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‘From Biomass to Bioproducts’. Het is de titel van het imposante boekwerk dat het Innovatie
Attaché Netwerk de afgelopen maanden opstelde om de wereldwijde biobased economy in kaart te
brengen. De innovatietrendwachters van het Innovatie Attaché Netwerk brachten wetenschappelijke
en technologische ontwikkelingen van achtereenvolgens de Rusland, Singapore, Frankrijk, Israël,
Duitsland, Japan, Taiwan, China, Zuid-Korea, India, Verenigde Staten en Brazilië in beeld. Het biedt
inzicht in hoe het staat met R&D, de stand van de techniek, het landsbeleid en de strategische
spelers in de biobased economy.

Rusland
Klimaat, milieu en duurzaamheid spelen in Rusland traditioneel gezien een
beperkte rol in de beleidsbepaling. Toch zijn er redenen om Rusland niet buiten
beschouwing te laten als potentiële samenwerkingspartner om de Nederlandse
biobased economy doelstellingen te verwezenlijken. Het land beschikt over enorme hoeveelheden plantaardige grondstoffen, een grote zoetwatervoorraad en
vruchtbare grond. Daarnaast heeft Rusland een historische basis voor onderzoek
naar en toepassing van biotechnologie. De Russische overheid beschouwt biotechnologie als een topprioriteit in de economische moderniseringsplannen. In
Rusland dat zo rijk is aan ruimte en fossiele grondstoffen, wordt de belangstelling voor hernieuwbare energiebronnen en biobased materialen vooral gevoed
door economische en sociale drijfveren, zoals het creëren van banen in rurale
gebieden en het behouden van bestaande exportmarkten. Diverse regio’s ontwikkelen eigen biotech programma’s en pilotprojecten. Het initiatief ligt echter
nog voornamelijk bij overheidspartijen en kennisinstellingen. Gezien de enorme
potentie voor biomassaverwerking in Rusland is het volgens de Innovatie Atta-

ché interessant om de ontwikkelingen te blijven volgen en in een vroeg stadium
vanuit Nederland strategisch contacten op te bouwen.

Singapore
Singapore is een klein land zonder natuurlijke grondstoffen; het moet het
hebben van menselijk kapitaal. De handel, industrie en diensten staan volledig in dienst van de hub economie. Singapore heeft vrijwel geen productie van biomassa in eigen land, maar is wel gelegen tussen drie landen met
een groot aanbod aan biomassa. Maleisië en Indonesië hebben palmolie
en palmafval en Thailand levert rijst, suikerriet en cassave. Hierdoor heeft
Singapore een goede positie als hub voor de verwerking en overslag van
hernieuwbare grondstoffen uit de regio en voor onderzoek naar nieuwe
generatie biobrandstoffen. Op het gebied van ‘biobased economy’ ontwikkelt Singapore de technologie die toegepast kan worden om energie, voedingsingrediënten en chemicaliën uit biomassa te winnen.

>>>
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Nieuwe kansen voor
Nederland in Israël,
Rusland en Singapore

>>>
Frankrijk
Waar Frankrijk in 2006 voorop leek te lopen toen
het land een interdepartementale biomassacoordinator benoemde, lijkt het overheidsbeleid in
2013 nog altijd een zwaartepunt bij het ministerie
van landbouw te hebben. Het land zette vroeg
in op biobrandstoffen en heeft zodoende een
grote productiecapaciteit voor eerste-generatie
biobrandstoffen opgebouwd. Sinds een paar jaar
is het zich echter bewust dat dit niet de ideale
weg is naar een biobased economy. Sindsdien zijn
er grote R&D-projecten en voorbereidingen voor
industriële pilots opgestart voor onderzoek naar
tweede generatie verwerkingsprocedés van biomassa. Ook zette het land zwaar in op de ontwikkeling van biomassacentrales voor de productie
van duurzame warmte. Wat de biochemie betreft
werd in 2012 de oprichting van twee enorme
topinstituten aangekondigd, PIVERT voor oleochemische producten dat een bedrag van 63,8 miljoen
euro over tien jaar kreeg toegekend en IFMAS
voor biobased plastics dat 30,8 miljoen euro voor
tien jaar ontving.

