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INLEIDING
1.1. Achtergrond
Al zijn er veel onduidelijkheden over de toekomst van de produktie van
diverse landbouwgrondstoffen, één ding is zeker: een meer marktgerichte
produktie zal nodig zijn. Enerzijds kampt men in de EG met grote struc
turele overschotten, anderzijds worden er nog grote hoeveelheden van
sommige landbouwprodukten ingevoerd, zoals plantaardige oliën en vet
ten, vezels en eiwitrijke grondstoffen voor de veevoederindustrie. Dat de
teelt van die gewassen in onvoldoende mate wordt aangegrepen ligt voor
een deel aan het EG-beleid. Ten gevolge van de prijs kunnen de agra
rische industriële grondstoffen dikwijls slecht concurreren met grond
stoffen uit de petrochemische sector.
Het is voor de landbouw van steeds groter belang om naar afzetmarkten
in de non-food sector te zoeken, omdat niet verwacht wordt dat er in de
EG op de voedingsmiddelenmarkt nieuwe afzetmogelijkheden zullen ont
staan. Uit dat oogpunt gezien is de teelt van gewassen, die in de lignocellulose verwerkende industrie kunnen worden toegepast, een mogelijk
alternatief. Te denken valt aan papierpulp, textielvezel, alsmede aan het
gebruik van lignocellulose grondstof in zijn geheel. Nederland maar ook
de EG is in sterke mate aangewezen op import van deze grondstoffen.
Een grootschalige teelt van deze gewassen in de Gemeenschap verstoort
de

markt

oogpunt

van

gangbare landbouwgewassen

niet.

wordt het verbouwen van deze gewassen

Uit

landbouwkundig

zelfs zeer gunstig

beoordeeld (verbetering van de bodemstructuur, bestrijding van planteziekten en beperking van het gebruik van bestrijdingsmiddelen).
Binnen de Gemeenschap wordt al jarenlang gestreefd naar een grotere
inzet van de lignocellulose-grondstoffen uit eigen teelt. Naast uitbreiding
van het bosareaal wordt gedacht aan een grotere rol van akkerbouwmatig
geteelde lignocellulose gewassen.

De industriële verwerking van ligno

cellulose zou zoveel mogelijk gericht moeten worden op een totale valori
satie van het gewas, zodat zo weinig mogelijk laagwaardige bijprodukten
of

afval ontstaan.

De thans toegepaste ontsluitingsprocessen voor

lignocellulose-grondstof

de

zijn uitsluitend gericht op het winnen van de

cellulose fractie, waarbij de kwaliteit van de tevens geproduceerde afval
stromen niet ter zake doet.

De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van

ontsluitingsprocessen lijken betere mogelijkheden te bieden voor de valo-
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risatie van de overige twee componenten te weten de hemicellulose en de
lignine. Te denken valt bijvoorbeeld aan de aanwending van de fenolische verbindingen uit de plant (lignine) in plaats van die uit de petro
chemische industrie, maar ook aan een ruimere toepassing van de xylose
uit hemicellulose.
Over het algemeen is men het erover eens, dat het nog veel onderzoek
en dus veel tijd zal vergen alvorens een betere zelfvoorziening en be
nutting van lignocellulose-grondstof zal worden gerealiseerd. De diverse
acties die op dit terrein in het kader van de EG de laatste tijd werden
ondernomen, duiden op de bereidheid om deze ontwikkeling onder andere
ook door onderzoek te stimuleren. In ons land bestaat de belangstelling
om via onderzoek meer aandacht aan lignocellulose te schenken. De pro
blematiek is te omvangrijk om in dit stadium aan te kunnen geven waar
de beste kansen voor ons land liggen en op welke terreinen versterking
van onderzoek wenselijk zal zijn. Voordat het noodzakelijk geachte on
derzoek en de ontwikkelingscapaciteit op dit terrein ter discussie worden
gesteld, acht men het wenselijk de ontwikkelingen aan een nadere analy
se te onderwerpen. Het verzoek om één en ander in kaart te brengen is
uitgegaan van de Sector-Kamer Verwerking en Marktvoorziening van de
NRLO. Met de uitvoering daarvan is een werkgroep belast, waarin zitting
hebben: P. Höbaus,

(NRLO), T.J.H.M. Hutten (LEI) en B.A. Rijkens

(IBVL).
1.2. Doelstelling van de nota en uitwerking
De doelstelling van de nota (en tevens de taak van de werkgroep) kan
als volgt worden omschreven: het aangeven van terreinen, op het gebied
van verwerking van cellulosegewassen, waar eventueel een versterking
van het onderzoek wenselijk is. De output van de werkgroep zal uitein
delijk bestaan uit:
- Het geven van een overzicht van de relevante ontwikkelingen op dit
terrein ;
- Het uitlichten van de perspectief biedende ontwikkelingen en van de
ontbrekende kennisgebieden, in het bijzonder die voor Nederland;
- Het doen van een voorstel voor de verdere aanpak en discussie om tot
de formulering van onderzoekprogramma's te komen;
De onderhavige nota is het verslag van de bevindingen van de werk
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groep. De werkgroep is er zich van bewust dat niet alle aspecten van de
problematiek in details zijn belicht. Er is uitgegaan van een beperkte
hoeveelheid als relevant aangemerkte literatuur, terwijl daarnaast des
kundigen op dit gebied werden geraadpleegd. Om niet in herhaling te
vallen is er gekozen voor een integrale benadering. Het accent ligt daar
bij op de ontsluitings- en scheidingsprocessen en de afzetmarkten van de
eindprodukten, met het oog op de mogelijkheden van de verbouw van
akkerbouwmatig geteelde lignocellulose gewassen.
De nota is als volgt opgebouwd:
In hoofdstuk 2 wordt een algemene beschouwing gegeven over lignocellu
lose (samenstelling, structuur alsmede de toepassing van de drie voor
naamste componenten). Daarna wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op ontwik
kelingen op het gebied van scheidings- en ontsluitingsprocessen. Hoofd
stuk 4 geeft een overzicht van potentiële markten. In hoofdstuk 5 wordt
aandacht geschonken aan lignocellulose-grondstoffen(/-gewassen). Hoofd
stuk 6 wordt gewijd aan concepten voor een nieuwe wijze van verwerking
van landbouwprodukten met name voor industriële toepassingen (agro-refineries). Hoofdstuk 7 geeft de stand van zaken bij het onderzoek naar
de toepassingsmogelijkheden van lignocellulose-grondstoffen weer. Ten
slotte worden in hoofdstuk 8 conclusies en aanbevelingen gedaan voor
nadere acties.
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2. CHEMISCHE EN ANDERE EIGENSCHAPPEN VAN LIGNOCELLULOSE IN
RELATIE TOT HAAR TOEPASSING
2.1. Algemeen
Lignocellulose en cellulosevezels kunnen verkregen worden uit hout, stro
en éénjarige gewassen die verhouten. Ook bladeren en vruchten kunnen
vezels bevatten, zoals katoen en kokos. De samenstelling van het lignocellulosecomplex vertoont grote verschillen tussen plantensoorten, maar
ook binnen een plantesoort. Loofhout verschilt van naaldhout en beide
verschillen weer van stro.

Deze verschillen bepalen in hoge mate de

wijze van verwerken èn de mogelijke toepassingen van de lignocellulose.
In

veel economische literatuur en statistieken over

het

gebruik

van

lignocellulose wordt geen onderscheid gemaakt tussen plante- en hout
soorten, herkomst en leeftijd van het hout en de daarmee samenhangende
chemische samenstelling van hout en de meest geëigende verwerking. Ook
de kennis over de samenstelling van vele houtsoorten, stro en andere
verhoute planten is nog zeer gering. Slechts van een beperkt aantal veel
gebruikte soorten zijn gedetailleerde gegevens beschikbaar. In dit hoofd
stuk zullen de belangrijkste verschillen kort behandeld worden.
2.2. Morfologische verschillen tussen planten
Hout moet worden onderscheiden in naaldhout (gymnospermen: coniferen,
zoals larix, spar en den) en loofhout (beuk, populier, esdoorn, eucalyp
tus enz.). Naaldhout bestaat voor meer dan 90% uit tracheïden, die deels
een transportfunctie (de in het voorjaar gevormde tracheïden) en deels
een stevigheidsfunctie vervullen.

De stevigheidgevende structuur van

loofhout bestaat uit vezels, waartussen zich vaten bevinden die voor het
transport zorgen. De lengte van tracheïden (gemiddeld circa 3.0 mm) is
in de regel meer dan tweemaal zo groot als de lengte van de vezels. Uit
tabel 1 blijkt dat de vezelafmetingen tussen verschillende plantetypen
sterk verschillen.
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Tabel 1: Vezelafmetingen
lengte vezel
in millimeter
(mm)
naaldhout
loofhout
stro van graan
katoenvezel
vlas (stro)
hennep
kenaf (bast)
riet

2.0
0.6
1.1

1.0

-

vezeldoorsnede
in micrometer
(>t m)

5.7
1.9
1.5
25
30

32 - 44
38 - 50
9 - 1 3
20
20

22

20
2.6
- 1.8

20
10 - 20

Bron: 32 en 40
De verhoute stengels van vele grasachtigen en vezelgewassen verschillen
in morfologisch opzicht sterk van hout. Bovendien zijn er binnen een
boom of plant grote morfologische en chemische verschillen in het lignocellulosecomplex : de bast

(phloeem)

verschilt van het hout

(xyleem),

spinthout verschilt van kernhout, hout dat onder grote druk staat ver
schilt van hout dat vooral doorbuigen dient te voorkomen en in stengels
van grasachtigen verschillen internodiën van nodiën en bladscheden. Al
deze verschillen zijn van groot belang voor de toepassingsmogelijkheden.
2.3. Chemische samenstelling van het lignocellulose complex
De samenstelling van de lignocellulose in grasachtigen (granen) en ande
re vezelgewassen verschilt in vele opzichten van die van naaldhout en in
mindere mate van die van loofhout. In alle houtsoorten komen cellulose,
hemicellulose en lignine voor en in planten daarnaast ook pectine. Plan
ten bevatten dikwijls een hoog percentage niet-vezel (parenchym). In
houtsoorten uit de gematigde luchtstreken kan het aandeel van het lignocellullosecomplex 97 - 99% van het hout zijn. In de tropische soorten en
granen ligt het rond 90%. De stengels van grasachtigen (stro) bevatten
veel minder lignocellulose (ca. 75%).
Alvorens in te gaan op de verschillende componenten uit het lignocellulosecomplex moet worden opgemerkt dat de verhouding tussen de ge
wichtspercentages

koolstof,

zuurstof

en

waterstof

tussen

houtsoorten

nauwelijks verschilt (respectievelijke aandeel: 40, 43, 6%). Het restant
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wordt gevormd door stikstof

(0.1 - 0.3%)

en anorganische elementen

(as), zoals kalium, calcium en magnesium. In tropische houtsoorten en in
stro komt daarnaast silicium voor.

In atomen uitgedrukt is de totale

samenstelling C:H:0 ca 28:47:24. Vergeleken met energiebronnen zoals
steenkool, aardolie en gas bevat biomassa relatief veel waterstof en zuur
stof

per koolstofatoom.

Daardoor is uit het energetisch oogpunt een

minder geschikte brandstof.
2.4. De specifieke samenstelling van de drie hoofdcomponenten
In de onderstaande tabel is voor enkele loofhout- en naaldhoutsoorten en
enkele éénjarige vezelgewassen aangegeven welk deel van het lignocellulose complex uit cellulose, hemicellulose en lignine bestaat. De grote ver
schillen beïnvloeden sterk de bruikbaarheid en de te kiezen verwerkings
processen.
Tabel 2: Samenstelling lingocellulose complex (%)

hennep (bast)
vlas
kenaf (bast)
tarwestro
koolzaadstro
zwenkgras
andere grassen
lariks
vurehout (fijnspar)
grenehout (grove den)
esdoorn
paar dekastanje
ruwe berk
beuk
zomereik
ratelpopulier
gladde iep

cellulose

hemicellulose

lignine

77
55
60
37
36
45
ca 43
41-44
40-46
52
38
47
48
49
41
49
43

13
17
24
28
27
27
ca 24
5-9
8
8
20
18
25
22
22
17
22

4
23
13
24
20
10
ca 9
26-28
27-28
26
25
26
19
24
30
18
27

as
5
6
1.5
6
6
7
ca 5
0.2
0.3
-

0.4
1
0.3
0.3
0.3
0.4
0.8

Bron: 5, 32, 40, 43 en 44
2 ^ 4 ^1^ _ Cel]_ulose_
Cellulose is zowel met betrekking tot de functie als met betrekking tot de
omvang waarin het voorkomt de belangrijkste component in de plant. Het
is een

onvertakte

polymeer

van ß-(l,4)-D-glucose,

die

hoofdzakelijk

8

kristallijn -

a-cellulose genoemd - in de celwand voorkomt. De mate van

de kristalliniteit en de vezellengte bepalen voor een belangrijk deel de
toepassingswaarde van de cellulose. Hoe kristallijner het molecuul, hoe
inerter het polymeer is en hoe moeilijker de celluloseketen gehydroliseerd
kan worden. Cellulosemoleculen in de celwand zijn opgebouwd tot elemen
taire fibrillen met een diameter van 3.5 y^m. De langgerekte cellen (de
elementairvezels) hebben een diameter van 10-24y-fm. Vezels bestaan uit
bundels van elementairvezels (microfibrillen). Tussen de verschillende
plantesoorten bestaan geen verschillen met betrekking tot de chemische
samenstelling van het cellulose.
Tabel 3: Kwaliteit cellulosevezel
plant

% kristallijne cellulose

ramie
katoen
sulfaat / sulfiet pulp
gebleekte sulfaat pulp
rayon
fortisan

ca

72
71
68
60
45
74

Bron: 40
2_l4^2a_ H ejni^ellu k>se_
De hemicellulosen verschillen van cellulose in de suikersamenstelling, de
veel geringere mate van polymerisatie en door de aanwezigheid van vele
korte zijketens. Hemicellulosen zijn amorf en hebben een lager molecuul
gewicht dan cellulose en moeten onderverdeeld worden in pentosen (met
name xylanen)

en

hexosen

(gluco-mannanen

en

galactonen).

Xylanen

vormen de belangrijkste component van de hemicellulose in loofhout. Ze
bestaan uit xylose, arabinose en 4-0-methylglucuronzuur.
Er bestaan grote verschillen tussen loofhout en naaldhout. Xylanen ko
men veel in loofhout voor. Een deel van de OH-groepen van de xylose is
veresterd met acetaat. De mate van verestering varieert per houtsoort,
evenals de hoeveelheid arabinose die in het polymeer zit. Hemicelluloses
van loofhout bestaat voor een belangrijk deel uit xylanen. De in lage
concentraties in naaldhout voorkomende xylanen bezitten

geen acetyl-

groepen en bevatten veel minder gemethyleerd glucuronzuur.

