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Voorwoord
Het klimaat verandert, de wereld verandert. De wereld bevolking groeit en de welvaart groeit mee. De aarde
warmt op, onder andere door de uitstoot van verbrandingsgassen en fossiele bronnen dreigen op te drogen.
Biobased Economy kan met de juiste keuzes kansen en deels oplossingen bieden voor deze uitdagingen. Het
kan schone en efficiënte mogelijkheden bieden ter vervanging van fossiele brandstoffen en materialen
vervaardigd uit olie. Nederland heeft veel kennis, een goede infrastructuur en kapitaal om die keuzes te maken.
Voor u ligt het rapport van zes studenten van de hogeschool Inholland te Delft. Wij hebben voor de gemeente
Nieuwkoop een verkenning gedaan naar mogelijkheden voor de inpassing van Biobased Economy in de
duurzame ontwikkeling van de gemeente. De gemeente Nieuwkoop, opdrachtgever van dit project, ziet
namelijk ook de bijdrage die Biobased Economy kan leveren aan het duurzaam maken van de gemeente.
Wij, de zes studenten van de hogeschool Inholland te Delft, wisten tot we aan dit project begonnen nog niet zo
veel van het onderwerp. Na het afronden van dit project zijn wij er ook van overtuigd dat er toekomst zit in
Biobased Economy en wat het belang van de transitie is. We delen echter ook enkele van de kritische noten die
we zijn tegen gekomen. Biobased betekent dat een activiteit draait op biomassa in plaats van fossiele bronnen.
Vaak worden voedselgewassen gebruikt als biomassa voor een non-food toepassing in de Biobased Economy.
Daarom willen wij nog meegeven dat de winning van biomassa nooit ten koste mag gaan van voedselzekerheid.
Na deze serieuze noot willen we positief afsluiten met een dankbetuiging aan de gemeente Nieuwkoop, omdat
zij deze opdracht aan studenten hebben geven. Aan Wilfred de Bruijn, omdat hij ons voor de gemeente
Nieuwkoop heeft begeleid. Aan Maaike groen, die ons als docent heeft begeleid voor de hogeschool Inholland.
Ook Karin van Beckhoven willen we bedanken voor haar hulp van uit de Groene Hart Academie. Als laatste
bedanken wij alle deelnemers aan de expertmeeting dat zij tijd voor ons hebben vrij willen maken en voor alles
wat wij van hen geleerd hebben.
Dyonne de Groot, Melvin Spil, Sanne Pistorius, Wim Langbroek, Esmee Smit, Sam de Jong
Delft, 21.03.2013
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Samenvatting
Dit project valt binnen de onderwijseenheid ‘Green Juniors’ van de hogeschool Inholland te Delft. De
uitvoerende groep bestaat uit vierdejaars studenten van de opleidingen Dier- en Veehouderij (DV) en
Landscape & Environment Management (LEM).
De gemeente Nieuwkoop heeft veel aandacht voor het duurzamer en aantrekkelijker maken van het gebied.
Daarom hebben zij de opdracht uit laten gaan, via de Groene Hart Academie, om een inventarisatie te maken
van de mogelijkheden voor de inpassing van Biobased Economy in de gemeente Nieuwkoop en de ruimtelijke
invloed daarvan. Dit is vertaald naar de hoofdvraag: Welke mogelijkheden zijn er voor de Gemeente
Nieuwkoop Biobased Economy in te passen in het gebied?
Om dit te beantwoorden is onderzocht wat de belangrijkste en meest vergevorderde Biobased activiteiten van
dit moment zijn. Verder is een inventarisatie gemaakt van de ligging en beschikbare reststromen van de
gemeente Nieuwkoop. Met die inventarisaties is een analyse gemaakt waarin gekeken wordt welke Biobased
activiteiten het best toepasbaar zijn in de gemeente Nieuwkoop. Dit is gedaan aan de hand van de volgende
elementen: opbrengst, kosten, geografische kenmerken, horizonvervuiling vrij, geschikte infrastructuur,
haalbaarheid en de 12 f-en ladder van Sanders. Dit leidde tot tabellen die, na berekening van waarderingen,
geleidt hebben tot een top drie van beste mogelijkheden.
De resultaten zijn ingedeeld in drie categorieën; Biobased activiteiten, reststromen en biomassa. Bij de drie
categorieën is er een top 3 tot stand gekomen door de verschillende elementen binnen de categorieën met
elkaar te vergelijken.
In de categorie van Biobased activiteiten is de top drie geworden:
1) Aquaponics; dezen scoren op bijna alle elementen goed omdat het een zelfsluitende kringloop is. Daarnaast
is de opbrengst hoger dan van teelt op volle grond en de kosten 1.5 tot 7 % lager. De techniek is echter nog niet
zo ver dat het op grote schaal gedaan wordt.
2) Plant-e; deze techniek, om elektriciteit te winnen, scoort laag op techniek omdat het nog heel nieuw is en de
opbrengst en toepassing nog onduidelijk. Omdat het kosteloos stroom opwekt, er weinig ruimte voor nodig is
en de het bijna onzichtbaar te plaatsen is, is deze activiteit toch hoog geëindigd.
3) Cellulose vezel productie; cellulose vezels kunnen gemaakt worden van houtachtige reststromen uit de
gemeente en de techniek is ver genoeg gevorderd om nu gebruikt te worden. Daarnaast kunnen cellulose
vezels voor vele doeleinden gebruikt worden. Onder anderen om (gevel)platen van te maken of
isolatiemateriaal. Er is echter een groot gebouw voor nodig een fabriek in te huizen en het is onbekend wat de
opbrengst kan zijn omdat de huidige producenten dat nog niet prijs willen geven.
In de categorie van reststromen is de top drie geworden:
1) Mest; deze reststroom is op de eerste plaats geëindigd omdat hier het meeste van is. Omliggende
gemeenten hebben plannen om vergistinginstallaties te realiseren en daar is mest een goede voedingsbron
voor.
2) Gras; dit is de een na grootste reststroom en kan ook goed gebruikt worden om een vergistinginstallatie mee
te voeden. Daarnaast kan het gebruikt worden in cellulose vezels.
3) Houtachtige biomassa; deze reststroom is zeer goed op te slaan, het veroorzaakt geen overlast en kan
gebuikt worden om cellulose vezelplaten van te maken.
In de categorie van biomassa is de top drie geworden:
1) Suikerbieten; deze plant is op de eerste plaats geëindigd omdat de hele plant gebruikt kan worden en het al
in de gemeente Nieuwkoop verbouwd wordt. Daarnaast kan een hoge opbrengst gerealiseerd worden.
2) Riet; Er is al een grote hoeveelheid riet aanwezig in de gemeente Nieuwkoop en de teelt daarvan kan
gemakkelijk verhoogd worden. Riet kan eerst gebruikt worden door de rietdakdekkers, daarna kan het gebruikt
worden voor cellulose en daarna kunnen er nog pellets van gemaakt worden om te verbranden. Het kan dus
goed de ladder van de 12 F-en volgen.
3) Gras; deze plant groeit snel en kan daardoor goed voor biomassa geteeld worden. Daarbij is in de gemeente
Nieuwkoop al veel grasland met Engels raaigras aanwezig.
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De belangrijkste conclusies zijn dus ten eerste dat aquaponics, plant-e en cellulose vezel productie de beste
mogelijke activiteiten zijn om te ontplooien. Aquaponics en plant-e eerst nog als proefproject maar de
productie van cellulose vezel is een activiteit die nu al plaats zou kunnen vinden.
Ten tweede is gebleken dat mest en gras grote reststromen zijn van de gemeente Nieuwkoop. Echter hebben
andere, omliggende gemeentes al plannen om installaties te realiseren om biomassa te vergisten en zijn de
stromen te klein om een eigen winstgevende vergistinginstallatie te onderhouden in Nieuwkoop. Daarom
kunnen deze, goed bruikbare, reststromen aan de bewuste installaties verkocht worden. Houtachtige biomassa
kan binnen de gemeente gebruikt worden als daar de productie van cellulose vezel gerealiseerd wordt.
Als laatste kan geconcludeerd worden dat binnen de gemeente Nieuwkoop gewassen voor biomassa geteeld
kunnen worden. Namelijk suikerbieten, riet en Engels raaigras.
Discussiepunt van dit onderzoek is dat veel Biobased activiteiten nog betrekkelijk nieuw zijn en er steeds meer
nieuwe activiteiten ontwikkeld worden. Dit betekend ook dat resultaten uit deze inventarisatie snel verouderd
kunnen zijn. Ander punt van discussie over de resultaten is dat omdat de activiteiten nieuw zijn, de ontwerpers
nog weinig over de uitvinding kwijt willen uit concurrentie oogmerk. Hierdoor zijn sommige onderdelen van dit
verslag niet helemaal compleet en ontbreken vaak exacte getallen of details.
Punt van discussie betreffende Biobased Economy is dat biomassa weliswaar hernieuwbaar is maar dat, als er
grote hoeveelheden nodig zijn, de productie van biomassa de productie van voedselgewassen kan belemmeren
omdat er beperkte oppervlaktes geschikt landbouwgrond zijn.
Omdat dit een inventarisatie is zijn er vele aanbevelingen voor vervolgonderzoeken. Er kan bijvoorbeeld meer
de diepte in gegaan worden over specifieke Biobased activiteiten, verder gekeken worden naar activiteiten in
de regio of onderzocht worden hoe met een lading biomassa meerdere treden van de 12 f-en ladder van
Sanders afgelopen kunnen worden.
Voor de gemeente Nieuwkoop is de aanbeveling vooral om te blijven kijken naar vorderingen en
ontwikkelingen in de Biobased Economy.
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1. Inleiding
De gemeente Nieuwkoop heeft veel aandacht voor het duurzamer en aantrekkelijker maken van het gebied.
Biobased Economy kan hier aan bijdragen. Omdat Biobased Economy een steeds populairder begrip wordt,
heeft de gemeente via de Groene Hart Academie de opdracht uit laten gaan om onderzoek te doen naar de
inpasbaarheid van een Biobased Economy in de gemeente Nieuwkoop. De projectopdracht betreft het
uitvoeren van een verkenning van de inpassingmogelijkheden van de Biobased Economy in de duurzame
ontwikkeling van de gemeente Nieuwkoop. De vraag die de gemeente heeft is: welke mogelijkheden zijn er
voor het vormgeven van een Biobased Economy in het gebied gericht op de drie hoofdthema’s leefstijl en
economie, productie en leefomgeving?
Dit is vertaald in de volgende hoofdvraag:
Welke mogelijkheden zijn er voor de Gemeente Nieuwkoop Biobased Economy in te passen in het gebied?
Om dit doel te bereiken zijn de volgende deelvragen opgesteld:
1. Welke belangrijke ontwikkelingen spelen in de Biobased Economy op nationaal en internationaal niveau en
kunnen inpasbaar zijn in Nederland?
2. Een gebiedsinventarisatie maken van de gemeente Nieuwkoop op het gebied van ruimtelijke inrichting.
3. Welke plantensoorten met potentie voor gebruik in een Biobased Economy kunnen verbouwd worden in de
gemeente Nieuwkoop?
4. Welke Biobased reststromen worden geprocedeerd in de gemeente Nieuwkoop?
5. Welke Biobased activiteiten kunnen heb best in de gemeente Nieuwkoop gedaan worden gelet op
ruimtelijke consequenties?
De opdracht wordt uitgevoerd door zes vierdejaar studenten van de hogeschool Inholland Delft. Zij hebben de
opdracht gekregen van de Groene Hart Academie. Dit is een organisatie die vraagstukken uit de regio met het
onderwijs verbind. De groep bestaat uit vierdejaarsstudenten van de opleidingen Landscape & Environment
Management en Dier- en Veehouderij van Hogeschool Inholland Delft. Gemeente Nieuwkoop is de
opdrachtgever. Niet alleen de gemeente Nieuwkoop heeft belang bij deze verkenning, ook vergelijkbare
gemeentes kunnen hier inspiratie uit halen.
Tijdens dit project is geïnventariseerd en geanalyseerd welke Biobased Economy activiteiten in de gemeente
Nieuwkoop plaats kunnen vinden met daarbij aandacht voor de volgende aspecten:
Voorziening van grondstoffen;
 Opbrengst;
 Kosten;
 Geografische inpasbaarheid;
 Esthetische inpasbaarheid(horizonvervuiling);
 Beschikbare infrastructuur;
 Werkgelegenheid;
 Technische fase.
Dit rapport is als volgt opgebouwd:
Als eerste is beschreven welke methodiek gebruikt is om gegevens te verzamelen en verwerken.
Daarna is een inventarisatie gemaakt van de gemeente Nieuwkoop en de geproduceerde reststromen.
Deze inventarisaties zijn samen met de literatuurstudie verwerkt tot er een top drie ontstond van de meest
geschikte mogelijkheden voor: Biobased activiteiten, reststromen en biomassa. De literatuurstudie is terug te
vinden in bijlagen een. De tabellen die daar bij gemaakt zijn, zijn terug te vinden in bijlage drie, vier en vijf.
Afsluitend volgen een discussie, conclusie en aanbevelingen.
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Terminologie
Biobased Economy
Een economie die draait op biomassa in plaats van fossiele brandstoffen.
Duurzaam
Alle activiteiten waarbij het milieu gespaard of ondersteund wordt. Biobased Economy is duurzaam maar niet
alles dat duurzaam is, valt onder Biobased Economy.
Biomassa
Organisch materiaal zoals dood plantenmateriaal en snoeihout, maar ook mest of landbouwgewassen.
Biobased activiteiten
Activiteiten waarbij biomassa gebruikt wordt als energie- en grondstofvoorziening.
Reststromen
Biomassa dat voor iemand als afval gezien kan worden. Bijvoorbeeld resthout, mest, delen van planten die niet
geschikt zijn voor voedsel en biomassa die overblijft tijdens of na het productieproces.
Biobased stromen
Zowel reststromen als stromen van biomassa die speciaal geproduceerd worden welke dienen als energiebron
en grondstof.
Ruimtelijke consequenties
Als er een bepaalde Biobased activiteit ontwikkeld zou worden in de gemeente, dan wordt gekeken of dit
bijvoorbeeld leidt tot horizonvervuiling, stankoverlast of dat het teveel ruimte in beslag neemt.
Economische voor- en nadelen Als er een bepaalde Biobased activiteit ontwikkeld zou worden in de gemeente
wordt er gekeken of dit kan leiden tot meer werkgelegenheid, of een dergelijke activiteit winst kan maken, enz.
Dit blijft in intentie vrij oppervlakkig tenzij anders besloten tijdens dit project.

12 f-en ladder van Sanders
1. Farmaceutische toepassingen
2. Fun
3. Food
4. Feed
5. Functionele chemicaliën
6. Fiber (papier, katoen, constructiehout)
7. Fermentation (grondstof)
8. Fue(brandstof voor transport)
9. Fertilizer
10. Fire (warmte/elektriciteit)
11. Flare, affakkelen
12. Fill (stort)
(Coenen, 2011)
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2. Methodiek
2.1 Onderzoeksopzet
Dit onderzoek bestaat uit een drietal fases. De inventarisatiefase, de analysefase en de planfase. Dit is het best
waar te nemen in het onderzoeksmodel (zie figuur 2.1.1).
De inventarisatiefase omvat deelvraag 1 t/m 4. Bij het beantwoorden van deze vier deelvragen is er vrijwel
alleen maar literatuuronderzoek gedaan.
Hierna volgt de analysefase waarin de gegevens uit de inventarisatiefase zijn geanalyseerd. De uitkomsten uit
de inventarisatiefase zijn tegenover elkaar gezet en zullen tezamen deelvraag 5 beantwoorden. Het antwoord
op deelvraag vijf zal uiteindelijk het advies voeden wat in de planfase wordt opgesteld.

Figuur 1. Onderzoeksmodel. Bron: Melvin Spil

2.2 Literatuurstudie methodiek
Voor Biobased activiteiten nationaal en wereldwijd, maar ook de gebiedsinventarisaties, de inventarisaties van
de reststromen en het onderzoeken van mogelijke typen biomassa, wordt literatuur geraadpleegd.
In het hoofdstuk over de Biobased activiteiten nationaal en internationaal kunnen alle interessante activiteiten
uiteengezet worden. Hierdoor ontstaat er een globaal beeld over de vooruitgang zowel nationaal en in de rest
van de wereld. In het gedeelte over de internationale ontwikkelingen worden ook de verschillende sectoren
binnen de Biobased activiteiten beschreven.
Het literatuuronderzoek dat plaats vindt voor de gebied- en reststroom inventarisaties, brengt het gebied en
reststromen in kaart. Het literatuur onderzoek naar de mogelijke type biomassa, onderzoekt verschillende
gebruikte gewassen voor biomassa en de mate van toepasbaarheid van deze soorten.

2.3 Resultaten methodiek
De resultaten uit de literatuurstudie worden verwerkt in verschillende tabellen. Zo ontstaat er een tabel voor
de verschillende Biobased activiteiten, reststromen en biomassa planten. Deze tabel zal uiteindelijk uitsluitsel
geven op wat de beste activiteit, reststroom of biomassa is op basis van een toetsing. Deze toetsing wordt
bepaald volgens verschillende categorieën. In het hoofdstuk resultaten zullen de uitslagen van de toetsing
uiteengezet worden, waarna de tabellen in de bijlagen geplaatst worden. Ook worden de resultaten
beschreven per activiteit, reststroom en biomassa, hierin is de argumentatie te vinden voor de scores in de
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tabellen. Ook deze beschreven resultaten zullen in de bijlagen geplaatst worden. Alleen de best scorende
resultaten zullen in het hoofdstuk resultaten besproken worden.

