
Transitie naar een duurzame, biobased samenleving en economie 

Door TKI-BBE Bestuur (Rietje van Dam, Kees de Gooijer, Peter-Paul Schouwenberg) en TKI-

BBE Overleg (Luuk van der Wielen vz). 

Een duurzame samenleving kan alleen vanuit mondiaal perspectief worden omschreven. Het 

is een complex geheel waarbinnen mensen zouden moeten samenleven in vrede en 

wederzijds respect, zonder door hun productie- en consumptiepatronen de planeet waarop 

ze wonen onherstelbaar te beschadigen.  

De ontwikkeling naar een dergelijk duurzame samenleving toe is een complexe 

systeeminnovatie die maatschappelijk op alle schaalniveaus ingrijpend zal zijn. Een op 

duurzaamheid gerichte ontwikkeling betekent omgaan met complexiteit, acteren op 

verschillende maar onderling verbonden schaalniveaus en verantwoord beslissen onder 

onzekerheid. Met people, profit, planet voor ogen betekent dit onder andere aandacht voor 

welzijn en gelijkwaardigheid van (groepen van) mensen, educatie, economische ontwikkeling 

en de vitaliteit van ecosystemen. Dat laatste vereist reflectie op het belang van fossiele 

grondstoffen binnen de economie en op de uitdagingen en kansen die zich voordoen bij een 

transitie naar een samenleving gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen en gesloten 

kringlopen (C2C). In het vervolg van deze notitie ligt het accent op de planet en profit 

aspecten. Het people aspect, vooral in de internationale context, is in de media uitdrukkelijk 

aanwezig maar in deze notitie geen onderwerp van discussie. 

Omdat transities ingrijpend, kostbaar en langdurig zijn is in de politiek/bestuurlijke context 

een goede balans tussen aandacht voor de lange termijn (het ideaalbeeld waar we naar toe 

willen groeien) en aandacht voor de korte termijn (wat kunnen we binnen de huidige 

economische randvoorwaarden tot stand brengen) vereist. 

 

Plannen voor de ontwikkeling van een biobased economie; 14 juni 2011 

In ‘Een punt op de horizon. Aanzet voor een intersectoraal Businessplan Biobased Economy’ 

(14 juni 2011, Werkgroep Businessplan BBE) wordt gesteld dat zes topsectoren – chemie, 

agri&food, tuinbouw en uitgangsmaterialen, logistiek, energie en water -  hun inspanningen 

gaan bundelen om een leidende rol van Nederland in de transitie naar een duurzame 
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samenleving vorm te geven. Dit heeft geleid tot het vormen van een topsector doorsnijdend 

TKI-BBE, binnen de topsector Chemie, die budgettair afhankelijk is van de topsectoren 

Energie, Chemie en Agri&food. De gedachte achter die budgettaire afhankelijkheid van de 

TKI-BBE van drie verschillende topsectoren moge zijn dat dit bijdraagt aan de vanuit 

innovatieperspectief noodzakelijke integratie van kennis vanuit die verschillende sectoren, 

maar omdat er in de huidige situatie significant meer stimuleringsmiddelen voor de 

doelstellingen binnen de sector Energie beschikbaar zijn werkt dat in de praktijk van dit 

moment (nog) niet. Het accent ligt op – de overigens hoogstnoodzakelijke -  

technologieontwikkeling voor biomassagebruik om politiek bepaalde doelstellingen op het 

gebied van CO2 reductie en hernieuwbare energie te halen. Politiek/bestuurlijk wordt ook 

het standpunt verkondigd dat dit moet gebeuren op en manier die de voedselvoorziening 

van een groeiende wereldbevolking niet in gevaar brengt en dat bij het gebruik van bio-

grondstoffen het cascaderingsprincipe moet worden gehanteerd. Stimuleringsmiddelen voor 

dit laatste aspect ontbreken echter waardoor een ‘lock in’ situatie in 

technologieontwikkeling gericht op biomassagebruik voor energievoorziening mogelijk het 

hoogst haalbare is. 

Politiek/bestuurlijk zijn de uitgangspunten voor de innovatie-activiteiten de via 

democratische besluitvorming in Nederland en Europa overeengekomen kaders: 16% 

duurzame energie in 2020, 20% reductie van CO2 uitstoot in 2020 ten opzichte van de 

uitstoot in 1990, 80% reductie van CO2 uitstoot in 2050 en 10% duurzaam energiegebruik 

binnen de transportsector in 2020. Kortom, de drijvende krachten achter de beoogde 

transitie zijn de vermindering van CO2 uitstoot en de nieuwe manieren van energie 

opwekking. Hierbij mag  nu al geconstateerd worden dat er in Europa terzake geen level 

playing field is, hetgeen enorm verstorend werkt met betrekking tot het verdienmodel van 

energiebedrijven in de afzonderlijke landen. Die veranderingen richten zich op efficiëntie in 

energiegebruik, conversie van zonne-energie naar elektriciteit en het gebruik van 

hernieuwbare grondstoffen. Bij die hernieuwbare grondstoffen ligt de focus op biomassa. Er 

is dus in Nederland en Europa op democratische wijze besloten tot een gewenste transitie 

op wereldschaal om het wereldwijde probleem van de CO2 uitstoot aan te pakken met de 

energiesector en economie in een sturende rol. Ondanks het feit dat voor de korte-

middellange termijn dit onvermijdelijk is komt hieruit  al snel een (potentieel?) risico naar 
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voren: spanning tussen de lange termijn van de transitie naar een duurzame samenleving en 

het in de dagelijkse praktijk korte termijn instrumentarium van politiek en economie met als 

mogelijk gevolg ‘lock in’. 