Van de

xylanen uit grassen en granen (tarwe, vlas, kenaf, zonnebloem, mais) is
weinig meer bekend dan dat ze er in relatief hoge concentraties voorko-
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men.

(Gluco)-marmanen komen in relatief lage concentraties in loofhout

voor. Zij bestaan vooral uit mannose en bevatten meestal ook glucose.
Verder is er weinig van bekend. Naaldhout bevat 20-25% glucomannanen,
die geacetyleerd zijn en galactose kunnen bevatten. Er komt bovendien
minder glucose in voor dan bij hardhout en ze kunnen al dan niet ver
takt zijn. Mannanen komen ook in vele andere planten voor. De waterop
losbare galactanen komen onder andere in hoge concentraties voor in
Lariks (10-25%). Ze zijn meestal sterk vertakt en bevatten veelal arabinose.
Hydrolyse van hemicellulosen levert altijd een mengsel op van allerlei
suikers en groepen uit de zijketens. De bruikbaarheid voor bijvoorbeeld
fermentaties wordt sterk bepaald door de samenstelling van het mengsel.
Er zijn slechts weinig organismen bekend die op pentosen kunnen groei
en.
2^4.3. _Lignine
Lignine is een sterk vertakte en amorfe polymeer dat opgebouwd is uit
fenylpropaan eenheden die fenolische en alkanalische OK-groepen bevat
ten; deze eenheden zijn op verschillende wijze aan elkaar gebonden tot
groepen bestaande uit ca. 20 eenheden. Lignine versterkt samen met de
hemicellulose de mechanische eigenschappen van de plant waarbij het de
ruimte tussen de cellulose fibrillen in de celwand opvult. Dientengevolge
zijn de drie hoofdcomponenten zeer moeilijk te scheiden en zuiver in
handen te krijgen. Zelfs hoog zuiver cellulose bevat nog resten lignine
en hemicellulose. Lignines zijn sterk hydrofoob en zorgen ervoor dat de
celwand weinig water op kan nemen. Het kan 20 tot 35% van de houtmas
sa uitmaken. In grasachtige angiospermen en monocotylen komt het in
veel lagere concentraties voor. Er is nog zeer weinig bekend over de
opbouw van het lignine in de plant, maar er zijn inmiddels wel grote
verschillen geconstateerd in de ligninen uit naaldhout (gymnospermen),
loofhout (dicotyle angiospermen) en grassen (monocotylen, angiospermen)
met betrekking tot het voorkomen van de drie belangrijkste basiscompo
nenten. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de van coniferylalcohol afgeleide guaiacyllignines (G) en de guaiacyl-syringylligines (GS),
die ook nog vaak p-hydroxyfenyleenheden (GSH) bevatten. De GS-lignines komen voor in dicotylen en de GSH in monocotylen. Gymnospermen
bevatten meestal G-lignines.

Er blijken echter vele uitzonderingen te
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zijn, die o.a. veroorzaakt worden door de plaats waar de plant groeit.
Kennis van de verschillende typen lignine is belangrijk voor de schei
ding ,

pulping en bleking van lignocellulose en ook voor de zure en

enzymatische hydrolyse van het lignocellulose complex. Over het alge
meen bevat naaldhout lignine meer koolstof (60-65%) dan loofhout lignine
(56-60%). Dit wordt veroorzaakt door de hogere methoxylinhoud (18-22%)
in vergelijking tot naaldhout (12-16%).
Lignines zijn 'oplosbaar' in vele (sterk milieu vervuilende) organische
oplosmiddelen (DMSO, THF, pyridine etcx.). Ze zijn slechts gedeeltelijk
oplosbaar in ethanol, methanol en aceton, zodat scheidingen die gebruik
maken van deze stoffen altijd voorafgegaan moeten worden of gepaard
gaan met andere behandelingen. De lignine die overblijft na zure hydro
lyse van de hemicellulose en cellulose is praktisch onoplosbaar. Lignine
wordt over het algemeen via alkalische processen verwijderd uit biomas
sa. Bij hydrolyse ontstaat afhankelijk van het type lignine verschillende
Produkten (zie tabel 4).
Tabel 4: Hydrolyse produkten van lignine
vanilline
stro
gymnospermen
dicotylen

hydroxybenzaldehyde syringaldehyde

x
x
x

xx
x

Bron: 40
2.5. Toepassingen van lignocellulose en haar bestanddelen
In deze paragraaf wordt in het kort ingegaan op allerlei potentiële toe
passingen. Achtereenvolgens zullen aan de orde komen chemicaliën, textielvezels, papier (globaal) en brandstof.
2L5 L1^_ÇJiemicaliën_uit J^iomassa
In principe kunnen uit biomassa vele chemicaliën gemaakt worden die uit
steenkool te verkrijgen zijn. De 'kraak' technieken die hierbij gebruikt
worden zijn dezelfde als voor de bereiding van brandstoffen. Op basis
van de verkregen gassen en vloeistoffen kan een op de petrochemie
gelijkende produktie van een breed scala van produkten plaatsvinden.
Daarnaast kunnen vele belangrijke stoffen zoals ethanol, methanol, melk
zuur, aceton, butanol, glycerol en citroenzuur uit biomassa verkregen
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worden

met

behulp

van

fermentaties

(9,

38).

De

aanwending

van

biomassa voor chemische grondstoffen lijkt eerder haalbaar dan die voor
energiedoeleinden omdat de prijzen van chemicaliën hoger zijn dan die
voor energie.

Het

zal echter moeilijk zijn om zelfs met goed concur

rerende produkten binnen te dringen in een markt en industrie die vrij
wel geheel is afgestemd op het gebruik van olieprodukten.
?i_T^iitiel_v£zels_j^n_cenulose _
In tegenstelling tot dierlijke vezels die uit proteïne bestaan, zijn plant
aardige vezels opgebouwd uit cellulose. Tussen deze natuurlijke vezels
bestaan daardoor grote verschillen in hittebestendigheid en kleurbaarheid. Wol kan bijvoorbeeld niet tegen koken en is moeilijk te kleuren.
Plantaardige vezels worden veel minder snel aangetast door hogere orga
nismen, zijn minder elastisch en hebben een hogere affiniteit voor water
dan de meeste dierlijke vezels.
Cellulosevezels worden echter wel gemakkelijk afgebroken door bacteriën
en schimmels. Zoals uit elders vermelde gegevens blijkt heeft de katoen
vezel, een cellulosevezel, zich goed op de textielmarkt kunnen handha
ven,

dit in tegenstelling tot wol.

In de toekomst kunnen echter met

behulp van enzymen interessante proteïne-achtige polymeren ontwikkeld
worden, zoals bijvoorbeeld zijde. In hoeverre deze vezels een bedreiging
vormen van de bestaande plantaardige,

gemodificeerde plantaardige en

kunstvezels is echter nog de vraag.
Lang niet alle planten brengen vezels voort die in textiel te gebruiken
zijn. Korte vezels die slecht te twijnen, te weven en te spinnen zijn,
worden

vaak

gebruikt

voor

papier,

vezelplaten,

cellofaan

en

rayon.

Cellulosevezels voor textiel kunnen worden gewonnen van zaden, vruch
ten, bladeren en de stengel van de plant. De winning van deze vezels
geschiedt veelal met dezelfde methoden, waarbij de andere (dode) celmas
sa gescheiden moet worden van de vezels. De winning van de vezel uit
vlas kan geschieden op de klassieke wijze door roten of op meer moderne
wijzen (enzymen, groen onthouten). Het IBVL verricht onderzoek naar
de produktie van korte vezels die tot (meng) garen gesponnen kunnen
worden. Verder onderzoek is wenselijk, daar de kwaliteit van de vlas
vezel, die als grondstof dient voor linnen, hoog is. Het vrij prepareren
van vezels uit bladeren (sisal) en zaden (katoen) levert veel minder pro
blemen op.
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Van de zaadvezels is alleen katoen zeer geschikt voor textiel toepassing.
Kapok en kokosnootvezels zijn hiervoor niet geschikt en zijn voor Europa
van weinig belang. De meest bekende stengelvezels zijn jute, hennep,
ramie en vlas. In de stijvere hennepvezel komt meer lignine voor. Jutevezels kunnen

<]

zo'n 2,5 m lang worden en zijn inelastisch en houden

slecht kleurstoffen vast. Hoewel de uit China stammende ramie-vezel het
meest op de gewilde vezel van zijde lijkt, is dit gewas toch nooit belan
grijk geworden omdat de plant moeilijk te telen is en omdat gommen en
pectine de vezels stevig bij elkaar houden. Het gebruik van bladvezels is
de laatste 50 jaar aanzienlijk toegenomen. Ze zijn echter te stijf om in
textiel gebruikt te worden. Ze worden onder andere geproduceerd door
Agave soorten (sisal), die in aride gebieden waar andere gewassen het
laten afweten, nog goed gedijen.
2. 5^3^ Andere toepassingen van de vezels
Andere belangrijke toepassingen van vezels zijn vezelplaten, spaanplaten,
fineer, karton en papier. Fineer bestaat uit dunne houten platen die
onder andere gebruikt worden voor multiplex. Vooral het aanbrengen van
bijzondere houtsoorten op andere minder kostbare lagen heeft een grote
vlucht genomen. Spaanplaten bestaan uit houtsnippers, die onder andere
uit houtafval van de houtbewerking verkregen worden. Na een behande
ling met harsen, vuurafstotende middelen en pesticiden worden ze in de
gewenste vorm geperst. Vezelplaten bestaan uit vezels die een ontslui
tingsbehandeling hebben ondergaan met stoom, analoog aan de thermo
mechanische pulping

(t.m.p.),

die voor de produktie van papierpulp

wordt toegepast. Vervolgens kunnen er platen van geperst worden; een
lichte persing levert zachtboard en een zware persing hardboard.
2i5i4i_Papier
Over het algemeen zijn vezels uit naaldhout beter geschikt voor de pa
pierbereiding dan die uit loofhout omdat de vezelbundels in het xyleem
van loofhout te kort zijn (0.5 - 1.5 mm tegenover 2-4 mm). Hetzelfde
geldt voor de korte vezels uit stro. Papiervezels worden voornamelijk via
twee processen verkregen namelijk het sulfietproces en het sulfaatproces.
Hoewel er tegenwoordig veel schonere processen bestaan is de papierin
dustrie nog niet bereid er op grote schaal gebruik van te maken. Deels
komt dit door dat de kwaliteit van het papier uit deze pulpprocessen
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slechter is dan die van de sulfaatpulp. Alleen bij de bereiding van kran
tepapier wordt veel gebruik gemaakt van de mechanische pulping, die
goedkoop is en een hoog vezelrendement geeft maar een snel vergelende
papiersoort oplevert.
In het oudste proces, het sulfietproces, wordt bisulfiet gebruikt om de
lignine en de hemicellulose te verwijderen van de cellulosevezels.

Het

nadeel is dat het papier een hoge zuurgraad heeft, waardoor het minder
lang meegaat en breekbaarder is. Daardoor gaat men steeds meer over op
het sulfaatproces, dat met behulp van sulfaat, sulfide en soda daarnaast
ook harsen uit de pulp verwijderd, zodat ook hout van sparren en pijn
bomen kan worden gebruikt (zie hoofdstuk 3).
2_._5_._5_. B r an dstof fe n
Aan de produktiemogelijkheid van brandstoffen uit biomassa zijn zowel
binnen als buiten de NRLO vele studies, nota's e.d. gewijd. Daaruit
komen een vijftal opties naar voren.
-

Rechtstreekse

verbranding;

Voor

deze

benutting

van

de

biomassa

neemt de laatste jaren ook in de geïndustrialiseerde landen de belangstel
ling toe. De ontwikkeling van zeer geavanceerde technologie (appara
tuur) heeft de aard en (kosten) efficiëntie van het proces aanzienlijk
verbeterd.
- Houtskool en pyrolyse-olie produktie door middel van pyrolyse; In de
USA en Frankrijk zijn een aantal varianten van deze techniek in ontwik
keling op pilot plant niveau. De aandacht richt zich op lager investe
ringskosten,

kleinschaligheid,

lage

onderhoudskosten

en

een

grotere

flexibiliteit met betrekking tot de aard van de gebruikte biomassa.
- Gasificatie van biomassa; Het gasificatieproces kan gebruikt worden als
directe of indirecte energiebron en als grondstof voor de synthese van
chemicaliën
ammonia,

zoals

methanol

methanol en

en

SNG

is

ammonia

(9).

stikstofvrij

technologie van methanolproduktie heeft

Voor

synthese

zichzelf

de

produktie

gas

vereist.

van
De

op industriële schaal

bewezen, maar de economische vooruitzichten zijn zo ongunstig dat er op
dit moment geen installatie voor methanolproduktie in bedrijf is. Voor de
ammoniakproduktie bestaan op dit moment ook geen goede vooruitzichten.
- Vloeibare brandstoffen uit lignocellulose; Op dit moment is er geen
enkele

fabriek in

bedrijf

die procédés gebruikt om

uit lignocellulose

vloeibare brandstoffen te maken. Technisch is het op methanol geba
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seerde proces het gemakkelijkst op grote schaal toe te passen. De andere
processen verkeren veelal nog in een onderzoekstadium. Ook vergisting
van cellulose tot ethanol is zowel technisch als economisch onhaalbaar.
- Biogasproduktie; Er wordt de laatste jaren veel onderzoek gedaan, ook
in Nederland, naar het gebruik van vaste biomassa als grondstof voor
dit proces. De perspectieven lijken redelijk. De biogasvorming kan in elk
geval een grote rol gaan spelen in de verwerking van organisch afval
van huishoudelijke en industriële herkomst en van mest.
2.5.6. Uit hout extraheerbare verbindingen
Naast

de

eerder

genoemde

componenten

uit

het

lignocelluloéecomplex

kunnen er nog vele andere stoffen gewonnen worden uit hout en andere
vezelgewassen. Ook met betrekking tot de extraheerbare verbindingen
uit hout moet opgemerkt worden dat er grote verschillen bestaan tussen
loofhout en naaldhout. Ook vele (éénjarige) vezelgewassen leveren meer
Produkten dan alleen vezels (olie, suikers). Omdat deze stoffen buiten
onze opdracht vallen, wordt er niet verder op ingegaan en wordt verwe
zen naar Fengel en Wegener (40) en Hutten (38).
2.6. Samenvatting
De samenstelling van het lignocellulosecomplex in de diverse houtsoorten
en éénjarige vezelgewassen verschilt zodanig dat daar bij de verwerking
en toepassing rekening mee moet worden gehouden. Bepaalde planten zijn
voor bepaalde doelen beter geschikt dan andere. Helaas is er nog weinig
bekend van deze verschillen. Er is met name bij de éénjarige vezelgewas
sen weinig systematisch onderzoek op dit terrein verricht. In de econo
mische literatuur en statistiek wordt met deze verschillen ook weinig
rekening gehouden.
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3. ONTSLUITINGS- EN SCHEIDINGSPROCESSEN
3.1. Algemeen
Van de hedentendage, in totaal ongeveer 2600 miljoen m3 houtmassa, per
jaar geoogste houtmassa wordt 1100 miljoen verstookt. Van het resterende
deel wordt ongeveer 500 miljoen m3 chemisch en mechanisch omgezet in
pulp.
Hieronder volgt een bespreking van de belangrijkste voor- en nadelen
van de verschillende pulpprocessen.
3.2. Mechanische pulping (MP)
De kwaliteit van de mechanische pulp is beter als er in het proces meer
energie wordt gebruikt. De energiekosten zijn daarom vaak van doorslag
gevend belang bij mechanische pulping. De milieuvervuiling van mechani
sche processen is minder dan bij chemische pulpprocessen, maar er blijft
veel afvalwater over met een hoge concentratie aan schadelijke extraheerbare plantestoffen. Voor mechanische pulping, gebaseerd op het vermalen
van korte stammetjes, wordt vooral naaldhout en met name sparrehout
gebruikt, omdat er relatief weinig energie nodig is om een goede pulpkwaliteit te verkrijgen met een hoge opbrengst (93-99% voor naaldhout
soorten). Ook het vermalen van houtsnippers en zaagsel gaat het beste
bij naaldhout. De mechanische pulp is alleen geschikt voor lage papier
kwaliteiten

zoals krantepapier.

