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In deze brochure zetten wij de showcases
en lezingen nog even voor u op een rij. Als
naslagwerk, mocht u een lezing hebben gemist,
nieuwsgierig zijn naar een van de showcases
of alsnog in contact willen komen met de
deelnemende organisaties op de beursvloer.
Het doel van het Event is verbinden! De
ontwikkelingen in Biobased Economy gaan snel.
Het is tijd om gezamenlijk te vermarkten en op
te schalen.

Een Event vóór en dóór ondernemers die kansen
zien in de Biobased Economy, met de nadruk
op Groene Chemie. Dat was het Biobased
Business Event Emmen van 17 maart 2015.
Een dag met vooruitstrevende organisaties
op de beursvloer, unieke showcases,
waaronder een aantal prachtige resultaten
van het grensoverschrijdende INTERREG IV
A project Agrobiopolymeren, inspirerende
lezingen over de toepassingsmogelijkheden
van bio-composieten en pitches. Er was een
onderwijsplein waar ondernemers, onderwijs
en onderzoek elkaar vonden. En niet te vergeten,
er waren zo’n 400 enthousiaste bezoekers!

De succesvolle eerste editie van het Biobased
Business Event Emmen smaakt naar meer. Wij
hopen u graag te mogen begroeten tijdens de
tweede editie!

Het Event vond plaats op het Emmtec Industry
& Businesspark Emmen, in een voormalige
nylongarenfabriek. Wethouder Bouke Arends van
de gemeente Emmen opende de beursvloer.
”Ik vind het prachtig dat we het Event hebben
georganiseerd op deze industriële locatie met
een rijke historie. Wij zijn de koploper in de
Groene Chemie en dat laten we hier zien.”

De organisatie van het
Biobased Business Event
P.S. De film van het Biobased Business Event
Emmen nog niet gezien?
Ga naar www.greenpac.eu/event

AGROBIOPOLYMEREN
Colofon
Het Biobased Business Event Emmen 2015 is een initiatief van:
Green PAC
Regiomarketing Emmen
Gemeente Emmen
Emmtec Industry & Businesspark
Stenden Hogeschool
event@greenpac.eu
www.greenpac.eu/event

Eems Dollard Regio
Provincie Drenthe
KNN Bioplastic
Noordtij

Het Biobased Business Event Emmen was ook
de slotbijeenkomst voor het grensoverschrijdende INTERREG IV A project Agrobiopolymeren. Het project waarbij biopolymeren voor
bepaalde toepassingen zijn ontwikkeld en in
een praktische en industriële omgeving zijn
getest. De resultaten van een aantal bijzondere
projecten waren te zien tijdens de showcases
en/of op de beursvloer. Denk aan composteerbare garens, tijdelijke netstructuren, afbreekbare verpakkingen en natuurlijke vezels.

biopolymere(n)

Het project Agrobiopolymeren werd in het
kader van het INTERREG IV A progamma
Deutschland-Nederland medegefinancierd
door het Europese Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO) en door de Ministerie
Economische Zaken, de Provincie Drenthe en
de Niedersächsische Staatskanzlei. Het werd
begeleid door het programmamanagement
bij de Eems Dollard Regio.
Meer informatie, kijk op
www.agrobiopolymere.eu
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1
Spreker

Bas Krins, API Institute

2
Spreker

 erhard Kadijk,
G
Kamer van Koophandel

API Institute
Composteerbaar opbindgaren

Project Plantpaal
Van bermgras naar walbeschoeiing

Binnen het Agrobiopolymeren project heeft API
Institute een composteerbaar opbindgaren voor
de kassenteelt van tomaten, komkommers en
paprika’s ontwikkeld. Een groot voordeel voor
telers, aangezien het kasafval hierdoor volledig
als composteerafval kan worden aangeboden.
Daarnaast presenteerde API Institute twee
voorbeelden van nieuwe biopolymeer-toepassingen. De eerste, een bio-composteerbaar
kunstgras voor voetbalvelden dat voldoet aan
de strenge eisen van de FIFA. Het doel is een
kunstgrasmat te realiseren met een accepta-

