ONF kan na opwerking ook direct in de HTU omgezet worden in
bio-olie. Op deze manier worden er waardevolle eiwitten en andere duurzame
chemicaliën uit het ONF gehaald, voordat het in bio-olie wordt omgezet. Niet al het
ONF is bruikbaar voor eiwitproductie. Die stromen kunnen direct in het HTU proces
behandeld worden.

Grof inert
(stenen, e.d.)

ONF voorbewerking

Fijn ONF

ONF

Grof ONF1 2

Zand

3

4

Bio Raffinage

Eiwit

Reststof uit
bioraffinage

HTU

Bio-olie

1. Opstroomkolom
2. Was-zeeftrommel
3. Hydrocycloon
4. Opstroomscheider

Figuur 3. Schematische weergave van het cluster ONF (2), Bioraffinage (15) en HTU (9), waarbij organische natte
fractie wordt “geraffineerd” in verschillende producten zoals eiwit en een grondstof voor het HTU proces.

2. Experimenten, die weinig overheidsgeld nodig hebben:
Met betrekking tot Bioraffinage benadrukken wij het belang van de DCO platforms
Biomassa Conversie, Geïntegreerde Planten Conversie (GPC) en Duurzame Chemie
en Materialen die gericht zijn op overleg tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en
overheid over de aanpak van de hierboven genoemde thema’s. Met name het Platform
Geïntegreerde Plantconversie, waar o.a. de volgende thema’s worden behandeld:
HTU (inleider Goudriaan, GPC-vergadering maart j.l.), Bioraffinagemodel(inleider
Sanders, GPC september j.l.) en Algen( GPC december a.s.). Dit Platform kan een
uitstekend klankbord zijn m.b.t. de beoogde ontwikkelingen in de Bioraffinage. Met
een beperkte bijdrage vanuit de Biomassa Transitie kan deze taak op een
verantwoorde wijze verder worden ingevuld.

3. Onderzoeksexperimenten.
Verder wijzen wij erop dat het hier beschreven Transitiepad Bioraffinage een
belangrijke invulling kan geven voor het onderzoeksveld Bioraffinage binnen de
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EOS. Met name de ontwikkeling van conversie (biologisch, thermisch, chemisch) en
scheidingstechnologieën die de biorefinery mogelijk moeten gaan maken.

Specifiek lopen er reeds diverse contacten tussen onderzoeksinstellingen en de
energie- en chemie industrie (DOW, SABIC, Shell, Exxon-Mobil) om te komen tot
invulling van concretisering van het potentieel van de biorefinery. Hierbij wordt
gekeken naar identificatie van de belangrijkste sleuteltechnologieën waaraan gewerkt
moet worden en de randvoorwaarden waaraan deze technologieën moeten voldoen.
De eerste experimenten zullen zich hier op moeten richten.

9. Bijdrage aan economie

De Nederlandse economie heeft een sterke agro-food sector, een grote
kennisintensieve energie en chemie sector. Verder is aanvoer van biomassa
grondstoffen zeer efficiënt mogelijk door de aanwezigheid van grote havens. Dit biedt
grote kansen om concurrerend bioproducten voor de energie en chemische industrie te
produceren zowel op basis van biomassa uit de bestaande agro-food industrie als op
basis van geïmporteerde biomassa. Het inzetten van een bioraffinage transitie zal
positief bijdragen aan de werkgelegenheid in de agroketen en chemie en draagt bij aan
het verwerven van een vooraanstaande positie voor Nederland op een belangrijk
onderdeel van de biobased economy.

10. Internationale omgeving en meerwaarde voor Nederland

Nederland bezit een aantal uitgangspunten die maken dat bioraffinage voor de
productie van brandstoffen, chemicaliën en producten hier snel tot ontwikkeling kan
komen.

11. Risico analyse en overlap met andere paden

Het hier beschreven transitiepad bioraffinage is heel breed en geeft aan wat het
ideaalbeeld is van dit concept. Een aantal van de andere transitiepaden die opgesteld
worden vallen geheel of gedeeltelijk binnen het hier gepresenteerde kader van de
bioraffinage transitie. Te noemen vallen o.a. pyrolyse olie, ethanol productie. Verder
zijn een aantal van de op een biomassa bron gerichte transitiepaden ook relevant voor
het hier gepresenteerde pad zoals “Organische natte fractie” en zoutwaterlandbouw.

12. Kernboodschap

Bioraffinage is het scheiden van biomassa in verschillende componenten die al dan
niet na een verdere bewerking (biologisch, thermisch/chemisch) en scheiding
afzonderlijk af te zetten zijn. Bioraffinage biedt de kans om op efficiënte wijze met
een minimaal verlies aan energie en massa te komen tot producten die fossiele
grondstoffen vervangen of aanvullen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van bestaande componenten in de biomassa en hun functionaliteit. Het concept biedt
daarbij grote kansen om kleinschalige en regionale duurzame ontwikkelingen
mogelijk te maken.
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Invulling van de criteriatabel voor het Transitiepad Bioraffinage.

Criteria Visie Bioraffinage
Techniek Streefbeeld Bioraffinage is en overkoepelende strategie om te komen tot

economische en praktische utilisatie van biomassa. Bioraffinage is geen
singuliere technologie. De technologieën die nodig zijn om het
bioraffinage concept uit te voeren zijn enerzijds gebaseerd op
scheidingstechnologieën (fractionering) en anderzijds op
conversietechnologie (bijv. pyrolyse, hydrothermal upgrading). In de
bioraffinage aanpak worden de technologieën integrerend behandeld.
Hierdoor is het mogelijk om significant aan de totale visie op zowel op
het gebied van energie als op het gebied van chemicaliën bij te dragen.