Enige verbetering

van

de kwaliteit is

mogelijk door het toevoegen van chemische pulp. Omdat de lignine niet
verwijderd wordt, vergeelt het papier snel. Er bestaan allerlei varianten
van het mechanisch proces om loofhout te kunnen gebruiken. Deze pro
cessen, zoals het onder hoge druk en temperatuur werkende Asplundproces en het steamexplosion Masonite-proces, leveren met name pulp
voor vezelplaten. Het belangrijkste en ook sterkst groeiende (25% per
jaar over de gehele wereld) proces in deze groep is het thermomechanische pulpproces (TMP). De vezels uit dit proces zijn ook van betere
kwaliteit dan die uit het proces, waarbij stammetjes vermalen worden,
maar het proces kost ca. 40% meer energie. De toepassingen van TMPpulp zijn diverser en er behoeft minder chemische pulp te worden toe
gevoegd om een goede kwaliteit krantepapier en weekbladpapier te ver
krijgen.

Ook wordt het

gebruikt

voor

papierplaten,

tissue-papier en

computerkaarten. De opbrengst van het TMP-proces bedraagt 91-98% en
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er is een bleekproces nodig om een witte pulp te verkrijgen.
Voor TMP-pulp van loofhoutsoorten met een lage dichtheid (abelen, po
pulieren, berk, esdoorn en eucalyptus) bestaan speciale toepassingen,
waarbij de slechte sterkte eigenschappen van de loofhout pulp niet zo
belangrijk zijn. Deze vezels worden vanwege hun helderheid en goede
optische eigenschappen gebruikt als vulmiddelen. Ter beperking van de
energiebehoefte en ter verbetering van de sterkte van de vezels zijn
vele modificaties in

het proces bedacht,

waarbij bepaalde chemicaliën

worden gebruikt (CTMP-processen). Een belangrijk nadeel is onder an
dere dat de opbrengst lager wordt. Door het gebruik van chemicaliën is
het onderscheid tussen mechanische en chemische pulping soms moeilijk
te maken.
3.3. Semi-chemische pulpprocessen (SCP)
N SSC-proces
Het neutrale sulfiet chemisch pulpproces is het belangrijkste proces uit
deze groep. Het onderscheidt zich van de mechanische processen, door
dat het mechanisch proces gevolgd wordt door een chemische behande
ling. Dit proces, dat met name toegepast wordt op loofhout, gaat ge
paard

met lagere opbrengsten

(65-85%).

Het

grote voordeel van

het

NSSC-proces ligt in de geringe eisen die aan het gebruikte hout gesteld
worden

vergeleken

met

mechanische

pulpprocessen,

de

relatief

hoge

opbrengsten, het relatief lage chemicaliën gebruik om de lignine te ver
wijderen

en

de lage investeringskosten

pulpprocessen,

vergeleken

met

de chemische

waardoor veel kleinschaliger produktie-eenheden econo

misch haalbaar zijn. De gebruikte sulfietoplossing wordt teruggewonnen.
Bij de terugwinning

moet

voorkomen worden dat

thiosulfaat ontstaat,

omdat het corrosief is en het bleekproces beïnvloedt. Verder hangen de
procescondities af van de gebruikte houtsoorten en het gewenste type en
kwaliteit van de pulp. Er kunnen zowel houtsoorten met een lage als
hoge dichtheid gebruikt worden, hoewel deze laatste wel een slechtere
kwaliteit pulp leveren, vanwege de hoge lignine-inhoud en andere extraheerbare stoffen. Ook mengsels van loof- en naaldhout kunnen gebruikt
worden. De voorkeur voor loofhout berust op de meestal lagere lignineinhoud van het hout. Goede naaldhout-pulp wordt alleen verkregen door
het verwijderen van de lignine. Dit is bij het NSSC-pulpproces alleen
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mogelijk door meer energie en chemicaliën te gebruiken. En dit is nu net
niet de bedoeling van dit proces, dat er op gericht is om selectief de
lignine te verwijderen zonder dat er teveel hemicellulose hydrolyseert.
NSSC-pulp bevat nog ongeveer 15% lignine en nog 60% van de hemicellu
lose.

NSSC-naaldhout pulp is sterker dan

NSSC-hardhout pulp,

maar

zwakker dan chemische naaldhout pulp. Voor loofhout is dit na een che
misch pulpproces omgekeerd. (40)
De NCCS-pulp is stijver en onbuigzamer dan chemische pulp. Daarom
wordt het vooral voor golfkarton gebruikt, zonder dat er een bleekpro
ces aan vooraf is gegaan. Hierdoor is de opbrengst 15% hoger (tot 80%).
Verder wordt het gebruikt voor pakpapier, vetvrij-papier en vele andere
specialistische toepassingen. Dit proces is evenals de chemische en che
misch- mechanische pulpprocessen geschikt voor niet-houtvezels.

J

3 :_3 ' L'_ Koude soda proces
Dit proces wordt gebruikt voor spaanders van loofhoutsoorten met een
hoge dichtheid zoals eiken. Ook dit proces is er op gericht om weinig
hemicelluloses te verliezen. De soda wordt teruggewonnen. De investe
ringen en de proceskosten (energie) zijn relatief laag, terwijl de op
brengst hoog is (85-92%). De selectieve verwijdering van lignine is ech
ter slechter dan bij het NSSC-pulpproces. De pulp vindt dezelfde toe
passing als NSSC-pulp. Gebleekte sodapulp kan gebruikt worden voor
diverse soorten krantepapier en is dan een concurrent van de mechani
sche pulp.
_Andere^ _semi•^chemi cal_ pulpprocessen
Er bestaan nog vele varianten van deze techniek, die onder andere ge
baseerd zijn op kraft oplossingen (NaOH en NaS5) en groene oplossingen
(NaS5 en Na2C03). Afhankelijk van de omstandigheden en de houtsoort,
worden pulpsoorten verkregen, die geschikt zijn voor de papierbereiding
en de lining in golfkarton.
3.4. Chemische Pulpmethoden
3i4ili_AJkaliscji _chemis ch _p ulpgroce s_ _(_CP )
Het veruit belangrijkste pulpproces is het sulfaat of kraftpulpproces. Het
geeft een hogere opbrengst en een betere pulpkwaliteit dan het alkalisch
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sodaproces en het heeft een aantal voordelen op het sulfiet proces. De
concentratie van alkalische componenten bepaalt de mate van delignificatie
en

hydrolyse van

sulfaat proces zijn:

hemicellulosen.

De belangrijkste voordelen

van

het

uitstekende pulp kwaliteit, weinig beperkingen met

betrekking tot houtsoorten en houtkwaliteit (er mogen bastbestanddelen
en extraheerbare stoffen inzitten, alle houtsoorten of mengsels ervan zijn
mogelijk), korte kooktijd (energie) en een ver ontwikkelde procesgang
met hergebruik van chemicaliën, benutting proceswarmte en de winning
van bijprodukten. Daarentegen geeft het proces een lagere opbrengst
dan sulfietpulping en gaat het gepaard met een enorme stank, een don
kere kleur van ongebleekte pulp en hoge investeringskosten. Het sodapulpproces wordt alleen nog veel gebruikt voor de niet-hout vezels pulp.
Dit proces berust op het gebruik van 80-85% natrium hydroxide (20-80
gram per liter) en 15-20% natrium bicarbonaat. Het belang van zwavelvrije pulpprocessen voor de toekomst moet echter niet onderschat wor
den. Er zijn voor het alkalische sodaproces een aantal interessante va
rianten in ontwikkeling (zie verder).
3.4.1.1. Het sulfaat pulpproces
Nadat de houtsnippers en de kookoplossing (white liquor, verkregen uit
de opwerking)

gemengd

zijn wordt het mengsel gekookt onder druk.

Daarna worden de spent liquor (black liquor) en de pulp gescheiden.
Tijdens en na dit proces worden ook sulfaat terpentijn en tall oil soap
gewonnen. Het proces gaat gepaard met de produktie van de sterk stin
kende sulfides en mercaptanen. Men is nog niet in staat deze problemen
afdoende te bestrijden. De kwaliteit van de pulp en de keuze van de
procesomstandigheden zijn afhankelijk van de grondstof, de verhouding
oplossingen hout, kooktijd en temperatuur en aard, concentratie en la
ding van de chemicaliën. Hoewel alle plantedelen als grondstof kunnen
dienen, is dit niet bevorderlijk voor de opbrengst en kwaliteit van de
pulp.
3 ^4^1. 2l_Ei gen sc happen _ yan_ _de_ _^kjdische
De chemische samenstelling van de pulp bepaalt niet alleen de opbrengst
aan pulp, maar ook het gedrag bij de verdere processing zoals het ble
ken in 1 tot 3 stappen en ook de pulpkwaliteit en kleur. De lignine
resten (in loofhout 2%, in naaldhout 4%) veroorzaken de donkere kleur.
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Kraftpulp is uitstekend geschikt om er sterke papiersoorten van te ma
ken o.a. voor de buitenplaten van golfkarton (boardliners), zakken en
inpakpapier, maar blijft ondanks het bleken op de lange duur toch ver
gelen. Sterke papiersoorten kunnen het beste uit naaldhout kraftpulp
verkregen worden, terwijl de beter bleekbare loofhoutpulp geschikter is
voor ondoorschijnend druk papier, dat goede oppervlakte eigenschappen
bezit. Als dit papier ook nog sterk moet zijn, worden er vaak mengsels
van naald- en loofhoutpulp gebruikt.
Er zijn voor dit marktsegment ook nieuwe methoden in ontwikkeling (neu
trale sulfiet-anthraquinon en alkalische sulfietprocessen) die goede pers
pectieven lijken te bieden.
Er is inmiddels veel onderzoek verricht naar alternatieven met betrekking
tot de lage opbrengsten van en grote vervuiling door alkalische pulpprocessen, zoals het polysulfide proces, de toevoeging van natrium borohydride en anthraquinon.
3_._4 ._1 ._3_.__Alk_alische p joce s sen_ _zj3_n_de r zwavel
Deze processen zijn vooral uit milieu-overwegingen van belang. De com
binatie van het sodaproces met de toevoeging van anthraquinon, lijkt
goede mogelijkheden te bieden voor papier dat nu uit naaldhout-kraftpulp
wordt gemaakt. Het soda-zuurstofproces geeft goede opbrengsten, maar
een mindere kwaliteit pulp en is meer geschikt voor loofhout en minder
voor

zachthout.

Recent

is

het

alkalisch-peroxide

proces

ontwikkeld

( Alcaper-proces), dat bestaat uit een soda-anthraquinon stap en een
bleking met peroxide. Dit proces levert een hogere opbrengst op dan de
meest gebruikte alkalische pulpprocessen, heeft goede eigenschappen en
veroorzaakt geen luchtvervuiling.
5LIi22._P_?_1tische sulfietpulpmg
Dit proces maakt gebruik van zwaveldioxide, dat afhankelijk van de mate
van loogtoevoeging, omgezet wordt in het zwavelig zuur en mono-en bisulfiet. De loogtoevoeging kan bestaan uit calcium, magnesium, natrium en
ammonia. De vele varianten van dit proces verschillen vooral in boven
genoemde toevoegingen van elkaar

(Bisulfiet-proces: bij lage pH,

Ar-

biso-proces: gebruikt Natrium, Magnefite-proces: gebruikt Magnesium).
Er zij ook vele multistadia processen ontwikkeld om de voordelen van de
verschillende processen te combineren (Stora-, Sivola-proces) . Calcium
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wordt veel gebruikt omdat het goedkoop is, maar heeft het nadeel dat de
calcium slecht oplosbaar zijn. Dit is hinderlijk bij de opschaling en de
regeneratie van het calcium. Sulfiet pulpprocessen hebben de volgende
voordelen boven het kraftproces: hogere opbrengst, betere helderheid,
meer alternatieve bleekmethoden, ook zonder chloor, minder vervuiling,
meer flexibiliteit in pulpopbrengst in relatie tot de kwaliteit en lagere
investeringskosten.