2.3.1 Methodiek toetsing Biobased activiteiten
De methodiek bij de toetsing van de Biobased activiteiten wordt per categorie beschreven. Bij elke categorie
kunnen er een aantal punten verkregen worden, waarbij elk punt staat voor een bepaald niveau, waarbij nul
het minimale is. De maximale score kan verschillen per categorie.
Grondstoffen
In de categorie grondstoffen wordt er bij een activiteit gekeken of de grondstof die er voor nodig is, aanwezig is
in de gemeente Nieuwkoop. Wanneer dit niet zo is, stelt men de vraag of het mogelijk is de grondstof in de
gemeente te krijgen. Wanneer deze mogelijkheid aanwezig is. is het de vraag of de grondstoffen eerste- of
tweede generatie grondstoffen zijn.
De puntendeling is dan als volgt. Wanneer er geen grondstoffen aanwezig zijn en er is niets mogelijk nul
punten. Wanneer er niets aanwezig is, maar het is wel mogelijk één punt. Wanneer de grondstoffen aanwezig
zijn, maar het betreffen eerste generatie grondstoffen twee punten, maar wanneer het tweede generatie
grondstoffen zijn de maximale score van drie punten.
Opbrengst
In de categorie opbrengst wordt er gekeken hoeveel een activiteit opbrengt. Hier draait het om een (globale)
inschatting van de waarde van het product of de opbrengst ervan, maar ook op het een hoogwaardig product
is. Bij de laatstgenoemde is de regel dat biobrandstof niet opgaat voor een hoogwaardig product.
Waardoor de punten als volgt verdeeld worden. Een product dat geen meerwaarde heeft en totaal niet
rendabel is krijgt nul punten. Een lage opbrengst/waarde is één punt, gemiddeld is twee punten en een hoge
opbrengst is drie punten. Hierna wordt er nog gekeken of het een biobrandstof betreft of niet. Bij een
biobrandstof worden er geen punten bij gerekend, bij een hoogwaardig Biobased product komt er een punt bij.
Kosten
Bij de kosten worden de activiteiten vergeleken met vergelijkbare niet Biobased activiteiten. Hierbij wordt
duidelijk of de Biobased activiteit minder kost dan de doorgaans gebruikte methodes. De puntendeling bestaat
uit drie niveaus; de Biobased activiteit is duurder dan de ‘oude’ technologie nul punten; de Biobased activiteit
is gelijk aan de ‘oude’ technologie één punt; en vervolgens de Biobased technologie is goedkoper, twee punten
of veel beter, drie punten.
Geografisch
Bij de categorie geografisch wordt gekeken naar de inpasbaarheid qua oppervlakte. Hier bekijkt men globaal
wat voor ruimte de activiteit inneemt aan de hand van eerdere projecten of kennis die men van dergelijke
activiteiten heeft. Dit heeft voor de puntendeling als gevolg dat wanneer iets een groot oppervlak inneemt
(5000 m2 ook wel 1 voetbalveld) het één punt krijgt, wanneer het gemiddelde ruimte inneemt (+/- 500 tot
1500 m2) twee punten en wanneer het weinig ruimte inneemt (< 500m2) drie punten.
Horizonvervuiling vrij
Bij deze categorie gaat het om de mate van horizonvervuiling een activiteit oplevert. Dit wordt onderzocht aan
de hand van de grootte van de te bouwen faciliteiten en/of gebouwen. Hierbij wordt de puntendeling bepaald
op de mate waarin een activiteit geen horizonvervuiling geeft. Dus wordt het hoogst aantal punten uitgedeeld
aan een activiteit met zo min mogelijk horizon vervuiling. Het aantal punten dat een activiteit daarmee
verdiend is drie. Een activiteit met een grote horizonvervuiling krijgt nul punten. Een niveau hoger, redelijk tot
grote horizonvervuiling krijgt één punt en kleine horizonvervuiling twee punten.
Infrastructuur
In de categorie infrastructuur draait het om de benodigde infrastructuur om een activiteit uit te voeren. Het
beste is dat de infrastructuur al aanwezig is om een activiteit volledig uit te voeren. Zowel de aanvoer van
grondstoffen als afnemers van het ‘product’ dienen zo dicht mogelijk bij huis gevonden te worden. Wanneer
het vrijwel onmogelijk is om een activiteit uit te voeren zonder ingrepen in infrastructuur, wanneer aanvoer
van grondstoffen in te grote kwantiteiten moeten aangevoerd worden en wanneer er in de directe omgeving
geen afnemers voor een product aanwezig zijn krijgt deze activiteit nul punten. Wanneer er aanpassingen
gedaan moeten worden voor de infrastructuur en/of aanvoer of uitvoer ligt buiten de regiogrenzen één punt.
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Wanneer een activiteit is in te passen in een bestaand gebied zoals een industriegebied en aanvoer van
grondstoffen en uitvoer ligt binnen de regiogrenzen, krijgt het twee punten.
Techniek
De laatste categorie is de mate waarin de techniek van de activiteit ontwikkeld is. Een belangrijke factor
wanneer men er nu mee aan de slag wil. Want is de techniek nog niet goed ontwikkeld heeft dit gevolgen voor
andere factoren. Zo kunnen er nog bugs in het proces zitten, heeft het hoge kosten of weet men gewoon nog
niet wat er van verwacht kan worden. De puntendeling is dan ook als volgt. Wanneer een techniek nog niet of
nauwelijks ontwikkeld is en in feite dus vrij nieuw is, krijgt het nul punten. Activiteiten waarvan de techniek als
enigszins ontwikkeld is krijgen één punt en wanneer een activiteit al helemaal door ontwikkeld is krijgt het
twee punten.
Haalbaarheid
De haalbaarheid van de activiteiten is bepaald doormiddel van een expertmeeting bij de gemeente Nieuwkoop.
Tijdens deze expertmeeting zijn alle activiteiten ter sprake gekomen en daar is gediscussieerd over de
haalbaarheid van de activiteiten. Dit punt combineert in feite verschillende voorgaande punten en bind daar
een oordeel aan. Niet haalbaar krijgt nul punten. Haalbaar, maar niet alle omstandigheden zijn optimaal twee
punten en haalbaar onder optimale omstandigheden krijgt vijf punten.
12 f-en
De12 f-en is een meetlat om waarden toe te kennen aan de producten van bijvoorbeeld Biobased activiteiten.
Boven aan de meetlat de meest waardevolle toepassingen en onderaan de minst waardevolle.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Farmaceutische toepassingen
Fun
Food
Feed
Functionele chemicaliën
Fiber (papier, katoen, constructiehout)
Fermentation (grondstof)
Fue(brandstof voor transport)
Fertilizer
Fire (warmte/elektriciteit)
Flare, affakkelen
Fill (stort)

2.3.2 Reststromen
Net als de activiteiten worden de reststromen gewaardeerd per onderdeel. Scores zijn toegekend aan de hand
van een puntenstelsel. De beste mogelijkheid kreeg 4 punten, de daarop volgende 3 punten, enzovoorts.
Hieronder is weergegeven hoe de onderdelen gewaardeerd zijn:
 Voor het onderdeel grondstof is gekeken naar de hoeveelheid die jaarlijks wordt geproduceerd
 Bij het onderdeel kosten is niet berekend hoeveel het ophalen en opslaan van de reststroom werkelijk
kost maar is geschat of dat veel geld kan kosten gekeken naar de manier waarop dat moet gebeuren.
 Voor het onderdeel geografisch is gekeken naar waar de grondstof vandaan moet komen en of de
opslag veel ruimte in beslag neemt.
 Bij horizonvervuiling is het criteria geweest of de opslag het landschap niet te veel verstoord.
 Bij infrastructuur is gescoord op de bereikbaarheid van de producenten van de reststormen. Omdat de
reststromen in grote hoeveelheden opgehaald moeten worden was het belangrijk dat vrachtwagen de
ophaalpunten kunnen bereiken.
 Voor het onderdeel werkgelegenheid is gelet op de werkgelegenheid dit het ophalen en opslaan van
de reststroom met zich mee brengt. Dit onderdeel is niet er belangrijk geweest in de uiteindelijke
score omdat geen van de reststromen voor veel extra werkgelegenheid zal zorgen.
 Bij het onderdeel techniek is gescoord op hoe de reststroom opgehaald en opgeslagen moet worden.
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2.3.3 Biomassa
Tenslotte zal de tabel van de biomassa met de bijbehorende criteria worden toegelicht. Ook hier geldt weer
een puntenverdeling van 0 tot en met 4. De score 0 is de laagste score en 4 de hoogste. Hieronder zal elk
criteria kort worden toegelicht waaruit de beoordeling is gebaseerd.
Genoeg grondstoffen
Het aspect grondstof geeft weer of er al veel van een bepaald soort aanwezig is in het gebied. Als er al veel
grondstoffen van de soort in het gebied aanwezig zijn zal dit beter uitvoerbaar zijn. Zowel landbouw gewassen
als natuurlijke soorten worden meegenomen in deze schatting. Bij nul punten is er geen grondstof aanwezig in
het gebied. De aanwezigheid van de soorten zijn bepaald aan de hand van een verspreidingskaart van
Nederland(www.wilde-planten.nl). Ook is er gekeken naar de structuurvisie en het bestemmingsplan om vast
te stellen of bepaalde landbouwgewassen klein- of grootschalig geteeld worden in het gebied.
Opbrengst
Bij de opbrengst is er voornamelijk gekeken naar de productie droge stof per hectare per jaar. Bij sommige
planten kan er echter meer rendement worden behaald uit dezelfde hoeveelheid droge stof. Dit is bepaald
door de samenstelling en structuur van de plant. Als dit van toepassing is, wordt dit meegerekend. Hoe hoger
de score hoe hoger de opbrengst.
Bijproduct
Vaak zijn er ook bijproducten die overblijven na het produceren van het hoofdproduct. Deze bijproducten
kunnen soms ook gebruikt worden als een Biobased Economy product. Dit kan er voor zorgen dat het
rendement van de soort sterk omhoog gaat. Hoe hoger de score hoe meer bijproducten er zijn.
Kosten
Voor het telen van een gewas zijn er relatief veel kosten aan verbonden. Om een gewenste productie te
behalen zal er veel zorg nodig zijn. Zeker bij gewassen die hier oorspronkelijk niet groeien. Gewassen die hier
van nature al voorkomen zullen vaak minder kosten hebben, deze soorten score dan ook hoog op dit aspect.
De teelt kosten van de landbouwgewassen zijn in tegenstelling tot inheemse soorten wel bekend, voor deze
soorten is dit dan ook bepalend voor de score. Hoe hoger de score hoe lager de kosten zijn.
Geografisch
Het aspect geografisch geeft weer in hoeverre de soort inpasbaar is in het landschap van Nieuwkoop. Hoe
minder droge stof een soort produceert per hectare hoe meer oppervlakte er ook nodig is. Er wordt dus
gestreefd naar een hoog rendement op een klein oppervlakte. Net als de opbrengst wordt hier dan ook naar de
droge stof per hectare gekeken. Hoe hoger de score hoe minder oppervlakte er nodig is.
Werkgelegenheid
Het aspect werkgelegenheid geeft aan of de productie van een bepaald soort voor veel werkgelegenheid zorgt.
Om de economie in Nieuwkoop te bevorderen is dit een interessant aspect.
Over het algemeen score de soorten op hetzelfde niveau omdat de werkzaamheden ook soortgelijk zijn. De
planten die hier van nature voorkomen hebben echter minder onderhoud nodig. Hoe hoger de score hoe meer
werkgelegenheid het oplevert.
Technisch
De Biobased Economy is een relatief nieuwe ontwikkeling waarbij de techniek vaak nog niet heel ver is
gevorderd. Dit verschilt sterk per soort. Sommige installaties zijn verder ontwikkeld dan andere. Het gaat hier
echter wel over de huidige techniek binnen Nederland. Het kan zo zijn dat sommige soorten in grote
hoeveelheden al worden toegepast in het buitenland maar nog niet in Nederland. Hoe hoger de score hoe
beter het kan worden toegepast in Nederland.

13

3. Gebiedsinventarisatie
3.1 Ligging van het gebied
Ten eerste zal er duidelijkheid moeten worden gecreëerd over de ligging van het gebied en de
omgevingsfactoren. Dit geeft een indicatie weer hoe een Biobased Economy kan worden toegespitst op de
ruimtelijke inpasbaarheid en economische haalbaarheid van de gemeente Nieuwkoop. Daarbij moet duidelijk
worden hoe Nieuwkoop geografisch gelegen is in Nederland waaruit ook de fysische geografische regio kan
worden bepaald. De gemeente Nieuwkoop is gelegen op het kruispunt van de drie provincies Noord-Holland,
Zuid-Holland en Utrecht en maakt deel uit van de Rijnstreek (zie fig. 2).

Figuur 2. Geografische ligging van de gemeente Nieuwkoop, kruispunt van drie provincies en onderdeel van de
regio Rijnstreek.
De regio Rijnstreek is een samenwerking van gemeentes die langs de Rijn liggen en streven naar een integrale
samenwerking om de ruimtelijke kwaliteit van dit rivierengebied te verbeteren. Daarnaast is er ook
samenwerking met de aangrenzende gemeentes. Aangezien het landschap in de gemeentes sterk verbonden
zijn, is dit van groot belang. Om een optimale Biobased Economy te realiseren in Nieuwkoop zal er
hoogstwaarschijnlijk ook gekeken moeten worden buiten de gemeentegrenzen. Het gaat hier om zes
gemeentes: Ten noorden van Nieuwkoop ligt de gemeente Uithoorn, ten noordoosten gemeente de Ronde
Venen, ten zuidoosten gemeente Woerden, ten zuiden gemeente Bodegraven, ten zuidwesten gemeente
Alphen aan de Rijn en tenslotte ten westen ligt de gemeente Kaag en Braasem (zie fig. 2.) (structuurvisie
Nieuwkoop 2040). Nieuwkoop ligt in het midden van de Hollandse Plassen. Binnen de gemeente grenzen liggen
de Nieuwkoopse Plassen en Langeraarse Plassen en op niet al te grote afstand de Reeuwijkse Plassen, de
Kagerplassen en de Westeinderplassen. Het oppervlakte aan water in en rond om Nieuwkoop biedt kansen op
het gebied van Biobased Economy, geschikte soorten als riet en diverse algen komen hier dan ook voor. Het
veenweidelandschap bestaat uit smalle kavels en sloten, afgewisseld door grote droogmakerijen omringd door
ringdijken en kaden. De ontstaansgeschiedenis is nog steeds goed herkenbaar. Hoogteverschillen zijn zichtbaar
tussen het bovenland en de diepe bodem van de droogmakerijen. Hoogteverschillen zijn ook zichtbaar tussen
boezempeil en polderpeil van het water. Wanneer er specifiek plantensoorten voor een Biobased Economy
worden gekweekt, zal er rekening met de locatie moeten worden gehouden (www.nieuwkoop.nl).
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3.2 Potentiële natuurlijke vegetatie
Wanneer de menselijke invloed geheel wordt uitgeschakeld op een bepaald gebied, zal er spontane vegetatie
ontstaan die hier van nature voorkomt. Deze vegetatie wordt de Potentiële Natuurlijke Vegetatie genoemd. De
potentiële natuurlijke vegetatie wordt bepaald door omgevingsfactoren zoals bodem, grondwater en klimaat.
Aan de hand van de Potentiële Natuurlijke Vegetatie kan bepaald worden welke soorten planten en bomen in
Nieuwkoop thuis horen. Zo kan er achterhaald worden of geschikte boom- en plantsoorten gekweekt kunnen
worden voor een Biobased Economy. Nieuwkoop behoort tot de fysische geografische regio van het Noordelijk
veengebied, bestaande uit laagveen met plassen en droogmakerijen. Langs de randen van de voormalige
Zuiderzee is een dunne laag klei op het veen afgezet dat nog steeds terug te vinden is, zoals in Nieuwkoop. Ook
zijn er lagen met jong rivierklei te vinden in de gemeente Nieuwkoop. Op de bodemkaart van Nieuwkoop is
duidelijk te zien welke bodemsoorten aanwezig zijn. Ook is er op de kaart aangegeven welke
grondwatertrappen aanwezig zijn in het gebied. Er is te zien dat er over het algemeen een hoge
grondwaterstand heerst in het gebied. De grondwatertrappen I en II komen het meest voor. In het midden van
Nieuwkoop op de zeekleigrond komen echter lagere grondwaterstanden voor, het gaat hier om de
grondwatertrappen III tot V (Zie fig. 3).
Uit de bovenstaande gegevens komt er naar voren dat de volgende Potentiële natuurlijke vegetaties in
Nieuwkoop thuis horen:
Zeekleigronden:
 Essen-iepenbos
Niet direct onder invloed van grondwater G.V.G > 40 cm m.v
 Elzenrijk Essen-iepenbos
Onder invloed van grondwater G.V.G > 40 cm m.v
Varaard veen:
 Elzen-eikenbos
Veraard veen, sterk ontwaterd veen G.V.G 10-40 cm m.v

Figuur 3. Bodemkaart van de gemeente Nieuwkoop met het bijbehorende bodemtype en grondwatertrappen.
De grondwatertrap is uitgedrukt in centimeters onder het maaiveld. De GHG staat voor de Gemiddelde Hoogste
Grondwaterstand en de GLG voor de Gemiddelde Laagste Grondwaterstand. (www.bodemdata.nl).
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Soorten die bij de drie bosgemeenschappen behoren zijn hieronder weergegeven in een tabel (Fig.4)

In de tabel is te zien dat op de zeekleigronden naar verwachting de es dominant aanwezig zal zijn.
Naast de es komt de gladde iep ook veel voor in het gebied. Wilgen komen hier ook van nature voor.
De wilg behoort tot de categorie korteomloophout. Dit zijn snelgroeiende soorten die makkelijke te
oogsten zijn en waarvan het snoeisel kan dienen als energiebron of als vezels voor plaat- of papier
industrie. De populier die soortgelijke eigenschappen heeft als de wilg, komt alleen in het Elsenrijk-EssenIepenbos voor. Op het veraarde veen gronden komen geen wilgen voor maar wel populieren. In paragraaf 3.4
zal duidelijk worden welke plantsoorten op deze bodems thuis horen. (www.inbo.be, 21-03-2013)

Gladde iep
Zoete kers
Es
Zwarte populier
Schietwilg
Kraakwilg
Zomereik
Hulst
Zwarte els
Ruwe berk
Wilde lijsterbes
Ratelpopulier
Zachte berk
Hazelaar
Eenstijlige meidoorn
Aalbes
Gelderse roos

Zeekleigronden
Essen-Iepenbos
4
2
5
p
p
2
3
3
2
3

Zeekleigronden
Elzenrijk-Essen-Iepenbos
3
5
3
2
p
2
3
3
2
2

Veraard veen
Elzen-eikenbos
3
5
2
3
3
3
3
2
-

Figuur 4. Overzicht van het voorkomen van de drie bosgemeenschappen die tot de potentiële natuurlijke
vegetatie behoren van Nieuwkoop. De es en de zomereik zijn de meest dominante soorten ion het gebied, De
gladde iep komt ook frequent voor.
5
4
3
2
1
p
Figuur 5. Toelichting figuur 4.