 

Noodzaak tot integrale, sector-overschrijdende en internationale aanpak 

Energie en Chemie wereldwijd en in Nederland. Nederland heeft zeer sterke energieen 

chemische sectoren met grote multinationale spelers, zoals RWE-Essent, Nuon, 

Electrabel, AkzoNobel, Dow Chemical, DSM, SABIC, Shell, en anderen. Daarnaast kent de 

sector ook een groot aantal MKB bedrijven, zoals Avantium, BTG, BDS, BioClear, BIRD 

Engineering en anderen. Deze bedrijfstakken maken nu hoofdzakelijk gebruik van fossiele 

grondstoffen als ruwe olie, steenkool en aardgas zowel voor hun energiebehoefte als niet-

energetische(chemische) grondstof. Wereldwijd zijn fossiele grondstoffen (420 EJ per jaar) 

voor ca. 98% bestemd voor energiedoeleinden en slechts 2% voor chemie en materialen. 

Van deze 98 % is weer 40% bestemd voor de elektriciteitsproductie; andere belangrijke 

verbruikers zijn de oliesector voor de productie van transport brandstoffen en de gebouwde 

omgeving en de industrie voor decentrale warmtevoorziening.  

 

Voor Nederland liggen deze getallen wat anders: het energetische verbruik en de niet-

energetische (chemische) aanwending van fossiele grondstoffen zijn elk circa 1/6 van het 

Nederlandse energiegebruik (gezamenlijk circa 1000 PJ / jaar of 30% van het Nederlandse 

energiegebruik). Grondstoffen van fossiele oorsprong kunnen we in principe vervangen door 

biomassa; en: door de sterk ontwikkelde integratie van chemische en energetische sectoren 

in Nederland dient de transitie naar duurzame, biobased productie ook geïntegreerd te 

worden aangepakt waarbij een hogere economische en duurzame winst behaald kan worden. 

Het wereldverbruik aan biomassa (afgezien van Food&Feed, Construction wood en Fire 

wood) van 56 EJ wordt voor ongeveer 89% gebruikt voor energiedoeleinden en 11 % voor 

industriële doeleinden, dat laatste voornamelijk voor paper & pulp. Tot 2030 verwacht het 

IEA2 een groei van het verbruik voor energiedoeleinden van fossiele en biobased grondstoffen 

met respectievelijk 120 EJ (van 420 EJ → 540 EJ), en 16 EJ (van 56 EJ →72 EJ), terwijl het 

de groei van overige duurzame bronnen op ca. 30 EJ (van 38 naar 67 EJ in 2030) inschat.  

 

Kortom, “Biobased” is een belangrijke sleutel tot de wereldwijde, duurzame innovatie met 

betrekking tot energie en chemie. De recente Macro-economische Verkenning naar de impact 

van de Biobased Economy voor Nederland (MEV-BBE) uit 2009 en latere discussies in de High 

Level Stuurgroep BBE (mn CEO’s van grote energie- en chemiebedrijven) onderstreept het 

belang van een sector-overschrijdende aanpak. Tevens geeft de MEV het grote belang van het 

internationale veld aan: biomassa-importen en internationale investeringen waaronder 
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technologie-exporten (“Bio-NL Inside”) zijn beide cruciaal voor maximalisering van 

economische, duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen. TKI-BBE en Topteam Energie hebben 

middelen beschikbaar gesteld om de MEV te herhalen in 2013, en de getallen verder te 

updaten (EBD programma onder BE-Basic). 

 

Getalsmatige BBE-Impact voor NL 

De MEV-BBE schenkt veel aandacht geschonken aan de kwantitatievevoorspelling en 

samenhang van economische en klimaat effecten. Vier scenario’s zijn bekeken met als 

extremen het ‘LowTech-Nationale’ scenario en het ‘HighTech-Internationale’ scenario. 

Bij het eerste scenario is ingezet op de op dit moment beschikbare technologieën (met 

name directe bij- en meestook voor elektriciteitsopwekking en eerste generatie biofuels) en 

grondstoffen van eigen of Europese bodem. In het ‘HighTech-Internationale’ scenario wordt 

het biobased grondstofpotentieel verruimd door importen van (voorbewerkte) lignocellulose 

biomassa dat verder wordt omgezet via nieuw te ontwikkelen bioraffinage- en 

conversietechnologieën tot elektriciteit, warmte en simpele biofuels in combinatie met 

hoogwaardige chemicaliën, bouwstenen voor materialen en advanced biofuels. De 

toegevoegde waardes voor de verschillende klassen van biochemicals, biofuels en 

bioenergie zijn zeer verschillend, waarbij een gebalanceerd en geïntegreerd portfolio tot 

goed-sluitende business cases kan leiden - afhankelijk van de ontwikkeling van de prijzen 

van ruwe olie, aardgas en steenkool – echter met een sterk verbeterde klimaatimpact t.o.v. 

de huidige fossiele infrastructuur. Juist ook voor energie-productie, ondanks de relatief 

lage toegevoegde waarde voor energieproducten. 
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In de figuur zijn die verschillende productcategorieën gerangschikt naar toegevoegde 

waarde per ton biobased-grondstof. De stippellijn tussen ‘fuels’ en ‘power’ geeft aan dat het 

omslagpunt van onrendabel naar rendabel ruwweg ligt bij de huidige olie-, gas- en 

kolenprijzen. Tevens is in deze figuur aangegeven welk pakket technologieën ontwikkeld 

dient te worden om het HighTech- scenario ook mogelijk te maken. Daaraan wordt op dit 

moment gemiddeld € 130-180 miljoen per jaar uitgegeven. Samenwerking tussen industrie 

en kennisinstellingen heeft geleid tot een aantal goedlopende publiekprivate 

partnerships zoals BE-Basic, CatchBio, ISPT, DPI/BPM, en GTI’s – dit vormt de basis van 

waarop TKI BBE slagvaardige voortbouwt. 

