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Het groene
Bio based economy

Verpakkingen vervaardigd van aard-
appelresten, natuurvezels in dashboards 
van auto’s en bietenloof als grondstof 
voor plastics. Maar ook plantaardige 
kleurstoffen, biologische schoonmaak-
middelen, natuurlijk isolatiemateriaal 
en serviesgoed van suikerriet. De 
 chemische industrie en de landbouw-
sector hebben elkaar gevonden. De 
nieuwe verbintenis wordt - na de auto-
matiseringsperiode - al de vierde in-
dustriële revolutie genoemd. Onder  
het motto ‘Agro meets Chemistry’ gaat 
Brabant voorop in deze innovatieve 
ontwikkeling van bio based economy. 

Tjeu Cornet |

Vooral in West-Brabant liggen kansen 
voor de nieuwe technologie. Zware 
 chemische procesindustrie bevindt zich 
hier vlakbij agrarische productie. Door 
het maken van slimme combinaties tussen 
deze sectoren zit de regio helemaal voor-
aan in de keten van de productie van 
nieuwe grondstoffen. Waldo Maaskant 
leidt samen met zijn nieuwe collega 
	Irene	Lammers	namens	de	provincie	het	
programma bio based economy: ”Dit is 
een echte topper onder de innovatieve 
ontwikkelingen.”  

Meer dan energie
“Bio based economy is in de kern het 
 gebruik van groene grondstoffen in 
plaats van olie voor de vervaardiging  
van industriële producten, chemicaliën 
en materialen. Uit biomassa, in de vorm 
van snoeiafval of  agrarische restproduc-
ten, kunnen slimme stoffen worden 
 gewonnen waarmee bijvoorbeeld kunst-
stoffen worden gemaakt. Dit voorbeeld 
maakt meteen duidelijk dat het ons niet 
alleen om alternatieve energiebronnen  
te	doen	is.	Natuurlijk,	de	olievoorraden	
drogen wereldwijd op. En dus moeten 
we op zoek naar nieuwe vormen van 

energie: zon, wind, water, etc. Ook bio-
massa kan als brandstof  dienen, maar 
daarmee hebben we nog geen vervanger 
van olie als grondstof  voor materialen. 
Ons gaat het erom producten met een 
grote toegevoegde waarde uit biomassa 
te halen en vervolgens de restfractie 
 alsnog in te zetten voor energie.”      

Green Chemistry Campus
West-Brabant heeft voor bio based 
 economy alles in huis. Met aan de ene 
kan het industrieterrein Moerdijk en  

een open innovatieproces op gang te 
brengen. Vooral voor kleine innovatieve 
ondernemingen liggen er kansen.”

Over de grens
Behalve West-Brabant verkent ook Zee-
land al geruime tijd de mogelijkheden 
van bio based economy. Vertegenwoor-
digers van betrokken partijen in beide 
provincies hebben in februari van dit 
jaar een intentieverklaring getekend  
om de handen ineen te slaan. Zeeland  
en Brabant hebben onlangs al een 

aan	de	andere	kant	het	Agro	Food	Cluster	
in Dinteloord. “Aan alle kanten ontstaan 
ideeën	voor	samenwerking.	Talloze	toe-
passingen zijn denkbaar. Maar de vraag 
is hoe de nieuwe materialen en producten 
precies vervaardigd moeten worden. 
Deze enorme innovatieve opgave is de 
basis voor de gezamenlijke ontwikkeling 
van	de	Green	Chemistry	Campus	in	
Bergen op Zoom. De triple helix van 
overheid, onderwijs en ondernemingen 
zien daar unieke mogelijkheden om in 
het brandpunt van de bio based economy 

 gezamenlijke agenda voor de ontwikkeling 
van bio based economy in Zuidwest- 
Nederland	opgesteld.	
Zeeland had op zijn beurt al contact met 
Vlaanderen, met name met Gent. Daar-
mee ontstaan nieuwe vormen van samen-
werking, waarbij ook Zuid-Holland 
graag wil aansluiten. Al met al voltrekt 
zich in het westen van onze provincie 
een ontwikkeling die grote gevolgen  
heeft voor onze economie, die nu al  
de grenzen overschrijdt en waarvan  
de reikwijdte nog niet te overzien is. <

Agro meets chemistry
CARGILL, verwerker van agrarische 
producten, en SABIC, fabrikant van 
 innovatieve plastics, zijn buren in de 
Theodorushaven van Bergen op Zoom. 
Beide bedrijven werken al geruime tijd 
samen door bijvoorbeeld energie uit  
te wisselen. Klanten van SABIC, onder 
andere de grote autofabrikanten, 
 vragen steeds meer en vaker om duur
zame producten gebaseerd op bio 
based grondstoffen. Om aan die vraag 
te voldoen willen beide bedrijven uit 
agrarisch restmateriaal moleculen gaan 
winnen, die verwerkt kunnen worden 
tot hoogwaardige plastics voor bijvoor
beeld dashboards, bumpers en kop
lampen. 

SABIC stelt een deel van zijn terrein 
 beschikbaar voor de ontwikkeling van 
de Green Chemistry Campus. Kleine 
 innovatieve bedrijfjes worden uitgenodigd 
een bio based oplossing te vinden voor 
de opgave die de industrie zich heeft 
gesteld. 

 Irene Lammers en Waldo Maaskant.

alternatief
Innovatie in de Agenda van 
 Brabant
De Agenda van Brabant bevat onder 
meer een investeringstrategie op vijf 
domeinen. De investeringen worden 
 gedaan met inzet van de gelden die 
zijn vrijgekomen bij de verkoop van 
aandelen Essent. Eén van de domeinen 
is energietransitie als kans voor innovatie 
en duurzaamheid. Naast bio based 
economy zijn zonneenergie en elek
trische rijden speerpunten van beleid. 
Voor het stimuleren en ontwikkelen van 
bio based economy heeft de provincie 
in eerste instantie 13,5 miljoen euro 
 uitgetrokken.
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