Zeer frequent en vaak dominant
Frequent, maar meestal niet dominant
Matig frequent, meer verspreid
Weinig tot vrij weinig
Zeer weinig
Pioniersoort
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3.3 Productie Biobased reststromen in nieuwkoop
In de gemeente nieuwkoop zijn verschillende bedrijven die betrokken kunnen worden bij de Biobased
Economy. Deze bedrijven produceren reststromen die voor het bedrijf zelf niet nuttig meer zijn maar die als
biomassa kunnen dienen voor Biobased processen.
Biomassa kan verdeeld worden in verschillende categorieën:
 Houtachtig;
 Groen;
 Knollen en vruchten;
 Mest;
 Bagger.
(BiobasedEconomy.nl, 1, z.j.; BiobasedEconomy.nl, 2, z.j.)
De milieudienst West-Holland heeft in oktober 2011 een onderzoek gepresenteerd waarin zij inventariseren
welke biomassa stromen per gemeente in Holland Rijnland worden geproduceerd. In de gemeente nieuwkoop
zijn verschillende bedrijven die deze biomassa produceren en dus betrokken kunnen worden bij een Biobased
Economy (Milieudienst West-Holland, 2011).
In totaal wordt de biomassa gewonnen:
Biomassa per sector
Beheer openbare ruimte
Huishoudelijk afval
Natuurbeheer
Veeteelt
Reststromen akker- en tuinbouw
Overige bedrijven
Figuur 6. Tabel biomassa per sector
Biomassa per categorie
Mest
Natte biomassa
Gras
Houtachtige stomen
Figuur 7. Tabel biomassa per categorie

Ton natte stof per jaar in 2011
4.158
5.111
7.488
225.496
8.463
366

Ton natte stof per jaar in 2011
196.306
12.040
39.554
3.182

Houtachtige biomassa
Houtachtige biomassa komt van hout, stro, riet, en dergelijke en is gemakkelijk op te slaan. Enkele
bedrijfstakken en activiteiten die deze vorm van biomassa produceren als reststroom zijn:
 Timmerbedrijven omdat zij resthout overhouden;
 Rietdakdekkers en riettelers omdat zij niet al het riet kunnen gebruiken want niet alle riet geschikt is
voor dakdekking;
 Particulieren en bedrijven omdat zij papier en karton weggooien
 Hoveniers omdat zij bomen snoeien
 Natuur- en stadsbeheer omdat hier bomen gesnoeid worden en oever worden bijgehouden
(KVK, z.j.; BiobasedEconomy.nl, 1, z.j.; BiobasedEconomy.nl, 2, z.j.)
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In de volgende tabellen wordt toegelicht hoeveel biomassa er in deze categorie geproduceerd wordt volgens
onderzoek uit 2011 van de milieudienst West-Holland.
Natuurbeheer
Ton natte stof per jaar in 2011
Snoeihout uit bos
532
Huishoudelijk afval
Ton natte stof per jaar in 2011
GFT
3.211
Grof tuinafval
856
Afvalhout (A*/B)**
910
Afvalhout (C)***
134
Figuur 8. Tabel houtachtige biomassa (Milieudienst West-Holland, 2011).
*Klasse A hout: Onbewerkt hout
**Klasse B hout: hardboard, zachtboard, spaanplaat, vezelplaat, geperst hout, gebruikte meubels (geen rotan),
geverfd hout, deuren, kozijnen (zonder glas en aluminium), niet-geïmpregneerde houtafval, sloophout, triplex
en multiplex.
***Klasse C hout: hout bewerkt met stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.
(Philippi, G, z.j.)

Mest
De categorie mest spreekt ook voor zichzelf, deze stoom komt van veehouders. Deze vorm van biomassa wordt
geproduceerd door veehouders en maneges (KVK, z.j. BiobasedEconomy.nl, 1, z.j.; BiobasedEconomy.nl, 2,
z.j.).
Mest
Ton natte stof per jaar in 2011
Rundvee
170.690
Varkens
16.749
Pluimvee
142
Overig
8.725
Figuur 9. Tabel mest (Milieudienst West-Holland, 2011).
Groene biomassa
Onder groene biomassa valt o.a. gras, bladeren, stengels en loof. Dit bederft snel en is dus niet of slechts kort
op te slaan. Voorbeelden van bedrijven en activiteiten die deze reststroom produceren zijn:
 Akker- en tuinbouw, omdat zij restmateriaal overhouden in de vorm van bladeren, stengels en loof;
 Supermarkten, omdat zij onverkochte artikelen overhouden die over de datum zijn of om andere
reden onverkoopbaar;
 Particulieren en bedrijven omdat zij GFT afval produceren;
 Hoveniers omdat zij tuinonderhoud plegen waarbij gesnoeid, geknipt en gemaaid wordt;
 Natuur- en stadsbeheer, omdat hier onderhoud gepleegd wordt waarbij gesnoeid, geknipt en gemaaid
wordt.
(KVK, z.j.; BiobasedEconomy.nl, 1, z.j.; BiobasedEconomy.nl, 2, z.j.)
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Reststromen akkerbouwgewas
Ton natte stof per jaar in 2011
Aardappelenloof
969
Loof van akkerbouw groenten
3
Stro van granen
729
Suikerbietenloof
5.106
Overig
5
Reststromen tuinbouwgewas
Ton natte stof per jaar in 2011
Tuinbouwgroenten (open grond)
982
Overige tuinbouw (open grond)
218
Glastuinbouw
565
Beheer openbare ruimten
Ton natte stof per jaar in 2011
Bermgras
2.533
Maaisel
875
Snoeihout
750
Natuurbeheer
Ton natte stof per jaar in 2011
Natuurgras
6.956
Figuur 10. Groene biomassa (Milieudienst West-Holland, 2011).
Knollen en bollen
In de categorie knollen en vruchten vallen bijvoorbeeld bloembollen, wortels en rozenbottels. Deze stroom kan
bij stadsonderhoud geoogst worden (BiobasedEconomy.nl, 1, z.j.; BiobasedEconomy.nl, 2, z.j.).
Reststromen tuinbouwgewas
Ton natte stof per jaar in 2011
Bloembollen en knollen (opengrond
204
Figuur 11. Knollen en bollen biomassa (Milieudienst West-Holland, 2011).
Bagger
Als laatste kan in de categorie bagger valt wat aan ‘grond’ uit van de bodem van een water opgehaald wordt.
Dit doen baggeraars. Van die bagger kan baggerturf gemaakt worden als dit veenslijk is, een mengsel van
opgebaggerd veen en water (KVK, z.j.; Klein, z.j.)
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3.4 Plantsoorten met potentie
Naast het gebruik van reststromen die geproduceerd worden in Nieuwkoop, kan er ook direct op de natuur
Biobased Economy worden toegepast. Hieronder wordt per plantensoort toegelicht of deze van nature
voorkomt en/of ook daadwerkelijk geteeld kan worden in de gemeente Nieuwkoop. De plantensoorten zijn
opgedeeld in vier hoofdgroepen die overeenkomsten met elkaar vertonen (zie figuur 12). De eigenschappen
van de plantensoorten zijn overzichtelijk weergegeven in tabellen. Deze eigenschappen laten zien laten zien in
welke mate de soort voor kan komen in Nieuwkoop.
Landbouwgewassen
Wintertarwe
Mais
Aardappelen
Suikerbieten

Grassen
Aquatische soorten
Engels raaigras
Algen
Sorghum
Zeewier
Bamboe
Miscanthus
Riet
Figuur 12. Overzicht van de verschillende groepen planten en bomen die geschikt zijn voor
Biobased Economy.

Afkomst
Bodemtype

Gewassen
Cichorei
Koolzaad
Purgeernoot

Winter tarwe
Gedomesticeerd

Landbouwgewassen
Maïs
Aardappelen
Gedomesticeerd
Gedomesticeerd

suikerbieten
Gedomesticeerd

Vrijwel alle
grondsoorten
Voedselrijk
Zonnige plaatsen
vochtige grond
Akkers
Ja

Vrijwel alle
grondsoorten
Voedselrijk
Zonnige plaatsen
Droge gronden
Akkers
Ja

Vrijwel alle
grondsoorten
Voedselrijk
Zonnige plaatsen
Vochtig
Akkers
Ja

Vrijwel alle
grondsoorten
Voedselrijk
Zonnige plaatsen
Matig vochtig
Akkers
Ja

Voedselrijkdom
Lichtbehoefte
Vochtgehalte
Groeiplaats
Aanwezig in
Nieuwkoop
Figuur 13. Overzicht van de eigenschappen van de landbouwgewassen.

Landbouwgewassen:
De focus in Nieuwkoop is gericht op het telen van sierplanten, landbouwgewassen worden hier echter ook
aangetroffen. Uit de tabel is te zien dat Nieuwkoop beschikt over vier landbouwgewassen die gebruikt kunnen
worden in een Biobased Economy. Er kan dus gezegd worden dat de soorten potentie hebben op het gebied
van Biobased Economy in Nieuwkoop omdat ze al in het gebied aanwezig zijn. Om de soorten in stand te
houden vindt er veel bewerking plaats. De soorten zijn namelijk gekweekt op akkers en komen hier
oorspronkelijk niet vandaag. In Nederland wordt vooral tarwe, maar op beperkte schaal ook gerst, rogge en
haver verbouwd. Door de hoge opbrengst is tarwe de meest geteelde graan in Nederland, om deze reden is er
enkel gefocust op tarwe. (www.kennisakker.nl). Maïs is een snelgroeiend akkerbouwgewas en is afkomstig uit
Midden-Amerika. Het is een tropisch gewas waardoor de meeste soorten in Nederland niet goed rijpen. In
Nederland wordt daarom voornamelijk voedermaïs en energiemaïs geteeld. Op sommige plekken in
Nieuwkoop waar het grondwater hoog staat zal de teelt van maïs dan ook niet kunnen. In Nieuwkoop zal dit op
sommige delen daarom een probleem zijn waar het grondwater dicht aan het oppervlakte ligt.
(www.maisadvies.nl)
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Gewassen
Cichorei
Koolzaad
Afkomst
Inheems
Inheems
Bodemtype
Kalkrijke en vaak verdicht
Omgewerkte grond;
bodem; zavel, klei en
zand, leem, zavel en klei
puin
Voedselrijkdom
Matig voedselrijke tot
Voedselrijk
voedselrijke
Vrijwel alle grondsoorten
Lichtbehoefte
Zonnige plaatsen
Zonnige plaatsen
Vochtgehalte
Matig droog tot vochtig
Vochtig
Groeiplaats
Graslanden, bermen,
Braakliggende grond,
wegranden, langs
waterkanten, ruderale
spoorwegen,
plaatsen, bermen en
braakliggende grond,
dijken en langs
akkers en puin
spoorwegen
Aanwezig in Nieuwkoop
Ja
Ja
Figuur 14.Overzicht van de eigenschappen van de gewassen. (wilde-planten.nl)

Purgeernoot
Uitheems
Vrijwel alle grondsoorten

Voedselarm
Zeer droog
Zeer droge gronden
Ruigte gebieden,
woestijn

Nee

Andere gewassen
Cichorei en koolzaad zijn twee gewassen die allebei inheems zijn en ook aanwezig zijn in het gebied van
Nieuwkoop. Het habitat is geschikt voor deze twee soorten, ze komen er dan ook algemeen voor. Koolzaad is
ook een soort dat goed geteeld kan worden. Purgeernoot is een uitheems soort dat zich niet kan handhaven in
Nieuwkoop. Het heeft een warm en droog klimaat nodig. Deze plant is dus zeer lastig aan te planten in
Nederland. Ondanks dat de plant meer energie oplevert dan kerosine, is het een soort die geen potentie heeft
voor een Biobased Economy in Nieuwkoop. (www.vlaams-haiti-overleg.be).

Grassen
Afkomst
Bodemtype

Engels raaigras
Inheems
vooral op klei,
maar ook op
zand en veen

Sorghum
Inheems
Omgewerkte
grond;
Vrijwel alle
grondsoorten
Voedselrijk

Bamboe
Uitheems
Vrijwel alle
grondsoorten

Zonnige
plaatsen tot
halfschaduw
Vochtig

Voedselrijkdom

Voedselrijk tot
zeer voedselrijk

Lichtbehoefte

Zonnige
plaatsen

Zonnige plaatsen

Vochtgehalte

Vochtig tot
matig droog

Vochtig

Groeiplaats

Grasland
bermen,
wegranden,
omgewerkte
grond, dijken,

Bermen,
wegranden,
rivierstrandjes en
bij
graanverwerkende
fabrieken
Ja

Voedselrijk

Tuinen, parken
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Figuur 15.Overzicht van de eigenschappen van de grassen. (wilde-planten.nl)
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Grassen
De bovenstaande grassen komen allemaal voor in Nieuwkoop. Bamboe en Miscanthus zijn uitheemse soorten
die enkel in tuinen en parken voorkomen op beperkte schaal. Bamboe is een van de snelst groeiende soorten
van de wereld, hierdoor kan er veel geoogst worden op een klein oppervlakte voor een eventueel Biobased
Economy. Bamboe en misccanthus zijn echter soorten die hier niet oorspronkelijk thuis horen, om de soorten
te kweken zal er veel bodembewerking plaats moeten vinden. Engels raaigras, sorghum en riet zijn soorten die
wel oorspronkelijk thuis horen in Nieuwkoop. Sorghum is een soort dat niet talrijk aanwezig is, in tegenstelling
tot engels raaigras en riet. Deze soorten komen aanzienlijke veel voor in het gebied. De grote hoeveelheid
engels raaigras heeft Nieuwkoop te danken aan de voedselrijke grond als gevolg van de landbouw. Nieuwkoop
heeft over het algemeen een hoge waterstand, daarnaast bevat het gebied veel plassen. Dit samen creëert een
geschikt biotoop voor riet.

Afkomst

Aquatische soorten
Leefomgeving
Bijzonderheden

Groene algen

Zoet en zout water

Roodwieren
Kiezelwieren

Zout en zoet water
Zoet en zout water

Bruinwieren
Goudwieren

Zout water
Zoet, enkele gevallen
zout water
Zoet, enkele gevallen
zout water

Geel-groene wieren

Deze algen bevatten hetzelfde
bladgroen als landplanten, bevatten
veel eiwit en kunnen onder stress
zetmeel en olie in de cel opslaan
Rijk aan vitaminen en eiwitten
Kiezerwieren produceren vooral olie
die ze in de cel opslaan. Produceert
de meeste biomassa op aarde.
-

Nannochloropsis komt voor in zout
water en is een snelgroeiende soort.
Deze alg bevat veel olie. Aantrekkelijk
voor het winnen van biodiesel.
Blauwalgen
Zoet en zout water, maar Kan onder bepaalde omstandigheden
ook in de grond, op
gif produceren en de waterkwaliteit
rotsen, takken en
aantasten. Blauwalgen slaan voedsel
boomstammen
op als zetmeel terwijl de cel voor
meer dan de helft uit eiwit kan
bestaan. De soort Spirulina wordt
wereldwijd gekweekt en vooral
toegepast als voedingssupplement.
Figuur 16. Overzicht van de eigenschappen van de algen. (Hans Wolkers e.a)

Aanwezig in
Nieuwkoop
Ja

Ja
Ja

Nee
Ja
Ja

Ja

Algen
De kweek van microalgen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de samenleving.
Algen zijn niet alleen in te zetten voor de milieuvriendelijke productie van grondstoffen, maar ook als
afvalverwerker. Ze gebruiken voornamelijk CO2 uit afvalstoffen om de groei te bevorderen. Hierbij zetten ze
dus afvalstoffen om in bruikbare grondstoffen. De algencel bevat veel nuttige stoffen waardoor ze speciaal
voor een bepaald doel gekweekt kunnen worden. Ook bevat Nieuwkoop al een groot aandeel aan algen.
Twintig procent van Nieuwkoop bestaat uit water. Daarnaast maakt Nieuwkoop deel uit van de Hollandse
plassen, een groot netwerk van waterlichamen (structuurvisie Nieuwkoop 2040). Hier zijn veel algen te vinden
van nature. Dit zou een kans kunnen bieden voor een bijdrage aan een Biobased Economy. Voldoende toevoer
van licht, kooldioxide en mineralen en afvoer van zuurstof is essentieel voor een productieve groei. Voor de
Biobased Economy zijn diverse soorten algen interessant. In figuur 16 zijn de algemene hoofdgroepen
opgesomd. Sommige groepen bevatten meer waardevolle bestandsdelen dan andere. Zo produceren
groenalgen, kiezelwieren en geelgroene algen grote hoeveelheden olie die ze in hun cel opslaan. Bij de
geelgroene alg gaat het voornamelijk om de soort Nannochloropsis, dit soort leeft echter in zout water. De
groenalgen en de kiezelwieren komen wel in zoet water, ze komen dan ook allebei voor in Nieuwkoop. De
groenalgen en de blauwalgen kunnen ook goed toegepast worden als voedingsupplement. (Hans Wolkers e.a)
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Geschiktheid Nieuwkoop
Uit de inventarisatie naar de bodemgeschiktheid van de verschillende Biobased Economy soorten komt naar
voren dat de volgende soorten kunnen gedijen in Nieuwkoop: algen, koolzaad, wilgen, riet, Engels raaigras en
cichorei. Deze soorten hebben dus potentie op het gebied van Biobased Economy in Nieuwkoop aangezien
deze planten hier al staan en de bodem geschikt is om deze soorten in grote hoeveelheden te kweken. Dit is
financieel gezien aantrekkelijker dan wanneer de bodem moet worden aangepast om een gewas te kunnen
houden. De biotopen van Nieuwkoop zijn minder geschikt voor de soorten Sorghum, bamboe, maïs en
aardappelen, deze kunnen hier echter wel groeien. Maïs en aardappelen worden hier al kunstmatig gekweekt
in het gebied waardoor dit wel soorten zijn die potentie hebben voor een Biobased Economy in Nieuwkoop. De
purgeernoot, miscanthus, zeewier, tarwe en suikerbiet zouden hier vrijwel niet kunnen groeien. Maar ook hier
geldt dat de soorten tarwe en suikerbieten al in het gebied worden gekweekt waardoor de soorten geschikt
kunnen zijn. De miscanthus en de bamboe komen wel voor in het gebied als populaire tuinplant. Maar voor
productie zullen de soorten minder geschikt zijn in Nieuwkoop. De soorten in figuur 17 hebben dus de beste
inpasbaarheidmogelijkheden in Nieuwkoop. Het is echter nog niet bekend of deze soorten ook daadwerkelijk
geschikt zullen zijn om in Nieuwkoop als Biobased Economy gewas te houden. Dit zal verder worden toegelicht
in de analyse.