Israël
Het concept biobased economy is niet erg bekend
in Israël. Er bestaan geen instituten of consortia
die zich hier op toeleggen en de overheid heeft
geen specifiek beleid uitgezet. Israël is wel sterk
in bepaalde sectoren die onderdeel uitmaken van
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de biobased economy, zoals water, agrofood, life
science en energie. Door deze wetenschappelijke
kennis te combineren met Israëls krachtige cultuur
van ondernemerschap ontstaat er wel interessante
bedrijvigheid met betrekking tot de biobased economy. Deze is echter versnipperd. Voor Nederland ziet
de lokale Innovatie Attaché er kansen in gebieden
waar Israël vanouds sterk in is: algen en waterzuivering. Daarnaast zijn er mogelijkheden op het gebied
van biofuels en het herwinnen van nutriënten.

Duitsland
Biomassa is in Duitsland op dit moment de belangrijkste en meest veelzijdige duurzame energiedrager. Naast energetisch gebruik vormt het gebruik van biomassa voor industriële toepassingen
een tweede, steeds belangrijker wordende pijler. In
2011 werd zeventien van alle landbouwgronden
beplant voor biomassaproductie voor energetisch
gebruik. Slechts tweeënhalf procent was bestemd
voor industrieel gebruik. Op dit moment domineert ‘energetisch’ nog qua gebruikt oppervlakte.
Binnen de industriële biotechnologie wordt door
de overheid vooral technologieontwikkeling
gestimuleerd. Er zijn mede dankzij het overheidsbeleid – en het bijbehorende het adviesgremium
‘Bioökonomierat’ – enkele sterke clusters ontstaan.
In samenwerking met de Bioökonomierat heeft het
Ministerie voor Onderzoek haar nationale onder-

zoeksstrategie ‘BioÖkonomie 2030’geformuleerd
en voor de periode 2011-2016 maar liefst 2,4
miljard euro beschikbaar gesteld. BioÖkonomie
2030 bevat twee hoofddoelen. Ten eerste moet
Duitsland leidend worden in onderzoek en innovatie op het gebied van bi-based producten,
diensten en processen. Het tweede doel van de
onderzoeksstrategie is om het economisch gewin
op een ecologisch en ethisch verantwoorde manier
te bereiken. Bij het gebruik van biologische bronnen moet dus altijd op klimaat, ecologie en de
wereldwijde voedselvoorziening worden gelet.

Japan
In Japan vormt fermentatie van suikers het startpunt
voor de synthese van een breed scala aan hoogwaardige chemische bouwstenen voor de productie
van biobased chemische producten. De grote chemische bedrijven hebben, met buitenlandse partners,
ingezet op bioplastics zoals PBS, PLA en bio-PET en
op enkele fijnchemicaliën. Als locatie voor nieuwe
biobased productie kiezen zij ervoor dicht bij de
bron van de biomassa – vaak buiten Japan – te
investeren of dicht bij de eigen productietechnologie. Japanse universiteiten doen onderzoek naar de
efficiënte productie van afzonderlijke bouwstenen
en naar biobased productieprocessen die in één enkele stap of in een enkel reactievat zo rechtstreeks
mogelijk leiden naar het eindproduct.

Taiwan
De sterke import afhankelijkheid die Taiwan kent
op het gebied van energie, zorgt voor een aanzienlijke focus op alternatieve bronnen voor energie,
zoals biomassa en het gebruik van biomassa in de
energieketen. Het land importeert gepatenteerde
technologie voor de teelt van energiegewassen, dit
in ruil voor de productie van biobrandstof in het
buiteland. Alleen door wederzijdse investeringen of
uitwisseling van techniek, kan Taiwan de beperkte
hoeveelheid beschikbare grond voor biomassaproductie het hoofd bieden.

toepassing van biobrandstoffen. In 2007 stimuleerde de Koreaanse regering biodiesel dit via het
‘Mid-Longterm Biodiesel Supply Plan’, waarbij
biodiesel vrijgesteld werd van belasting. Voor de
biodiesel was Korea afhankelijk van de import van
biomassa, voornamelijk soja en palmolie. Een klein
gedeelte komt uit vet en kookolie uit restaurants.
In 2011 heeft de stad Seoul meer dan tienduizend
bakken aan restaurants uitgedeeld om vet voor
biobrandstoffen te verzamelen. Een andere bron
voor biobrandstoffen is zeewier. De kust van het
Koreaanse schiereiland biedt daartoe voldoende
mogelijkheden en hier wordt zwaar op ingezet.