 

De twee extreme scenario’s (het ‘LowTech-Nationale’ (LTN) scenario en het ‘HighTech-

Internationale’ HTI scenario) laten geheel verschillende effecten op het Bruto Nationaal 

Product en op reductie van broeikasgassen ( Green House Gasses, GHG) zien. Het LTN-

scenario is zowel beperkt door het (nationale) biomassaaanbod (dat op zijn best slechts 

verdubbeld naar 2030), en door de zeer lage toegevoegde waarde van de louter energie-

gerichte productmix, en blijft in 2030 steken op een GDP-bijdrage van 2 a 3 miljard euro per 

jaar. Het HTI-scenario gebaseerd op integrale energie/chemie-sectoraanpak, op ruimere 

biomassabeschikbaarheid, en op een productmix met een aanzienlijk hogere toegevoegde 

waarde geeft in potentie aanzienlijk hogere bijdragen aan het Bruto Nationaal Product: 2 a 3 

miljard euro in 2020, uitgroeiend naar 5-7 miljard euro in 2030. Onderstaand figuur schetst 

die verschillende ontwikkelingen vanaf het huidige startpunt van een BBE-bijdrage van circa 

1-2 miljard euro / jaar op dit moment langs een horizontale as van biomassabeschikbaarheid, 

en een verticale as van gemiddelde toegevoegde waarde van de productmix. 

 

1 Technology roadmap and (direct) macro impacts (1 Technology roadmap and (direct) macro impacts (’’08)08)
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Op de horizontale as is tevens aangegeven hoeveel de in Nederland geteelde biomassa 

(‘domestic production’) kan bijdragen aan de realisatie van deze scenario’s. Die bijdrage 

varieert tussen de circa 10 (LowTech) en 20 (HighTech) miljoen ton op jaarbasis. Het is 

duidelijk dat substantiële biomassa-importen nodig zijn zowel voor een significante BNP 

bijdrage (€ 2-3 miljard voor LowTech, en € 5-7 miljard voor HighTech), als voor een 

belangrijke GHG-emissiereductie (tot circa 25% in het HighTech-International Scenario)3.

Dit alles moet worden gezien in het perspectief van de huidige € 13 miljard (3%) en € 11.2 

miljard (2.2%) die de Chemie (sales € 47 miljard) en Energie (sales € 41 miljard) sectoren 

nu aan het BNP bijdragen. Op de rechter verticale as is tevens aangegeven dat het HTI-

scenario in potentie ook een aanzienlijk hogere impact op uitstootreductie heeft t.o.v. het 

LTN-scenario: 25% (of 56 miljoen toen CO2-equivalenten) versus 8% (of 8 miljoen ton CO2-

equivalenten). Economie- en klimaatwinst gaan hand in hand. 

NL-inside – internationaal inverdienen 

In de High-Level Stuurgroep BBE is tevens gekeken naar mogelijkheden om het BBE-effect 

verder te verhogen tot circa € 20 miljard per jaar door: ontwikkeling van een wereldwijde 

biobased service sector; co-development met in Nederland ontwikkelde technologie in 

biomassarijke landen in Zuidoost Azië en Zuid-Amerika; internationale co-investments; en 

effecten van de Duitse, Franse en Belgische chemische en energie-industrie die op 

biorenewables aan het omschakelen is. MEV-BBE 2013 zal juist aan de internationale 

dimensie veel aandacht schenken. De Najaarsrapportage aan Topsector Energie geeft in meer 

concrete termen aan, hoe “NL-inside” door koppeling van energie, chemie en agri-food voor 

de realisatie van bovengenoemde BNP-bijdrage van € 20 miljard / jaar kan zorgdragen. 

 

De verdienmogelijkheden voor bioenergie in een integraal biorenewables 

productenpakket zijn groot (zie tabel) maar alleen in goede samenwerking van 

sectoren tussen verschillende spelers langs de biomassawaardeketen: Agro – Food 

–Chemie – Papier/Karton - Energie.  
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1 Potential indicators (source MEV1 Potential indicators (source MEV’’08, update in 08, update in ’’13)13)

Potential indicator (unit) 2011 2020 2030

Opgewekte energie (PJ/jr) 64 375 833
Opgesteld vermogen

1. Electrisch (PJ/jr) ~ 40 170 286
2 (liquid) biofuels (PJ/jr) ~ 10 140 390
3 biochemicals/materials (PJ/jr) ~ 10 65 156
Energiebesparing (PJ/jr) pm pm Pm
CO2 reductie (Mton eq /jr) 6 25 56

Extra GDP energie en chemie (M€/jr) 2 000 4 000 7 000
Export (excl tech transfer 
and foreign investments) (M€/jr)

210 1 000 4 000

Werkgelegenheid (FTE x 1000) 
(many are replacement)

R&D, 
pilot (~5)