Bermgras en biopolymeren als basis voor de
plantpalen van walbeschoeiing. In het project
‘Plantpaal’ is dit werkelijkheid. Vanuit het idee
dat de enorme hoeveelheid maaisel (gras, riet
en plantmateriaal) als grondstof kan dienen,
is bij Waterschap Reest en Wieden het project
‘Plantpaal’ ontstaan.
Hét voorbeeld van Groene Chemie in de
praktijk. In maart 2015 werd als pilot in drie
gebieden in totaal 100 meter duurzame
walbeschoeiing van ‘Plantpaal’ geplaatst.

bele levensduur en waarbij, naast het gebruik
van biopolymeergaren, de latex-backing is
vervangen door een backing van composteerbaar materiaal.
Tot slot presenteerde API de monofilamenten
lijn die API heeft ontwikkeld voor de 3D printer.
De productieactiviteiten ‘biobased kunststof
draden voor de 3D-printer’ zijn inmiddels onder
Innofil3D ondergebracht. Door het Agrobio
polymeren-project heeft API fundamentele
kennis opgebouwd over het gedrag van PLA in
een 3D-printer.
4

Daarbij is naast de ‘Plantpaal’ gebruik
gemaakt van planken uit jute en biologisch
hars. Met behulp van een test- en
meetprogramma worden de resultaten
gebruikt voor een verbeterde 2.0 versie.
Uniek in dit project is de samenwerking
tussen de drie waterschappen Reest en
Wieden, Vechtstromen en Hunze en Aa,
Millvision en andere MKB-ondernemers,
Stenden Hogeschool, Kamer van Koophandel
en provincie Drenthe.
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3
Spreker

Marco Brons, Cumapol

4
Spreker

Cumapol en BioBTX
Een 100% duurzaam polyester zonder
fossiele grondstoffen!
De eerste korrels van het 100% duurzame
polyester zijn getoond tijdens het Biobased
Business Event Emmen. Nog in 2015
willen Cumapol en BioBTX de eerste 100%
biologische frisdrankfles produceren. Een
wezenlijke vernieuwing voor de markt!

100% duurzaam polyester, waar geen
fossiele grondstoffen meer aan te pas
komen. Polyesterfabrikant Cumapol is er
samen met BioBTX in geslaagd om deze
duurzame grondstof voor onder meer de PETfles te produceren. Een wereldprimeur! Het
product is gemaakt uit een combinatie van
mechanische recycling, chemische recycling
en biomaterialen. Uniek is het winnen van
xylenen uit biomassa zoals afvalhout.
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Bert van Vuuren, Natural Plastics

Natural Plastics
100% biologisch afbreekbaar
bomenplantsysteem
de Eco Keeper die composteert, zodra de
wortels dat zelf kunnen dragen. En zijn de
drainagebuizen die in de eerste jaren moeten
zorgen voor beluchting en water biologisch
afbreekbaar. Het systeem reduceert CO2, is
gemakkelijk aan te brengen en is goedkoop.
Interessant voor aannemers die groen willen
ondernemen!

Geen plastic meer in de grond bij het planten
van bomen! Dat is de motivatie geweest
voor het ontwikkelen van een duurzaam
boomanker, composteerbare drainage en
watergeefsheets. Natural Plastics heeft
een complete lijn producten ontwikkeld,
gepatenteerd en geproduceerd voor de
meest duurzame wijze van het planten van
bomen. Het systeem is uniek! Zo kunnen
nieuwe bomen worden verankerd met
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5
Sprekers

T imo ter Voort, Living Foods
Bernd H. Nordzieke, Klasmann Deilmann

CropEye, Klasmann-Deilmann GmbH,
Living Foods en HempFlax
Een substraat voor de tuinbouw van
plantaardig materiaal
Er is een duurzaam substraat voor de (glas)
tuinbouw nodig. Cropeye, Klasmann-Deilmann
GmbH, Living Foods en HempFlax hebben
binnen het Agrobiopolymeren project een
plantaardig materiaal gebruikt om een
substraat te maken voor de tuinbouw. In
de (glas)tuinbouw wordt bij voorkeur op
substraat geteeld, omdat deze homogener en
hygiënischer zijn dan aarde en de teelt hierdoor

beter te sturen is. Verschillende grondstoffen
en substraten zijn getest. Het project zit
in de afrondende fase om een substraat
te ontwikkelen van duurzame regionale
grondstoffen. Dit substraat kan ter plaatse
worden hergebruikt en is net zo betrouwbaar
als de reeds bestaande substraten. Daarmee is
het biosubstraat compleet duurzaam en goed
toe te passen in de moderne tuinbouw.
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6
Spreker