Geschikt in Nieuwkoop
Niet geschikt in Nieuwkoop
Tarwe
Sorghum
Maïs
Bamboe
Aardappelen
Purgernoot
Cichorei
Miscanthus
Koolzaad
Zeewier
Engels raaigras
Riet
Wilg
Populier
Algen
Figuur 17. Soorten met potentie die geschikt kunnen zijn in Nieuwkoop
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4. Resultaten
De resultaten zijn ingedeeld in drie categorieën; Biobased activiteiten, reststromen en biomassa. Bij de drie
categorieën is er een top 3 tot stand gekomen door verschillende elementen binnen de categorieën met elkaar
te vergelijken.
Hieronder staan de resultaten per categorie weergegeven. Van elke categorie staat beschreven wat de top drie
is met daarna vervolgens de top drie uitgewerkt. De complete resultaten staan in de bijlagen evenals de
tabellen waarin de scores verwerkt zijn.

4.1 Biobased Activiteiten
In de categorie Biobased activiteiten staat Aquaponics in kassen op één. Op twee staat het Plant-e systeem en
op de derde plaats cellulose vezel productie. Meer informatie over biogas productie en de overige activiteiten
en de tabel is te vinden in bijlage 1.
Aquaponics in kassen scoort op bijna alle elementen goed, behalve op techniek. Een belangrijk punt is het feit
dat het toe te passen is in bestaande kassen, waardoor het hoog scoort op geografisch en horizonvervuiling.
Het Plant-e systeem scoort ook laag op techniek, omdat het vrij nieuw is. Deze nieuwigheid zorgt ook voor een
lage score bij opbrengt, omdat nog niet zeker is wat nou de opbrengst zal zijn. Een uitschieter bij deze activiteit
is dat het overlast vrij is.
Op de derde plaats vinden we cellulose vezel productie. Cellulose vezels scoort hoog op kosten, omdat de
productie van cellulose vezel isolatiemateriaal een stuk goedkoper is dan regulier isolatiemateriaal.

4.1.1 Aquaponics in kassen
Op nummer één staan de Aquaponics. Het enige wat aan dit idee niet
‘Biobased’ is, is het toevoegen van vissenvoer. Wat wel ‘groen’ is aan
aquaponics is dat er sprake van meervoudig ruimtegebruik omdat er
meerdere etages in een stellage gemaakte kunnen worden.
In de gemeente Nieuwkoop zijn plannen op nieuwe kassen te
bouwen. In dit nieuwe kassengebied kunnen dus enkele kassen
komen waar aquaponics in staan. Het gebied heeft namelijk al de
juiste bestemming in het bestemmingsplan.
De aquaponics leveren minimaal evenveel op als de gewone teelt. Er
wordt zelfs beweerd dat de opbrengst zelfs hoger is. Omdat de
techniek nog in ontwikkeling is kan dit niet gegarandeerd worden.
Omdat het voor telers dus nog risico’s met zich mee brengt kunnen
kassen met aquaponics een proefproject van de gemeente worden.
Wat ook kan is dat de gemeente glastuinbouwers aanmoedigt en
steunt bij de keuze voor aquaponics in de nieuwe kassen.

Figuur 18. Aquaponics in kassencomplex
(www.whenshtf.com)

Het sfeerbeeld is dus een kassencomplex, met daarin de aquaponics (figuur 18). In de toekomst kan er dan
uitbreiding plaats vinden van de toepassing van Aquaponics. Het concept richt zich nu vooral op het
meervoudig ruimte gebruik en een hogere teeltopbrengst. Echter kan er ook de keuze gemaakt worden om ook
vissen te kweken in de vijvers onderin de Aquaponic. De visser zijn immer nodig voor de kringloop en op die
manier zal het gebruik van de Aquaponic geoptimaliseerd worden.
Met het oog op duurzaamheid en Biobased toepassingen kan er tijdens de eventuele keuze voor een nieuw
kassencomplex ook gedacht worden om deze kassen zelfvoorzienend te maken. Om Aquaponics in kassen toe
te passen zal er in de kassen een minimaal klimaat (22-30 graden) moeten heersen. Het zou natuurlijk zonde
zijn als hier dan fossiele brandstoffen gebruikt gaan worden, dit zou het geheel niet meer Biobased maken. Er
kan gedacht worden aan het gebruik van zonnepanelen of het plaatsen van een vergistinginstallatie. In deze
installatie kan gebruik gemaakt worden van de substraatbedden uit de Aquaponics en het restafval na de
productie van groentes. Echter zal een vergistinginstallatie alleen rendabel zijn wanneer het kassencomplex op
grottere schaal wordt uitgevoerd.
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Figuur 18. Cyclus van de Aquaponics (www.
mediamatic.com)

Figuur 19. Grafische weergave Aquaponic toren (www. elsengel.com)
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SWOT Aquaponics in kassen
Sterktes


De teeltopbrengst van een aquapontic is
hoger dan van volle grondteelt



De kosten kunnen met 1.5 tot 7%
gereduceerd worden



Het gebruik van Aquaponics geeft geen
overlast voor de omgeving

Zwaktes



Kansen

De techniek is echter nog niet zo ver dat het
op grote schaal gedaan wordt.
Het houden van vissen brengt meer en
nieuwe regels met zich mee waar een
glastuinbouwer niet bekent mee is

Bedreigingen



Het wordt nog niet vaak op grote schaal
toepast, mogelijkheden voor projectvorm



Het is onbekend of er voldoende draagvlak is
onder ondernemers



Er zijn plannen voor het bouwen van nieuwe
kassen



Het houden van vissen moet nog rendabel
gemaakt worden.



Mogelijkheden om viskweek samen te
voegen met het telen van groentes



Vissen kunnen ziek worden.

Figuur 20. SWOT analyse Aquaponics uitgevoerd in kassen.
Sterktes: De opbrengst van een Aquapontic blijkt hoger dan in volle grondteelt, tevens kunnen de totale kosten
ten opzichte van traditionele teelt gereduceerd worden met 1.5 tot 7%. Tevens geeft het gebruik van
Aquapontics geen overlast voor de omgeving in de vorm van bijvoorbeeld stankoverlast of horizonvervuiling.
Zwaktes: Het gebeurt nog niet op grote schaal.
Kansen: Aquapontics worden wel op grote schaal toegepast, maar hier zijn maar enkele voorbeelden van, het
concept is nog geheel nieuw. De gemeente Nieuwkoop kan hier fungeren als pionier door het toepassen van
aquaponics in bijvoorbeeld een projectvorm met verschillende ondernemers of onderzoek bureaus. Er zijn
plannen voor het bouwen van een nieuw kassengebied. Hiermee worden gelijk mogelijkheden gecreëerd voor
de uitvoering. Aquaponics kan namelijk het beste worden uitgevoerd in een nieuw kassencomplex. Er zijn
mogelijkheden om viskweek samen te voegen met het telen van groentes. Er is nog niet bekend welke
vissoorten er gekweekt zouden kunnen worden in de visvijver welke zich aan de onderzijde van de Aquaponic
bevind. De Aquaponic heeft zich in eerste instantie gericht om het creëren van meer oppervlakte en het
vormen van een kringloop, maar wellicht behoord viskweek ook tot de mogelijkheden.
Bedreigingen: Het is onbekend of er voldoende draagvlak is onder ondernemers. Er is in de gemeente wel een
kassencomplex aanwezig welke volledig zelfvoorzienend is. Het is echter de vraag of er vanuit de ondernemers
interesse is om te gaan telen op de aquaponics.
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4.1.2 Plant-e
Op de tweede plaats staat plant-e. Planten leveren
hierbij energie, en zorgen daarmee voor
elektriciteit (figuur 6.2).
De gemeente Nieuwkoop kenmerkt zich door de
grote hoeveelheid groen. Het idee is om te
beginnen met een klein project in Nieuwkoop als
uithangbord kan figureren. Als het project
succesvol is kunnen er altijd projecten volgen.
Een project zou bijvoorbeeld het verlichten van
één straat kunnen zijn met behulp van E-plant. Of
een uitkijktoren of er kan een oplaadpunt
gemaakt worden voor mobieltjes. De plant-e
elektroden kunnen in een moeras gehangen
worden of op een groen dak geplaatst worden. bij dat
laatste kan een klein deel van het huishouden draaien,
op de energie die gewonnen wordt uit het eigen groene
dak.

Figuur 21. kringloop energie opwekking met plant-e
(www. gelderland.nl)

Over deze ontwikkelingen is verder nog weinig bekend. Het wordt nog niet op grote schaal toegepast. De
gemeente Nieuwkoop is dus als het ware een pionier bij het opzetten van een dergelijk project. Er liggen ook
nog behoorlijk wat mogelijkheden in het Nieuwkoopseplassen-gebied. Hier zijn behoorlijk wat bestaande
moerasvegetaties aanwezig waar plant-e gemakkelijk kan worden toegepast. Hier dient men wel rekening te
houden met wet- en regelgeving.
Vooralsnog is er bekend dat het niet schadelijk is voor de omgeving doordat een maar een laag voltage
ontstaat bij de winning van de energie. Het streefbeeld bij E-plant is dus allereerst te starten met een klein
project, in de gemeente Nieuwkoop. Als het succesvol blijkt kan het vervolgd worden met een uitbreiding of
een aantal grotere projecten, in bijvoorbeeld de Nieuwkoopseplassen. Het vooraf niet te bepalen of een gebied
afgesloten zou moeten worden voor bijvoorbeeld recreatie. Echter zijn er al beschermde gebieden aanwezig
welke nu ook al niet toegankelijk zijn. Er zal dus nog een afweging gemaakt moeten worden of er kans bestaat
dat er bijvoorbeeld schade wordt toegebracht aan de installatie. Wellicht kan deze zo toegepast worden dat
het buiten bereik van bezoekers blijft.

Figuur 22. Kringloop energie opwekking met plante (www. gelderland.nl)
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SWOT Plant-e

Sterktes





Het is nagenoeg onzichtbaar toe te
passen
Er is weinig ruimte voor nodig
Kansen
Het is voornamelijk toe te passen bij
bestaande moerasvegetaties
Straatverlichting door plant-e van stroom
laten voorzien

Zwaktes



De opbrengst is nog onbekend
De gevolgen voor het ecosysteem zijn
nog onbekend
Bedreigingen



De toepasbaarheid op grote schaal is nog
onbekend
Er moet toestemming komen van
beheerder van natuur om de plant-e
installatie te plaatsen



Figuur 23. SWOT analyse plant-e
Sterktes: Het is na genoeg onzichtbaar toe te passen, het grootste deel van de installatie bevind zich onder het
wateroppervlak. Het toepassen van plant-e is overlast vrij, het zal geen nadelige gevolgen hebben voor de
omgeving. De elektriciteit die wordt opgewekt, heeft een laag voltage en is daardoor niet gevaarlijk voor mens
of dier. Er hoeft geen ruimte gecreëerd te worden voor het neerzetten van een installatie, het grootste deel
van de installatie bevindt zich in het water.
Zwaktes: Het is nog niet bekend welke hoeveelheid elektriciteit er gewonnen kan worden en wat de gevolgen
voor een ecosysteem zijn.
Kansen: Het is voornamelijk toe te passen bij bestaande moerasvegetaties welke voldoende aanwezig zijn
binnen de gemeente. Straatverlichting welke zich bevinden aan de slootkanten door plant- e voorzien van
stroom lijkt tot de mogelijkheden te behoren. Er zijn immers al experimenten uitgevoerd door Wageningen
waar een lamp kon branden door middel van een kamerplant.
Bedreigingen: De toepasbaarheid op grote schaal is nog onbekend. Tot nu toe is plant-e alleen nog toegepast
in een kleinschalige projectvorm. Het is dus moeilijk te voorspelen of zich problemen voor zullen doen bij
toepassing op grote schaal.

28

4.1.3 Cellulosevezel
Op nummer drie staat cellulosevezel. Voor deze toepassing is behoorlijk wat aanvoer nodig van grondstoffen,
en een behoorlijke ruimte voor een installatie. Deze installatie zal dus gebouwd moeten worden aan de rand
van een dorp of op een industrieterrein om horizonvervuiling en overlast te beperken. Aanvoer van
grondstoffen is geen probleem, er zijn voldoende reststromen aanwezig. De verwerking van de reststromen
van bijvoorbeeld snoeiafval kunnen verwerkt worden tot bouwmaterialen. Rondom de installatie zal voldoende
geschikte infrastructuur aanwezig moeten zijn voor de aanvoer van de reststromen, bij het kiezen van een
locatie lijkt een industrieterrein dus zeer geschikt.
Met de productie van cellulosevezel kunnen gevelplaten gemaakt worden (het kan ook gebruikt worden voor
papier, karton en textiel). Deze gevelplaten zijn bijna niet van hout te onderscheiden en vormen uiteindelijk
een heel duurzaam gebruiksproduct. Het bedrijf Nova Lignum produceert momenteel al verschillende
bouwmaterialen uit natuurlijke grondstoffen.
De gemeente Nieuwkoop kan er voor kiezen om een installatie te plaatsen om na het verwerken van het
snoeiafval ook direct gevelplaten te ontwikkelen. Hier is wel voldoende ruimte voor nodig.
Er kan daarom ook gekozen worden voor het vervaardigen van alleen de cellulosevezel en deze binnen de
gemeente weer te leveren aan al bestaande bedrijven voor de verwerking tot een eindproduct.

Uniek eigenschapen Nova Lignum gevelplaten;











Recyclebaar
Geen olie-gerelateerde of chemische toevoegingen, maar natuurlijke
grondstoffen
Extreem brandveilig
Waterstabiel
Niet-rottend
Lange levensduur
Kleurvast
Goed verwerkbaar
Figuur 24. Nova Lignum gevelplaten (www.
Geen silica

novalignum.nl)
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SWOT Cellulose vezel productie
Sterktes
 Grondstoffen zijn in voldoende mate
aanwezig
 Reductie van het gebruik van chemische
stoffen
 De techniek is ver ontwikkeld
Kansen
 Voor veel verschillende doeleinden
bruikbaar

Zwaktes
 Voor het vervaardigen van een
gebruiksproduct is een grote installatie
nodig

Bedreigingen
 Het isolatiemateriaal en de gevelplaten
die nu in gebouwen zitten worden niet
zo snel vervangen
 Als er weinig gebouwd wordt is er ook
een lage behoefte aan cellulose vezel
producten

Figuur 25. SWOT analyse cellulosevezel
Sterktes: In de gemeente zijn voldoende grondstoffen aanwezig voor de productie van cellulosevezel. Er zijn
vele reststromen o.a. het snoeiafval van natuurbeheer welke geschikt is voor het produceren van
cellulosevezel. Er zal een afname zijn van het gebruik van chemische stoffen voor het produceren van
verschillende soorten grondstoffen. Het gebruik van deze natuurlijke grondstof zal ervoor zorgen dat het milieu
minder belast word. Tevens worden de reststromen nuttig gebruikt in plaats van bijvoorbeeld verbrand. De
techniek voor het produceren van cellulosevezel is al ver ontwikkeld, het wordt al jarenlang gebruikt voor de
productie van bijvoorbeeld cellofaan. De techniek blijft in ontwikkeling en er blijven dus nieuwe
toepassingsmogelijkheden bijkomen.
Zwaktes: Voor het vervaardigen van een gebruiksproduct, bijvoorbeeld bouwmateriaal, is een grote installatie
nodig. Dit vormt een nadeel. Binnen de gemeente zijn waarschijnlijk wel mogelijkheden om dit uit te voeren
binnen een industriegebied. Ook kan er de keuze gemaakt worden alleen de vezel zelf te produceren en de
vervaardiging van een product uit te besteden bij een ander bedrijf binnen de gemeente. Ook is het vooraf
moeilijk te bepalen of de productie van de cellulosevezel overlast vrij zal verlopen. Er zou bij de verwerking van
het snoeiafval geluidsoverlast kunnen ontstaan. Dit hoeft echter niet nadelig te zijn als er goed gekeken wordt
naar de productie locatie.
Kansen: De productie van cellulosevezel biedt veel verschillende mogelijkheden omdat het voor vele
doeleinden bruikbaar is. Het kan gebruikt worden voor papier, karton, textiel en voor het maken van
bouwmaterialen.
Bedreigingen: Als er weinig gebouwd wordt en weinig vervangen moet worden, is de vraag naar cellulose
vezelproducten ook laag.
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4.2 Reststromen
De top drie in deze categorie is als volgt: met op nummer één mest, gevolgd door gras en op de
derde plaats houtige biomassa.
Mest staat op één in de top drie, omdat dit met 196.306 ton natte stof de grootste stroom is.
Daarnaast is mest zeer goed te vergisten. Gras staat op twee in de top drie omdat hier na mest het
meest van is en gras vergist kan worden, maar het ook gebruikt kan worden om bouwmaterialen te
maken van cellulose. Houtige biomassa staat op drie omdat hier goed bouwmaterialen gemaakt van
kunnen worden en omdat hout zeer goed is op te slaan.
Natte biomassa net niet in de top drie omdat het vrijwel alleen gebruikt kan worden om te vergisten
en niet goed op geslagen kan worden. De reststroom ‘knollen en bollen’ staat ook niet in de top drie
omdat dit maar een kleine stroom restproducten is.

4.2.1 Mest
Mest is de grootste reststroom van biomassa. In totaal is er in 2011 196.306 ton natte stof mest
geproduceerd. Hieronder vallen alle soorten mest: runderen, varkens, pluimvee en overige. Er kan
eer grove verdeling worden gemaakt in drijfmest en vaste mest. Drijfmest kan het beste met een
tankwagen opgehaald worden en vaste mest met een kiepwagen.
Mest kan erg goed vergist worden tot biogas en er zijn plannen om in green port Aalsmeer en in
Alphen aan den Rijn vergistinginstallaties te bouwen. Hier kan Nieuwkoop een grote leverancier aan
worden. Daarom is mest op de eerste plaats gereinigd als bruikbare reststroom.
Een vergissinginstallatie in de gemeente nieuwkoop zelf is niet rendabel omdat een dergelijke
installatie erg groot moet zijn om winst te kunnen maken. In de gemeente is dan niet genoeg
grondstof zeker als er al in de omgeving installaties gebouwd zijn. Daar komt bij dat de
vergistinginstallatie en de bijbehorende opslag op een groot terrein moeten staan en vrijwel zeker
tot horizon vervuiling zullen leiden.
De verzameling van mest daarin tegen zal geen probleem zijn daar de wegen naar de boerderijen nu
ook geschikt zijn voor vee- en voertransporten.