10 various 
10’s*

Reflectie vanuit natuurwetenschappelijk en technologisch perspectief 

Zonne-energie is de uiteindelijke drijvende kracht achter voedselkringlopen in de levende 

natuur en achter alle menselijke activiteiten. Voor de industriële Revolutie vormde biomassa 

de belangrijkste component in alle menselijke productieactiviteiten en in de agrarische 

sector is dat nog steeds zo. Sinds de Industriële Revolutie zijn fossiele grondstoffen de 

belangrijkste grondstoffen in energievoorziening, het gebruik van energie in industriële 

productieprocessen en voor de petrochemische industrie geworden. Er ontstaat echter 

wereldwijd het besef dat om verschillende redenen de door de mens ontworpen 

productieprocessen zullen moeten evolueren naar (op verschillende schaalniveaus) gesloten 

systemen. Er moet sprake zijn van een verantwoorde balans tussen het gebruik van 

voorraden in de sectoren energie en industriële productie en de vitaliteit van aardse 

De integrale aanpak zoals uitgewerkt door TKI-BBE draagt, onder voorwaarden, in samenhang en in 
potentie langsverschillende routes bij tot een aandeel van circa 25% renewable energy (ruim 
800 PJ/jaar) en CO2-emissiereductie (56 Mton CO2e/jaar), alsmede tot 4 a 5% bijdrage aan het 
Nederlandse Bruto Nationaal Product overeenkomend met een bedrag tot circa € 20 miljard per jaar. 
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ecosystemen, zonder dat de beschikbaarheid van voedsel voor een groeiende 

wereldbevolking in het gedrang komt.  

Zoals hiervoor opgemerkt ligt de focus in deze notitie op de planet en profit aspecten, maar 

voor voedselbeschikbaarheid spelen ook politieke en socio-culturele aspecten een 

belangrijke rol en zijn Europese verplichte duurzaamheidscriteria (certificering) een must. 

Uiteindelijke willen we producten aan de hand van hun CO2 voetprint met elkaar kunnen 

vergelijken. Het is echter vanuit wetenschappelijk perspectief de vraag of, gezien het 

energetisch lage rendement van de fotosynthese (in essentie het opslaan van zonne-energie 

in chemische bindingen in biomassa),  biomassa op de langere termijn wel de centrale rol 

kan spelen in de transitie die er nu in de Nederlandse en Europese context aan wordt 

toegedicht. Vanuit wetenschappelijk en technologisch perspectief verdienen de directe 

conversie van zonne-energie in elektriciteit èn tijdelijke opslag in chemische bindingen zoals 

bij de fotosynthese gebeurt (artificial photosynthesis en solar fuel productie) de voorkeur 

boven een centrale rol van biomassa en daaruit te produceren biofuels. Deze route zou je 

‘bio-inspired’ kunnen noemen. Vanuit het perspectief van energie-efficiëntie verdient de 

‘bio-inspired’ route de voorkeur boven de ‘biobased’ route waarbij het gebruik van biomassa 

centraal staat. De ‘biobased’ route blijft wel van cruciaal belang voor chemie, nieuwe 

materialen, food en feed; cascadering is daarbij het leidend principe. De  directe conversie 

en opslag van zonne-energie in chemische bindingen op grote schaal zonder de weinig 

efficiënte omweg via biomassa krijgt op de wetenschappelijke en politieke agenda 

gaandeweg wel meer aandacht als oplossing op de wat langere termijn. Het ziet er naar uit 

dat de eerste toepassingen van deze nieuwe technologie met een vijf maal zo hoge 

efficiëntie als de huidige biomassapraktijk op de middellange termijn (8-10 jaar) tegemoet 

gezien kunnen worden. Voor de korte termijn blijft echter technologieontwikkeling gericht 

op het gebruik van biomassa voor bij-en meestook in de energiesector een must en zelfs 

cruciaal. Om de efficiency te vergroten dient bij bij- en meestoken ook kritisch gekeken te 

worden naar warmtebenutting.  

Als voorbeeld noemen we dat bij een 25 MWe 100% biomassa centrale het rendement van 

28 naar 78 procent vergroot kan worden. De warmte kan, naast toepassingen in bebouwde 

of industriële omgeving, juist ook uitermate nuttig worden ingezet bij de voorbehandeling 

en opwaardering van de vele ‘natte’ biomassastromen zoals mest, biomassareststromen als 
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bieten- en papierpulp, etc. Hoewel ogenschijnlijk eenvoudig is efficiente warmtebenutting 

bij constante procesvraag maar seizoensafhankelijke biomassastromen (soort en volume) 

een nog geheel niet ontwikkelde smart-grid toepassing.  

De wetenschappelijk/technologische rationaliteit voor de toekomst is dus: 

1) Zonne-energie direct omzetten in elektriciteit naast opslag in chemische bindingen 

als het om energiegebruik voor mobiliteit en de productie van platformchemicaliën 

gaat. 

2) Via fotosynthese gevormde biomassa gebruiken voor food, feed en complexe 

moleculen die de natuur efficiënter kan maken dan de chemische industrie en de 

restmaterialen gebruiken voor het genereren van elektriciteit en warmte 

(cascaderingsprincipe). Moderne biotechnologie, (bio)nanotechnologie, 

analysetechnieken en bioraffinage zijn daarbij belangrijk. 

De politiek/bestuurlijke uitdaging ligt in het meerjarig stimuleren van innovatie op een 

zodanige manier dat gewerkt wordt aan zowel op korte termijn haalbare als op langere 

termijn gewenste (commerciële) ontwikkelingen. In de stimulering moeten dan ook 

regelmatig evaluatiemomenten ingebouwd te worden om in control te blijven van de 

voortgang. Bestuurlijk moet men uiteindelijke niet rendabele initiatieven ook durven te 

beëindigen.  

