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Chemie

Maleisië kan meer verdienen aan oliepalm
Wageningen UR neemt deel in een consortium dat in maart in Maleisië is opgericht.
Het consortium met kennisinstellingen, palmolieproducenten en chemiebedrijven,
onder meer uit Nederland, gaat het land helpen om munt te slaan uit de biomassa
van palmolie.
Maleisië, één van de snelst groeiende economieën, produceert veel palmolie. De biomassa
die overblijft nadat de olie uit de palmvruchten
is gehaald, wordt nu vaak beschouwd als afval
en blijft op het land achter. Met die biomassa
is echter geld te verdienen, bleek uit een studie van het LEI, onderdeel van Wageningen UR.
De onderzoekers maakten een scenariostudie
van de winst in 2030 voor heel Maleisië van
verschillende vormen van gebruik van de overblijvende lege trossen, bladeren en stammen

van de oliepalm. Er werden verschillende
opties bekeken, waaronder directe verbranding
in lokale elektriciteitscentrales en hoogwaardiger toepassingen als de productie van pellets,
geperste korrels biomassa en ethanol. Ook
de optie om er bioplastics van te maken is
onderzocht. Die resultaten worden binnenkort gepubliceerd.
Het onderzoek biedt informatie voor de deelnemers van het nieuwe consortium, waarin
naast Maleisische oliepalmbedrijven en de

Maleisische overheid, ook de TU Delft,
Wageningen UR, en Nederlandse bedrijven
deelnemen. Het consortium wil een Oil Palm
Biomass Center op gaan richten, met een
budget van 50 miljoen euro.
In Maleisië zijn verschillende workshops gehouden waarin de ideeën van de bedrijven
gehoord zijn. De studie van het LEI vormt
mede de basis voor een roadmap die is opgesteld voor de Maleisische biobased economy
(zie www.innovation.my/programmes/wealthcreation/bio-mass/).

Contact:

hans.vanmeijl@wur.nl
070 - 335 81 69

Concurrentie voor Braziliaanse ethanol
Een Nederlandse boer kan concurreren
met een Braziliaanse bio-ethanolfabriek.
Voorwaarde is wel dat hij zoveel mogelijk energie perst uit elke stengel stro of
korrel maïs. In Lelystad zoeken onderzoekers naar de meest efficiënte combinatie van algenteelt, mestvergisting en
de productie van bio-ethanol.
Onderzoeker Chris de Visser van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving van Wageningen UR,
combineert op het proefbedrijf verschillende
technieken. Een bassin voor algenkweek is in
aanbouw. Een mestvergistingsinstallatie die
biogas produceert en een installatie die uit
maïskorrels bio-ethanol maakt staan al klaar
voor praktijktesten. De drie installaties samen
moeten het mogelijk maken om op boerderijschaal zo veel mogelijk geld, energie en voedingsstoffen uit gewassen te halen.
Centraal in de installatie staat de warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK). Die maakt
elektriciteit uit het biogas dat de mestvergister
levert. De stroom levert de WKK aan het net.
De WKK produceert daarnaast warmte en kooldioxide. De warmte wordt gebruikt voor het
verwarmen van een bassin voor algenteelt en
een installatie die bio-ethanol maakt uit maïskorrels. De resten van de bio-ethanolproductie
gaan weer naar de mestvergister. Het kooldioxide van de WKK gaat naar de algen. Die
zetten het gas met behulp van licht om in suikers. Verder krijgen de algen de voedingsstoffen die overblijven na vergisting van de mest.
Door de processen zo goed mogelijk te combi-
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De proefinstallaties van ACRRES in Lelystad.

neren, denkt De Visser veertig procent meer
biogas uit laagwaardige biomassa te kunnen
halen. Ook verwacht hij dat de ethanolproductie zo efficiënt is dat hij financieel en wat betreft ecologische voetafdruk kan wedijveren
met de industriële productie van ethanol in
Brazilië. ‘Dat zou een hele prestatie zijn, want
veel mensen gaan ervan uit dat dat alleen kan
in grote installaties.’
De Visser baseert zijn aannames op berekeningen. ‘We moeten het nog gaan bewijzen
op het proefbedrijf.’ Dat bedrijf is onderdeel
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van ACRRES, een samenwerkingsverband van
Wageningen UR met Eneco en een aantal kleinere bedrijven. Als de combinatie van de technieken slaagt, is het model niet alleen geschikt
voor veehouders, maar ook voor voedselverwerkende bedrijven of landschapsbeheerders
die veel snoeiafval hebben, zegt De Visser.
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