Een

proces waarvan

veel verwacht

wordt,

is het

alkalische sulfietproces dat bij een pH13 een betere bleekbare kraftpulp
kwaliteit oplevert uit allerlei grondstoffen.
De opbrengst is hoger en de vervuiling minder. Het sulfietproces is veel
gevoeliger voor de aard van het hout. Teveel bast geeft grote problemen
bij de delignificatie. Voor de produktie van krantepapier wordt vooral
naaldhout van sparre-, denne- en grenehout (allemaal naaldhoutsoorten)
gebruikt.
De grote verscheidenheid aan procesomstandigheden leidt tot pulpsoorten
met zeer uiteenlopende eigenschappen. Ongebleekte pulp bevat ongeveer
10-15% lignine en gebleekte pulp veel minder (naaldhout 3-5%, loofhout
1-3%). Voor vezeloplossende pulp wordt meestal de zure sulfietprocedure
en loofhout gebruikt, omdat deze pulp meer dan 90% acellulose bevat. De
vezelsterkte is echter gering. Over het algemeen zijn sulfietpulpen helderer dan kraftpulpen. Papier dat uit sulfiet pulp is bereid, verkleurt
zeer snel. Alleen de neutrale sulfiet-anthraquinon pulp levert een met
kraftpulp vergelijkbaar

resultaat in de papier bereiden en

heeft

het

voordeel boven deze laatste dat de opbrengsten hoger zijn (48-52%).
3.5. Andere pulpmethoden
De hiervoor behandelde pulptechnieken zijn ontwikkeld voor hout en later
aangepast voor het verwerken van verhoute gewassen. Alternatieve tech
nieken voor de verpulping van verhoute gewassen en hout bestaan er
nog nauwelijks. Belangrijke criteria voor nieuwe processen zijn:
- kleinere schaal waarop gewerkt zou kunnen worden
- minder vervuiling
- minder bleking
- redelijke opbrengst
- marktbare bijprodukten
- minder hydrolyse van de afzonderlijke hoofdcomponenten en een betere
scheiding van deze componenten.
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Vele nieuwe processen zijn nog geen commercieel succes geworden, omdat
de toepassing ervan gepaard gaat met hoge investerings- of chemicaliekosten. Welke methoden in de toekomst interessant zouden kunnen zijn,
vereist een aparte studie. Met name Organosolv-processen, die gebruik
maken

van

extrakties

met

ethanol,

butanol,

cresol,

fenol,

methanol,

mierezuur en azijnzuur, lijken perspectieven te bieden, omdat het een
goede scheiding van intakte componenten oplevert (cellulose, hemicellulose en lignine), lage investeringen vraagt en in een aantal gevallen
weinig milieuvervuiling tot gevolg heeft.
3.6. Bleekmethoden
Om de helderheid van de pulp te vergroten wordt pulp vaak gebleekt.
Dit kan geschieden door de lignine te oxyderen, te reduceren of te ver
wijderen.

De

industrieel

chloorbevattende stoffen

belangrijke bleekprocedures
en

peroxides en

berusten

dithioniet en

op

bisulfiet

de

pulp

worden gebleekt met dithioniet en peroxide. Bij de chemische processen
wordt nog veel gebruik van chlooroxidatie. Omdat deze processen sterk
vervuilend zijn, is er de laatste 20 jaar veel onderzoek gedaan aan ble
king met behulp van zuurstof. Het blijkt echter zeer moeilijk te zijn,
selectief de lignine te bleken en niet de cellulose aan te tasten. Recent
schijnt er ook een commercieel haalbaar bleekproces op basis van ozon
ontwikkeld te zijn.
3.7. Hydrolyse van Lignocellulose componenten
De hydrolyse van lignocellulose tot monomeren is niet eenvoudig. Aller
eerst is er een mechanisch proces (vermalen) nodig, al of niet gecombi
neerd met een steam explosion of solvent extraktie, om de hoofdcompo
nenten toegankelijk te maken voor een hydrolyse. Voor vele toepassingen
moet daarna het lignine grondig verwijderd worden. De resterende cellu
lose- en hemicellulose delen kunnen daarna afgebroken worden tot oligoen monomeren met behulp van een zure of enzymatische hydrolyse. Het
grote nadeel van zure hydrolyse is dat vele monomeren zelf worden afge
broken tot kleinere moleculen, die bijvoorbeeld een fermentatie daarna
sterk kunnen verstoren. Ook doen zich corrosie problemen voor en is
een selectieve afbraak van de polymeren zeer lastig. Enzymatische hy
drolyse kan wel selectief plaatsvinden en kan oligomeren en specifieke
monomeren opleveren. Bij totale hydrolyse is de opbrengst hoog (glucose
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en xylose) en is weinig energie benodigd. Het zijn echter langzame pro
cessen die meestal geremd worden door het eindprodukt (bijvoorbeeld
glucose), dat dan ook moet worden weg gevangen. Bovendien zijn de
enzymen duur en slecht regenereerbaar. Het succes van deze technieken
zal sterk afhangen van deze laatste factoren en de ontwikkeling van
ultrafiltratie en andere membraam technieken.
3.8. Samenvatting
Wereldwijd wordt zo'n 500 miljoen m3 houtmassa per

jaar chemisch of

mechanisch omgezet in pulp. De belangrijkste processen zijn de sulfaat(58%), mechanische (21%) en de sulfietpulping (9%).
Belangrijke parameters voor de pulpprocessen zijn: groei van de papierconsumptie,
kosten,

pulpproduktiekosten,

houtprijzen,

arbeidskosten,

milieukosten en initiële kapitaal investeringen.

energie

Procesverbete

ringen die leiden tot een verbeterde pulpopbrengst, een verlaging van
de energie en chemicaliënconsumptie en een reduktie van de lucht- en
waterverontreiniging zijn hiervoor van groot belang. De laatste decennia
treedt er een sterke differentiatie op in het gebruik van pulp, zodat er
steeds

meer

verschillende processen

ontwikkeld

worden om aan

deze

specialistische vraag te voldoen. Hoewel er vele ontwikkelingen gaande
zijn op het terrein van de pulpmethodiek, valt het op dat er in de lite
ratuur die ons ter beschikking staat weinig aandacht is voor de volgende
punten:
- Speciale processen voor niet-hout grondstoffen (éénjarige
vezelgewassen) ;
- Pulpkwaliteiten voor andere toepassingen en op basis van andere
grondstoffen dan hout;
- Efficiënte scheiding van de drie hoofdcomponenten, die op zich voor
de papier bereiding niet noodzakelijk is of zelfs ongewenst is.
Tot slot moet nog opgemerkt worden dat de smalle marges tussen kwali
teit,

opbrengst,

investeringen en vervuiling het zeer onwaarschijnlijk

maken,

dat de bestaande pulpindustrie zelf

andere

doeleinden

ontwikkeld,

buiten

die

nieuwe alternatieven voor
pulpkwaliteiten,

bruikbaar zouden zijn voor de bestaande toepassingen.

die

beter
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4. POTENTIELE MARKTEN
In het navolgende worden de potentiële afzetmogelijkheden geschetst voor
Produkten die verkregen worden uit hemicellulose, lignine en cellulose,
of uit lignocellulose in zijn geheel, eventueel nadat het gedeeltijk ont
sloten is. Op de benutting en afzet van de lignocellulose als vaste en
vloeibare brandstof en als veevoeder wordt niet expliciet ingegaan. Voor
een analyse van de mogelijkheden en beperkingen

van lignocellulose-

grondstof als brandstof wordt verwezen naar Studierapport nr. 13 van
de NRLO: 'Energiegewassen in Nederland'.
4.1. Produkten op basis van hemicellulose
De voornaamste produkten uit hemicellulose zijn furfural en furfurylalcohol uit pentosen en hydroxylmethylfurfural uit hexosen (gluco mannanen). Hemicellulose kan eveneens dienen als grondstof voor zoetstoffen
(xylitol). Ook voor de wateroplosbare oligomeren die door middel van een
steam-explosion behandeling worden verkregen uit hemicellulose, lijken
mogelijkheden te bestaan als verdikkingsmiddel in de voeding en in de
non-food sector.
4ilili_FurJur^J_en_furfurylal_cohql_
Furfural kan dienen als basischemicalie voor een groot aantal produkten
(tabel

5).

Het

wordt

gebruikt

als oplosmiddel bij de alifaat-aromaat

scheiding in de smeeroliebereiding, en voor andere scheidingsprocessen
in de petrochemie en de bereiding van spijsoliën. Fur fury lal cohol wordt
gebruikt bij de produktie van furaanharsen, en als kernzandbinder in de
metaalgieterij en als furaanhars bij de bouw van chemische apparaten.
Andere toepassingen van furfural en furfural derivaten liggen op het
gebied van de oplosmiddelen, pesticiden, en in de coating-verfindustrie
en farmaceutische en reukstoffenindustrie.
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Tabel 5: Furaan derivaten
uit : furfural

uit : hydroxymethylfurfural

l
butaan diol

polyester
polyrethaan
hydroxymethylcarbonzuur
hiervan afgeleide derivaten
tetrahydroxymethylfurfural/ an
levulinezuur

dichloorbutaan
adipine zuur
hexamethyleenoxide
nylon 6,6
caprolactam
nylon 6
butadieen
malon zuur anhy dride
De

wereldproduktie van

furfural wordt

geschat

op

circa

230.000

ton

(1972) - 250.000 ton (1986) per jaar (2, 3, 4). Aan het structurele
tekort aan furfural is in het begin van de jaren

zeventig een einde

gekomen. Er is in het recente verleden sprake geweest van regelmatig
optredende overproduktie. Dit heeft al enkele keren tot ontregeling van
de furfuralmarkt geleid.
Circa 60% van de produktie van furfural vindt in de VS plaats (4).
Quater

Oats

(QO)

had een monopolie-positie.

Sinds medio zeventiger

jaren begin QO echter zijn monopolie op de furfuralmarkt te verliezen.
In 1984 lagen de prijzen voor furfural rond ƒ 4,7 per kg. In 1974 en
1979 was dit resp. ƒ 1,30/kg en ƒ 2,25/kg. Voor furfurylalcohol liggen
de prijzen circa 5-10% hoger

(3, 5). De relatief

(te)

hoge prijs van

furfural in de laatste jaren is aanleiding geweest om bij sommige toepas
singen mengsels van furfurylalcohol met fenol en ureumformaldehyde te
gebruiken. Furfural is ongeveer 2x zo duur als fenol (6),
bepaalde

toepassingen

zoals

kernzandbinders

(de

furaanharsen en smeeroliebereiding als alternatief

dat voor

metaalgieterijen)
voor

en

furfurylalcohol

gebruikt kan worden. Door een hoge prijs schijnt furfurylalcohol zelfs al
een behoorlijke markt verloren te hebben aan alternatieve fenolderivaten
(3).
Volgens een studie van het IBVL zouden er mogelijkheden voor de pro
duktie van furfural uit stro kunnen zijn, mits andere bestanddelen van
het stro een voldoende marktwaarde kunnen opbrengen en het stro ver
krijgbaar is tegen redelijke prijzen. Bij de Nederlandse prijzen voor stro
is dit thans echter niet rendabel. Op grond van de berekeningen uit een
EG-studie liggen de produktiekosten van furfural circa 10-30% hoger dan
de marktprijs. Opgemerkt dient te worden dat in deze berekeningen aan
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de grondstof (afval) waarvan furfural wordt vervaardigd, geen waarde is
toegekend (5).
Hoewel de afzet van furfural en furfurylalcohol de laatste jaren (enigs
zins) stagneert, lijken de toekomstige toepassingsmogelijkheden (op iets
langere termijn) voor deze produkten niet ongunstig omdat:
deze chemicaliën specifieke kwaliteiten hebben die in bepaalde op
zichten beter zijn dan die van de petrochemische alternatieven;
zij niet langs petrochemische weg bereid kunnen worden.
De markt zal dus deze chemicaliën blijven vragen. Een grotere afzet zal
evenwel afhangen van de mogelijkheden om de produktiekosten te druk
ken. Dit kan worden bereikt door een verdere optimalisering van het
proces en door een goedkope grondstoffenvoorziening. Het huidige pro
ces dateert uit ca. 1945 en de produktie is gebaseerd op haverkaf of
maïsspillen. Het rendement is daarbij zeer laag - circa 7% - en de rest is
afval.
1i1.12i _ H_y_d rox ymethylfurfural_ (^ HM F )
HMF kan in principe dienen als grondstof voor tal van fur aan derivaten
en polymere materialen (zie tabel 5). Enkele toepassingen van HMF zijn
bijvoorbeeld in kroonethers, weekmakers en fungiciden. HMF kan

(tot

± 80%) in levulinezuur worden omgezet, waarvan door destillatie

an-

gelicalacton kan worden verkregen (8). De laatstgenoemde stof lijkt een
betere loodvervanger in benzine te zijn dan alcohol (7). Levulinezuur
kan eveneens dienen als grondstof voor herbiciden, polyesters en poly
amiden. Commerciële voorbeelden zijn echter nog niet bekend. De laatste
jaren wordt qua onderzoek meer aandacht besteed aan de toepassings
mogelijkheden .
HMF kan ook worden gemaakt uit fructose, dat veel in aardpeer voor
komt. (34). De produktie van HMF wordt vooral dan interessant als de
aardolieprijzen hoog komen te liggen en de fructoseprijzen laag. Dit lijkt
voorlopig nog niet het geval.
4ili3i_Zoetstoffen
Het betreft een tweetal gehydrogeneerde

(geen caries veroorzakende)

zoetstoffen, de zogenaamde suikeralcoholen, nl. xylitol (uit stro, dop
pen, kaf, maïsspillen of loofhout) en mannitol (naaldhout).
Xylitol; Enige jaren geleden leek deze zoetstof een grote expansie
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tegemoet

te gaan als

zoetmiddel dat

geen

cariës veroorzaakt en

bovendien geschikt is voor diabetici. Sinds er na dierproeven een
discussie is ontstaan over de mogelijke carcinogeniteit van xylitol is
de potentiële markt van dit produkt in elkaar gestort. De wereldproduktie van

xylitol

(in kristalvorm)

bedroeg in 1980

circa 2.000

ton/jaar bij een prijs van ƒ 1.600/100 kg. De productiemogelijkhe
den worden thans opnieuw bezien, omdat het er naar uitziet dat
xylitol toch als veilige zoetstof toegelaten zal worden.
Mannitol: De

wereldproduktie

van

deze

zoetstof,

nevenprodukt bij produktie van sorbitol uit

(die

thans

als

glucose beschikbaar

komt) ligt rond 10.000 ton per jaar (in kristalvorm). Het is minder
zoet dan gangbare zoetstoffen zoals sucrose, glucose, en fructose.
Ten opzichte van xylitol heeft mannitol een zoetheid die circa 50%
lager is. De prijs van mannitol is circa de helft van die van xylitol.
Xylitol heeft met name in de voedingssector echter een groter toe
passingsgebied (zie navolgend overzicht) (8).
Technologische toepassingen van gehydrogeneerde suikers
xylitol
hard snoepgoed
toffees, caramels
chocolade
kauwgum
tabletten
dragees
banketbakkerijprodukten
gelei, marmelades
frisdranken
ingeblikt fruit
ijs

sorbitol

mannitol

+

+

+

-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

-

De non-caries zoetstoffen nemen in de USA ruim 7% van de totale suiker
markt voor hun rekening (1984). Verwacht wordt dat dit in 1994 ruim
15% zal zijn. In West-Europa ligt het gebruik van non-caries zoetstoffen
op een veel lager niveau; het gebruik neemt wel ieder jaar toe. In Ne
derland maken kunstmatige zoetstoffen in verband met het EG-suikerbeleid nog geen één procent uit van de markt.
De laatste jaren maakt aspartaam, een synthetische non-calorische zoet
stof, een stormachtige groei door. De wereldproduktie daarvan was in
1984 rond 32.000 ton, waarvan zo'n 70% in de USA is afgezet (9). Het
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lijkt er op dat ook buiten Amerika steeds meer landen dit produkt gaan
produceren (o.a. DSM).
toepassing

in

aanmerking

Aspartaam zal in veel gevallen voor dezelfde
komen

als suikeralcoholen

(produkten

voor

diabetici, frisdranken, kauwgom).
4.2. Produkten op basis van lignine
Afhankelijk van de toegepaste ontsluitingsmethode en de grondstof is er
sprake van 'diverse soorten' lignine. Het onderstaande overzicht geeft
een beeld van de voornaamste typen.
ontsluitings
proces
(A) natieve
lignine*

type lignine

hydrolyse

a. natieve lignine
(zure lignine ofwel residuele
lignine)

stoomexplosie

b. natieve lignine
(steamed lignine)

solvent
processen

c. natieve lignine
(solvent lignine)

(B) gesubstiueerde sulfiet-proces
lignine uit het
afvalwater van
papierontslui- kraft-proces
tingsprocessen

d. lignosulfonaten
(spent sulfite liquors - SSL)
e. zwavelbevattende lignines
(black liquor solids)

* zoals zij in de natuurlijke vorm voorkomen
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de valorisatie van lignine
(thans nog) beperkt is. Slechts zo'n 10% van lignine die als afval in de
chemische pulpverwerkende industrie in de EG beschikbaar komt, wordt
daadwerkelijk ook benut. Het betreft uitsluitend extract op basis van
calcium- bisulfiet proces

(calcium bisulfate mills)

(1).