4.2.2 Gras
Gras is op de tweede plaats gereinigd als bruikbare reststroom.
Gras is met in totaal 39.554 ton natte stof in 2011 de een na grootste biobased reststroom. Deze
stroom kan vergist worden maar minder goed dan mest. Ook kan deze stroom gebruikt worden om
cellulose vezels van te maken maar ook hier is het niet de meest gewenste grondstof.
Het is wel een goedkope grondstof omdat het toch al gemaaid wordt door de gemeente en
sportverenigingen. Ook de opslag is gemakkelijk maar zal afhangen van de toepassing. Als er droog
gras nodig is om cellulose vezels van te maken zal dit waarschijnlijk in de vorm van hooibalen zijn.
Deze zijn goed op te slaan in schuren. ‘Nat’ gras wordt gebruik in vergisters en wordt opgeslagen met
de natte biomassa.

4.2.3 Houtige biomassa
Houtachtige biomassa is op de derde plaats geëindigd omdat het er een hoogwaardige toepassing
voor is namelijk cellulose vezels. Deze reststroom is niet bijzonder groot met 3.048 ton natte stof in
2011 maar kan wel goed opgeslagen worden om een continue aanvoer te garanderen. Daarbij is het
een reststroom die met een verhaal. De cellulose vezels, waar bijvoorbeeld gevelplaten van gemaakt
worden, kunnen van bomen afkomstig zijn in de buurt van het huis waar zij tegen aan gespijkerd
worden. En van wat overblijft, kunnen pellets gemaakt worden die verbrand kunnen worden. Zo zijn
er toch twee toepassingen voor deze reststroom.
Daarnaast hoeft deze reststroom ook niet veel te kosten omdat het vooral om hout gaat uit beheer
van openbare ruimtes, natuurbeheer en hout van afvalbrengstations.
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4.3 Biomassa
Bij top drie van de Biomassa heeft de biomassa suikerbieten de meeste punten en staat daarmee op
de eerste plek. Op twee staat de biomassa riet en op drie staat engel raaigras.
De verschillen zijn minimaal, maar suikerbieten scoort over het algemeen overal goed met een
uitschieter bij opbrengst.

4.3.1 Suikerbieten
De suikerbiet is een akkerbouwgewas dat grote hoeveelheden suikers opslaat in de wortels (de biet).
Behalve suiker worden ook buitenbladeren, schuimaarde, bierpulp en melasse geproduceerd. Niet
alleen de suiker, maar ook de andere producten kunnen door verdere bioraffinage een hogere
toegevoegde waarde krijgen. Bietbladeren zouden verwerkt kunnen worden in een aangepaste
versie van het grasraffinageproces.
Melasse, een stroopachtig bijproduct van de suikerbiet, is tot nu toe de enige grondstof die gebruikt
word in Nederland bij de Biobased Economy. Zo wordt het toegepast in de fermentatie industrie voor
de productie van medicijnen en ethanol. In het buitenland wordt suiker op grote schaal gebruikt voor
fermentaties. Hierbij wordt onder andere bio-ethanol en melkzuur geproduceerd. Het blijkt dat het
ras met de hoogste suikeropbrengst ook de hoogste biogasopbrengst per hectare levert.
Suikerbieten worden al in de gemeente Nieuwkoop geteeld en die productie zou dus uitgebreid
kunnen worden.
Dit biomassa gewas is ook aantrekkelijk als gekeken wordt naar de opbrengst. De suikerbiet heeft
namelijk een zeer hoge opbrengst van 16 ton droge stof per hectare. Gemiddeld werd er 88,1 ton
wortel en 45,9 ton loof per hectare geoogst, samen goed voor 17.600 m biogas per hectare. (gelijk
aan bijna 10.000 l diesel/ha). Dit is erg hoog in vergelijking met andere gewassen voor bio-energie.

4.3.2 Riet
Riet wordt nog veel als probleemstof ervaren. Naast de nuttige toepassing van een klein deel van
natuurriet als dakbedekking wordt het restant in het gebied achtergelaten of afgevoerd om in België
en Frankrijk te verbranden of te composteren. Dat terwijl riet een relatief schone grondstof is.
Het verbranden vraagt een speciale behandeling, er is namelijk silicium nodig en een aangepaste
oven. Nederlandse verbrandingsovens ontvangen het daarom niet. Met de ervaringen in Zweden,
Oostenrijk en Duitsland met rietverbranders is het goed mogelijk riet te verwerken in kleinere
kachels.
Riet zou dus gebruikt kunnen worden om pellets van te maken voor verbranding maar dit is een zeer
laagwaardige toepassing. Riet is een gewas bij uitstek om voor een lading meerdere toepassingen te
maken. Eerst kunnen de riet dakdekkers de mooiste gebruiken voor de daken. Daarna kunnen de
minder mooie maar redelijk hele gebruikt worden voor andere toepassingen in de bouw. De rest kan
vervolgens gebruikt worden om cellulose vezels van te maken. Als laatste kunnen van het
restproduct hiervan dan weer pellets gemaakt worden om te verbranden.
Er is een grote hoeveelheid riet aanwezig in het gebied. Er is echter ook een grote hoeveelheid riet
nodig om te verbranden voor een installatie van 80MW.
Riet telen kan een goede opbrengst geven van 15 ton droge stof per jaar. Bij het verbranden van riet
levert ongeveer €450 per hectare. De jaarkosten zijn minder rooskleurig. Per hectare voor teelt,
oogst, opslag en transport naar de verbrandingseenheid van riet bedraagt €1285.
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4.3.3 Engels raaigras
In Nederland en Europa is een grasoverschot, zowel in de melkveehouderij als in natuurgebieden. Tot
nu toe wordt met name gebruikt als veevoer. In de toekomst kan gras ook worden en geraffineerd
tot vezels, veevoer van hoge kwaliteit, chemicaliën en mineralen. Het grasraffinage proces bestaat
uit een eerste scheiding tussen een sapfractie en een vaste stoffractie. De vaste stoffractie kan
opgewekt worden tot grondstof voor isolatiematten, papier en karton. De vloeistoffractie kan
worden gebruikt voor veevoer. De organische zuren en mineralen en een deel van het eiwit blijven in
het sap achter, deze kunnen dienen als grondstof voor natte veevoeders, vergisters en als meststof.
In de gemeente Nieuwkoop is nu al veel gras aanwezig dit wordt echter nog niet geteeld als biomassa
terwijl dit prima zou kunnen. Gras heeft namelijk een goede opbrengst van 11 ton droge stof per
hectare per jaar.
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5. Discussie
In dit hoofdstuk worden enkele punten uit dit verslag ter discussie gesteld. Eerst over de inhoud van dit verslag,
vervolgens over Biobased Economy als begrip en als laatste over de uitvoering van dit project door de
studenten.
Verslag:
Voor de informatie in dit verslag hebben de studenten de meest recente en meest relevante bronnen gebruikt
toch zijn er enkele punten in dit verslag waarover discussie kan ontstaan:
 Vele Biobased activiteiten staan nog in de kinderschoenen waardoor nog niet alle gevolgen zeker zijn;
 Veel Biobased projecten zijn nog in de ontwikkeling- en proeffase of bedrijven zijn net begonnen met
de uitvoering van een nieuwe Biobased activiteit. De ontwerpers van deze nieuwe activiteiten willen
nog niet vrijblijvend alle informatie delen. Hier door zijn sommige bronnen niet compleet en missen
vaak concrete getallen over kosten en opbrengst. Ook over de techniek ontbreken vaak details;
 Er worden steeds meer nieuwe activiteiten ontwikkeld. Dit betekend dat resultaten uit dit onderzoek
over bijvoorbeeld vijf jaar al verouderd kunnen zijn;
 Dit verslag gaat niet diep in op de mogelijkheden en geeft geen specifieke situaties of scenario’s;
 Voor dit verslag is zoveel mogelijk gekeken naar de gemeente Nieuwkoop en hoe binnen de gemeente
een gesloten kringloop gerealiseerd kan worden;
 De Biobased activiteiten aquaponics en voornamelijk plant-e zijn nu alleen nog geschikt op kleine
schaal of als proefproject maar nog niet om op grote schaal toe te passen.
 Er is in dit verslag weinig gekeken naar de mogelijkheid om meerdere toepassingen te combineren en
met bijvoorbeeld één lading biomassa meerdere treden van de12 f-en ladder van Sanders te
doorlopen.
Biobased Economy
De overheid, onderzoeksinstellingen en steeds meer bedrijven zien het belang van een transitie naar een
Biobased Economy. Er zijn echter nog enkel nadelen aan Biobased Economy:
 Voor het produceren van Biobased producten is veel biomassa nodig. Die komt vaak van gewassen die
ook als voedsel dienen. Dit kan uiteindelijk voedselschaarste en stijgende voedselprijzen met zich mee
brengen;
 Wat ook bijdraagt aan die mogelijke voedselschaarste is dat zelfs als er planten worden gebruikt die
niet als voedselgewas dienen, er wel landbouwgrond wordt gebruikt waar voedselgewassen geteeld
hadden kunnen worden;
 De kostprijs voor Biobased producten is op het moment hoger dan dat van het vergelijkbare product
op basis van fossiele grondstoffen;
 Om rendabel Biobased energie op te wekken is veel biomassa nodig. Hierdoor kan er snel een tekort
optreden van biomassa. Dit zal dan van verder weg moeten komen. Dat transport maakt de activiteit
minder duurzaam;
 De overheid heeft nog niet altijd wetten en plannen toegespitst op Biobased Economy waardoor het
soms onnodig moeilijk is om Biobased activiteiten te ontplooien.
 Er zijn nog weinig opleidingen die modules geven waar Biobased Economy aan bod komt. Hierdoor
staan er nog weinig ondernemers klaar die ‘voelsprieten’ hebben voor Biobased Economy en die
verder kijken bij de ontwikkeling van activiteiten dan één product.
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Uitvoering:
 Er is geen expertmeeting in het begin gehouden om te oriënteren. Ondanks het feit dat de studenten
niet veel over het onderwerp wisten;
 De expertmeeting die is gehouden om te zien wat experts van de gekozen mogelijkheden vinden is pas
in een laat stadium gepland en gehouden;
 De groepsleden volgen opleidingen die het onderwerp van Biobased Economy nooit hebben
behandeld;
 De groepsleden zelf hadden ook geen eerdere ervaring met Biobased Economy;
 De groep bestaat uit studenten die twee verschillende opleidingen volgen en daarbinnen worden door
de studenten vier verschillende afstudeerrichtingen gevolgd. Dit levert veel verschillende roosters op
en dat maakte het soms moeilijk om samen aaneengesloten te werken;
 Samen aaneengesloten werken werd verder bemoeilijkt door het feit dat er tegelijk met dit project
een ander groot project en drie of vier kleinere opdrachten liepen.
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6. Conclusie
In dit hoofdstuk worden de conclusies van het verslag op een rijtje gezet.
De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Biobased Economy zijn:
 Bio-ethanol;
 Biodiesel;
 Biogas uit vergistinginstallaties;
 Biobased chemicaliën;
 Biobased kunststoffen;
 Cellulose vezel;
 Kweek van algen voor de productie van biomassa;
 Plant-e;
 Aquaponics.
De Biobased Economy is nog erg gericht op biobrandstoffen en de ontwikkeling van hoogwaardige
toepassingen voor biomassa heeft daarop relatief gezien een achterstand. Maar er wordt wereldwijd gewerkt
aan een inhaalslag.
Planten die kunnen dienen als biomassa voor een Biobased Economy zijn onder anderen:
 Zeewieren kunnen, onder anderen, Biobased chemicaliën mee gemaakt worden;
 Algen kunnen gebruikt worden voor hoogwaardige toepassingen en voor brandstof;
 Koolzaad, palm, purgeernoot en soja worden gebruikt om biodiesel te maken;
 Maïs, aardappelen, tarwe, kale gierst, grassen zoals miscanthus en sorghum, suikerriet en suikerbieten
worden gebruikt voor het maken van bio-ethanol.
De gemeente Nieuwkoop ligt midden in het Groene Hart en is dan ook een groene gemeente met veel plassen
en weilanden van het type veenweide, smalle kavels en sloten, afgewisseld met droogmakerijen. In het
noorden zijn plannen om een nieuw kassengebied te doen verrijzen. Het gezicht van de gemeente nieuwkoop
wordt bepaald door de (sier)tuinbouwers, (melk)veehouders en kleine tot middel grote dorpen en steden.
De beste mogelijkheden voor Biobased activiteiten in de gemeente Nieuwkoop zijn:
1. Aquaponics in kassen
In enkele van de nieuwe kassen in het nieuw te verrijzen kassengebied kunnen aquaponics geplaatst
worden. Dit kan als proefproject van de gemeente maar het kan door de gemeente ook aangemoedigd
worden dat de kastuinbouwers voor aquaponics kiezen.
2. Plant-e
Dit wordt dan een proefproject dat als uithangbord kan figureren voor de gemeente Nieuwkoop. Met
dit project kan bijvoorbeeld een straat of een uitkijktoren verlicht worden. Of een oplaadpunt voor
mobieltjes gemaakt worden.
3. Productie van cellulose vezels
Dit kan door het bouwen van een fabriek door de gemeente om zo onder anderen eigen snoeiafval en
houtafval van inwoners te verwerken. Wat ook kan is een bedrijf aan te trekken om in Nieuwkoop een
fabriek op te starten.
De beste Biobased reststromen uit de gemeente Nieuwkoop zijn:
1. Mest
Mest is de met een totaal van 196.306 ton natte stof per jaar, de meest geproduceerde reststroom in
de gemeente nieuwkoop. Deze stroom is echter alleen geschikt om te vergisten. Het is niet rendabel
voor de gemeente Nieuwkoop om een vergistinginstallatie te bouwen omdat dit al gebeurt in
omliggende gemeentes. Wat de gemeente wel kan doen is mest aan die vergistinginstallaties
verkopen.
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2. Gras
Gras is met 39.554 ton natte stof per jaar, een reststroom met de één na hoogste productie. Ook dit is
geschikt voor een vergister dus ook deze reststroom kan verkocht worden aan de omliggende
vergistinginstallaties.
3. Houtachtige biomassa
Als de gemeente een cellulose vezel fabriek rijk is kan deze reststroom van 3.048 ton natte stof per jaar,
daar prima verwerkt worden.
De beste manier om biomassa kweken in de gemeente Nieuwkoop is de teelt van:
1. Suikerbieten
2. Riet
3. Engels raaigras
Al deze bovenstaande planten worden al verbouwd in de gemeente Nieuwkoop maar nog niet speciaal als
biomassa voor Biobased activiteiten. Zij zijn hier wel geschikt voor en de grond van Nieuwkoop is geschikt
voor de teelt van deze planten.
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7. Aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan aan de gemeente Nieuwkoop, mensen die een vergelijkbare
inventarisatie als deze willen doen en mensen die een vervolg onderzoek willen instellen aan de hand van dit
rapport.
Aan de gemeente Nieuwkoop:
 Blijf kijken naar mogelijkheden voor Biobased activiteiten. Het is een groeiend begrip en er worden
nog veel mogelijkheden ontwikkeld;
 Stimuleer ondernemers die een verantwoorde Biobased activiteit willen opzetten. Het is namelijk nog
niet altijd rendabel maar heeft wel de potentie om dat te worden;
Aan mensen die een vergelijkbare inventarisatie willen uitvoeren:
 Win van te voren zo veel mogelijk informatie in. Kijk bij zo veel mogelijk verschillende bronnen. Zorg
dat de uitvoerder voldoende kennis heeft;
 Plan een expertmeeting om in een vroeg stadium al meerdere inzichten te krijgen.
Aan mensen die aan de hand van dit rapport een vervolg onderzoek willen instellen:
 Win van te voren veel informatie in. Kijk bij zo veel mogelijk verschillende bronnen;
 Enquêteer stakeholders;
 Doe vervolgonderzoek naar één of enkele Biobased activiteiten en ga de diepte in over de exacte
toepassingsmogelijkheden. Waar kan dat dan gedaan worden, hoe, wat levert dat op en voor wie?
 Doe vervolgonderzoek naar een proef project.
 Doe vervolgonderzoek naar hoe met één lading biomassa meerdere treden van de 12 f-en ladder

van Sanders
 af gelopen kunnen worden.
 Doe vervolgonderzoek naar welke activiteiten in de regio ontplooid worden en of er meer uitwisseling
plaats kan vinden tussen gemeentes.
 Blijf alert op de herkomst van biomassa en de techniek van de Biobased activiteit.
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Bijlagen
Bijlage 1. Biobased Economy
Biobased economy staat voor een op natuurlijke processen en producten gebaseerde economie. Deze vorm
van een economische kringloop is aanzienlijk anders dan de economie waar we ons nu in bevinden welke voor
een groot deel afhankelijk is voor fossiele grondstoffen. Fossiele grondstoffen zijn ‘niet’ opnieuw vormbaar en
de bronnen voor deze stoffen zullen uitgeput raken, waar biobased grondstoffen wel hernieuwbaar zijn en in
sommige gevallen al grotendeels aanwezig zijn maar niet volledig benut worden. Hierbij kan men denken aan
overtollig mest of groen afval.
Wanneer de wereld niet op tijd overschakelt van fossiele naar biobased grondstoffen kan dit leiden tot
prijsstijgingen van veel producten en brandstoffen en bij uitputting van fossiele grondstoffen zelfs het
verdwijnen van producten en brandstoffen. Een vroegtijdige overschakeling naar een biobased economy maakt
een economie weerbaarder tegen dit soort problemen.
Waar sommige ‘primitieve’ volken altijd al ‘biobased’ leven of geleefd hebben, is dit in de westerse wereld nog
een vrij jong begrip. Uiteraard in een ver verleden leefde men hier in Europa ook zo, en relatief gezien niet lang
geleden in Noord-Amerika. Van deze Amerikaanse ‘indianen’ is bekend dat zij niet meer namen van het land
dan dat zij nodig hadden en alles volledig gebruikten. Hiermee waren er dus vrijwel geen reststromen en was er
een gesloten kringloop aanwezig. Niet alleen in een ver verleden hoeft men te zoeken naar biobased
processen. Voor 1950 was de chemicaliënindustrie voor een groot deel ´biobased´ en de farmaceutische
industrie is dat vandaag de dag voor een groot deel nog steeds.
In dit onderzoek zal er voornamelijk gekeken worden naar ontwikkelingen in de westerse wereld en of hier
andere ontwikkelingen plaatsvinden buiten projecten in Nederland. Er wordt voornamelijk naar de westerse
wereld gekeken omdat deze een stuk verder is in biobased activiteiten. Doordat er voorheen veel gebruik
wordt gemaakt van fossiele brandstoffen is er vooral in Europa de aandacht voor duurzame productie dan in
andere werelddelen. In Europa is het vooruitzicht veelbelovend om grotendeels (of geheel) af te stappen van
fossiele brandstoffen voor energie en chemische materialen en over te stappen op een biobased economie
(Europabio, 2010).
Belangrijke sectoren in de biobased industrie
De biobased industrie is een breed begrip en kan ingedeeld worden in sectoren. Hieronder staan enkele
belangrijke sectoren in deze industrie. Veel van deze sectoren zijn nog in ontwikkeling, maar de schaarste aan
fossiele grondstoffen zet aardig wat vaart achter haar ontwikkeling.
De sectoren die hier aan bod komen zijn die van; bio-ethanol, biodiesel, bio-gas, biobased chemicaliën,
biobased kunststoffen en cellulose vezel.