 

De biobased economy realiteit op dit moment (januari 2013) 

In de Nederlandse en Europese discussie over de BioBased Economy speelt biomassa een 

centrale rol. De topsector energie ziet bio-energie (elektriciteit, warmte, brandstoffen) als 

een van de pijlers van de toekomstige BioBased Economy. De bio-energiesector vervult 

daarmee een belangrijke rol in het beschikbaar maken en mobiliseren van (duurzame) 

biomassa. Het ‘punt op de horizon’ waaraan de hiervoor genoemde notitie van de 

Werkgroep Businessplan BBE zijn naam ontleent, is het punt waar accijns- en 

belastingheffing voor alle brandstoffen en energievormen in Nederland en Europa is 

gebaseerd op netto CO2-uitstoot en grondstofgebruik van de energiecomponent. Overigens 

betekent dit dat er ook kritisch gekeken moet worden naar het Europese landbouwbeleid. 
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Dit is gezien de wereldwijde klimaat- en energieproblematiek en de gewenste transitie naar 

een duurzame samenleving een verstandige keuze die echter voorbijgaat aan het lage 

energetische rendement van de fotosynthese.  

De sector energie is bij uitstek een internationale sector waarin de menselijke en regionale 

maat in het zicht komen in het geval van decentrale productie van elektriciteit, warmte en 

biomassabewerking en in de gevoeligheid voor leveringszekerheid. Dit laatste aspect komt 

tot uitdrukking in grote economische en maatschappelijke risico’s bij energie-uitval. Deze 

leveringszekerheid komt onder druk als er geen nieuw verdienmodel en geen level playing 

field in Europa komt. Hierbij moet kritisch gekeken worden naar de diverse soorten energie 

en de invloed op de transportnetten. Slimme netten en energieopslag zijn op korte termijn 

van groot belang om “black outs” te voorkomen.  

Binnen de Topsector Energie wordt alleen geïnvesteerd in innovaties waarin Nederland tot 

de top in de wereldmarkt (kan gaan) behoren: 

1. Energiebesparing in de gebouwde omgeving 

2. Energiebesparing in de industrie (in samenwerking met de Topsector Chemie) 

3. Gas 

4. Smart Grids 

5. Wind op zee 

6. Solar energy (in samenwerking met de Topsector HTSM) 

7. Bio-energy (in samenwerking met de Topsector Chemie) 

Daarnaast wordt op voorstel van Shell en NWO geïnvesteerd in Computational Sciences. 

Verder is de ambitie om Nederland de gasrotonde van Noord-West Europa te laten worden. 

In dit verband is ook aandacht voor gaskwaliteit belangrijk; welke aanpassingen zijn nodig 

om gas van lagere kwaliteit te (kunnen) gebruiken? Met andere woorden apparaten etc 

dienen hierop te worden aangepast. Als voorbeeld kunnen we hier Denemarken noemen. 

Bovenstaande thema’s zijn te clusteren in grotere domeinen waarbij binnen een domein de 

aanpak per thema verschillend is. De thema’s 1 en 2 vallen binnen het domein energie-

efficiëntie en –besparing, de thema’s 5 en 6 binnen het domein conversie van zonne-energie 

in elektriciteit (gedematerialiseerde energiedragers), thema 4 is gericht op een intelligente 
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infrastructuur voor elektriciteit die tweerichtingsverkeer tussen het internationale en het 

decentrale niveau mogelijk maakt en de thema’s 3 en 7 vallen binnen het domein 

hernieuwbare energiegrondstoffen en mobiliteit (materiële energiedragers).  

De thema’s 4, 5 en 6 zijn voornamelijk op elektriciteit (warmte wordt niet genoemd) gericht. 

Conversie van zonne-energie naar deze gedematerialiseerde vorm van energie (en warmte) 

past goed bij de op lange termijn gewenste oplossing maar het accent zal gezien de 

samenwerking met de topsector HTSM vooral op PV-route (fysica) liggen waarbij de link met 

het ‘bio-geïnspireerd’ opslaan van zonne-energie in chemische bindingen (chemie: artificial 

leafs, en solar fuels) en via deze ook naar platformchemicaliën weinig/geen aandacht krijgt. 

De directe conversie van zonne-energie in elektriciteit kan zeker bijdragen aan het halen van 

CO2-reductiedoelstellingen en aan innovatieve oplossingen voor mobiliteit. Een punt van 

aandacht bij dat laatste is wel de daarbij benodigde materialen voor accu’s; zijn deze in 

voldoende mate beschikbaar en tot welke gevoeligheid voor geo-politieke conflicten kan dit 

leiden? 

De thema’s 1 en 2 zijn beide gericht op energie-besparing; bij 1 gaat het om duurzaam 

bouwen (link met chemie via nieuwe materialen) en bij 2 om het herontwerp van processen 

en installaties (link met chemie en agri&food via productie, processing en gebruik van 

biomassa). 