De rest wordt

ingedikt en verbrand, omdat voor dit sterk gedestrueerde afval geen
bruikbare produkten te maken zijn; althans niet op een economische ma
nier.
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4^2^1. _N^Jieve_li^nine_
Voor de natieve ligninen (poedervorm) uit stoomexplosie en solvent pro
cessen is eigenlijk geen technische toepassing bekend. Deze technieken
worden op dit moment uitgetest in proeffabrieken. Een 'totale hydrolyse1
van gelignificeerd materiaal wordt alleen in de USSR toegepast. De ge
wonnen glucose en xylose wordt er tot alcohol en gist verwerkt, terwijl
de lignine (residu) voornamelijk wordt ingezet als brandstof in het pro
ces.
De natieve lignine, een polymeer van een gesubstitueerd fenol (cresol)
met een aromatisch karakter, zou toegepast kunnen worden in kunst
harsen als (gedeeltelijke)

vervanger van fenol.

Het kan ook gebruikt

worden als lijm in additief in hardboard en vezelplaat. Op het gebied van
de laatstgenoemde toepassing bestaat een sterk groeiende markt. Voor de
verschillende

types ligninen

worden

allerlei andere toepassingen ont

wikkeld, zoals verdikkingsmiddelen, oppervlakte-actieve stoffen enz.
Over

de aanwendingsmogelijkheden

voor lignine als gedeeltelijke ver

vanger (extender) van fenol het volgende. Fenol komt voornamelijk be
schikbaar uit de petrochemische industrie. In West-Europa wordt jaarlijks
circa 1,3 miljoen ton geproduceerd. De prijs (f.o.b.) van dit produkt
ligt rond ƒ 1,80 per kg. Verwacht wordt dat de markt voor fenol in
West-Europa in de komende jaren nauwelijks nog zal groeien, terwijl de
exportmogelijkheden zullen afnemen (9). Onder dergelijke omstandigheden
zal men met een 'vervanger' van fenol moeten komen, waarvan de kost
prijs sterk concurrerend is.
4_._2_._2. Ges übstitueerde _H^_n_ine_ _(SSL )
Een beeld van de aanwendingsmogelijkheden van dit type lignine, die
beschikbaar komt in de vorm van spray-dried spent sulfite liquor (SSL),
wordt in het navolgende overzicht gegeven.
Binder en adhesie

peletier hulpmiddelen voor veevoeder
substituut in fenol harsen
adhesie middel in spaanplaat
binders voor ertsen, korrels en
gietijzerzand
Hulpmiddelen en additief voor cementprodukten
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Dispergeermiddelen

baksteen en keramische industrie
verf
insecticiden
herbiciden
pesticiden
Emulgatoren en stabilisatoren voor olie en wateremulsies
Boorspoeling voor oliebronnen
Looistof en sequestreermiddel
Een groot deel van deze lignine (60% van circa 200.000 ton thans ver
werkte hoeveelheid SSL in de EG)

vindt toepassing in veevoeder als

kleefstof bij het pelletiseren. De rest (circa 30%) wordt met name toege
past als verdikkings-dispergeermiddel en als additief in cement en beton,
alsmede als absorbens voor gemorste olie. Als disper geer (boor spoelings
additief) bij de oliewinning heeft SSL looizuur voor een groot deel ver
vangen. SSL kan ook gebruikt worden ter vervanging van looizuur in de
leerindustrie.
De genoemde toepassingen hebben betrekking op terreinen die de laatste
jaren nog enige groei hebben ondervonden.

Volgens sommigen is een

grote markt te verwachten op het gebied van flocculatie-, floteer-, verdikkings-, dispergeermiddelen, e.d. bij o.a. oliewinning, bij de erts
winning (scheiding van mineralen uit slurries) en bij de afvalwater- en
slibbehandeling.
Uit lignosulfonaten kunnen vanille en DMS gemaakt worden (1)
Vjmille_ wordt voornamelijk gebruikt als smaak- en aroma-middel, reductant, UV-absorbeermiddel (toevoeging in de zonnebeschermingsmiddelen).
Wereldwijd wordt circa 7.500 ton/jaar vanille geproduceerd, met name in
Amerika. De produktie in Europa bedraagt circa 200 ton/jaar en de im
port circa 1.000 ton per jaar (5, 9). De opbrengstprijs van vanille be
draagt circa ƒ 46 per kg, terwijl de produktiekosten op een niveau lig
gen van ƒ 25 per kg (5).
DJdS is een goed oplosmiddel alsmede een middel waarin vele chemische
reacties goedkoop verlopen. In Amerika lag de produktie van DMS rond
5.000 ton per jaar (1960).
Gelet op de omvang van de produktie mag aangenomen worden dat de
markt voor deze produkten vrij beperkt is. Er is geen aanwijzing dat de
markt voor deze produkten sterk zal groeien.
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4.3. Produkten op basis van cellulose
De markt voor cellulose kan onderverdeeld worden met behulp van de
volgende toepassingsmogelijkheden :
- oplosbare pulp; - papier en karton; - natuurvezels (textiel); - suiker.
4.3.1. Oplosbare pulp
De aanwending van dit produkt wordt voor de volgende eindproduktgroepen gebruikt:
x 1000 ton*)
a. cellulose-vezels
Viscose
Acetate
Totaal
b. andere chemische produkten
Cellophane
Cellulose-Ethers
Cellulose-Esters en
Specialiteiten
Totaal

2.920
670
3.590

64

370
350
412
1.132

21

c. speciaal pulp voor bijzondere
papiersoorten

100

2

d. fluff**)

400

8

Totaal

5.222

* De cijfers hebben betrekking op wereldwijde produktie in 1983.
** Dit cijfer is een zeer ruwe schatting.
Bron: (20)
De produktie van op cellulose gebaseerde kunstvezels (man-made fibres)
is al enkele jaren vrij constant nl. 3,2 tot 3,5 miljoen ton per jaar. Bij
de produktie daarvan is de laatste 20 jaar een duidelijke verschuiving
opgetreden van de industriële landen naar de derde wereld. Naarmate de
vraag naar andere vezels toenam, daalde het relatieve belang van cel
lulose vezels (zie ook 4.3.3.).
Het gebruik van oplosbare pulp ten behoeve van cellulose ethers, esters
(verfindustrie) en andere specialiteiten (incl. fluff) is verhoudingsgewijs
tot nu toe het snelst gegroeid. Het betreft echter het kleinste toepas
singsgebied voor dit produkt (+ 20%). Aangenomen wordt dat een aan
zienlijke vergroting van de markt voor de oplosbare pulp op basis van
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cellulose vooral zal moeten komen door een grotere vraag naar de cellu
lose (kunst) vezel.
In Nederland vindt zo'n 10% van de wereldproduktie van wateroplosbare
cellulose derivaten plaats (2). Op het gebied van de produktie van CMC
(carboxymethylcellulose) - een additief voor synthetische detergentie neemt ons land, in West Europa, een vooraanstaande plaats in. Behalve
de wasmiddelen-industrie waar CMC voornamelijk wordt gebruikt, vindt
dit produkt toepassing als boorspoelingsadditief, filmvormer, in papier-,
druk- en textielindustrie, enz.
De helft van de totale wereldproduktie CMC geschat op 150.000 ton voor
1985 vindt plaats in West-Europa (9). De groei van de CMC-markt lijkt
beperkt te zijn, als gevolg van de toepassing van een groot aantal na
tuurlijke en synthetische wateroplosbare gommen en harsen, die vaak
voor hetzelfde doeleinde in aanmerking komen en tegen sterk concur
rerende prijzen op de markt worden gebracht.
4_.3^2_._Papie r, _ b oa_rd_ _en kar ton
Een beeld van de produktie in deze sector (op grond van het houtgebruik) in de 12 EG-landen van 1984 tot het jaar 2000 wordt in het na
volgende overzicht gegeven.
1984
1990
2000
milj. ton milj. ton milj. ton
op basis van houtgebruik
Produktie op basis
van eigen hout

15,8

17,8

21,7

Produktie op basis van
geïmporteerde grondstof

14,3

16,1

19,6

9,9

11,1

13,5

40,0

45,00

54,8

Import papier
en boards
Totale consumptie
Bron: (20)

Aangenomen wordt dat de markt in deze sector met 2% per jaar zal toe
nemen. Dit betekent een consumptie van circa 55 miljoen ton (op hout
basis) in het jaar 2000. Bij een evenredige groei van de drie genoemde
categorieën zal tegen 2000 in de EG voor een extra grondstofproduktie
moeten worden gezorgd,
miljoen

m3

die qua hoeveelheid overeenkomt met ca. 15

rond hout (ton hout circa 2,5 m3). Als de import op het
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niveau van 1984 zal blijven dient de extra grondstofproduktie rond 38
miljoen m3 rond hout te bedragen (20) .
Aan de mogelijkheid van een grootschalige inzet van akkerbouwmatig ge
teelde vezelgewassen voor papier wordt wereldwijd aandacht geschonken.
De ontsluitingsproeven in ons land hebben aangetoond dat uit hennep
kwalitatief

hoogwaardig

papier is

te maken.

Een

toepasing

op

enige

schaal heeft tot dusver in ons land echter nog niet plaatsgevonden.
4_._3_._3_. Natu u ryeze1s
De belangrijkste natuurvezels voor West-Europa zijn katoen, wol, zijde
en vlas. Vlas is het enige gewas dat in Europa wordt geteeld en waarvan
de vezel in Europa wordt gewonnen en gebruikt. De overige, wol, katoen
(gedeeltelijk) of zijde (helemaal) worden in de EG geïmporteerd. Natuur
vezels hebben in de textielindustrie het imago van een hoogwaardige
grondstof en zij worden gebruikt voor duurdere modeartikelen en linnen
goed.
Voor ons land

(en

Noord-Europa) is als leverancier van natuurvezels

alleen het vlas van betekenis. De laatste 30 jaar is de vraag naar vlas(produkten) nagenoeg gelijk gebleven. De produktie van vlasvezels be
droeg in West-Europa ruim 80.000 ton, waarvan ca 65% in Frankrijk, 24%
in België en ca. 2% in Nederland.
Tegenover een afzet van de lange vlasvezel in 1985 in de klassieke vlas
spinnerij van ± 30.000 ton in West-Europa, verwacht het CILC (Confédé
ration Internationale du Lin et du Chanure) een afzet van 60.000 ton in
het jaar 2000, met gelijktijdig een trend naar verfijning van de garens.
In de huidige wereldtextielvoorziening speelt vlas een bescheiden rol.
Van de wereldtextielmarkt van ± 30 miljoen ton in 1985 heeft vlas een
aandeel van 2,7%. Katoen levert 49,1%, synthetische (petrochemische) en
kunstvezels (cellulose) resp. 29,2% en 13,3% en wol 5,5%. Het CILC voor
ziet een groei in de wereldtextielmarkt tot 40 miljoen ton in het jaar
2000. Onderstaand overzicht geeft aan dat er een grote verschuiving
gaat optreden in het toepassingsgebied binnen de textielindustrie.
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in % van totaal
1965
1%
5%
55%
39%

kleding
meubelstof
huishoudlinnen
technische garens

1985
50%
15%
15%
20%

2000
50%
20%
20%
10%

Bron: (13)
De gezamenlijke promotie zal zich de komende jaren naast de kledij rich
ten op huishoudlinnen en stoffering.