Biobased economy in Nederland
De verandering naar een Biobased Economy is erg ingrijpend. Het gaat namelijk niet alleen om de vervanging
van grondstoffen zoals aardolie, aardgas en kolen naar plantaardige reststromen. Ook bestaande sectoren
zoals de agrofood, chemie, energie en logistieke sector moeten op een nieuwe manier samenwerken. De
agrosector zal naast voeding voor mens en dier ook grondstoffen leveren aan bijvoorbeeld de farmaceutische
industrie (www.tno.nl).
Rob Weterings van TNO: " Ten eerste beschikken we over veel bedrijven die hoogwaardige materialen isoleren
uit plantaardige of dierlijke reststromen en die toepassen in producten. Zoals het vormen van bioplastics op
basis van (aardappel)zetmeel, hetgeen al langer gebeurt. Ten tweede hebben we in Nederland een combinatie
van petrochemie, havens en oliemaatschappijen. Rotterdam heeft een belangrijke functie als doorvoerhaven
naar de Europese Unie. Dit betekent dat een groot deel van de noodzakelijke infrastructuur al aanwezig is voor
de groene chemie met basischemicaliën die gewonnen worden uit gewassen. Kansen liggen voor een aanzienlijk
deel bij het midden- en klein bedrijf, dat hoogwaardige producten voor voeding, farma en fijnchemie gaat
winnen uit algen, gewassen en organische reststromen." (www.tno.nl).
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Huidige situatie
Momenteel geeft 30 % van de ondernemers aan op de hoogte te zijn van het bestaan van Biobased Economy.
Een kwart van de ondernemers doet daadwerkelijk iets met die kennis, en maakt op een of meerdere manieren
gebruik van biomassa. Nog eens dertig procent geeft aan dit op termijn te gaan doen (Volleman, 2012).
Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie heeft veel vertrouwen in Biobased Economy.
ELI verklaart: "Nederland heeft verder een sterke agro-logistieke positie (agro-industrie, havens, handel,
transport) en de kennis om de Biobased Economy te realiseren. Internationaal heeft Nederland een
vooraanstaande positie op het gebied van duurzame biomassa (handel, certificering, relatie met
ontwikkelingslanden)"(www.agentschap.nl).

Biobased projecten wereldwijd
Europa
In Europa staat Biobased Economy op de kaart, maar het is in ieder land nog lang niet zover dat er ook in een
Biobased Economy geïnvesteerd wordt. Er zijn dus investeringen nodig, en als die er zijn kan er allereerst
onderzoek gedaan worden. Innovatie is hierbij een belangrijk begrip. Er zal gekeken moeten worden naar de
producten die het oplevert, en de markt die er voor is. Daarnaast zullen in Europa ook de stakeholders bij
elkaar gebracht dienen te worden. Als er meer mensen nadenken over een Biobased Economy en dit met
elkaar delen, levert dit namelijk veel meer op. De Europese commissie wil vanaf 2014 het budget verhogen
naar minimaal 4,5 miljard euro. Er zijn ook steeds meer subsidies mogelijk in Europa op het gebied van
Biobased Economy. Ook is de overheid bezig met het opstellen van richtlijnen waar landen zich aan dienen te
houden. Landen zijn dus verplicht om zich de komende jaren er mee bezig te houden
(biobasedeconomymagazine.nl).
De Vlaamse investeringen in een Biobased Economy nemen juist af. Er wordt minder geïnvesteerd in bioenergie dan voorheen. Ook de investeringen in windturbines en zonnepanelen lopen sterk achteruit. De
Vlaamse regering is echter wel bezig om de Biobased Economy en de duurzame ontwikkeling nieuw leven in te
blazen. In Duitsland loopt het project groen gas. Ook hier wordt gedacht aan organische restproducten die
groen gas opleveren. Bij dit project zijn maarliefst 63 Nederlandse en Duitse organisaties betrokken
(biobasedeconomymagazine.nl).
In Frankrijk worden verschillende biomassa installaties geïnstalleerd. De grootste centrale levert maarliefst 260
ton stroom op per uur. In Schotland zorgt Whiskyproducent Tullibardine ervoor dat zijn whiskyafval verwerkt
wordt tot biobrandstof. Om dit te realiseren worden er bacteriën toegevoegd aan de restproducten. Een
Zweedse luchtvaartmaatschappij heeft biobased ontbijtdozen gecreëerd. De doosjes zijn verpakt met
bioplastic, hierdoor is er dus maar één afvalstroom.
Biomassacentrales kunnen ook zorgen voor problemen. In Engeland ziet de National Pig Association de
toename van biomassacentrales als een bedreiging. Dit komt doordat de centrales grote hoeveelheden stro
gebruiken. Ze kopen dit in een straal van minimaal vijftig kilometer op. Dit zorgt ervoor dat de stroprijs
behoorlijk stijgt, en daardoor krijgt de varkenssector het steeds moeilijker (biobasedeconomymagazine.nl).
Een andere tot de verbeelding sprekende Biobased innovatie is de Biobased Coca-Cola PEF fles. Deze fles is
ontworpen door Avantium en Coca-Cola. Het gaat hier om een honderd procent plantgebaseerde fles.
Avantium heeft het volgende proces ontwikkeld: koolhydraten uit biomassa omzetten in Furanics.
(glucosediesel) De honderd procent groen en honderd procent recyclebare flesjes kunnen op prijs concurreren
met de huidige plastic flesjes (biobasedeconomymagazine.nl).
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De Verenigde Staten
In de Verenigde Staten draait er op het moment een skilift op biogas. Deze skilift bevindt zich in het
noordoostelijke staat Vermont, resort Killington. Het biogas bestaat uit methaangas. Het methaangas is
afkomstig uit koeienpoep. Er is dagelijks driehonderdduizend liter mest voor nodig van dertien verschillende
boerderijen. Dit is dus behoorlijk voor één skilift. Ook Ben en Jerry’s gaat gebruik maken van biogas en bevindt
zich in dezelfde Amerikaanse staat als de skilift (biobasedeconomymagazine.nl, 1).
In Florida staat een BioEnergy Center waarvan verwacht wordt dat het genoeg elektriciteit zal opwekken om
1400 huishoudens van energie te voorzien. Deze energiecentrale zal tuinafval en allerlei ander groenafval
omzetten tot groene energie. Daarnaast zal het ook iets meer dan 30 miljoen liter bio-ethanol produceren. In
de V.S. is dit de eerste centrale van deze grootte en met deze insteek. Vooral het feit dat hier groenafval wordt
omgezet tot elektriciteit en bio-ethanol is speciaal, want het groenafval is non-food. Dit laatstgenoemde zorgt
ervoor dat er geen ruimte voor voedsel verdwijnt, doordat er speciaal gewassen gekweekt worden voor
verbranding. Naast al deze eigenschappen hebben de bouw en de ontwikkeling van de centrale alleen al 400
banen verzorgd en werken er 60 mensen voltijd in de centrale. Dit alles heeft ook impact gehad op de lokale
economie, want voor de lokale gemeenschap levert deze centrale zo’n 4 miljoen dollar aan loon op. De centrale
pompt daarnaast op staatsniveau 25 miljoen dollar in de lokale economie (biofuelsdigest.com).
Naast de Verenigde Staten heeft Canada 500 miljoen dollar beschikbaar gesteld voor innovatieve
biobrandstoffen.
Japan
Naast Europa en de Verenigde Staten investeert ook Japan in een Biobased Economy. Een voorbeeld is de
opdracht die Mitsubishi Heavy Industries heeft gekregen, om in centraal Iwate een enorme fabriek te
realiseren, die afval omzet in energie. Met het project is maar liefst 170 miljoen dollar gemoeid. De
verbrandingsinstallatie zal een verwerkingscapaciteit hebben 182 ton per dag. Bij het project zijn ook andere
deelnemers betrokken (www.biobasedeconomymagazine.nl, 2).
Overige landen
In Brazilië wordt er op het moment bio- ethanol uit suiker gehaald. Deze biobrandstof wordt vervolgens
geëxporteerd naar andere landen, waaronder Nederland. Het probleem bij exporteren naar het buitenland zijn
de kosten die de gevoerde handelspolitiek met zich meebrengen. Hierbij kan gedacht worden aan
invoerheffingen en subsidies.
India heeft het een stuk zwaarder als het gaat om het behalen van de biobrandstofdoelstellingen. India heeft
de ambitie om in 2012 voor vijf procent biobrandstoffen te gebruiken. Er is echter vier miljoen hectare nodig
om plantages aan te leggen met jatropha vruchten. Uit deze vruchten wordt de biobrandstof gehaald. Doordat
deze grond dan niet meer bruikbaar is om voedsel te verbouwen is dit een enorme opgave. De omvang van de
plantages zal even groot zijn als Zwitserland (biobasedeconomymagazine.nl).
In Maleisië hebben ze een manier gevonden om CO2 met behulp van waterstof te fermenteren tot acetic acid
(vrij vertaald azijnzuur). De markt voor acetic acid is erg groot, het zit namelijk in producten als lijm, nagellak
remover en latex. Maar de acetic acid zelf kan uiteindelijk ook weer bewerkt worden zodat het geschikt wordt
voor diesel en benzine.
Hierbij komt CO2 dus niet meer in de atmosfeer terecht door middel van deze bewerking. Hoe komt men dan
aan waterstof? Deze waterstof wordt gewonnen uit reststromen van o.a. de staal- en kolen industrie. Zo
kunnen stoffen die normaal geld kosten en niet gebruikt worden, uiteindelijk gebruikt worden om het
broeikaseffect tegen te gaan, reststromen te sluiten en om een hoop economisch voordeel te
behalen(biofuelsdigest.com).
Zoals blijkt uit de bovengenoemde projecten zijn veel landen al bezig met een Biobased Economy. Ook is er in
de toekomst steeds meer geld beschikbaar. Het staat dus zoals eerder vermeld nog in de kinderschoenen maar
veel landen zijn er al mee bezig omdat er toekomst in zit. Er zullen echter investeringen gedaan moeten
worden want innovatie en onderzoek kosten geld. Er zijn ook landen die zich nog niet bezig houden met deze
tak van duurzaamheid. Voor bijvoorbeeld armere landen (bijvoorbeeld Afrikaanse landen) is het in sommige
gevallen zelfs financieel gezien niet mogelijk.