Binnen de sector energie zijn 3 en 7 beide te karakteriseren als gematerialiseerde 

energiedragers; gas is daarbij van oudsher van fossiele herkomst, terwijl bio-energie direct 

uit biomassa kan worden gemaakt en vast, vloeibaar of gasvormig kan zijn. In beide gevallen 

wordt dus de omweg via biomassa gevolgd, hetzij fossiel (gas) hetzij hedendaags (bio-

energie). Voor wat betreft het energierendement zijn beide dus minder gewenst als lange 

termijn oplossing al kunnen bij de conversie van bio-massa naar elektriciteit bij koppeling 

met warmteproductie hoge rendementen (tot 80%; deze koppeling zou eigenlijk verplicht 

moeten zijn) worden gehaald. Voor wat betreft de maatschappelijke effecten zijn zowel gas 

als bio-energie belangrijk: mobiliteit, grondstoffen voor de bulkchemie, nieuwe materialen.  

Voor het waarmaken van de Nederlandse ambitie de gasrotonde van Noordwest Europa te 

worden speelt gas gezien de Nederlandse expertise op dit terrein een belangrijke rol. Het is 

wel een domein dat volop onderhevig is aan internationale economische ontwikkelingen en 
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potentiële geo-politieke spanningen, bijvoorbeeld samenhangend met schaliegas uit de VS 

en aardgas uit Rusland. Het gebruik van gas kan zeker bijdragen aan de CO2 

reductiedoelstellingen en ook gebruik van gas voor mobiliteit en voor het omzetten in 

platformchemicaliën is in principe wel mogelijk, maar de omzetting is energetisch kostbaar. 

Bio-energie is uitgaande van koppeling met chemie, biorefinery, agri&food veel sterker 

fysiek aan de regio gebonden. Uiteraard moet daarbij spanning tussen food en fuel worden 

vermeden maar dat kan bij hantering van het cascaderingsprincipe heel goed. Via deze route 

kan worden bijgedragen aan de productie van voeding, ‘functional chemicals’, 

platformchemicaliën, mobiliteitsbrandstoffen en aan het halen van CO2 

reductiedoelstellingen. Gezien het regionale karakter kan bio-energie bijdragen aan 

zelfvoorzienendheid op het gebied van energie en daardoor de gevoeligheid voor 

geopolitieke spanningen verminderen. Om deze potentiële mogelijkheden om te zetten in 

maatschappelijke realiteit is wel voldoende kritische massa nodig. Koppeling tussen energie, 

chemie, agri&food en tuinbouw moet zich niet beperken tot enkele demonstratieprojecten. 

Dit vraagt om krachtige stimulering van regionale ontwikkeling; vooral het MKB kan in de 

daarvoor benodigde innovaties een belangrijke rol spelen. Politiek/bestuurlijke wil om dit te 

laten gebeuren en consistentie in beleid over meerdere jaren zijn daarvoor een conditio sine 

qua non.  

Binnen de sector chemie is de overgang naar energie-efficiënt produceren 

(procesintensificatie), gebruik van hernieuwbare grondstoffen, het sluiten van cycli van 

grondstof tot en met recycling van het eindproduct na gebruik (Cradle to Cradle)  en het 

modelleren en koppelen van verschillende industriële processen naar het voorbeeld van 

natuurlijke ecosystemen (Industrial Ecology) een gewenste ontwikkeling. In de actieagenda 

gaat de Topsector Chemie uit van New Earth (aarde waar op duurzame manier wordt 

omgegaan met energie, voedselproductie (her)gebruik van grondstoffen, materialen en 

productieprocessen) en New Chemistry ( gebruik van biomassa, schone productiemethoden, 

slimme materialen, nieuwe vormen van katalyse en ‘cradletocradle’ concepten). De 

Topsector Chemie heeft de ambitie de transitie naar een groene chemie in 2050 te hebben 

voltooid en wil dat Nederland een leidende rol speelt in die transitie. Overigens wordt dit 

nog niet onderstreept met een meerjarige stimulering en een verbetering van het 

vestigingsklimaat in Nederland. 
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In de publicatie ‘Naar groene chemie en groene materialen. Kennis- en innovatieagenda voor 

de biobasedeconomy’ (WTC-BBE, maart 2011) worden voor de transitie binnen de chemie 

drie fasen onderscheiden: 

Fase 1:  Energietransitie naar onder meer biomassa als duurzame bron en de inzet van 

biobrandstoffen in de bestaande (petro)chemische infrastructuur 

Fase 2:  De landbouw bedient op duurzame wijze de voedselvoorziening en levert duurzame 

grondstoffen aan de sectoren chemie en  energie  

Fase 3:  De biosector neemt de economisch en maatschappelijk leidende positie over van de 

(fossiele) energiesector. 

Inmiddels is door de ontwikkelingen gepaard gaande met grootschalige schaliegaswinning in 

de VS de internationale context voor de ontwikkeling van een biobased economy nogal 

veranderd. Zowel voor de sector energie als voor de bulkchemie blijven naar verwachting op 

de wereldmarkt nog lange tijd tegen relatief gunstige prijzen fossiele grondstoffen 

beschikbaar. Dit laat onverlet dat een duurzame ontwikkeling van de samenleving de grote 

uitdaging van de 21e eeuw blijft; de biobased economy, of liever nog de biobased society, is 

daar een vitaal onderdeel van. Het is gezien het voorgaande echter zeer de vraag of de 

hiervoor genoemde eerste fase, energietransitie naar onder meer biomassa als duurzame 

bron en de inzet van biobrandstoffen in de bestaande (petrochemische) infrastructuur, wel 

voldoende ‘trekkracht’ zal hebben om de ontwikkeling van de biobased economy op gang te 

brengen. 