Daarbij wordt ingespeeld op de

toename van de vrije tijd, sportbeoefening, groter bewustzijn voor kwali
teit en behoefte aan comfort.
4L3 L4L_Suiker
Glucose uit cellulose heeft in principe dezelfde toepassingen als glucose
uit andere bronnen. De huidige produktie van glucose is gebaseerd op
zetmeel. Volgens diverse bronnen is het winnen van glucose uit (ligno)
cellulose

(zowel technisch als economisch gezien)

minder aantrekkelijk

dan uit zetmeel.
De totale produktie van glucose en isoglucose was in 1980 zo'n 10

7

ton,

waarvan circa 17.000 ton voor de Nederlandse markt (34). De markt voor
energetisch zoet, waaronder o.a. glucose en isoglucose behoren, is in de
EG tamelijk stabiel. Dit komt enerzijds voort uit de technische begren
zing

(als

gevolg

van

toepassingsmogelijkheden)

zoals bijvoorbeeld bij

glucose het geval is, en anderzijds uit politieke begrenzing door het
bestaan van de quotaregeling zoals die geldt voor isoglucose.
4.4. Gebruik van lignocellulose als zodanig
Bij deze groep gaat het niet om produkten specifiek gebaseerd op één
van de componenten, maar om toepassing van lignocellulose-grondstof in
zijn geheel of na een partiële ontsluiting.
Zo'n 50% van het verwerkte hout (totaal circa 300 miljoen m3 in 1983)
wordt in EG als zaaghout, multiplex, fineer, spaanplaat en board, vezel
plaat enz. gebruikt. Deze produkten worden met name gebruikt in de
bouw, meubelindustrie etc. De vraag naar deze produkten hangt van de
groeimogelijkheid in de betreffende sectoren af. Er wordt in de komende
jaren rekening gehouden met een beperkte groei.
De akkerbouwmatig geteelde lignocellulosegewassen lijken voor een aantal
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van bovengenoemde toepassingen een goed alternatief te zijn voor hout.
Een belangrijke toepassing kan liggen op terreinen waar het om massa
gaat,

zoals o.a.

vezelplaat,

bouwmateriaal,

vulstoffen voor rubber en

kunststof-voorwerpen (b.v. meubels, dashboard van auto's).
De Amerikaanse firma 'The Andersons' produceert bijvoorbeeld een scala
van produkten uit gemalen en gefractioneerde maispillen die verkocht
worden voor meer dan 100 toepassingen zoals vulmiddel voor houtlijm,
drager voor pesticiden, absorbens voor gemorste olie, coating voor za
den, enz.
Het residu van stro na de partiële zure hydrolyse en de afscheiding van
de opgeloste ruwe xylose lijkt betere eigenschappen te hebben dan de
gebruikelijke

grondstof

kippenfokkerijen,

voor

vezelplaat,

afdekmateriaal

voor

cementvezelplaat,

de

tuinderij en

strooisel in

de

bollenteelt,

omdat dit vezelprodukt onder vochtige omstandigheden niet bederfelijk is
en een goed isolatie- en vulmiddel is.
4.5. Samenvatting
Uit de globale beschouwing van de markt van de potentiële produkten uit
lignocellulose komt naar voren dat met name inzake de 'technicals' goede
perspectieven bestaan.
Op korte termijn lijkt een grotere afzet van vezelgewassen in de textiel
industrie het meest voor de hand te liggen. Door een verdere groei van
de papiermarkt is het niet uitgesloten dat uit deze sector in de toekomst
in grotere mate een beroep zal worden gedaan op grondstoffen afkomstig
uit de akkerbouwmatige teelt. Dit kan ook het geval zijn op gebieden
waarin lignocellulose in zijn geheel eventueel nadat het gedeeltelijk ont
sloten is, wordt verwerkt.
Voor wat betreft chemicaliën zoals furfural, HMF, vervanger van fenol,
die (ook) op basis van lignocellulose grondstoffen kunnen worden ver
vaardigd, kan worden opgemerkt dat het om produkten gaat met een
relatief

beperkte

markt

die bovendien

Onder dergelijke omstandigheden

(thans)

redelijk

zal men met een

verzadigd is.

'vervanger' moeten

komen die qua kostprijs sterk concurrerend is, of met nieuwe toepas
singen die nog ontwikkeld dienen te worden. Rekening houdend met het
suikerbeleid van de EG en

het scala alternatieve zoetstoffen lijkt

de

mogelijkheid om zoetstoffen uit lignocellulose te produceren vooralsnog
uitermate gering. Een uitzondering daarop is weliswaar xylitol.
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5. LIGNOCELLULOSE-GRONDSTOFFEN
5.1. Grondstoffensituatie in de EG
De EG is in een niet geringe mate aangewezen op de import van lignocellulose-grondstoffen, halffabrikaten of het produkt (zie tabel 6) .
De waarde van de import bedroeg in 1982 circa 18,6 miljard ECU, ofwel ƒ
48 miljard (20). Wat Nederland betreft kan worden opgemerkt dat de
cellulose-verwerkende industrie (inclusief industrieel hout) bijna volledig
aangewezen is op de import.

Tabel 6:

Vraag en aanbod van de belangrijkste vezelprodukten in de 10 EG-landen (1982, in 1.000 ton ds)

Vezelprodukt

Produktie Consumptie

5.100
Houtpulp
Niet-hout
pulp
400
Papier &
Karton
23.680
Industrieel
42.000
hout
Textielvezels
totaal
.katoen
130
. vlas
78
.hennep
. cellulose
vezel**
210
.synthe
tische
vezel***
2.500

Zelfvoor
ziening %

Netto
Import

12.460

41

7.360

460

87

60

32.450

73

8.770

65.500

64

23.500

4.004
1.460
100
4

9
78
0

640

33

430

1.800

139

-700

1.330*)
22
4

*) 750.000 ton katoenvezel + 580.000 ton katoenweefsel
**) bijvoorbeeld rayon
***) bijvoorbeeld acryl, polyester enz.
Informatiebronnen: OECD, FAO, EUROSTAT, e.a.
Bron: Koukios, 1986.
Bron: 14
Hout is verreweg de belangrijkste lignocellulose-grondstof. In de pulpverwerkende industrie is wereldwijd niet meer dan 5% van de grondstof
afkomstig uit agrarische teelten (22). In de USA is dit percentage rond
3%, en in West-Europa zal dit niet beduidend hoger zijn. Zo'n 5% bete
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kent overigens nog een hoeveelheid van circa 7 miljoen ton per jaar. Er
zijn rond 550 papierpulp-fabrieken, verspreid over 50 landen die één
jarige (akkerbouw)gewassen als grondstof gebruiken (22).
De produktie van natuurlijke vezels (textielindustrie) is bijna uitsluitend
gebaseerd op grondstof afkomstig uit de agrarische teelt. Het betreft een
drietal gewassen, te weten: katoen, vlas en hennep. Het eerstgenoemde
is verreweg de belangrijkste. In de EG groeit katoen alleen in zuidelijke
landen. De produktie bedroeg in 1984 + 260.000 ton (10% van het ver
bruik). Ter vergelijking: de EG-vlasproduktie lag rond 80.000 ton bij
een consumptie van 100.000 ton en die van hennep lag rond 1.000 ton bij
een import van 2.000 ton. De drie gewassen worden verbouwd op minder
dan 2% van het totale landbouwareaal in de EG. Een andere bron van
lignocellulose komt beschikbaar als landbouw (bij)-produkt namelijk in de
vorm van stro. De hoeveelheid daarvan wordt in de EG geschat op circa
140 miljoen ton per jaar (1).
De houtpulp-verwerkende industrie produceert wereldwijd circa 50 miljoen
ton lignine en 40 miljoen ton hemicellulose per jaar als afval. Voor de EG
zijn

deze cijfers respectievelijk 1,5 miljoen ton en 1 miljoen ton

(in

1982). Daarvan werd slechts circa 200.000 ton/jaar (8%) met name die op
calcium basis, gevaloriseerd; de rest wordt ingedikt en verbrand (1).
5.2. Mogelijke lignocellulose-gewassen
In het hiernavolgende overzicht wordt ingegaan op gewassen die in het
kader van lignocellulose-grondstofvoorziening in de EG een rol spelen
resp. in aanmerking kunnen komen. Naast de stand van zaken wordt een
beeld geschetst van de verwachte ontwikkelingen inzake deze gewassen/
teelten.
5^2 L1L Houtgewassen
In de huidige bosbouw bedraagt de droge-stofopbrengst 2-6 ton/ha/jaar.
In Nederlandse proeven met intensieve houtteelt is een droge-stof-opbrengst verkregen van 11-14,5 ton/ha/jaar (23). Buitenlandse onderzoe
ken wijzen op opbrengsten

van 20-30

ton ds/ha/jaar

(20).

Verwacht

wordt dat onder optimale praktijkomstandigheden (op goede vruchtbare
gronden)
worden.

een

produktieniveau

De proeven met

van 15-20

ton

ds/ha/jaar

de intensieve houtteelt

gehaald kan

werden voornamelijk

opgezet met het oog op het verkrijgen van een hoge totale biomassapro-
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duktie. Daarbij is ervan uitgegaan dat dit hout met name als brandstof
wordt aangewend.

Voor intensieve houtteelt kunnen in aanmerking ko

men : loofhoutbomen, zoals populier, wilg, els, es en esdoorn. In sommige
landen zoals Ierland, wordt geëxperimenteerd met de uitheemse boomsoort
eucalyptus. Deze boomsoorten kunnen op verscheidene manieren worden
geteeld; volveld en langs sloten en andere perceelsgrenzen. Een optie bij
de houtexploitatie kan een 'dubbele teelt' ( intercropping) zijn. Het gaat
hier om een teelt van bijvoorbeeld populieren in combinatie met voeder
gewassen, granen, enz. (24). Dit wordt aangemerkt als 'agro-forestry'.
Een dergelijke teelt is in de Derde Wereld en mediterrane landen wel
bekend, maar in Noord-Europa nauwelijks toegepast en onderzocht. Daar
naast kan ook gedacht worden aan teelt van struikgewas in combinatie
met of zonder hoogstamhout (25).
Een intensieve houtexploitatie kan betrekking hebben op korte omlopen
van enkele jaren (circa 4 jaar); op zogenaamde medium-omloop beplanting
van 6 à 10 jaar,

maar ook op teelten van 15 jaar en meer. De eerstge

noemde kan evenwel akkerbouwmatig worden geëxploiteerd. Er moet op
worden

gewezen

dat

dit

hout

(vergelijkbaar met

griendculturen)

een

zodanige samenstelling heeft (verhouding kern tot bast en schors) dat
het in principe minder geschikt is als grondstof voor de meeste toepas
singen in de vezelhout-verwerkende industrie. Proeven in de USA duiden
er wel op dat door extra bleken ook op basis van hout uit (zeer) korte
omlopen

redelijk

medium-omloop

is

papier
in

kan

principe

worden
geschikt

verkregen
als

(33).

grondstof

Het
voor

hout

uit

de vezel-

houtverwerkende industrie. Er dient hierbij wel opgemerkt te worden dat
de teeltkosten van het hout uit medium-omloop circa anderhalf maal zo
hoog liggen als de huidige prijs van papierhout.
5_._2_._2_.__Eénj_arige_ vezelgewassen_
Voor een groot deel betreft het gewassen die al akkerbouwmatig worden
geteeld of daarvoor in aanmerking kunnen komen. In de anglo-saksische
bronnen worden deze gewassen aangemerkt als 'non-wood plant fibers'.
Ze kunnen grondstof voor verschillende doeleinden leveren.
5_._2_. 2_._1_. Katoen
Dit gewas wordt in meer dan 90 landen verbouwd. In de EG beperkt de
teelt zich tot zuidelijke gebieden; de teelt is er nogal kleinschalig en
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slechts mogelijk dankzij subsidies. De gemiddelde opbrengst van geëgreneerd katoen ligt in West-Europa rond 800 kg/ha (36). In de VS waar
dit

gewas grootschalig wordt verbouwd ligt de gemiddelde opbrengst

rond 500 kg/ha (37).
Er is sprake van verdere uitbreiding van katoenoppervlakten binnen de
EG. De zelfvoorzieningsgraad ligt rond 10%. Zo'n 2 miljoen ton per jaar
aan katoenvezel en katoenweefsel wordt de laatste jaren door West-Europa
geïmporteerd. In vergelijking met Italië, Duitsland, Frankrijk is de Ne
derlandse import beperkt; rond 3,5% van de totale Westeuropese import
(9).
De vraag naar natuurlijke vezels neemt de laatste jaren toe. Aangenomen
wordt dat katoen ook in de toekomst de belangrijkste leverancier van
natuurlijke vezels voor de textielindustrie zal blijven. Opgemerkt dient te
worden dat dit gewas voor gematigde gebieden geen alternatief is.
5i2i2i2i_Vlas
Wereldwijd wordt vlas (voor vezel maar ook voor zaad) op circa 8 miljoen
ha geteeld. In ons land wordt vlas overwegend geteeld voor de produktie
van zaaizaad. Nederland voorziet een belangrijk deel van de Westeuro
pese vezelvlasteelt van zaaizaad. Het areaal in Nederland ligt rond de
4.500 ha (in 1986). Frankrijk en België zijn met een areaal van 60.000 ha
respectievelijk 10.500 ha de grootste producenten in de EG. De laatste
jaren neemt het vlasareaal in de EG duidelijk toe.
Vezelvlas wordt voornamlijk gebruikt voor produktie van linnen,

maar

ook in de menggaren-industrie. Een kleine hoeveelheid van het vlasstro
wordt aangewend voor papierpulp.

Lijnolie uit het

zaad wordt in de

verfindustrie toegepast. Het schroot en de lijnkoeken worden als eiwitrij
ke componenten in de veevoeders toegepast. Het is dus een gewas dat
zich goed leent voor integrale exploitatie.
Vlas is leverancier van lange vezel (gemiddeld 25 mm) . Het vezelrende
ment ligt op circa 15-18%. Voor het winnen van de vezel uit de stengel is
roten (vaak op het veld) nodig. Dit is thans een zeer arbeidsintensief
karwei, dat met veel opbrengstrisico's gepaard gaat.
Op het gebied van de verwerking voor industriële doeleinden doen zich
ontwikkelingen

voor

die

een

grootschalig

gebruik

van

vezelgewassen

zouden kunnen bewerkstelligen. Er wordt naar gestreefd om vlas uit de
ambachtelijke,

arbeidsintensieve sfeer te halen.

Men denkt aan bulk-
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verwerking en produktie van korte vezels. Verwacht wordt, dat een der
gelijke verwerking van het stro niet alleen goedkoper is maar dat korte
vezels ook meer geschikt zijn om in menggaren te worden verwerkt dan
lange vezels (26). Na een verdere ontsluiting kunnen de vlasvezels ge
malen worden tot een papierpulp dat geschikt is ter vervaardiging van
zeer dunne sterke papiersoorten, onder andere sigarettenpapier, tissues,
papier voor bankbiljetten, zakbijbels enz.
Indien oogst en verwerking verbeterd kunnen worden,

heeft vlas in

Nederland duidelijk meer mogelijkheden. Grotere aandacht voor bijprodukten zal het gewas nog aantrekkelijker maken (verhoogde zaadproduktie en gebruik van lijnolie in verwerkende industrie). De verwachting is
dat het vlasareaal in ons land tot het jaar 1991 zal verdubbelen (13).
5.2.2.3. Hennep
Dit gewas kan zowel in de gematigde als tropische gebieden worden ver
bouwd. In West-Europa wordt hennep slechts in Frankrijk in enige om
vang geteeld (op circa 5.000 ha). Het werd daar gebruikt voor sigaret
tenpapier. Overigens is de markt daarvoor nu sterk afgenomen. In Ne
derland wordt hennep door veredelaars als windscherm en als isolatie
gewas gebruikt ter voorkoming van ongewenste bestuiving. In een aantal
landen wordt tegenwoordig gedacht aan de introductie van hennep als
grondstof

voor

de papierindustrie.