44

Bijlage 2. Biobased activiteiten

Aquaponics
Techniek
Een aquaponics is een combinatie van een visvijver en daarboven een of meerdere substraatbedden voor
bijvoorbeeld de teelt van groente.
Genoeg grondstof
Deze installatie is voor een groot deel een gesloten kring. Alleen de vissen moeten gevoerd worden. Verder
moet het substraat regelmatig vervangen worden.
Opbrengst
De teeltopbrengst van een aquapontic is hoger dan van volle grondteelt (de Wilt, 2012;
Kosten
De kosten kunnen met 1.5 tot 7% gereduceerd worden(Vermeulen, 2012).
Geografisch
Er staan al kassen in de gemeente Nieuwkoop en er zijn plannen om nieuwe kassen te bouwen dus daar
kunnen Aquaponic in gebouwd worden zonder extra ruimte in te nemen.
Horizonvervuiling
Aquaponics staan in kassen, en de kassen staan bij elkaar in een aangewezen gebied dus van horizonvervuiling
is geen sprake.
Infrastructuur
Het gebied is al geschikt voor tuinbouw omdat er al kassen staan dus de infrastructuur is al geschikt.
Haalbaarheid
Is goed toe te passen in kassengebied, waarvoor de infrastructuur al aanwezig is. Infrastructuur
12 F-en
Doordat aquaponics geschikt is voor het telen van groenten (Food), scoort deze hoog op de meetlat.
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Plant-e
Genoeg grondstoffen
Het is voornamelijk toe te passen bij bestaande moerasvegetaties. Deze zijn in Nieuwkoop op grote schaal
aanwezig.
Opbrengst
Elektriciteit, de hoeveelheid is nog niet bekend.
Kosten
Volgens de site wordt het een betaalbare technologie.
Geografisch
Er is weinig ruimte nodig voor nodig, maar een grotere oppervlakte zal leiden tot een grotere opbrengst.
Horizon vervuiling vrij
Het is na genoeg onzichtbaar toe te passen. De elementen bevinden zich onder het wateroppervlak.
Infrastructuur
De infrastructuur die vereist is voor Plant-e is aanwezig in de gemeente Nieuwkoop. Aanvoer en uitvoer voor
kleinschalige toepassing is sowieso aanwezig. Wanneer men het grootschalig wil toepassen voor een hogere
energieproductie, zou het verder onderzocht moeten worden. Wellicht dat er dan speciale infrastructuur
toegepast moet worden.
Haalbaarheid
Plant-e is gemakkelijk te realiseren in de gemeente Nieuwkoop. De grondstoffen (moerasgebied) zijn aanwezig
en de stroom kan meteen geleverd worden. Tijdens de expertmeeting die tijdens dit project gehouden is,
kwam naar voren dat het niet onmogelijk is dat straatverlichting aangrenzend aan sloten door plant- e van
stroom voorzien kunnen worden.
12 F-en
Volgens de 12-fen meetlat valt Plant-e onder Fuel (brandstof).
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Cellulosevezel productie
Genoeg grondstoffen
Binnen de gemeente Nieuwkoop is er een groot aanbod aan reststromen welke geschikt zouden zijn voor het
ontwikkelen van cellulosevezel. Er zijn vele reststromen o.a. het snoeiafval van natuurbeheer welke geschikt
zou kunnen zijn voor het produceren van cellulosevezel.
Opbrengst
Plantaardige stoffen vervangen chemische stoffen voor het ontwikkelen van een de cellulose vezel waarmee
veel verschillende eindproducten mee ontwikkeld kunnen worden. Het gebruik van natuurlijke producten zorgt
ervoor dat het milieu minder belast wordt en dat de reststromen gebruikt kunnen worden voor een nuttig
doeleinden in plaats van dat deze bijvoorbeeld verband worden.
Kosten
De grondstoffen van cellulose vezel toepassingen kunnen op basis van reststromen vergaard worden, waarbij
deze bij de concurrerende producten wellicht meer kosten. Isolatie op basis van cellulose vezel is minder duur
dan andere isolatie materialen (http://www.professionalind.com/insulation-services-st-louis/insulation-types/).
Geografisch
De grote van de faciliteit hangt af van het product. Zo zijn papierfabrieken over het algemeen erg groot, maar
cellulose vezel isolatie productie is minder groot.
Horizonvervuiling vrij
Voor produceren van cellulosevezel zal er aardig wat ruimte nodig zijn voor het plaatsen van een installatie om
de verschillende reststromen te kunnen verwerken. Als er echter rekening wordt gehouden met de ruimtelijke
invulling en locatie van de installatie kan op die manier de horizonvervuiling binnen de perken gehouden
worde.
Infrastructuur
De infrastructuur die vereist is, is te vinden in industriegebieden. De grondstoffen die nodig zijn, is te vinden in
groene reststromen als houtige begroeiing en bijvoorbeeld riet.
Techniek
De bestaande kennis en informatie over de techniek voor het produceren van cellulosevezel word al enige tijd
toegepast. Een voorbeeld hiervan is het verpakkingsmateriaal cellofaan. Dit wordt gemaakt uit geregenereerd
cellulose. Het ontwikkelen van cellulosevezel voor de toepassing van papier, karton en textiel is een minder
complex traject waar al veel onderzoek en ontwikkeling heeft plaats gevonden. Er is dus voldoende kennis
aanwezig voor het uitvoeren van deze techniek.
Haalbaarheid
Cellulose vezel productie vraagt waarschijnlijk jaarrond om de aanlevering van een grote hoeveelheid
grondstoffen. Hier dient rekening meegehouden te worden. Industrieterreinen zijn aanwezig in Nieuwkoop om
een dergelijke productiefaciliteit op te zetten. De afzet van goederen gebeurt waarschijnlijk op een grotere
schaal dan enkel de regio.
12 F-en
Hoogwaardige toepassingen als de producten van deze activiteit vallen onder de categorie performance.
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Biobased kunststoffen
Genoeg grondstoffen
In de gemeente Nieuwkoop dient er bij Biobased kunststoffen gedacht te worden aan het maken van
bioplastics van maïs of van suikerbieten. De bioplastics gemaakt van suikerbieten staan het hoogst
aangeschreven. Ook andere planten bieden mogelijkheden (bijvoorbeeld tarwe). Maïs en suikerbuiten zijn
beide gemakkelijk te verbouwen, ook in de gemeente Nieuwkoop. (http://www.Biobasedinnovations.nl, 2012)
Opbrengst
Plantaardige stoffen vervangen chemische stoffen. Het is dus veel minder schadelijk voor het milieu. De
uitstoot van broeikasgassen gaat dus omlaag. De opbrengst van een kilo bioplastic granulaat ligt tussen de 1,50
en 4 euro, waar dit bij regulier plastic er waarschijnlijk iets onder zal liggen. Maar door schaarste zal de prijs van
bioplastic uiteindelijk onder die van regulier plastic komen te liggen
(groenegrondstoffen.nl/downloads/Boekjes/6Bioplastics.pdf).
Kosten
Bioplastics zijn op het moment nog erg duur. Ook de voorraden zijn lang niet zo ruim als die van de normale
plastic industrie. Het kan echter veranderen in de toekomst want de trend laat zien dat de wereldwijde
productie van bioplastic toeneemt, en de prijzen dalen. (http://www.Biobasedinnovations.nl, 2012)
Geografisch
Geografisch gezien is het mogelijk in de gemeente Nieuwkoop, om een fabriek neer te zetten. Er zal wel
rekening gehouden moeten worden met al de andere aspecten. (overlast, infrastructuur, kosten en
grondstoffen)
Horizon vervuiling vrij
Voor het maken en het recyclen van bioplastic, zal een grote fabriek gebouwd
moeten worden. Dit zal dus zorgen voor horizonvervuiling. Daarbij zal er ook veel ruimte beschikbaar moeten
zijn voor een fabriek.
Infrastructuur
Als er een fabriek gebouwd zal worden, zal ook de infrastructuur hierop aangepast moeten worden. Met
vrachtwagens zal biomassa worden aangevoerd en worden verwerkt tot bioplastic. Als deze zijn verwerkt tot
bioplastics worden ze getransporteerd.
Technisch
Er is op het moment veel kennis over bioplastics. Op het moment worden er al van allerlei dingen gemaakt van
bioplastics, en het neemt nog steeds behoorlijk toe op de wereldmarkt. De gemeente Nieuwkoop kan er ook
voor kiezen om dingen toe te passen in de gemeente, die gemaakt zijn van bioplastic. Hierbij kan gedacht
worden aan bijvoorbeeld boombanden.
(http://www.Biobasedinnovations.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=209&Itemid=47, 18-122012)
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Biobased chemicaliën produceren
Voor het produceren van Biobased chemicaliën zijn stoffen nodig die geproduceerd worden door processen
die afhankelijk zijn van koolstof uit bestaande biologische bronnen. Bronnen als plantaardige oliën,
groenteafval, chitine en lignocellulose. Hierbij kan gedacht worden aan huishoudelijk afval als GFT maar ook
snoeiafval wat tot stand komt bij natuurbeheer en beheer van openbare ruimte. (Informa Economics Inc,
2006).
Genoeg grondstoffen
In de gemeente nieuwkoop zijn voldoende reststromen welke gebruikt zouden kunnen worden voor het
toepassen en het ontwikkelen van Biobased chemicaliën. Er zijn verschillende reststromen binnen de gemeente
waarmee gewerkt kan worden; Huishoudelijk afval in de vorm van GFT, snoeiafval afkomstig van natuurbeheer
en beheer van openbare ruimte, waaronder snoeihout.
Het produceren van Biobased chemicaliën vraagt ook om de nodige brandstoffen om het product te kunnen
ontwikkelen, en dergelijke processen te laten plaats vinden. De productie van biobrandstoffen is nog niet
beschikbaar in de gemeente om deze ontwikkeling te ondersteunen.
Opbrengst en kosten
Omdat dat de wijze van produceren van deze Biobased chemicaliën nog volop in ontwikkeling is een schatting
van de opbrengsten en de kosten echter moeilijk te bepalen. Het produceren van Biobased chemicaliën vraagt
ook om de nodig Biobased brandstoffen om het product geheel Biobased te maken. Omdat ze echter nog niet
voldoende aanwezig zijn binnen de regio zal dit een extra kostenpost kunnen vormen.
Geografisch
Geografisch gezien is het wel mogelijk om in de gemeente Nieuwkoop, om een instalatie neer te zetten voor
het ontwikkelen van Biobased brandstof. Er zal wel rekening gehouden moeten worden met alle overige
aspecten. (overlast, infrastructuur, kosten en grondstoffen)
Horizonvervuiling vrij
Het ontwikkelen van Biobased chemicaliën zal de nodig ruimte in beslag nemen waardoor horizonvervuiling
bijna vrijwel zeker naar voren zal komen. Echter ligt dit natuurlijk aan de plek waar de productie plaats gaat
vinden. In het buitengebied van de gemeente zal dit dan ook voor minder horizonvervuiling zorgen.
Infrastructuur
De gemeente beschikt over de geschikte infrastructuur om de benodige reststromen te kunnen aanvoeren voor
de productie van Biobased chemicaliën. Daarnaast verschilt het per faciliteit wat voor infrastructuur vereist is.
Techniek
De beschikbaarheid van ruwe olie neemt af waardoor er behoefte is aan duurzame alternatieven voor de
productie van brandstoffen, chemicaliën en farmaceutica. Door hoge prijzen van olie en andere fossiele
grondstoffen en de toenemende vraag van consumenten naar duurzame producten. Het produceren van
Biobased chemicaliën is echter nog volop in ontwikkeling. De uitvoerbaarheid en toepasbaarheid is dus nog erg
lastig. Tevens zijn er dus ook in voldoende mate biobrandstoffen nodig om Biobased chemicaliën te
produceren. De productie van biobrandstoffen is nog niet hoog genoeg om deze ontwikkelingen te
ondersteunen, waardoor het ontwikkelen van Biobased chemicaliën bemoeilijkt wordt.
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Bio-Ethanol
Genoeg grondstoffen
De grondstoffen voor bio-ethanol kan men onder andere uit GFT afval en afval van tuinders halen. Daarnaast
zijn ook gewassen als maïs, aardappelen, riet en grassen geschikt. Deze grondstoffen zijn ruim voorradig in de
gemeente Nieuwkoop
Opbrengst
Bio-ethanol als brandstof wordt verkocht voor 1,27 euro de liter exclusief btw. De productie van bio-ethanol
productie faciliteiten verschilt. Daarnaast wordt er ook nog een grote hoeveelheid bio-gas geproduceerd wat
ook weer het nodige geld oplevert.
Kosten
In Brazilië zijn de productie kosten per liter bio-ethanol het laagst van de wereld. In de nieuwste faciliteiten
worden bedragen van 15 eurocent per liter gehaald. Deze prijs is echter wel afhankelijk van de grondstoffen.
Ethanol op graanbasis in de EU is 100% duurder (esse-community.eu/articles/bio-ethanol-production-cost). De
kosten voor eerste generatie bio-ethanolproductie faciliteit zal hoogstwaarschijnlijk lager liggen dan die van
een tweede generatie. Men moet hier rekening mee houden dat de grote van de faciliteit ook bijdraagt aan de
kosten en in gebieden met weinig grondstoffen soms niet op volle productie kan draaien.
Geografisch
De grote van de productie faciliteiten verschilt, maar nemen over het algemeen een grote ruimte in beslag.
Horizon vervuiling vrij
Sommige faciliteiten bezitten grote cilinders die vrij hoog zijn, maar er zijn vandaag de dag ook technieken
waarbij een groot gedeelte van de cilinder onder het maaiveld verdwijnt.
Infrastructuur
Voor de afvoer van bio-ethanol en aanvoer biomassa is er infrastructuur nodig in de vorm van water-, weg,- of
treintransport. Daarnaast is het mogelijk via pijpleidingen gas te vervoeren.
Techniek
De techniek voor het produceren van bio-ethanol is al sinds 1970 in gebruik en bevindt zich in een
vergevorderd stadium. Vandaag de dag maken we echter onderscheid tussen twee soorten biobrandstoffen;
Eerste- en tweede generatie. De tweede generatie productie bestaat nog niet zo lang als de eerste generatie
productie, maar er zijn wel al verschillende manieren van productie binnen deze generatie.
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Biodiesel
Genoeg grondstoffen
In de gemeente Nieuwkoop zijn voldoende grondstoffen aanwezig om Biodiesel te produceren. Het gaat
daarbij om plantaardige oliën. Het gaat om de oliën van maïs en koolzaad. Zowel maïs als koolzaad zijn
aanwezig in de gemeente Nieuwkoop. Voor koolzaad geldt dat er een persinstallatie geïnstalleerd zal moeten
worden. In Lottum (Limburg) levert zo’n persinstallatie 3.000.000 liter koolzaadolie per jaar op. Deze olie wordt
verkocht en verwerkt tot biodiesel door andere bedrijven. Een nadeel is het aantal hectare, wat men nodig
heeft om voldoende koolzaad te laten groeien (www.maisadvies.nl , 2012).
Maïs wordt vooral gebruikt in Amerika. Er is daar echter een enorme aanvoer van maïs, iets wat in Nederland
eigenlijk nauwelijks haalbaar is. Daarbij komt dat door een toenemende vraag naar maïs, de voedselprijzen
stijgen, en er in de derde wereld een voedselcrisis dreigt. Het heeft dus ook negatieve gevolgen.
Alternatieven zijn algen en gebruikt frituurvet. Ook hieruit kan de brandstof biodiesel gemaakt worden. Dit is
echter lastiger te realiseren. Er zijn op het moment drie fabrieken die biodiesel maken uit frituurvet. Biodiesel
uit frituurvet heeft een hogere CO2 winst dan de plantaardige oliën. Een probleem is echter dat er voldoende
aanvoer zal moeten zijn. In Amsterdam staat al een biodiesel fabriek, die frituurvet uit het hele land binnen
krijgt. Het frituurvet wordt hier verwerkt tot biodiesel. Zeer waarschijnlijk zal er dus te weinig aanvoer zijn,
omdat er in vrijwel dezelfde regio al eenzelfde fabriek zit.
Biobrandstof uit algen is behoorlijk recent. Het wordt vandaag de dag op beperkte schaal gebruikt. Op het
moment is algen voor biodiesel kweken nog niet rendabel. Vandaag de dag is het voor de gemeente
Nieuwkoop geen aanrader om te starten met biodiesel winnen uit algen. Er wordt wereldwijd enorm veel
onderzoek gedaan. In de toekomst is biodiesel winnen uit algen zeker een interessante bron, ook voor de
gemeente Nieuwkoop. Algen zijn namelijk veel productiever dan eerder genoemde bronnen (www.sunoilbiodiesel.com , 2012).
Opbrengst
Voor de gemeente Nieuwkoop blijven ervan de vier bovengenoemde grondstoffen/bronnen twee over, die
mogelijk kunnen worden toegepast. Het gaat hier om koolzaad en algen. Vandaag de dag zal er eerder gekozen
worden voor koolzaad (is meer over bekend). Dit wordt namelijk op verschillende plekken toegepast. Echter
zullen algen in de toekomst veel meer opleveren, en bovendien
veel minder ruimte in beslag nemen. De opbrengst per hectare
voor koolzaad ligt tussen de 1000 en 3500 liter koolzaadolie per
hectare. Het is nogal variabel omdat het afhankelijk is van de
bodem, plantingdatum en bemesting. (www.ppo.nu , 2012)
De opbrengst van algen per hectare kan oplopen tot 45.000 liter
per hectare. (of hoger) De jaarlijkse opbrengst zou zelfs 275 groter
kunnen zijn dan bij maïs. Het energierendement is dus behoorlijk.
Kosten
In Nederland is er tot nu toe 400 miljoen euro gestopt in
Biodiesel. Deze investering was goed voor 1,5 miljard liter. Een
nadeel met betrekking tot de kosten, is dat de literprijs 30 tot 40
cent hoger is dan gewone diesel.
Op het gebied van koolzaad zal er een persinstallatie aangeschaft
moeten worden. Ook zal het behoorlijk wat hectare in beslag
nemen om voldoende koolzaadolie te kunnen produceren (1000
tot 3500 liter per hectare). Er kan ook koolzaad aangevoerd
worden uit de omgeving.
De kweek van algen is behoorlijk arbeidsintensief, en ook het
onderhouden van de installaties kost veel tijd. Het is dus duur
vergeleken met andere energiebronnen. De opbrengsten zijn
echter behoorlijk, en deze leveren zeker een behoorlijke winst op.
(http://www.peakoil.nl , 2012)

Figuur 26: Persinstallatie koolzaad
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Geografisch
De grote van de productie faciliteiten verschilt, maar nemen over het algemeen een grote ruimte in beslag.
Horizon vervuiling vrij
Zoals te zien is in figuur 1, valt de horizon- vervuiling voor de persinstallatie behoorlijk mee. Velden met
koolzaad zien er bovendien aantrekkelijk uit. Deze nemen echter wel behoorlijk wat ruimte in beslag, zeker als
dit tegenover de opbrengsten wordt gezet. De algen kweekinstallaties geven vrijwel geen horizon- vervuiling.
Het gaat hierbij namelijk om buizenstelsels. (blijven laag)
Overlast vrij
Beide varianten zorgen voor weinig overlast. Beide varianten nemen ruimte in beslag, en de persinstallatie
zorgt voor wat geluidsoverlast, maar dat is minimaal.
Infrastructuur
De koolzaadolie zal met tankwagens vervoerd worden naar de verwerkingsfabriek. De persinstallatie zal dus
bereikbaar moeten zijn. Voor het kweken van algen geld hetzelfde. Wat er overblijft, nadat de olie uit de algen
is geperst, kan gebruikt worden als veevoer.
Technisch
Koolzaadolie uit koolzaad persen wordt al vele jaren toegepast. Het is dus al ver in ontwikkeling. De voor- en
nadelen zijn al bekend. Op het gebied van algen is dit zeker niet het geval. Er wordt nog veel onderzoek gedaan
naar de algenkweek.
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Biogas productie
Genoeg grondstoffen
Biogas wordt veelal geproduceerd uit mestoverschotten. In de gemeente Nieuwkoop wordt per jaar bijna
200.000 ton natte mest geproduceerd. De mest wordt aangevuld met andere organische materialen om de
opbrengst te vergroten .
Opbrengst
De opbrengst van de vergisting van mest en andere organische reststromen levert biogas op. Dit wordt onder
andere gebruikt om elektriciteit en warmte op te wekken. De geproduceerde hoeveelheid biogas kan per
vergister (gemiddelde grootte) tot 300 huishoudens voorzien van energie.
Kosten
De kosten voor de productie van biogas wijken sterk af in vergelijking met regulier aardgas. De productie van
biogas kost € 0,50 tot € 0,52 per m3, voor aardgas is dit ongeveer € 0,25 per m3. Echter is het wel zo dat hoe
groter de installatie is hoe lager de kostprijs wordt (www.nen.nl).
Geografisch
Er zijn veel verschillende installaties mogelijk. Het is maar net voor welk doel het gebouwd wordt. Afhankelijk
van het type, verschilt het in verschijning en grootte. Wel zijn er voor elk doel verschillende compartimenten
nodig (www.bioenergiefarm.nl).
Horizonvervuiling
Veelal worden de vergistinginstallaties voor de productie van biogas op het terrein van een agrariër geplaatst,
wat inhoud dat de gebouwen in de buurt van de stallen worden geplaatst. Dit geeft geen grotere
horizonvervuiling dan bijvoorbeeld een stalgebouw. Echter heeft het een grotere vervuilingsgraad wanneer het
midden in een weiland wordt gezet of duidelijk in het zicht. Veelal worden de installaties aangepast aan de
omgeving, door het bijvoorbeeld een groene kleur te geven.
Infrastructuur
Er komt veel logistiek kijken bij de opslag en het transport van biogas.
Werkgelegenheid
De productie van biogas levert niet meer werkgelegenheid op omdat het vaak een activiteit is die de agrariër
naast de dagelijkse werkzaamheden doet (RIVM, 2010).
Techniek
Biogas produceren met behulp van een vergistinginstallatie is geen nieuwe techniek. Vooral op agrarische
bedrijven wordt op deze manier al jaren gewerkt. Het nadeel is echter dat de installaties steeds groter en
ingewikkelder worden waardoor steeds meer risico's ontstaan. Door deze uitbreiding wordt van de agrariër
verwacht dat deze meegroeit wat kennis betreft, echter blijkt dit in de praktijk niet altijd zo te zijn (RIVM,
2010).
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Bijlage3. Reststromen
De top drie in deze categorie is als volgt: Op nummer één mest, gevolgd door gras en op de derde
plaats houtige biomassa.
Mest staat op één in de top drie, omdat dit met 196.306 ton natte stof de grootste reststroom is.
Daarnaast is mest zeer goed te vergisten en kan het gebruikt worden voor de bodem. Er worden
mogelijkheden gezocht om fosfaten uit mest te halen omdat deze in de toekomst schaars dreigen te
worden.
Gras staat op twee, omdat hier na mest het meest van is. Verder kan gras vergist worden, en kan het
gebruikt worden om cellulosebouwmaterialen te maken.
Houtige biomassa staat op drie omdat hier goed (cellulose)bouwmaterialen van gemaakt kunnen
worden, er voor deze toepassing genoeg van aanwezig is en omdat hout zeer goed is op te slaan.
Natte biomassa staat niet in de top drie omdat het vrijwel alleen gebruikt kan worden om te
vergisten en niet goed op geslagen kan worden. De reststroom ‘knollen en bollen’ staat ook niet in
de top drie omdat dit maar een kleine stroom restproducten is.

Mest
Techniek Er zijn twee soorten mest die opgehaald worden: drijfmest en vaste mest. Drijfmest kan
met een tankwagen opgehaald worden en vaste mest met een kiepwagen. De technieken voor het
verwerken van mest zijn goed ontwikkeld. Het kan gemakkelijk vergist worden, het kan gedroogd
worden en er kan plantenvoeding van gemaakt worden. Deze toepassingen zijn laagwaardig maar
niet onbelangrijk.
Opbrengst
Soort mest

Opbrengst in
ton natte stof
per jaar
Van runderen
170.690
Van varkens
16.749
Van pluimvee
142
Van overig
8.725
Totaal
196.306
Figuur 27. Opbrengst reststoom mest (Milieudienst West-Holland, 2011).
Kosten Als de boer de mest zelf mag brengen kan dit de kosten laag houden omdat er dan geen
vrachtwagen van het bedrijf hoeft te rijden. Er moeten dan wel afspraken gemaakt worden over
vaste dagen om de aanvoer constant te houden. Als de mest opgehaald wordt door het bedrijf dat de
mest gaat gebruiken zijn er wel kosten aan het vervoer verbonden. Maar als het bedrijf zelf
vrachtwagens heeft kan dit beperkt blijven tot kosten van de vrachtwagen.
Helaas is er veel biomassa nodig om de toepassingen van mest rendabel te maken, meer dan de
gemeente Nieuwkoop zelfstandig kan leveren.
Geografisch Als de gemeente een vergistinginstallatie zou willen realiseren is de mest kan er
gemakkelijk mest uit het zelfde gebied opgehaald worden. Omdat dit niet voldoende mest op zou
leveren om een vergistinginstallatie rendabel te maken zou er ook mest gehaald moeten worden uit
andere omliggende gemeentes. Echter is zowel Alphen aan den Rijn als Greenport Alsmeer bezig met
plannen om zelf een vergistinginstallatie te realiseren.
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De mest opslag zelf is niet groot maar er zijn er wel meerderen nodig. Er is dus wel veel ruimte nodig
om dit goed op te slaan.
Horizonvervuiling Mest wordt opgeslagen in tanks of mestsilo’s. Dit is meestal niet ‘mooi’ maar als
deze op het terrein staat van het verwerkingsbedrijf, past het daar wel. Als het toch dusdanig ‘lelijk’
gevonden wordt zou een lokale kunstenaar de wanden van de silo’s kunnen verven.