 arie-Luise Rottmann-Meyer
M
3N Kompetenzzentrum

3N kompetenzzentrum en EDR
Grensoverschrijdend samenwerken
3N is één van de 30 Nederlandse en
Duitse organisaties en ondernemingen die
deelnam aan het INTERREG IV A project
Agrobiopolymeren. Centraal thema in
dit project was het grensoverschrijdend
samenwerken. In 17 deelprojecten zijn
nieuwe materialen ontwikkeld uit biologisch
afbreekbare kunststoffen en is het toepassen
van natuurvezels (bijv. in bio-composieten)
onderzocht. Het ontwikkelen van bouw- en
isolatiemateriaal op basis van hennep en
het verbeteren van het winnen van restvezels
en grondstoffen stond voorop. Tijdens het

Event werden diverse projecten en resultaten
gepresenteerd. Ook het nieuwe INTERREG
programma ‘Bio-economie in de nonfoodsector’ werd alvast gepresenteerd. Thema’s
in het programma zijn o.a.:
* Het produceren van biobased producten voor
de woningbouw.
* Het verder verbeteren van de kennistransfer
tussen de betrokken bedrijven, hogescholen
en publieke instellingen.
* Nieuwe commerciële ideeën ontwikkelen
waarbij naast grensoverschrijdend, ook thema
overstijgend, samen gewerkt wordt.
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7
Spreker

Alain Goossens, DS Fibres

8
Sprekers

 atrick Gerritsen, Bio4Pack
P
Maurice Geerlings, PG Kaas

DS Fibres
Vezeltoepassingen met biopolymeren,
van hype naar realiteit

Bio4Pack en PG Kaas
Volledig biobased laminaat voor
kaasverpakkingen

DS Fibres is producent van PLA vezels.
Naast non woven toepassingen voor agro
gebruik, leveren ze ook PLA vezels voor
composiettoepassingen. DS Fibres is al 10
jaar bezig met PLA en heeft de markt goed
geanalyseerd. PLA vezels zijn geen hype
meer, maar de realiteit! Toch is het nog niet zo
vanzelfsprekend om met bio-composieten te
werken, waar ligt dat aan? De omschakeling
om van ‘gewone’ grondstoffen naar groene

Bio4Pack, producent van composteerbare
en hernieuwbare verpakkingen, en PG Kaas,
één van de grootste kaasspecialisten en
conceptverpakker uit Duitsland, hebben
in het Agrobiopolymerenproject samen
gewerkt. Het resultaat is een verpakking uit
minimaal 85% hernieuwbare grondstoffen
voor levensmiddelen met een beperkte
levensduur. Het project bood een aantal
uitdagingen. Zo moest de folie passen

grondstoffen te gaan, vergt tijd. Probeer
per situatie lokale oplossingen te zoeken,
en maak de (eind)klanten bewust van het
proces, zij hebben een keuze maar moeten
dat wel weten. De kwaliteit van producten
gemaakt met biopolymeren moet van
eenzelfde kwaliteit zijn en concurreren met
andere polymeren. Op deze manier kan men
uiteindelijk niet langer om biopolymeren heen,
en gaat het echt van hype naar realiteit.
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op de huidige machines en tegen hoge
temperaturen bestand zijn. PG kaas en
Bio4Pack hebben daarom het duurzame
laminaat zo doorontwikkeld dat het met
minimale aanpassingen op de huidige
machines past. De verpakking heeft
uitstekende barrière eigenschappen.
Het concept is ontwikkeld, het is nu aan de
klant om naar een duurzaam verpakte kaas
te vragen.
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Pitches

8

Locatie
Fabriekshal
Emmtec Industry
& Businesspark

unieke
showcases

4

Samenwerking
met
onderwijs

inspirerende
lezingen

35

400

bezoekers
Nederland, België,
Duitsland

organisaties op
beursvloer

Businesskansen
in de Groene
Chemie

12

Regionale
publiciteit
Groene
economiebijlage
DvhN
Landelijke publiciteit
Live BNR
radio-uitzending
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bio-composieten

inleiding

Bio-composieten
Het materiaal van de mogelijkheden
de producteigenschappen en de
toepassingsmogelijkheden van biocomposieten werden goed bezocht. In het
bijzonder was er aandacht voor het toepassen
van bio-composieten in de bouw.