Bij het denken over de veranderingen binnen de sector chemie in een communicatie over en 

weer met de agro-food sector wordt uitgegaan van de waarde-piramide. Deze piramide 

geeft aan dat de toegevoegde waarde van biomassa wordt bepaald door de toepassing. Kort 

gezegd: hoe complexer de moleculen, hoe dichter bij de top van de pyramide. Van boven naar 

beneden is de volgorde farma en fine chemicals, voeding, diverse sectoren binnen de chemie en 

reststromen voor energieproductie. Operationaliseren van dit cascaderingsprincipe kan binnen 

chemie en landbouw tot veel nieuwe dynamiek  en waardecreatie leiden, maar een cruciale vraag is 

hoe stimuleer je het op gang komen en doorzetten van zo’n ontwikkeling? 

Bovengeschetst beeld van een Nederlandse en Europese leidende rol in transitie naar een duurzame 

samenleving met de BioBased Economy als belangrijk  instrument klinkt als een goede optie waarbij 
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de sterktes van de sectoren Energie, Chemie, Landbouw,  Levensmiddelenindustrie en het 

wetenschappelijk domein  kunnen worden benut, maar de achilleshiel is wellicht de, gezien de 

huidige economische dominantie,  aan de sector Energie toegedichte rol. Het idee is dat de 

energiesector om de Europese doelstellingen voor CO2-uitstoot te halen biomassa moet gaan 

gebruiken en zo de  ‘biomassa-dynamiek’ in de economie op gang zal brengen. Wat betekenen de 

ontwikkelingen op het gebied van schaliegas, vooral in de VS, in dit verband? Het gaat bij schaliegas 

natuurlijk ook om fossiele energie die dan gewonnen wordt op een manier waar nog geen 

decennialange ervaring mee is en het maakt ook nogal wat uit of de winning plaats vindt in een 

dunbevolkt gebied of in een dichtbevolkt gebied. Wat betekent dat voor economische 

ontwikkelingen in een internationale context? Wat betekent het voor het halen van de CO2 

reductiedoelstellingen? Wat betekent het voor het tot stand doen komen van een goed werkend ETS 

systeem en voor CCS die beide eveneens kunnen bijdragen aan het tot stand te brengen 

transitiepad? Wat betekent het voor de vergroening van de chemie? Het lijkt  aannemelijk dat de in 

2011 aan de sector energie toegedachte initiërende rol in ‘maatschappelijke vergroening’ niet 

onverkort van toepassing zal blijken te zijn. 

Duurzame ontwikkeling blijft een wensbeeld 

Het realiseren van een duurzame samenleving zoals geschetst in de eerste alinea blijft een 

wensbeeld, maar als de ambitie blijft dat Nederland en Europa daarin een leidende rol op 

wereldschaal zullen spelen zijn strategie en tactiek hoogstwaarschijnlijk aan bijstelling toe. In dit 

kader moet het opnieuw uitvoeren van een macro-economische verkenning hoge prioriteit hebben. 

Dit moet aangevuld worden met een ‘micro-economische’ verkenning: om het MKB zijn dynamische 

rol te laten vervullen is een inzicht in de opbouw van Unique Selling Propositions naar de consument 

essentieel. 

Als de sector energie uiteindelijk (lange termijn ideaalbeeld) veel sterker gedematerialiseerd zal zijn 

(productie elektriciteit en solarfuels, geen omweg via biomassa) en voorlopig volop gebruik zal 

maken van schaliegas (om economische en geopolitieke redenen) dan zal de voortrekkersrol in de 

transitie niet uitsluitend bij de sector energie blijven liggen en zullen de ‘gematerialiseerde 

domeinen’ chemie en agri&food hier een groter aandeel in moeten hebben. 

Natuurlijk blijven de sectoren Energie, Chemie en Agri&food ook in de toekomst verweven, maar er 

zal vanuit de gewenste transitie geredeneerd meer sprake moeten zijn van ‘parallel processing’. Hoe 

kan dat georganiseerd worden? Wellicht biedt het denken in termen van kennis- en innovatie regio’s 

op menselijke maat, een vertrekpunt voor gedachtevorming. Dit is niet nieuw natuurlijk, maar het 

zou meer nadruk moeten krijgen: sector- en grensoverschrijdende samenwerking tussen individuen 
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en organisaties (landsgrenzen worden dan minder belangrijk), triple helix-denken en een 

dynamiserende rol voor het MKB in innovatie. Eigenlijk staat het allemaal al wel in de plannen, maar 

hoe komen we van woorden naar daden als het om krachtige regio’s gaat? 

In Europees perspectief is het duidelijk dat er in termen van geografisch logisch samenhangende 

regio’s en uitwisseling van kennis en ‘good practices’ tussen verschillende Europese regio’s gedacht  

moet worden, maar hoe zit dat binnen Nederland? Wordt er binnen het Nederlandse beleid gedacht 

in termen van een metropool regio in het westen waar ‘het geld verdiend wordt’ en de perifere 

regio’s langs de oost- en zuidgrenzen van Nederland die economisch minder belangrijk (zouden) zijn 

of in termen van  de metropool regio in het westen van Nederland en grensoverschrijdende regio’s in 

het oosten en zuiden waar op verschillende manieren ‘het geld verdiend wordt’? Wat is politiek 

verstandig in Nederland en kansrijk in Europees verband?  

