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Een verbastering van het gezegde ‘waar het volk is, is de nering’, wat zoveel
betekent als: waar mensen zijn, kan men ook handel drijven. Niks nieuws.
Al eeuwenlang weten we wij Nederlanders als geen ander dat we dichtbij,
maar ook ver van huis handel kunnen drijven. Sterker nog, door onze eigen
beperkte afzetmogelijkheden is een sterke handelspositie voor ons economisch
bezien cruciaal.
Helaas hebben onze concurrerende landen het handelen ook goed in de vingers
en daarom moet Nederland extra zwaar inzetten op exportmogelijkheden,
commerciële diplomatie en nation branding.

Piepschuim is al een
milieuvriendelijk product
omdat het voornamelijk
uit lucht bestaat en als
isolatiemateriaal
energiebesparend is.
Synbra Technology maakt
piepschuim dat nóg
groener is: BioFoam.

Nu nóg groener piepschuim
Niet dat het bedrijf Synbra Technology niet
duurzaam was voordat het in 2006 begon met
de productie van biologisch piepschuim.
“Milieuvriendelijk zijn we altijd geweest”, zegt
directeur Jan Noordegraaf. “Per kilo isolatiemateriaal van regulier EPS (expanded
polystyrene)-piepschuim bespaar je tweehonderd liter aardolie. Met een levensduur van
veertig jaar kun je dus nagaan hoeveel minder
CO2-uitstoot dat is.”
Maar het kan altijd nóg schoner, en daarom
ontwikkelde Synbra in samenwerking met
Wageningen UR een piepschuim op basis van
polylactic acid (PLA), ofwel melkzuur, in plaats
van aardolie om de polymeren te maken voor
piepschuim. Dat melkzuur wordt gewonnen
uit gefermenteerde suikers uit zetmeel of
suikerriet.
Het gas in de piepschuimkorrels is gezuiverd
CO2 uit de schoorstenen van een olieraffinaderij in Pernis, dat dus niet in de atmosfeer
terechtkomt maar wordt hergebruikt. Het
resultaat is BioFoam, een volledig afbreekbaar
product dat kan worden gebruikt voor
compost.
“Maar daar zijn we nog niet tevreden mee”,
zegt Noordegraaf. “We willen een volledig
recyclebaar product, waar je na vermaling
weer nieuw piepschuim van kunt maken, of
dat je kunt omsmelten tot plastic granulaat
voor biologisch plastic.”

In 2010 werd Synbra voor deze duurzame
vinding beloond met een gouden medaille
voor het meest innovatieve product in de MKB
Innovatie Top 100 van Syntens. Het jaar
daarvoor kreeg Synbra al prijzen van de
Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie en het marketingonderzoeksbureau
Frost & Sullivan.
Synbra is een relatief kleine speler op de
Europese markt, met een productie van
60.000 ton regulier piepschuim, vijf procent
van de totale Europese productie per jaar.
“BioFoam maakt daar slechts een fractie van
uit, het is nog heel pril”, aldus Noordegraaf.
Wanneer de productie groter wordt wil Synbra
andere methodes gebruiken om milieuvriendelijk piepschuim te produceren. Daarom
wordt de mogelijkheid onderzocht om
polymeren te winnen uit oud papier, rioolslib
en plantenresten.”BioFoam wordt voornamelijk in Nederland gebruikt”, vertelt Noordegraaf. “In Engeland en Frankrijk wordt het
mondjesmaat gebruikt. Er is ook belangstelling vanuit Japan, China en Australië, maar we
zijn een klein bedrijf en we hebben de
middelen niet om nu al wereldwijd de boer op
te gaan. We gaan de BioFoam eerst maar eens
in Nederland en Europa tot wasdom brengen.
Daarna zien we verder.”

Philip den Ouden
Directeur Federatie
Nederlandse Levensmiddelen
Industrie (FNLI)

Als het gaat om export in verwerkte voedingsmiddelen (jaarlijkse exportwaarde
€30 miljard), is met name het mkb en mkb+ zeer geholpen bij enige informatievoorziening en ondersteuning in de handelsmissie. Bijvoorbeeld: advies over
handelspartners en specifieke sectorgerichte marktinformatie (de voedselvoorkeur
is immers onderhevig aan lokale smaken en gewoonten, denkt u aan drop of
haring), maar ook handelsbemiddeling, nation branding en het wegnemen van
handelsbelemmeringen (vooral veterinair en fytosanitair).
Al deze taken behoren momenteel tot de dienstverlening van de landbouwattachés
bij de Nederlandse ambassades. Een zegen voor de exporterende mkb-er.
Desondanks heeft het kabinet Rutte-II aangekondigd vanaf 2015 fors te gaan
bezuinigen op de economische diplomatie.
Penny wise, maar pound foolish. Des te meer, omdat onze concurrerende landen
binnen en buiten Europa hun activiteiten in het buitenland juist intensiveren.
Nederland is nu nog de op één na grootste landbouwexporteur ter wereld, mede te
danken aan de succesvolle ondersteuning door het landbouwnetwerk overal ter
wereld. Maar de concurrentie ligt op de loer. Efficiëntere samenwerking tussen
Europese lidstaten in de buitenlandse diplomatie wordt als een kansrijke optie
geschetst, maar niet vergeten mag worden dat de lidstaten zowel binnen als buiten
Europa veelal directe concurrenten zijn waar het gaat om het ontsluiten van
buitenlandse markten.
De landbouwattachés leveren Nederland dusdanig veel op, dat het kabinet Rutte-II
er goed aan zou doen de bezuinigingen nog eens tegen het licht te houden. Er zijn
kansen: op 14 maart zal de Tweede Kamer met Minister Ploumen spreken over de
mogelijkheden om via handelsmissies en exportbevordering ‘de nering naar het
volk te brengen’.

Berichten Buitenland online
De vindbaarheid van Berichten Buitenland op
www.rijksoverheid.nl is verbeterd.
Voortaan kunt op www.rijksoverheid.nl/
berichtenbuitenland de pdf en tekstversie van elk
nummer terugvinden.
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