Het thema ‘Bio-composieten’ was een
belangrijk onderdeel van het Biobased
Business Event Emmen. Het biobased materiaal
biedt volop mogelijkheden voor de toekomst
én is regionaal te produceren. Emmen is daarin
dé regio bij uitstek. De agrarische industrie
levert de vezels en de agro-chemische
industrie van Emmen de kunststof.
De vier inhoudelijke lezingen over

De handouts van de vier lezingen over
bio-composieten vindt u terug op
www.greenpac.eu/event
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1
Spreker

Ir. Daan van Rooijen,
associate lector Duurzame Kunststoffen
Stenden PRE / Green PAC

Bio-composieten
Het bouwmateriaal van de toekomst?
te produceren zijn. Geen houtimport of staal
uit mijnen, maar grondstoffen uit de omgeving
die door de agro-chemische industrie in
Emmen wordt verwerkt. Bio-composiet kan
de wereld bedienen van bouwmateriaal op
een effectievere, eco-efficiëntere en groenere
manier. Hoeveel groener, dat moet onderzoek
nog aantonen. Op dit moment is Green PAC
bezig met de life-cycle-analyses.

In zijn lezing zette Daan van Rooijen
uiteen wat de mogelijkheden zijn van biocomposieten in de bouw. Bio-composiet is
een goed alternatief voor staal en hout. Staal
als het gaat om lichtgewicht te construeren
en hout vooral bij industriële bouw
(materiaalbesparing). Massaproductie van
bio-composieten is mogelijk. Bovendien is het
grote voordeel dat bio-composieten regionaal
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2
Spreker

Ir. Peter (P.G.F) Bosman,
docent civiele techniek, onderzoeker Lectoraat Kunststoftechnologie,
Hogeschool Windesheim

3
Spreker

 rof. Ir. Adriaan Beukers, hoogleraar,
P
faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek,
Leerstoel Design & Production of Composite Structures, TU Delft

Vlasvezel versterkte kunststof
draagconstructies
Toepasbaar in vochtige omstandigheden

Natuurvezel Composieten
Minimum energie, maximale prestaties

De allereerste toepassing van een
vlasvezelcomposiet brugdek voor een
beweegbare voetgangersbrug komt in de
nieuwe dierentuin van Emmen.
Vlasvezels lijken ten opzicht van glasvezels
ideaal voor deze toepassing. Vlasvezels
hebben een veel lagere dichtheid, zijn bijna
net zo stijf en hebben een lagere milieuimpact.

Met een minimum aan materiaal en energie,
een maximale prestatie bereiken dat is de
uitdaging van Professor Adriaan Beukers.
Hij onderzoekt de mogelijkheden van biocomposieten, lichtgewicht constructies en
productiemethoden. Organische structuren
uit de natuur vormen zijn inspiratiebron voor
het ontwikkelen van nieuwe materialen en
constructies.

De toepassing in deze draagconstructie was
aanleiding om de conversiefactoren voor
klimaatomstandigheden en belastingaspecten
van vlasvezelcomposieten te onderzoeken. En
vervolgens ook de degradatiemechanismen
slijtage, UV, chemicaliën en verrotting.
Meer informatie over het onderzoek vindt u op
www.greenpac.eu/event
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bio-composieten

3N Kompetenzzentrum
Kompaniestrasse 1
49757 Werlte
Duitsland

4
Spreker

Bioclear B.V.
Rozenburglaan 13
9727 DL Groningen
Nederland

www.3-n.info

www.bioclear.nl

API Institute
Eerste Bokslootweg 17
7821 AT Emmen
Nederland
www.api-institute.com

CropEye
Postbus 184
2665 ZK Bleiswijk
Nederland

Bio4Pack GmbH
Schulten Sundern 14
48432 Rheine
Duitsland
www.bio4pack.com

Cumapol
Eerste Bokslootweg 17
7821 AT Emmen
Nederland
www.cumapol.com

BioBTX
Duinkerkenstraat 13
9723 BN Groningen
Nederland

Drentea Office Furniture
James Cookstraat 20
7825 AN Emmen
Nederland

www.cropeye.com

Ir. Martien van den Oever,
Wageningen UR - Food and Biobased Research (WUR-FBR)