Wereldleiderschap op het gebied van duurzame ontwikkeling claimen schept verplichtingen om 

creatief te denken over de kansen van de verschillende Nederlandse regio’s en dat denken 

vervolgens ook in (politieke en bestuurlijke) daden om te zetten. Als Nederland een leidende  rol wil 

spelen in de  transitie naar een duurzame samenleving dan moet die niet uitsluitend  gezocht worden 

op het gebied van energie uit biomassa. Dat blijft uiteraard belangrijk om op korte termijn de in 

Europa en Nederland overeengekomen doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie en 

CO2-reductie te halen, maar het is niet zoals hiervoor al opgemerkt de gewenste oplossing voor de 

lange termijn. Wellicht zouden er voor de lange termijn gezien de Nederlandse kennis en expertise 

wel kansen op het vlak van solar energy en solarfuels kunnen liggen. Natuurlijk blijft energie-

efficiëntie op alle terreinen ook belangrijk en wellicht kansrijk. Daarnaast zouden het sluiten van 

kringlopen op regionale schaal, nieuwe vormen van netwerksamenwerking en innovatie gebaseerd 

op de menselijke maat en vertrouwen en met een belangrijke rol voor het MKB het overdenken 

waard kunnen zijn. Hoe organiseren we een effectieve interactie tussen de ‘globalscale’ van de 

economie en de ‘regionalscale’ van de menselijke maat? Want uiteindelijk zijn het samenwerkende  

creatieve mensen die een transitie in gang moeten zetten en tot stand moeten brengen.  

Opleiden van mensen voor de BioBasedEconomy 

Het realiseren van een BioBased Economy (BBE) vraagt om ‘out of the box’ denken en om 

baanbrekende en innovatieve oplossingen en allerlei gebieden. Het gaat niet alleen om het 

ontwikkelen van nieuwe kennis en het vertalen daarvan naar toepassingen, maar ook om het 

opleiden van mensen die dat allemaal waar moeten gaan maken. Het kan daarbij, gezien de 

maatschappelijke urgentie, niet alleen gaan om het opleiden van jonge mensen binnen het formele 

onderwijs, ook mensen die al actief zijn op de arbeidsmarkt moet de gelegenheid worden geboden 
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zich de nieuwe kennis eigen te maken op een manier die bij het eigen leven en werken past. Dat 

laatste vraagt, nog sterker dan het organiseren van opleidingen binnen het formele onderwijs, om 

flexibiliteit en opleiden op maat. Dat noodzaakt tot reflectie op de manier waarop opleidingen voor 

die verschillende doelgroepen worden ontworpen en geïmplementeerd. 

Deze wijze van denken zal, indien uitgewerkt en uitgevoerd, grote consequenties hebben voor de 

manier waarop kennisoverdracht georganiseerd zal worden. Omdat onderwijs een historisch 

gegroeide en dure infrastructurele voorziening is geldt dat op innovatie van kennisoverdracht 

gerichte activiteiten op weerstand zullen stuiten. Het streven naar systeeminnovatie binnen het 

onderwijs lijkt dan ook geen kansrijke route en de voor BBE gewenste vernieuwingen zouden dan 

ook georganiseerd moeten worde als een ‘drop-in’ stroom binnen de bestaande infrastructuur. 

Verder lijkt het tot samenwerking brengen van bestaande initiatieven een conditio sine qua non.   

Kansen creëren voor WO, HBO en MBO 

Het flexibel en op maat opleiden van mensen biedt kansen voor WO, HBO en MBO. Echter, ook het 

benutten van die kansen vraagt om innovatieve oplossingen en niet om doorgaan langs de bekende 

paden. Veel instellingen zijn wel bezig met denken over opleidingen gericht op de BBE, maar dat 

gebeurt veelal vertrekkend vanuit het eigen bestaande kader en gangbare praktijken. Het wiel wordt 

op die manier wellicht op meerdere plaatsen tegelijk uitgevonden en dat lijkt niet zo efficiënt. Verder 

zal het als er  sprake is van samenwerking in veel gevallen om samenwerking binnen bestaande 

netwerken gaan terwijl de BBE juist vraagt om nieuwe combinaties tussen chemie, agro en andere 

disciplines. Precompetitief samenwerken en daar vervolgens competitief mee acteren op de 

opleidings- en scholingsmarkt zou wel eens zeer de moeite waard kunnen zijn. 

Zoals in de inleiding is aangegeven lijkt het verstandig de verschillende regionale biobased economy 

clusters in Nederland te kiezen als vertrekpunt en uit te gaan van de daar levende opleidingswensen 

voor wat betreft het formele onderwijs en Leven Lang Leren. Het is daarbij uiteraard niet de 

bedoeling dat die regio’s ‘territoriumgedrag’ gaan vertonen, maar juist dat ze actief kennis 

uitwisselen en daarbij volop gebruik maken van de mogelijkheden die de moderne ICT biedt.  

 

Open Educational Resources  

Precompetitief samenwerken aan Open Educational Resourcers (OER’s) lijkt in het licht van het 

voorgaande een voor de hand liggende optie. Het in interactie met kennisinstellingen, overheid en 

bedrijven ontwerpen en digitaal opslaan van bouwstenen waarmee vervolgens op flexibele manier 
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opleidings- en scholingstrajecten op maat kunnen worden gemaakt  lijkt uitermate kansrijk voor een 

zich snel ontwikkelend domein als de biobased economy. Een bijkomend voordeel is dat zulke 

bouwstenen ook buiten de Nederlandse grenzen kunnen worden toegepast en zo kunnen bijdragen 

aan de ‘branding’ van Nederland als koploper op het gebied van de biobased economy. Hoe komt 

zo’n kennisnetwerk van grond en hoe wordt het actueel en ‘in de lucht’ gehouden? 
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