In ons land wordt overwogen om

hennep te telen in de veenkoloniën als alternatief voor fabrieksaardap
pelen. De discussie over de mogelijkheden is al enkele jaren gaande en
geconcentreerd op de prijs van hennep als grondstof ten opzichte van
andere houtpulpprodukten en de noodzakelijke investeringen voor een
hennep-cellulosefabriek. Aan de hand van de beschikbare gegevens zijn
geen aan wijzigingen dat het mogelijk is henneppulp te produceren tegen
een bedrag dat lager of gelijk is aan de prijs van vergelijkbare kwaliteit
houtcellulose-pulp (26, 28, 29).
De opbrengst van diverse bestaande (oude) henneprassen uit Duitsland
en Frankrijk ligt tussen de 8-12 ton ds/ha. Op goede gronden wordt een
opbrengst van 14,5-15,5 ton ds/ha mogelijk geacht. De zaadvariëteiten
van hennep (voor olie) worden hoofdzakelijk in zuidelijke landen geteeld
en opbrengsten zijn van jaar tot jaar variabel namelijk 200-1.500 kg/ha.
In ons land rijpt het zaad niet af.
Het olie-gehalte van het zaad varieert van 25- 30%. Op het land gedroog
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de hennep bevat ruim 80% ds, bestaande uit zo'n 90% cellulose en hemicellulose, en 4% lignine. Het ligninegehalte is zeer laag in vergelijking
met dat van hout en maakt het scheiden van componenten makkerlijker.
Dit kan interessante perspectieven bieden. De stengel bevat in de bast
lange vezels en in de houtpijp kortere. In vergelijking met hout zijn de
vezels van hennep langer.
Hennep is een oud cultuurgewas dat nog nauwelijks is veredeld.

De

veredeling heeft ongetwijfeld nog vele perspectieven in opbrengstverho
gingen en kwaliteitsverbeteringen van

het vezelprodukt (27).

5_-_2_-_2_-_i-__Kenaf

Dit gewas wordt gezien als een alternatief voor hennep. In de USA wordt
van kenaf

veel verwacht.

De vezelopbrengst ligt hoger dan die van

hout. Er zijn opbrengsten verkregen van meer dan 20 ton ds per ha.
Het lignine gehalte ligt bij kenaf rond 13%; dus hoger dan bij hennep,
maar lager dan bij hout.

De vezellengte in de bast varieert tussen

2,16-2,86 mm en die van houtpijp rond 0,45-0,48 mm. (22).
Kenaf wordt vooral gezien als grondstof

voor papierpulp. Amerikaanse

proeven duiden op commerciële haalbaarheid van o.a. krantenpapier op
basis van kenaf (30). Een eerste grote fabriek is in aanbouw in Texas.
Dit gewas zou voornamelijk in aanmerking komen in de in de zuidelijke
EG-landen.

-

L

-

Z

.

-

2

Na hout is de stro

(graan-,

koolzaad- en maisteelt) de belangrijkste

beschikbare lignocellulose-grondstof. In de EG wordt jaarlijks zo'n 140
miljoen ton graanstro geproduceerd, waarvan slechts een klein deel in de
vezelverwerkende industrie wordt benut. 10% van het in de EG beschik
bare stro zal (theoretisch) voldoende zijn om de import van papierpulp te
vervangen (1).
Stro bevat evenals loofhout korte vezels en is dus niet geschikt als
grondstof voor produkten waar een hoge scheurweerstand is vereist. In
principe kunnen twee soorten van stropulp worden geproduceerd: ge
bleekte strocellulose voor schrijf- en drukpapier en ongebleekte semichemische pulp voor verpakkingsprodukten. Als vezelgrondstof wordt het
stro met name in Italië, Spanje en Denemarken benut. Het in het laatst
genoemde land geproduceerde schrijf- en drukpapier bevat gemiddeld 30%
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gebleekte stropulp. De karton- (verpakking) papier-produktie is geba
seerd op circa 30% ongebleekte stropulp.

Aangenomen dat zich bij de

produktie van schrijf- en drukpapier in de EG een soortgelijke trend zou
voordoen, zal voor dit doeleinde tegen het jaar 2000 zo'n 7 miljoen ton
stro kunnen worden benut (20).
Andere (industriële) aanwendingsmogelijkheden voor stro zijn in de ve
zelplaatindustrie als vul- en isolatiemateriaal en als brandstof. Proeven
van industriële valorisatie van stro waren in Nederland gericht op het
benutten van deze grondstof ten behoeve van de produktie van chemica
liën en vezel. Er is een procédé ontwikkeld (IBVL) waarbij stro ontsloten
wordt in een vezelfractie en xylose. De vezelfractie is onder andere te
gebruiken in meubelplaat en voor papier en karton. In het algemeen
wordt gesteld dat de kosten voor verzameling, transport, en bewaring te
hoog zijn om in de meeste gevallen een rendabele produktie op basis van
stro te bewerkstelligen. In Nederland is thans geen stro-overschot meer;
er is zelfs enige stro-import.

®.e2
Diverse grassoorten worden met name in (sub)tropische landen benut ter
vervaardiging van de papierpulp. Een aantal daarvan,' zoals esparto en
sorghums kunnen ook in de zuidelijke EG-landen groeien. Esparto-vezels
zijn rond en vrij uniform, van een lengte van 0.5 - 3,5 mm. Esparto
dient als grondstof voor hoogwaardig (prent)papier. Het is goed vocht
bestendig. In Argentinië maakt men daarvan bankbiljetten. De beschik
bare hoeveelheid esparto wordt (in de landen rond de Middellandse Zee)
geschat op 500.000 ton per jaar (22). In de natuur is de opbrengst van
dit gewas laag (minder dan 1 ton ds/ha/jaar). De wereldproduktie van
esparto gebleekte pulp bedraagt rond 100.000 ton per

jaar.

De helft

daarvan wordt in Engeland afgezet. Er bestaan twee fabrieken die espar
to bewerken, één in Algerije en één in Tunesië (32).
Sorghums zijn grassen die in het wild een hoge opbrengst geven. In
Frankrijk en Hongarije wordt geëxperimenteerd om dit gewas voor pa
pierpulp te benutten (32).
Voor Nederland met circa 1 miljoen hectare grasland is het gras een
potentiële grondstof voor de vezelindustrie. De opbrengsten variëren van
12-13,5 ton ds per hectare per jaar. Op proefvelden zijn opbrengsten
bereikt van circa 20 ton ds/ha/jaar. Een voordeel bij dit gewas is dat de
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oogst over een aantal maanden (4-7 sneden per jaar) is te spreiden. De
mogelijkheid als grondstof voor vezelindustrie is tot op heden nauwelijks
onderzocht. Het is wel zo dat grassoorten die in ons land worden geteeld
een hoog gehalte aan eiwit bevatten. De perspectieven van dit gewas
zouden bekeken moeten worden aan de hand van de mogelijkheden om het
gras te scheiden in een fractie veevoer en een fractie vezel en deze
laatste als vezelgrondstof te gebruiken.
5i2i2i7i_R_iet
In de EG komt riet zowel in het noorden als het zuiden op een niet ge
ringe schaal voor. Het groeit langs rivieren, meren alsmede in andere
natte drassige gebieden. De oppervlakte van rietland in Nederland wordt
geschat op circa 15.000 ha.
In

de huidige natuurgebieden, waar riet wordt geoogst teneinde een

voedselarm milieu in stand te houden, ligt de droge-stofproduktie op 1-6
ton/ha/jaar. Op de rijkere gronden, bijvoorbeeld die van de uiterwaar
den, is een produktie van 8-10 ton ds/ha/jaar goed mogelijk. Verwacht
mag worden dat met een eenvoudige bemesting (fosfaat, kali) het produktieniveau kan worden opgevoerd tot zo'n 15 ton ds/ha/jaar (in Zwe
den, met een korter groeiseizoen, wordt onder dergelijke teeltomstan
digheden een produktie geschat van ten minste 10 ton ds/ha/jaar). Een
doelgerichte teelt vereist wel specifieke voorzieningen - een soort sawahs. Door het riet in de wintermaanden te oogsten, worden met het
afgevallen blad de meeste plantevoedingsstoffen teruggevoerd naar de
bodem, waardoor een eventuele bemesting beperkt kan blijven. Voor het
oogsten zijn reeds machines voor diverse terreintypen beschikbaar.
Bij drassige gronden kan men behalve aan de inzet van machines met
lage drukbanden ook denken aan tijdelijke verlaging van de grondwa
terstand, wat enerzijds energie kost doch anderzijds een (grotere) ener
giebesparing oplevert door de betere berijdbaarheid van de grond.
Rietvezel is middenlang en kan pulp leveren, die gemengd met andere
pulp als grondstof wordt gebruikt voor krantenpapier. De vezelproduktie
bedroeg in 1982 ± 1,4 miljoen ton, waarvan 90% in China (32). In Europa
zijn de belangrijkste producenten van rietpulp Rusland en Roemenië.
5._2_l2l8. Overige gewassen
Ten behoeve van de pulpproduktie worden als grondstof gewassen ge
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noemd als: bladvezels (sisal, henequen, abaca, caroa), papyrus, bam
boe, olifantgras, bagasse (bijprodukt van suikerriet). Het gaat hier om
gewassen die in (sub)tropische gebieden groeien; dus voor de EG-landen
met gematigd klimaat zijn zij niet van betekenis. Op beperkte schaal
wordt de pulp op basis van deze gewassen door een aantal industrie
landen geïmporteerd.
Over de mogelijkheid van het gebruik van aardappelvezels en bietenpulp
het volgende. Chemisch en veevoedkundig gezien zijn dit hoofdzakelijk
cellulosen, maar fysisch gezien zijn het geen vezels die bruikbaar zijn
voor papiertoepassingen en dergelijke.

Zij kunnen eventueel gebruikt

worden als vul- en verdikkingsmiddelen.
5.3. Samenvatting
Het hout is (en blijft) verreweg de belangrijkste lignocellulose grondstof.
De ontwikkelingen bij houtgewassen duiden op een aanzienlijke verbete
ring van de exploitatie. Er wordt gedacht aan intensieve houtteelt in een
korte omloop van enkele jaren en aan een medium-omloopbeplanting van 6
- 10 jaar. De eerstegenoemde zal evenwel akkerbouwmatig kunnen plaats
vinden. Een optie is ook 'agro-forestry' waar populieren in combinatie
met voedergewassen, granen, bosbessen enz. worden verbouwd. Over de
geschiktheid van hout uit de zogenaamde 'intensieve teelten' voor de
vezelverwerkende industrie is echter weinig bekend. Immers, de proeven
van dergelijke teelten zijn met name opgezet met het oog op het verkrij
gen van een hoge totale biomassa-produktie, die eventueel als brandstof
zal worden gebruikt.
Van de éénjarige vezelgewassen, die in de EG al akkerbouwmatig worden
geteeld of daarvoor in aanmerking kunnen komen zijn voor ons land met
name hennep, vlas, (graan) stro, riet en gras van belang. De laatstge
noemde wordt in Nederland op 1 miljoen ha geteeld. De perspectieven
van dit gewas als grondstof voor vezelindustrie zouden bekeken moeten
worden aan de hand van de mogelijkheden om het gras te scheiden in
een fractie veevoer en een fractie vezel en deze laatste als vezelgrond
stof te gebruiken.
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6. AGROREFINERY ALS NIEUW CONCEPT VOOR VERWERKING VAN
LANDBOUWGRONDSTOFFEN
6.1. Algemeen
In de naoorlogse jaren heeft de landbouw een sterke technische ontwik
keling
tachtig

doorgemaakt.
ook

Mechanisering,

automatisering

hebben

schaalvergroting

en

in

tot een sterke vergroting

de

jaren

van

de

arbeidsproduktiviteit, kapitaalintensiteit en produktie geleid.
De produktie is voornamelijk geconcentreerd geweest op een verwerking
in de voedings- en genotmiddelenindustrie en veevoederindustrie en niet
op een verwerking buiten deze sectoren. Ook de veredeling en het produktieproces waren hierop afgestemd. Nieuwe (bio)technologische tech
nieken bieden naast een verhoging van de produktie en nieuwe produktietechnieken de mogelijkheid om nieuwe markten met een meer op maat
gesneden produkt

te bedienen.