Biovezel versterkte composieten
Structuur-eigenschappen relaties
en toepassingen
Biovezels zijn er in vele soorten. Overal ter
wereld groeit wel enige vorm van biovezel.
Verschillende soorten biovezels hebben
uiteenlopende vezelstructuren (diameter,
lengte, fibrilhoek, chemische samenstelling), en
daardoor ook uiteenlopende eigenschappen
(sterkte, stijfheid, breukrek). De presentatie van
Martien van den Oever liet zien hoe biovezels
feitelijk een composiet-achtige structuur hebben,
en hoe de relatie is tussen deze structuur en
de verschillende composieteigenschappen als
sterkte, stijfheid en impact.

Bio-composieten worden momenteel vooral
toegepast voor terrassen (WPCs) en in
auto’s. Maar ze zijn ook goed toepasbaar in
uiteenlopende gevormde producten zoals in
de bouw.
Verdere ontwikkelingen waar WURFBR momenteel aan werkt zijn cellulose
nanovezels (vezels met een diameter 1001000 keer dunner dan een mensenhaar),
bioharsen en alternatieve grondstoffen voor
‘houtvezelpanelen’.
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www.biobtx.nl
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www.drentea.nl
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Eems Dollard Regio
Postbus 53
9693 ZG Bad Nieuweschans
Nederland
www.edr.eu

Drenthe College
Van Schaikweg 98
7811 KL Emmen
Nederland
www.drenthecollege.nl

Greenlincs
Postbus 424
9700 AK Groningen
Nederland

Machinefabriek Emmen B.V.
Phileas Foggstraat 35
7825 AK Emmen
Nederland
www.mfemmen.nl

www.greenlincs.nl

H&P Moulding
DS Fibres
Hoogveld 90
9200 Dendermonde
België
www.dstextileplatform.com

Emmtec Industry & Businesspark
1e Bokslootweg 17
7821 AT Emmen
Nederland
www.emmtec.nl

HP Moulding
Vasco da Gamastraat 18
7825 VJ Emmen
Nederland
www.hpmoulding.com

Millvision
Molenstraat 2B
4944 AC Raamsdonk
Nederland
www.millvisionweb.eu

Dun Agro
Raadhuisweg 11
9665 JE Oude Pekela
Nederland

Fuhler wegenbouw
Handelsweg 21
7826 TC Emmen
Nederland

KNN Bioplastic
Duinkerkenstraat 13
9723 BN Groningen
Nederland

Naftex GmbH
Ilexstraße 12
26639 Wiesmoor
Duitsland

www.dunagro.nl

Green PAC
Van Schaikweg 94
7811 KL Emmen
Nederland

EdelGroup
Nijverheidsstraat 39
8281 JD Genemuiden
Nederland
www.edelgroup.nl
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www.fuhler.nl
www.lynpave.nl

www.greenpac.nl

www.knnadvies.nl

Kuipers en Koers Bouw
De Waide 40		
7766 BW Nieuw-Schoonebeek
Nederland www.kuipersenkoersbouw.nl

www.naftex.de

Natural Plastics
De trompet 2212
1967 DC Heemskerk
Nederland
www.naturalplastics.nl
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INITIATIEFNEMERS

Het Biobased Business Event werd mede mogelijk gemaakt door:

PaperFoam
Hermesweg 22
3771 ND Barneveld
Nederland
www.paperfoam.com

Pezy Product Innovation
Narvikweg 5-5
9723 TV Groningen
Nederland

TCE Gofour B.V.
Veenstraat 11
9502 EZ Stadskanaal
Nederland www.bioproductprocessor.com

www.pezy.com

Technoforce Solutions B.V.
Urmonderbaan 22		
6167 RD Geleen
Nederland
www.technoforce.net

Rodenburg Biopolymers
Denariusstraat 19
4903 RC Oosterhout NB
Nederland
www.biopolymers.nl

Wageningen UR
Edelhertweg 1
8219 PH Lelystad
Nederland
www.wageningenur.nl

Stenden Hogeschool
Van Schaikweg 94
7811 KL Emmen
Nederland

Rijksuiversiteit Groningen
Hanzehogeschool Groningen
Nijenborg 4
9747 AG Groningen
Nederland
www.zapgroningen.nl

www.stenden.com
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www.deutschland-nederland.eu
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