Gras
Techniek Het ophalen van gras gebeurt door de gemeentewerkers die het gemaaid hebben.
Het opslaan van gras zal afhangen van de toepassing. Als er droog gras nodig is zal dit in de vorm van
hooibalen zijn. Deze zijn goed op te slaan in schuren. ‘Nat’ gras wordt gebruik in vergisters en wordt
opgeslagen met de natte biomassa.
Opbrengst
Bron

Opbrengst in
ton natte stof
per jaar
Bermgras
2.533
Natuurgras
6956
Maaisel*
875
Overig
29.190
Totaal
39.554
Figuur 28. Opbrengst reststoom gras (Milieudienst West-Holland, 2011).
Kosten De kosten van het ophalen blijven waarschijnlijk gelijk omdat de handelingen nauwelijks
veranderen.
Geografisch Er wordt alleen gras opgehaald uit de gemeente Nieuwkoop zelf.
Gras wordt in balen opgeslagen waar het toch redelijk los zit. Hierdoor is veel ruimte nodig om gras
op te slaan.
Horizonvervuiling Het opslaan van balen hooi en de opslag ‘nat’ gras zullen net als de mestopslag
niet ‘mooi’ zijn maar wel op het terrein van het verwerkingsbedrijf passen.
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Houtige biomassa
Opbrengst
Bron

Snoeihout van
beheer openbare
ruimtes
Snoeihout van
natuurbeheer
Huishoudelijk
afvalhout (A en B)
Grof tuinafval
Totaal

Opbrengst in
ton natte stof
per jaar
750

532
910
856
3.048

Figuur 29. Opbrengst reststoom houtachtige biomassa (Milieudienst West-Holland, 2011).
Kosten De kosten blijven waarschijnlijk het zelfde omdat de manier van ophalen en inleveren niet
hoeft te veranderen.
Geografisch Als er alleen hout reststromen ingezameld worden uit de gemeente Nieuwkoop is dit
gunstig voor de Biobased Economy en het beperken van uitstoot.
Hout wordt vaak periodiek wordt aangevoerd. Namelijk in de winter wanneer hout gekapt wordt en
in het voorjaar wanneer veel mensen de tuin opknappen en grof tuinafval wegbrengen. Om toch een
constante aanvoer houden voor een cellulosebouwmaterialenfabriek, moet het hout dat in die
perioden binnen komt opgeslagen worden. Een houtopslag is door het risico op instorten meestal
niet groot en hoog, er zullen wel meerdere opslagen moeten komen om al het hout droog op te
kunnen slaan. Het opslagterrein zal dus groot moeten zijn
Horizonvervuiling Als het opslaan van hout gebeurd in een half open, overdekte houtopslag zodat
het hout droog ligt en de wind er langs kan gaan om het droog te houden, kan de opslag zelfs ‘mooi’
zijn. Hout kan ook in snippers of chips opgeslagen worden, in dat geval zijn gebouwen nodig die weer
als horizonvervuiling gezien kunnen worden.
Techniek Hout dat afkomstig is beheer van openbare ruimtes en natuurbeheer kan door de
aannemer van het werk of door gemeentewerkers afgevoerd.
Hout afkomstig van huishoudens wordt nu al verzameld op de afvalbrengstations. Hier hoeft niets
aan verandert te worden.
Verbranden van hout is een ver ontwikkelde, maar zeer laagwaardige toepassing. Hoogwaardigere
toepassing is het gebruiken van houtachtige biomassa voor cellulosebouwmaterialen. Deze techniek
is nieuw en minder ver gevorderd.
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Bijlage 4. Biomassa

Landbouw gewassen
Tarwe
Het zaad van de tarwe, dit wordt het graan genoemd, bevat veel zetmeel en ook een aanzienlijke
hoeveelheid eiwit. Door het hoge drogestofgehalte kan graan goed bewaard worden. Het graan van
de tarwe kan worden gebruik als grondstof voor de productie voor bio-ethanol en andere
fermentatieproducten, zoals barnsteenzuur.
Technisch
In Rotterdam wordt tarwe al op grote schaal gebruikt voor de productie van bio-ethanol. Het
bijproduct DDGS wordt ook al veel toegepast, dit wordt voornamelijk toegepast als veevoer. Het stro
van de tarwe kan ook als veevoer worden gebruikt of voor de productie van biobrandstof. Dit laatste
is echter nog in proeffase.
Genoeg grondstof
In de huidige situatie in Nieuwkoop wordt al wintertarwe geteeld.
Opbrengst
Tarwe heeft een opbrengst van 6,5 ton droge stof per hectare per jaar, het levert een vrij stabiele
opbrengst.
Kosten
De gemiddelde kosten van een hectare tarwe bedragen ongeveer €802.
Geografisch
Per hectare wordt 6,5 ton droge stof geproduceerd.
(www.kennisakker.nl) (www.BiobasedEconomy.nl)

Maïs
Maïs kan worden gesplitst in een korrelfractie en een stengelfractie. De stengelfractie kan worden vergist tot
biogas. De korrelfractie kan worden vergist tot ethanol. De ethanol kan uit het fermentatiemengsel worden
gedestilleerd voor productie van bio-ethanol. De gistrest is eiwitrijk en kan dienen al hoogwaardig veevoer.
Technisch
Bioraffinage van maïs tot ethanol of biogas is een relatief nieuw proces dat nu nog op piloot schaal wordt
uitgevoerd. Het bedrijf Zeafuels in Lelystad heeft een methode ontwikkeld waarmee direct bij de boerderij via
de vergisting het maximale uit de grondstof kan worden gehaald. Er wordt hier gewerkt op een schaal die
honderd keer zo klein is als de ethanolfabrieken in Amerika.
Aanwezigheid van de grondstof
Maïs wordt al in nieuwkoop toegepast als landbouw product.
Opbrengst
Het is een snelgroeiend soort met een hoge opbrengst, het levert 14 ton droge stof hectare per jaar. Dit levert
ongeveer 11.000 m per hectare biogas op.
Kosten
De gemiddelde kosten van een hectare maïs bedragen ongeveer €600.
Geografisch
14 ton droge stof per hectare.
(www.kennisakker.nl) (www.BiobasedEconomy.nl) (www.vnci.nl)
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Aardappelen
De huidige verwerking van aardappelen tot aardappelzetmeel kan worden gezien als een vorm van
bioraffinage. Behalve aardappelzetmeel worden ook aardappelpesrvezel, aardappeleiwitten en
biogas geproduceerd. Niet alleen aardappelzetmeel, maar ook de persvezel en de eiwitten worden
steeds meer gebruikt voor productie van hoogwaardige producten zoals plastics en cosmetica.
Technisch
De aardappel wordt al voor andere doeleinde gebruikt dan enkel voor de voedselketen. Zo wordt de
zetmeel gebruikt voor de industriële toepassing. Het bedrijf Rodenburg maakt uit aardappel
reststromen een bioplastic.
Aanwezigheid van de grondstof
Aardappelen worden al in nieuwkoop toegepast als landbouw product.
Opbrengst
De aardappel heeft een hoge opbrengst van 10 ton droge stof per hectare per jaar.
Kosten
De gemiddelde kosten van een hectare Aardappelen bedragen ongeveer €2800
Geografisch
10 ton droge stof per hectare per jaar
( www.BiobasedEconomy.nl) (www.kennisakker.nl)

Suikerbieten
De suikerbiet is een akkerbouwgewas dat grote hoeveelheden suikers opslaat in zijn wortels (de
biet). De biet bestaat 70% uit suiker dat relatief gemakkelijk om te zetten is in bio-ethanol. Behalve
suiker worden ook buitenbladeren, schuimaarde, bietpulp en molasse geproduceerd. Niet alleen de
suiker, maar ook de andere producten kunnen door verdere bioraffinage een hogere toegevoegde
waarde krijgen. Bietbladeren zouden verwerkt kunnen worden in een aangepaste versie van het
grasraffinageproces. Bietpulp voor het winnen van vezels voor bijvoorbeeld papier of karton.
Technisch
Molasse, een stroopachtig bijproduct van de suikerbiet, is tot nu toe de enige grondstof die gebruikt
word in Nederland bij de Biobased Economy. Zo wordt het toegepast in de fermentatie industrie voor
de productie van medicijnen, bio-plastic en ethanol. In het buitenland wordt suiker op grote schaal
gebruikt voor fermentaties. Hierbij wordt onder andere bio-ethanol en melkzuur geproduceerd. Het
blijkt dat het ras met de hoogste suikeropbrengst ook de hoogste biogasopbrengst per hectare levert
Aanwezigheid van de grondstof
Suikerbieten worden al in nieuwkoop toegepast als landbouw product.
Opbrengst
De suikerbiet heeft een zeer hoge opbrengst van 16 ton droge stof per hectare. Gemiddeld wordt er
88,1 ton wortel en 45,9 ton loof per hectare geoogst, samen goed voor 17.600 m biogas per hectare.
(gelijk aan bijna 10.000 l diesel/ha). Dit is erg hoog in vergelijking met andere gewassen voor bioenergie.
Geografisch
16 ton droge stof per hectare. ( www.BiobasedEconomy.nl) (www.kennisakker.nl) (www.irs.nl)
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Andere Gewassen
Cichorei
Cichorei slaat grote hoeveelheden insuline op in de wortels. Het wordt door de cichoreiplant
opgeslagen als voorraad voor de winter, net als suikers in de suikerbiet en zetmeel in aardappels. De
gewonnen insuline wordt gebruikt in de levensmiddelenindustrie, maar ook de productie van
carboxymethylinuline (CMI), dat wordt gebruikt als vervanger van fosfaathoudende
ontharingsmiddelen voor vaatwassers.
Technisch
In Nederland wordt cichorei op beperkte schaal verbouwd en verwerkt.
Aanwezigheid van de grondstof
Cichorei komt van nature voor in het gebied. De hoeveelheid is echter niet geschikt voor de
productie van een Biobased Economy.
Opbrengst
Cichorei kan een hoge insulineproductie per hectare bereiken omdat het in het najaar lang een actief
bladapparaart in stand houdt en bovendien een groot deel van de totale drogestof productie als
insuline in de wortels opslaat. Het levert 16 ton insuline per hectare per jaar op.
Kosten
Gemiddelde kosten van een hectare cichorei bedragen ongeveer €1500.
Geografisch
16 ton insuline per hectare per jaar
De ( www.BiobasedEconomy.nl) (www.kennisakker.nl)

Koolzaad
Koolzaad is een oliehoudend zaad. De olie wordt uit de zaden geperst voor de productie van
chemicaliën of biodiesel. De perskoek bevat veel eiwit en wordt toegepast als diervoer. De perskoek
kan ook worden gebruikt voor de productie van plastic potten.
Technisch
Koolzaad of raapzaad is de meest gebruikte plant voor de productie van biodiesel in Nederland. Op
dit moment wordt onderzoek gedaan naar de bioraffinage van perskoek voor de productie van
eiwitten, aminozuren en andere grondstoffen voor Biobased Economy.
Aanwezigheid van de grondstof
Koolzaad komt veel voor als wilde plant in Nieuwkoop. De hoeveelheid is echter niet geschikt voor de
productie van een Biobased Economy.
Opbrengst
De opbrengst is ongeveer 4 ton droge stof per hectare per jaar. Dit lijkt laag, maar omdat olie veel
meer energie bevat dan koolhydraten, is de energieopbrengst vergelijkbaar met die van tarwe.
Kosten
De gemiddelde kosten van een hectare koolzaad bedragen ongeveer €800.
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Geografisch
4 ton droge stof per hectare per jaar.
(www.kennisakker.nl)

Engels raaigras
In Nederland en Europa is een grasoverschot, zowel in de melkveehouderij als in natuurgebieden. Tot
nu toe wordt met name gebruikt als veevoer. In de toekomst kan gras ook worden en geraffineerd
tot vezels, veevoer van hoge kwaliteit, chemicaliën en mineralen. Het grasraffinage proces bestaat
uit een eerste scheiding tussen een sapfractie en een vaste stoffractie. De vaste stoffractie kan
opgewekt worden tot grondstof voor isolatiematten, papier en karton. De vloeistoffractie kan
worden gebruikt voor veevoer. De organische zuren en mineralen en een deel van het eiwit blijven in
het sap achter, deze kunnen dienen als grondstof voor natte veevoeders, vergisters en als meststof.
Technisch
De logistiek rond grasraffinage beperkt de uiteindelijke de schaal op het verwerken van het gras,
eventueel met een vergister.
Aanwezigheid van de grondstof
Er is een grote hoeveelheid Engels raaigras aanwezig in het gebied. Dit bied kansen voor een
Biobased Economy.
Opbrengst
Gras heeft een goede opbrengst van 11 ton droge stof per hectare per jaar.
Kosten
En behoeft weinig grondbewerking. Gras wordt veel verbouwd op plekken met een hoge
grondwaterstand die daardoor minder geschikt zijn voor akkerbouw.
Geografisch
11 ton droge stof per hectare per jaar.
(www.kennisakker.nl)

Riet
Technisch
Riet wordt nog veel als probleemstof ervaren. Naast de nuttige toepassing van een klein deel van
natuurriet als dakbedekking wordt het restant in het gebied achtergelaten of afgevoerd om in België
en Frankrijk te verbranden of te composteren. een relatief schone grondstof, maar silicium vraagt
een aangepaste oven. Nederlandse verbrandingsovens ontvangen het daarom niet. Met de
ervaringen in Zweden, Oostenrijk en Duitsland met rietverbranders is het goed mogelijk riet te
verwerken in kleinere kachels. Ten slotte kan riet ook samengeperst worden tot rietblokken. Deze
rietblokken kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden in kachels.
Genoeg grondstof
Er is een grote hoeveelheid riet aanwezig in het gebied. Er is echter ook een grote hoeveelheid riet
nodig voor een installatie van 80MW.
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Opbrengst
Riet heeft in Nederland een opbrengst van 15 ton droge stof per jaar. Het verbranden van riet levert
ongeveer €450 per hectare.
Kosten
De schatting van de jaarkosten per hectare voor teelt, oogst, opslag en transport naar de
verbrandingseenheid van riet bedraagt €1285.
Geografisch
15 ton droge stof per hectare per jaar riet. Voor een installatie van 80MW zal er ongeveer 11.100
hectare grasland in riet omgezet moeten worden.

Algen
Microalgen worden gekweekt in simpele vijvers, of speciale reactoren. Door fermentatie of chemisch
processen kunnen deze componenten worden omgezet in grondstoffen voor de polymeer chemie.
Hieruit kan olie worden gehaald dat kan gebruik worden als biodiesel. Uiteindelijk blijven alleen de
mineralen over en die kunnen worden gebruikt als meststof in de landbouw of voor de kweek van
nieuwe algen. Ook kunnen de algen gebruikt worden als eiwitten, visvoer, kleurstoffen en bioplastic.
Technisch
De raffinage van algen is nog volop in ontwikkeling. De belangrijkste uitdaging vormt de isolatie van
de gewenste componenten uit een grote hoeveelheid water. Om algen rendabel te kweken moet de
productie-efficiëntie met een factor drie omhoog en de kosten met een factor tien omlaag.
Aanwezigheid van de grondstof
Nieuwkoop beschikt over een grote hoeveelheid water in haar gebied, deze wateren bevatten dan
ook een grote hoeveelheid biomassa algen.
Opbrengst
De opbrengsten zijn nog niet rendabel. Algen hebben door hun samenstelling echter wel veel
potentie op het gebied van Biobased Economy in de toekomst.
Geografisch
Om algen te kweken is er een beperkte hoeveelheid ruimte nodig ten opzichte van de andere
Biobased Economy gewassen. Dit kan ook vrijwel overal worden toegepast.
(www.algae.wur.nl; www.BiobasedEconomy.nl)
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Bijlage 5. Activiteiten Tabel

Figuur 30. Tabel biobased
activiteiten
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Bijlage 6. Restromen tabel

Figuur 31. Tabel biobased reststromen
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Bijlage 7. Biomassa tabel

Figuur 32. Tabel biomassa
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Bijlage 8. Plannen in de regio
Op dit moment worden er al plannen gemaakt voor de ontwikkeling van een biovergistingsinstalatie in
Greenport Aalsmeer en Alphen aan den Rijn.
In Greenport Aalsmeer neemt dit de vorm aan van een mest-co-vergistingsinstallatie die 1.300 woningen of 52
hectare kassengebied kan verwarmen. Hier voor worden echter nog investeerders gezocht. Ook zal op zoek
worden gegaan naar mest en andere reststromen om te vergisten. Een mest-co-vergistingsinstallatie wordt
namelijk gevoed met minimaal 50% dierlijke mest en maximaal 50% andere reststromen.
De gemeente Nieuwkoop kan een leverancier worden van biomassa door:
 De veehouders van gemeente Nieuwkoop die samen 196306 ton dierlijke mest produceerden in 2010;
 Het beheer van openbare ruimten en natuur dat in 2010 voor een reststroom zorgden van 1282 ton
snoeihout, 9489 ton gras en 875 ton ander maaisel;
 De akker- en tuinbouw van de gemeente Nieuwkoop produceerde in 2010 8.463 ton aan Biobased
restproducten.
Omdat de akker - en tuinbouwers van de gemeente nieuwkoop ook samenwerken met Greenport Aalsmeer is
het logisch dat ook zij bijdragen met groene biomassastroom.
Via deze samenwerking kunnen de tuinbouwers dan een deel van het geproduceerde biogas
ontvangen(Gemeente Aalsmeer, 2012; Milieudienst West-Holland, 2011).
Ecofuels, een initiatief van DELTA Milieu, is een van de grootste biogasproducenten in Nederland en werken
vooral met GFT vergisters. Deze vergisters zijn speciaal ontworpen voor reststromen met een laag droge
stofgehalte. Dit zijn vooral reststromen afkomstig van voedings- en genotsmiddelenindustrie zoals groente,
fruit, schillen en voedingsmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum is verlopen. DELTA Milieu heeft plannen
om op de locatie Alpen aan den Rijn een dergelijke GFT vergister te realiseren.
De gemeente Nieuwkoop kan een leverancier worden van deze natte biomassa door de inwoners van de
gemeente en supermarkten die voedingsmiddelen weg gooien waarvan de houdbaarheidsdatum is verlopen.
Zij produceerden in 2010 3.211 ton GFT afval.
Deze samenwerking levert de gemeente Nieuwkoop dan een deel van het geproduceerde biogas op (indaver,
z.j. ; Milieudienst West-Holland, 2011).
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