Biomassaketen Bioraffinage leidt tot een overstijgend verband. Immers, de chemicaliën
en energiesector worden verbonden met de agrosector.  Dit is dan ook
één van de niet-technologische knelpunten.

Innovatie Innovatie en
stapsgewijze aanpak

Aangezien bioraffinage niet een technologie betreft maar een combinatie
van technologieën die serieel uitgevoerd worden zit de innovatie met
name in het koppelen van de technologieën. In de
transitiepadbeschrijving is vermeld hoe dit stapsgewijs aangepakt kan
worden. De eerste stappen (zie ook gerelateerdee xperimenten) zal
aanleiding geven tot veel innovaties met een hoge mate van spin off naar
andere gebieden.

Experiment De experimenten die voorgesteld worden in de eerste fase zijn gebaseerd
op de integratie van raffinage met HTU en op de integratie van raffinage
met de productie van ethanol.

Economie Internationaal Nederland heeft zowel op agrarisch gebied als op het gebied van de
productie van bulkchemicaliën en (transport)brandstof een leidende rol
in Europa. De verwachting is dat door de koppeling van agro/food
kollom met chemie energie deze koppositie versterkt kan worden.

Marktkansen In combinatie met de juiste marktcondities van de overheid, de overleg
tussen de chemische sector en de landbouwsector kan op korte termijn al
implementatie van deelstappen in het bioraffinageproces toegepast
worden. .

Financieel-
economisch

Idem

People Overheidsbeleid Wil de overheid de einddoelstelling van 2040 halen is het noodzakelijk
dat het overheidsbeleid afgestemd wordt op het gebruik van
bioraffinagepaden. Dit betekent dat het overheidsbeleid rekening dient te
houden met de exergetische waarde van biomassa.

Consortium Industrie, kennisinstituten en organisatie zijn reeds gebundeld in het
consortium. Andere industrieën hebben de intentie uitgesproken voor
deelname. Het maatschapconcept maakt diverse vormen van deelname
ook mogelijk.

Transitie Robuustheid Bioraffinage is een concept dat in hoge mate bijdraagt aan de
robuustheid van de Biomassa Transitie omdat het de mogelijkheid biedt
om biomassa optimaal (economisch, ecologisch) in te zetten voor
verschillende doeleind, zowel energie als producten en chemicaliën.
Lock in is dan ook zeker niet aan de orde.

Leerervaringen Van belang zal zijn hoe de afstemming tussen de biomassaproduceerders
en de chemicaliën- en energieleveranciers. De verwachting is dan ook
dat deze ervaring ook van groot belang zal zijn voor andere
transitiepaden.

Ecologie en
duurzaamheid

CO2 rendement Aangezien het mogelijk is dmv bioraffinage zowel (bulk)chemicaliën als
energie te produceren, zal dit zeer sterk bijdragen in het halen van CO2
reductie en het vergroten van de duurzaamheid in de Nederlandse
industrie en samenleving.  Het CO2 rendement komt niet alleen door
vervanging van fossiele grondstoffen maar kan ook komen uit
efficiëntere processen die minder energie vergen.

Overige emissies Net als voor het CO2 rendement geldt dat bioraffinage de kans biedt om
processen te ontwerpen die minder emissies (o.a. verzurende stoffen en
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afvallen) meebrengen dan op fossiel gebaseerde processen. Verder is
bioraffinage nodig om bijproducten en low input gewassen die tegen lage
emissies beschikbaar zijn tot hoge toegevoegde waarde te brengen. Een
ander aspect is dat door bioraffinage efficienter omgegaan kan worden
met mineralen wat kan bijdragen aan vermindering van de onbalans
(tekort vs overschot) van mineralen. Minder uitputting van gronden en
minder eutrofiering aan de andere kant.

Duurzame import Dit onderwerp overstijgt de individuele transitiepaden, aangezien ieder
pad dat substantieel fossiel vervangt zal leiden tot import. Omdat
bioraffinage (hier of in het land van herkomst) optimale benutting van
biomassa nastreeft is het mogelijk een belangrijke bijdrage te leveren aan
duurzame import. Voorbeeld: Je kunt het bijproduct van
voedselproductie importeren en omzetten in producten van hoge
toegevoegde waarde. Dit draagt bij aan voorkoming van concurrentie
met voedsel en uitputting van de grond. Verder kan het op deze wijze
een hogere toegevoegde waarde voor de landbouw leveren kan bijdragen
aan duurzaam gebruik van resources in die landbouw.

Bijlagen

In de bijlage zijn voorbeelden opgenomen van bioraffinage concepten die als
eerste stap kunnen dienen naar het bioraffinage streefbeeld.

Teelt/
bioraffinage

lBulkbiochemicalie
   (1500 €/ton)

(precursor)

Basis chemicaliën

lBasis chemicalie
  (500 €/ton)

lTransport brandstof
   (300 €/ton)

lEnergie
  (35 €/ton)

lRetour teelt

lysine

Ontsloten substraat

caprolactam

ethanol

citraat

Moeilijk te
ontsluiten
substraat

eiwit

FT

elektra

K, P, H 2O, CO2, S, etc.

+ +

1. Nieuwe bioraffinage concepten gericht op productie van warmte, elektriciteit,
transportbrandstoffen (basis) chemicaliën en specifieke hoogwaardige producten.
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2. Nieuwe concept voor raffinage van suikerbieten waarbij non-food producten
onderdeel worden van het producten pallet.

3. Biologische verwerkingsroute gecombineerd met een thermochemische stap.
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4. Voorbeeld van een bioraffinage systeem voor productie van ethanol en warmte en
elektriciteit uit lignocellulose biomassa (Reith et al., 2002).


