KI-BBE
Visie TK

Groe
en goud
d beterr benuttten
Energie uit biomassaa is voor de korte termijjn wellicht de enige prak
ktisch haalbaare methode
e om de
emissie vvan broeikasgassen teru
ug te dringenn. Maar mett de verbrand
ding ervan vvernietigen we
w
tegelijkeertijd waarde
evolle groen
ne grondstofffen voor de chemische industrie.
i
TKKI‐BBE zet zicch in om
op kortee termijn te komen
k
tot een efficiënteere inzet van
n biomassa voor
v
energiee en materialen en
op de langere termijjn voor fund
damentele dooorbraken in
n de energie
e‐ en chemieesector.
Ruim 70% van de hernieuwbare energie
wordt op
p dit momen
nt geleverd door
d
biomassa bij of mee te stoken. Een belangrijkk
n deze biomaassa wordt nu al
deel van
geïmporrteerd. Omdaat het aande
eel
hernieuw
wbare energgie van 4% nu
u naar 16% inn
2023 mo
oet stijgen, neemt
n
de vra
aag naar en
dus ook de prijs van biomassa to
oe.

Waar gaan
g
we hee
en?
100 PJ besparing finale energieegebruik in 2020 met
stappen van gemiddeld 1,5% peer jaar.
Aandee
el hernieuwb
bare energieeopwekking naar
n
14% in
2020 en 16% in 202
23, waarvan 7 TWh biom
massa‐
gerelatteerd en het overige via w
wind en zon. Aandeel
hernieu
uwbare enerrgieopwekkinng in 2013: 4%.
4

al benutten
n
Moleculair kapitaa

Emissie
e broeikasgassen in 20200 20% lager dan
d in 1990.
Wetenscchappers en economen laten zien da t
Op wegg naar 80‐95% reductie i n 2050.
de inzet van biomasssa efficiënterr kan. Naast
10% du
uurzame ene
ergie binnen de transporttsector.
energie bevatten bio
omassastrom
men ook
verbindingen die als grondstof vo
oor
materialen kunnen worden
w
ingezzet. Door bioomassa in fraacties te sche
eiden en zo hhet ‘moleculair
kapitaal’’ te verwaard
den, wordt de
d financiële opbrengst vergroot
v
en wordt
w
tegelijjkertijd het gebruik
g
van fossiele grondsto
offen in de chemiesectorr teruggedro
ongen. TKI‐BB
BE stimuleerrt de ontwikkkeling
van dezee biocascadeering.
Efficinter dan de natuur
In de nattuur wordt via fotosynth ese zonne‐energie
omgezett in biomassa
a. Deze omzeetting heeft een
e lage
efficiëntie (ongeveerr 1%). TKI‐BBBE ziet intere
essante
mogelijkkheden om deze efficiënttie te verhoggen. Met
behulp van
v Nederlan
ndse expertisse op het geb
bied van
katalyse,, biomaterialen, ‘biomoleecular design
n’ en
analysetechnieken iss het mogelij k om efficiën
nter
nergie om te
e zetten in m
materialen. Ook komt,
zonne‐en
op lange
ere termijn, de
d productie van ‘solar fu
uels’ met
fotovoltaaïsche technologieën in zzicht en spelen WKK,
WKO en geothermie een steeds bbelangrijker rol.

Investe
eren in inno
ovatie
Om de aambitieuze doelstellingen
n te halen, m
moeten we grrensoverschrrijdend sameenwerken. We
W
moeten over de gren
nzen van secctoren, landeen en disciplines heen kijken en sameen investeren
n in
innovatie. Voor de kortere termijn gaat het ddaarbij om het incrementeel verbeteeren van prod
ducten,
processeen en diensteen. Ook de ontwikkeling
o
van
kennis over het creëren van en omgaan
o
met de
nten en burge
ers is daarbijj
vraag van consumen
belangrijjk. Het vindeen en vasthouden van dee
juiste meedewerkers om de maatschappelijkee
uitdaging aan te gaan is cruciaal. Voor de lannge
moeten we denken
d
in termen van
termijn m
fundameenteel onderrzoek en sere
endipiteit.
Voor hett vinden van korte termijjnoplossingeen is
‘business as usual’ een belangrijkk obstakel. V
Voor
de langee termijn is dat juist de ‘d
death valley’..

Wat gaa
an we doen
n?
Om de d
doelstellingen
n te kunnen halen, zet heet TKI‐BBE in
n op een kracchtige voortzzetting van de
d in de
periode 2012‐2013 ingezette pro
ogrammalijn en. Daarnaast willen we de ‘menselijjke maat’ be
eter
n. Dit betekeent dat we ge
ebruik makeen van innove
erende krach
ht van MKB’ss en regio’s, dat we
benutten
HCA op inno
ovatieve manier benaderren en dat we
w zorgen
‘Hebbeen de biomassa‐leverend
de
voor produccten in het schap die vooor de consum
ment
landen
n dat niet zellf nodig dan??’
herkenbaarr zijn. Ook zetten we in o p de ontwikkkeling
van lange te
ermijnoplosssingen voor dde conversie
e van
Hans A
Alders,
zonne‐energie naar chemische enerrgie. Daarnaa
ast start
voorzittter Raad van Toezicht TK
KI‐BBE
TKI‐BBE nieuwe actielijn
nen voor 20114‐2015. Zo willen
w
menwerken met TKI‐Grooen Gas in de
e
we gaan sam
middelen uit de tender SDE+. Ook ggaan we samen met
de Topseector Chemiee MKB‐initiatieven die al ‘dichtbij de markt’ staan
n steunen enn willen we
‘grensovverschrijdend
de’ samenwe
erking stimu leren door mee
m te werke
en aan de onntwikkeling van
v een
(virtueell?) Topinstitu
uut Solar Cap
pturing start end vanuit de
d Topsectorr Chemie. Oook HCA en he
et
innovereen van kennisoverdracht staat de kom
mende jaren
n hoog op onze agenda.
Meer w
weten?
Wilt u m
meer weten over
o
de activiiteiten van TTKI‐BBE? Nee
em dan een kijkje
k
op www
w.tki‐bbe.nl. Of
neem co
ontact met ons op.
TKI‐BBE
Postbus 557
N Wageningeen
6700 AN
Tel: 03177 ‐ 480 593
E‐mail: in
nfo@tki‐bbee.nl