China
China wordt steeds vaker geconfronteerd met een
ernstig energietekort en milieuproblematiek. Alternatieven voor fossiele brandstoffen en grondstoffen
worden onderzocht. Hoewel China een overvloed
aan biomassabronnen heeft, staat het land qua
technologie van biomassaconversie, nog maar aan
het begin. Gezien de snel groeiende economie en
de toenemende vraag voor energie en grondstoffen,
is het echter onvermijdelijk om energie uit biomassa
en biobased chemische producten te ontwikkelen.
China heeft het onderzoek en de toepassingen op
het gebied van biomassa-energietechnologieën dan
ook geoormerkt als sleutelgebied. Verschillende
onderzoeksinstellingen hebben uiteenlopende
onderzoeksprogramma’s op het gebied van bioenergietoepassingen opgestart zoals biomassavergassing voor elektriciteit, biogas en biobrandstoffen.
Ook onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe
technologieën en op het gebied van biobased
chemicaliën en materialen worden door de Chinese
overheid flink gestimuleerd. De meest belangrijke
producten van biomassaconversie in China zijn:
ethanol, melkzuur en 1,3-propaandiol.

India
Met de oprichting van het departement voor
biotechnologie (DBT) van het ministerie van Science & Technology zette India in 1986 zijn eerste
stappen richting een biobased economy. Door de
inzet van verschillende publieke en private partijen
heeft de biotechnologiesector in India zich ontwikkeld tot een deels volwassen sector met een omzet
van vier miljard dollar in 2011. De belangrijkste
drivers voor India om te investeren in de biobased
economy zijn grondstofvoorzieningszekerheid,
rurale ontwikkeling en economische voordelen.
India moet momenteel in toenemende mate fossiele grondstoffen importeren. Niet alleen voor
haar sterk groeiende energiebehoefte, maar ook
als feedstock voor haar industrie. Deze import
legt niet alleen een groot beslag op de Indiase
deviezen, het maakt het land ook afhankelijk van
de buitenlandse markt. Met de beschikbaarheid
van honderd tot honderdvijftig miljoen ton bioafval
uit de agrosector en bosbeheer, kan India groene
chemicaliën en biobrandstoffen lokaal produceren.

Verenigde Staten
Zuid-Korea
Korea probeert op verschillende manieren de
afhankelijkheid van import van fossiele brandstoffen te verminderen. Eén van de manieren is de

De biobased economy in de Verenigde Staten is
een snelgroeiende economie. Stimulering door de
overheid heeft in de Amerika de biobrandstoffen
ontwikkeling versneld. Biobrandstoffen bieden

aantrekkelijke marktmogelijkheden omdat het
om zeer grote volumes gaat. Echter, de marges
op biobrandstoffen blijven laag omdat ze moeten
concurreren met relatief goedkope traditionele
fossiele brandstoffen. Meer en meer vindt ook
een verschuiving plaats naar de ontwikkeling van
hoogwaardige chemicaliën. Commerciële biobased
producten bestaan al, met name bioplastics. In de
Verenigde Staten verwacht men veel van nieuwe
microbiële pathways en synthetische biologie om
het productportfolio te vergroten.

Brazilië
Brazilië heeft de ambitie en mogelijkheden een
belangrijke speler in de biobased economy te
worden. Daarom investeert het land in het versterken van haar innovatiekracht. Het beschikt over
een ongekende rijkdom aan natuurlijke bronnen
en daaraan gerelateerde kennis en technologie.
Zo is Brazilië de op één-na-grootste producent ter
wereld van biobrandstoffen uit suikerriet. Duurzaamheid is één van de leidende thema’s in het
overheidsbeleid. Suikerriet speelt een zeer grote
rol in de productie van ethanol in Brazilië, maar
kent ook enkele grote nadelen. Bamboe kan een
belangrijke rol spelen bij het compenseren van die
nadelen. Het biedt tevens de kans om een nieuwe,
omvangrijke bamboo-based industrie op te zetten,
waarvoor Brazilië over de juiste condities beschikt.
In de bilaterale samenwerking met Nederland is de
biobased economy prominent aanwezig. Op aangeven van het Braziliaanse Ministerie van Wetenschap & Technologie heeft de Innovatie Attaché
gevraagd een eerste studie te doen naar bamboe
en de bijdrage aan de biobased economy, evenals
mogelijke samenwerking met Nederland.

De volledige (honderdachtentwintig pagina’s tellende!) special van het Innovatie Attaché over de
wereldwijde biobased economy is te downloaden
op de website van Biobased Economy Magazine
via het tabblad ‘Achtergronden’.
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