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Biobased of Biowaste? 
Vereniging van Ver(s)kenners 



•  Introductie Virida!
•  Wat is de Biobased Economy?!
•  Principes: cascadering en raffinage !
•  Waardepiramide !
•  Voorbeelden!
•  Mogelijkheden Ver(s)kenners!
•  Vragen? !

Indeling 
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Opgericht in 2013: !
“ècht een verschil maken voor onze klanten en verantwoordelijkheid nemen.” !
!
Activiteiten:!
•  Ontwikkeling business cases!
•  “No Cure No Pay” aanpak energiebesparing!
•  Exploitatiediensten (diagnose, optimalisatie, exploitatie) !
•  Nieuwe concepten (ZegelsvoorZon, BiomassaContainerUnit, BIOenZON) !
Engineering Energy!
•  Ontwikkeling Bioolie op WKC Essent !
•  Onderzoek energievoorziening, Fokker Woensdrecht !
•  Quickscan energie besparing, Philips Aachen!
•  Update energieonderzoek, Heineken!
•  Aansluiting warmtenet haalbaarheid, Rijnstate Arnhem !
•  Energiecoördinator, TU Delft !
•  NCNP scans Sedico, Medisch Centrum voor Dieren!
BioBased Economy!
•  Ontwikkeling BBE park Cuijk !
•  Ontwikkeling BBE park Eindhoven!
•  Haalbaarheid innovatieve droger BZOB Helmond!

Introductie Virida 



1.  Efficiënte koolstofarme economie !
•  “Al aardig op weg” 
•  “Veel plannen en projecten, er is beleid” 

2.  Biobased economie !
•  “Gaat heel wat minder snel” 
•  “Zit er tussen in.” Redelijk aantal projecten/

ontwikkelingen 

3.  Circulaire economie !
•  “Staat nog echt op conceptueel niveau, is een niche” 
•  “Nauwelijks projecten” 
 

Bron: www.biobased-society.eu, 14 juni 2013, interview met Jan Rotmans, 
hoogleraar in transities en transitiemanagement aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam !

Verschillende transities 
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Onze Nederlandse 
economie draait nog 
steeds op fossiele 
grondstoffen:!
 !
olie, gas en steenkool!

Onze huidige economie 

Afbeeldingen met dank aan: ! 5 
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In een biobased 
economy wordt 
naast voedsel, 
papier en kleding, 
een breed scala 
aan producten uit 
biomassa 
geproduceerd.!

Afbeeldingen met dank aan: ! 6 

De BioBased Economy 

LNV 2007: De bio-based 
economy is een economie 

waarin bedrijven – !
nationaal en internationaal – 

non-food toepassingen 
vervaardigen uit groene 

grondstoffen oftewel !
biomassa.!



De uitdagingen van BBE 

7 Afbeeldingen met dank aan: !



•  Cascadering: een keten 
van processen op basis 
van één grondstof.!

!
 !
•  Raffinage: de verwerking 

van grondstof tot een 
spectrum van 
verkoopbare producten!

BBE principes:  
cascadering & raffinage 
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The future of Wood (2020)!
Via biorefinery wood will be converted into 3 components 
(cellulose for paper, hemi-cellulose for bio-fuels, lignin for 

energy) and applied according to biocascading!
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•  Waarde vs 
Volume !

•  Energie 
onderaan!

•  Ver(s)kenners 
bijna in de top!

Biobased 
Waardepiramide 
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F-ladder (WUR) 



Cascadering Fruitveiling 



Medicinale Canabis en 
Taxol 
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Morfine uit papaver 
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“Mozesbrug” of 
Loopgraafbrug 
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RO&AD architecten!

Bergen op Zoom 2010 !



Bouwmaterialen van 
Vlas 



Plantbottle 
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"By using PlantBottle Technology in a plug-in hybrid, Ford and 
Coca-Cola are showing the broad potential to leverage 
renewable materials that help replace petroleum and other 
fossil fuels, reducing the overall environmental impact of future 
vehicles,"  2013 



Bioplastics 
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•  Inspiratie van KLM: vliegen op frituurvetten!
•  Virida is gestart met:!

Ontwikkeling BBE park Eindhoven!
•  Door middel van pyrolyse mest omzetten naar biochar en olie 

•  On hold -> subsidie aanvraag 2014 ? 
 

Vliegen op Mest 
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Vliegen op Algen 
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NRC november 2013 !



Bij de Biobased Economy gaat het om:!
•  Cascadering & Raffinage !
•  Koppelen van waardeketens van 

verschillende sectoren (samen de koek 
groter maken) OF stijgen op 
waardepiramide!

!
Ideeën / kansen / mogelijkheden? !
!
!

Mogelijkheden Ver(s)kenners 
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Samenwerken in een eigen BBE project:!
•  Hoe kan men afval reduceren?!
•  Hoe kan men kringlopen sluiten?!
•  Hoe kan men eigen reststromen inzetten voor 

duurzame energie productie?!
•  Hoe kan afval ingezet worden als grondstof 

voor anderen?!
•  Hoe kunnen klanten betrokken worden bij uw 

duurzame ambitie?!
!
!

!
!

Samenwerken in een eigen 
BBE project ! 
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Virida kan hierbij helpen… 
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