Met name voor

de volumnieuze en/of

bederfelijke produkten bieden de biotechnologie en daarmee samenhangen
de technieken de mogelijkheid om al op het bedrijf een eerste verwer
kingsfase door te voeren.
Sinds de tweede helft van de jaren zeventig is bij de niet-agrarische
industrie

de

belangstelling

voor

grondstoffen

uit

de landbouw

sterk

toegenomen. Dit is onder andere tot uiting gekomen in de grote belang
stelling voor de produktie van energie (bio-ethanol

uit biomassa). Daar

naast zijn agrarische grondstoffen reeds lang in gebruik bij farmaceu
tische industriën. Het betreft hier vooral produkten waarbij de verwer
kende industrie een hoge toegevoegde waarde kan realiseren. Biotechno
logie en andere technieken zorgen voor een steeds breder wordend scala
van mogelijke toepassingen van agrarische grondstoffen (38). Een bar
rière bij de toepassing van agrarische grondstoffen vormt de relatieve
onbekendheid van het agrarische produkt bij de niet-traditioneel agrari
sche produkten verwerkende industrie. Ook prijs, opslag (seizoenmatig
heid) , transport en bederfelijkheid zijn een belangrijke drempel bij de
toepassing.
Een van de mogelijkheden om bovengenoemde ontwikkelingen te integre
ren zou het agrorefinery systeem kunnen zijn.
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6.2. Definitie agrorefinery
Agrorefinery is de voorwaartse integratie van de agrarische producent in
de agrarische produktiekolom om - in het verlengde van zijn bedrijfsvoe
ring - te komen tot een hogere toegevoegde waarde op zijn produktie,
waarbij gebruik gemaakt wordt van kapitaal en arbeid die tot zijn be
schikking staan. (Koster en Hutten (41)).
Naast de mogelijkheid om tot een breder produktpakket te komen zijn de
volgende aspecten van belang bij het agrorefinery concept:
- transport, opslag en kwaliteitsbehoud van de agrarische grondstof;
- potentiële markt waarin de niet traditionele landbouwindustrie nog niet
voorziet en ook niet snel zal voorzien.
Deze definitie spoort met Rexen en Munck (11) die het eerst het idee
van agrorefinery van Rijkens nader hebben uitgewerkt.
6.3. Uitwerkingen
De koppeling aan de agrarische bedrijfsvoering houdt in dat er enerzijds
schaalvergroting van de agrarische produktie dient plaats te vinden om
het verwerkingsproces rendabel te maken en anderzijds dient het ver
werkingsproces zo kleinschalig te zijn dat dit proces op het bestaande
landbouwbedrijf of een combinatie van een aantal bedrijven kan plaats
vinden, opdat er geen scheiding optreedt tussen op het bedrijf aanwe
zige factoren kapitaal en arbeid en de voor het verwerkingsproces beno
digde produktiefactoren. Het wezen van de agrorefinery is immers het
creëren

van

een

structuur

die

de agrarische producenten

door

een

marktgerichte produktie en samenwerking met de verwerkende industrie,
in de toekomst een inkomen oplevert.
Het is dan ook essentieel dat het agrorefinery concept vanuit de agrari
sche producent en de hem ter beschikking staande produktiemiddelen
benaderd wordt en niet vanuit de verwerkende industrie, die uiteraard
ook zelf de benodigde produktiemiddelen voor een eerste bewerking kan
verstrekken. In dat geval is er sprake van een achterwaartse integratie
van de verwerkende industrie, waarbij de landbouw het merendeel van
de op de produkten gerealiseerde toegevoegde waarde zal ontgaan.
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6.4. Mogelijke agrorefineries
Het terrein van de mogelijkheden voor het opzetten van een agrorefinerie
is vrij breed. In principe is de toepassing van het concept mogelijk voor
alle door de landbouw te leveren bulkprodukten, met uitzondering wel
licht voor de intensieve veehouderij. Voor akkerbouwmatig geteelde Pro
dukten zijn er reeds agrorefineries in praktijk gebracht of worden zij
gepland. Bij de produktie van granen kan gedacht worden aan een agrorefinery, die tezamen met een systeem van gehele-gewas produktie en de
toepassing van biotechnologische en procestechnieken een produktpakket
kan aanbieden dat uiteenloopt van het traditionele koren tot veevoeder,
celluloses en suikerstropen en ethanol. De scheiding tussen hoofd- en
bijprodukten is vooral afhankelijk van de vraag die door de hoger in de
produktiekolom

staande

ondernemingen

wordt

uitgeoefend.

Daarnaast

kunnen onder andere agrorefineries opgezet worden voor de produktie
van plantaardige oliën, die grondstoffen voor de chemische en oleochemische industrie met bepaalde inhoudstoffen kunnen leveren. Contact met
de markt en de andere deelnemers op de markt is onontbeerlijk, om te
weten naar welk produkt nu of in de toekomst vraag is of zal zijn.
Ook voor vezelgewassen,

die bijvoorbeeld een bijprodukt olie kunnen

leveren, is een verdere verwerking van enkele bestanddelen door de
boer mogelijk. Een optie van agrorefinery bij lignocellulose lijkt eveneens
de produktie van een papierpulp uit éénjarige gewassen, bijvoorbeeld uit
hennep. De voorbewerking (het scheiden in diverse componenten) en de
bewaring (inkuilen) van grondstof zal zoveel mogelijk dichtbij - eventueel
door - de teler kunnen plaatsvinden. In dit concept zal de papierindu
strie de grondstof in zodanige vorm toegeleverd krijgen, dat de industrie
er zonder verdere voorbewerking papier van kan maken. De industrie
wordt dan ook niet opgescheept met het probleem van het organische
afval. Residu en afval kunnen direct teruggevoerd worden naar de land
bouw, bijvoorbeeld als veevoeder of organische meststof.
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7. INNOVATIE EN ONDERZOEK BIJ LIGNOCELLULOSE
Vooropgesteld moet worden dat het onderstaande niet meer is dan een
zeer globale beschouwing over de stand van zaken bij het lignocelluloseonderzoek. Er zijn vooral in het laatste decennium onderzoeken verricht
naar de structuur en de eigenschappen van lignocellulose, naar teelt
aspecten,

naar ontsluitingsmethoden en mogelijke toepassingen van de

drie hoofdcomponenten cellulose, hemi-cellulose en lignine. Er is echter
weinig samenhang in het onderzoek op de diverse terreinen, zowel op
fundamenteel als toegepast gebied.

Er is relatief

weinig geïntegreerd

onderzoek gedaan naar produktie- en verwerkingssystemen die aansluiten
bij een specifieke vraag naar. een bepaalde grondstof óf die leiden tot
nieuwe eindprodukten. De belangrijkste aspecten die hierbij aan de orde
zouden moeten komen, hebben betrekking op:
- de kenmerken van de grondstof (die doelgericht geteeld is of bestaat
uit onderbenutte bijprodukten of afvallen) ;
- verwerkingsmogelijkheden (technologie, scheiding in componenten);
- de kwaliteiten en mogelijkheden van de eindprodukten;
- de concurrentiepositie van de betrokken grondstoffen of van eindproduk
ten;
-

het

samenstellen

van

een

samenwerkingsverband

(organisatie)

van

geïnteresseerde groeperingen uit de landbouw, de industrie en de finan
ciers; bij de realisatie zal hieruit het initiatief voor de bouw en de ex
ploitatie van een fabriek en de financiering moeten voortkomen.
Een overzicht over het lopende onderzoek op dit terrein in ons land
wordt in bijlage 1 aangegeven. Opgemerkt dient te worden dat de betref
fende projecten meer omvatten dan industriële benutting van lignocellu
lose. De voornaamste instellingen die binnen het landbouwkundig onder
zoek aan dit onderzoek aandacht besteden zijn: het IBVL, PAGV, SVP,
CABO, LEI en De Dorschkamp. Verder vindt er onderzoek plaats bij de
LU, te weten: Boshuishoudkunde en Levensmiddelentechnologie.
Buiten het landbouwkundig onderzoek wordt enigszins aandacht aan dit
onderwerp geschonken bij het Vezelinstituut TNO en het Instituut voor
toegepaste chemie TNO, alsmede op de TU-Delft, TU-Eindhoven en de
Katholieke Universiteit

Nijmegen.

Over de onderzoekinspanning in het

bedrijfsleven is weinig bekend; AKZO is geïnteresseerd in de syntheti-
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sehe vezels, DSM doet onderzoek aan lignine, de Suiker Unie aan na
tuurlijke vezels, evenals KNP in samenwerking met IBVL.
Binnen de EG werd/wordt

in diverse workshops de stand van zaken in

het lignocellulose-onderzoek aan de orde gesteld. In opdracht van DG.
VI en DG. XII werden/worden verkennende studies en analyses uitge
voerd;

(EC-workshop 'Old and new industrial crops- their processing

and feasibility' gehouden in 1983 te Wageningen, workshop 'The degra
dation of lignocellulosics in ruminants and in industrial processes', ge
houden in 1986 te Lelystad.)

Daarnaast zijn er concrete programma's

waarbij fundamentele en toegepaste researchprojecten worden gesubsidi
eerd. De aanbevelingen van de workshops kunnen de grondslag vormen
voor de toekomstige programma's. Onderzoek naar lignocellulose wordt
o.a. ook gedaan binnen andere programma's zoals FAST, CUBE, BEP en
BAP.
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8. SLOTBESCHOUWINGEN
8^1^ GJobale_conchisies_
Vrijwel alle processen en technologieën waarmee pulp gemaakt wordt, zijn
gericht op de produktie van papier en zijn sterk vervuilend. Dezelfde
processen leveren ook pulp die gebruikt wordt voor vezels, structuur
platen en karton. Voor vele (nieuwe) toepassingen is een betere schei
ding van de drie hoofdcomponenten (cellulose, hemicellulose en lignine)
noodzakelijk. Bovendien moeten er minder chemicaliën in de pulp voorko
men. In bestaande processen worden hemicellulose en lignine dusdanig
afgebroken of gemodificeerd dat toepassingen gericht op deze afzonder
lijke componenten nauwelijks bestaan of zijn onderzocht. Pas de laatste
jaren komt hierin verandering.
De verwerking van andere lignocellulose-grondstoffen dan hout vereist
een aanpassing van bestaande processen. Er zouden ook nieuwe proces
sen ontworpen kunnen worden om specifieke kwaliteiten van deze ligno
cellulose-grondstoffen te benutten, eventueel in combinatie met een bete
re scheiding en behoud van de drie intake hoofdcomponenten. Om een
hogere toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf te realiseren zou in
het bijzonder gezocht kunnen worden naar processen die op kleinere
schaal rendabel zijn en door (een groep) boeren kunnen worden verricht
(binnen het agrorefinery concept).
Als er pulpprocessen voor éénjarige gewassen ter beschikking komen,
kunnen in ons land met name vlas, hennep, (graan)stro, riet en gras
voor de akkerbouw nieuwe perspectieven bieden. Ook de nieuwe opties
bij de houtexploitatie behoren tot de verder te onderzoeken mogelijk
heden.
Hoewel er op de textielmarkt een hevige concurrentie plaatsvindt met
kunst(matige) vezels, bestaan er door de goede eigenschappen van na
tuurlijke vezels en de verwachte ontwikkeling van goedkopere en betere
ontsluitingsprocessen,

voor deze vezels

(ook op korte termijn)

goede

perspectieven.
Door een verdere groei van de papiermarkt lijkt het niet uitgesloten, dat
uit die sector in de toekomst een groter beroep zal worden gedaan op
grondstoffen uit de akkerbouwmatige teelt. Dit kan ook het geval zijn bij
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toepassingen

(zoals

vulmiddelen,

absorbens

en

vezelplaten),

waarbij

lignocellulose in zijn geheel of eventueel nadat het (gedeeltelijk) is ont
sloten, wordt verwerkt.
Er is op dit moment een markt voor chemicaliën, zoals furfural, HMF en
andere uit fenol voortgebrachte produkten,

die ook uit lignocellulose

vervaardigd kunnen worden. De concurrentiekracht ten opzichte van de
alternatieven uit de petrochemie moet verbeterd worden door een moder
nisering en optimalisering van de bestaande processen, die een zeer lage
fysieke opbrengst kennen, of door nieuwe processen, die bijvoorbeeld
gebruik

maken

van

beter

gescheiden

lignocellulosecomponenten.

De

unieke structuur van furaanderivaten zou ook tot nu nog onbekende
processen en toepassingen kunnen leiden.
8^2. Aanbevelingen
Om een realisering van de hierboven vermelde mogelijkheden dichterbij te
brengen, is echter veel meer kennis van de bedoelde markten en de
economische en politieke processen die daarbij een rol spelen, gewenst.
Op

dit

terrein

wordt

te weinig

wetenschappelijk onderzoek

verricht.

Eveneens moet worden onderzocht aan welke kwaliteiten een grondstof
moet voldoen, welke processen er voor beschikbaar zijn of moeten worden
ontwikkeld om aan deze eisen te voldoen en welk gewas in zo'n geval het
beste de grondstof kan leveren.
Concreet verdienen de volgende punten aandacht:
- De ontsluiting

van éénjarige vezelgewassen,

waarbij rekening

moet

worden gehouden met de zeer verschillende aard en eigenschappen van
de grondstoffen.
- De mogelijkheid van (een groter) gebruik van éénjarige vezelgewassen,
met name in de textielindustrie, voor papier, voor produkten uit ligno
cellulose in zijn geheel of uit één van de componenten, en voor een
aantal chemicaliën. Enerzijds dient aandacht te worden besteed aan de
verbetering van de processen. Anderzijds moet er gedegen analyse van
de mogelijkheden, de problemen en de knelpunten in de gehele produktiekolom te worden gemaakt.
Deze punten zouden nader uitgewerkt kunnen worden in de Stuurgroep
Agrificatie, waarin gekomen moet worden tot samenhangende onderzoekvoorstellen en innovatie-activiteiten,

die rekening houden met lopende
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activiteiten op nationaal en internationaal

(EG)

niveau.

Er

zal zoveel

mogelijk aansluiting moeten worden gezocht bij reeds bestaande werk- en
overlegstructuren.

Bijlage 1
OVERZICHT VAN DE PROJECTEN OP HET GEBIED VAN LIGNOCELLULOSEN 1987

1. De ontwikkeling en afrijping van vlasgewassen. CABO.
2. Het vervaardigen van papiergrondstoffen uit landbouwgewassen.
IBVL.
3. Begeleiding vlasbedrijven in Zeeuws-Vlaanderen. IBVL.
4. Onderzoek naar een nieuwe en rationale oogstverwerkingsmethode voor
vlas. IBVL.
5. Analytisch onderzoek aan vlasmonsters. IBVL.
6. Veredelingsonderzoek aan vezelvlas om de rijping van het zaad te
versnellen. SVP.
7. Onderzoek naar de zelfverdraagzaamheid van een aantal akkerbouwmatige teelten. PAGV.
8. Zaadproduktie van vezels. PAGV.
9. Produktie van biomassa bij intensieve teelten. De Dorschkamp.
10. Ontwikkeling van economisch-ecologische systemen voor geïntegreerd
bosecosysteembeheer. De Dorschkamp.
11. Verkenning bebossingsmogelijkheden van landbouwgronden. De Dorsch
kamp .
12. Bebossing van landbouwgronden; case-study op nationaal, regionaal
niveau. De Dorschkamp.
13. Methodiekontwikkeling voor het evalueren van de economsische poten
tie van bosbouw op landbouwgronden. De Dorschkamp.
14. Bedrijfseconomische analyse van het bosbeheer. LU-Vakgroep
B oshuishou dkun de.
15. Fabricage van papier uit hennep. LU-Vakgroep Levensmiddelentechno
logie Sectie Proceskunde.
16. Isolatie en karakterisering van hemi-cellulosen voor de bioconversie
van biomassa, LU-Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Sectie
Levensmiddelenchemie en Microbiologie.
17. Furanchemie (o.a. HMF). TU-Delft, Vakgroep Organische Chemie.
18. Duurzaamheid van plantaardige bouwmaterialen (gras, riet). TU-Delft,
Vakgroep Materiaalkunde.

19. Submicroscopische morfologie en samenstelling van de celwand; celwand morfogenese bij cellen met topgroei; Katholieke Universiteit
Nijmegen.
20. Bereiding van derivaten door katalytische omzettingen (o.a. HMF).
TU-Eindhoven.
21. Produktie van podofyllotoxine en verwante lignanen door
plantencelcultures. Instituut voor Toegepaste Chemie TNO.
22. Verbetering van de papierfabricage met gebruikmaking van
biotechnologische methoden. Vezelinstituut TNO.
23. Nieuwe perspectieven voor de akkerbouwgewassen. LEI.
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