Biobased economy,
een uitdaging voor de toekomst
Het benutten van agrarische producten als alternatief voor fossiele grond- en
brandstoffen is inmiddels van theorie in een prille praktijk gebracht. Er rijden
voertuigen op biobrandstoffen. Met minder uitstoot van CO2 en roet. Er is een plastic uit
maïs dat in korte tijd geheel wordt afgebroken. Onschadelijk. Er is nog heel veel te
onderzoeken en te ontwikkelen, maar de komende decennia worden heel avontuurlijk
voor wetenschappers, ondernemers en beleidmakers. Met een gunstig perspectief:
biobased economy is haalbaar en krijgt zonder twijfel steeds meer in de melk te
brokkelen. En dat stemt positief.
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De verpakking is al van bio-plastic.

internationaal. Niek Joanknecht: “Kortom,
onze inzet kan een belangrijke bijdrage leveren aan een toekomstgerichte Europese ontwikkeling. Vandaar dat de Directie Industrie &
Handel de Biobased Economy heeft opgepakt
en prominent op de agenda gezet. Nederland
heeft voldoende in te brengen om de uitdaging aan te gaan. Een impuls van overheidswege is een logische bijdrage. Want op elk terrein moet er zicht komen op de enorme
kansen. Rotterdam, als doorvoerhaven en vestigingsplaats van veel chemische industrie, wil
meer in biobased economy gaan investeren.
Om de boot niet te missen, die straks biologische grondstoffen aanvoert en wellicht een
halffabrikaat mee terug wil nemen. Kennis van
de productieve verbinding van agrarische
opbrengsten met chemische technieken en de
inzet van onze logistieke voordelen (situatie
en kwaliteiten) kan veel betekenen voor onze
economische toekomst.”
Voordelige, schonere brandstof
En die brandstoffen? Daar schijnt de in wording zijnde biobased economy ook een
enorme verlichting te gaan geven. Blijmakertje voor de Nederlandse transportwereld en
de producenten op de korte of lange termijn?
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Daarin werken TU Delft, Wageningen UR,
TNO, RU Groningen en RU Leiden samen met
DSM, Akzo Nobel en Shell aan ‘Bio-based
Sustainable Industrial Chemistry’. Via nieuwe
processen en met behulp van micro-organismen worden nieuwe producten gemaakt uit
groene grondstoffen. Bijvoorbeeld d.m.v. fermentatie, een bekende techniek uit de voedingsindustrie.”
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Link bekeken
www.fenedex.nl
Fenedex is een ledenorganisatie van en voor

Verder geeft de site regelmatig interessante

het internationaal opererende bedrijfsleven,

exportinformatie, zoals onderzoek naar

ongeacht welke bedrijfstak. Met haar kennis

trends in export, verslagen en nieuwe publi-

en ervaring helpt deze organisatie bedrijven

caties. Leden kunnen met hun toegangscode

op het export- of handelspad.

elke maand het nieuwste exemplaar van het
blad Fenedexpress downloaden of interes-

Op de site www.fenedex.nl vindt u onder

sante artikelen in het on-line-archief raad-

meer informatie over de organisatie, het
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actuele cursusaanbod en diensten aan leden.

vernieuwd en geoptimaliseerd om zo nog

Agenda en relevante activiteiten worden in

meer voor de Nederlandse handel en export

een aparte kolom links weergegeven.

te kunnen betekenen.
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