
De toekomst is bio-based 
Wat is de  rol van netwerken?  



Biobased heeft de toekomst 

Biobased ? 

Het sluiten van kringlopen. 
 
Efficiënter gebruik van grondstoffen 
 
Niet meer de aarde opgebruiken maar de economie 
laten draaien op wat we hebben 
 
Een economie waarop er voor 9 miljard mensen 
plaats is op aarde. 
 
Een economie die zijn grondstoffen grotendeels 
betrekt uit hernieuwbare bronnen (de levende natuur). 
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Duurzaam? 

Afrikaanse woord 

volhoudbaarheid. 

syntens cursus  
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biobased 

Volhoudbaarheid. 



Biobased heeft de toekomst 

Volhoudbaarheid. 

Duurzaam en verantwoord produceren  
Preventie van afval in plaats van reinigen van 
reststoffen, afscheid van “end of pipe” principe 
Cradle to Cradle 

Supermarkten Inkoop, fair trade, logistiek, vriesafdeling, 
verpakking, inzameling arbeidsomstandigheden 

Financiële sector 
Duurzaamheid criteria voor toekenning 
investeringsgeld  

Energie sector Essent, Nuon, Green choice, Grunninger Power 
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 Grondstoffen 
VERSUALGEN 

Aardolie, gas en steenkool zijn 100 tot 300 miljoen jaar geleden 
ontstaan uit plantenresten en met name uit algen  
 
Complexe vloeistof met meer dan 10.000 verbindingen 
Hoofdbestanddelen  
Alkanen Cx H y 
Cycloalkanen 
Aromaten 
 
 

Aardolie en algen 
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OLIE VERBRUIK 

Wereldwijd olieverbruik per dag 85 miljoen vaten . 

1 vat = 159 liter = ‘barrel’   

85.000.000 x 159 liter =  ± 13 miljard liter 
 
1000 vaten per seconde  (159.000 liter) 

Zekere voorraad 
120 miljard vaten 

Onzekere voorraad  
25 miljard vaten 

Speculatieve voorraad 
40 miljard vaten 

Aardolie en algen 

Energy outlook 
2010 (vrije 
vertaling) 
 
Olie reserve voor 
50 jaar 
Gasreserve voor 
80 jaar 
 
Prijs zal stijgen, 
winning wordt 
moeilijker 
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Het raffineren van OLIE 

100% 
aardolie 

70% diesel & 
stookolie  

20% benzine 
 & nafta 

10% andere 
verbindingen 

13% motor 
benzine 

7% grondstof 
chemie 

4% kunststoffen 3% chemicaliën 

Aardolie en algen 
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PRODUCTEN 
uit aardolie 

benzine, diesel, kerosine, antivries, 
schoonmaakmiddelen, medicijnen, aspirine, verf, 
autolak, luiervloeistof, insecticiden, kunstmest, 
oplosmiddelen, remvloeistof, verpakkingsmateriaal, 
kogelvrijevesten, textiel, cd/dvd, flessen, airbags, 
computerkasten, buizen, leidingen, boten, auto-
onderdelen, sportartikelen, zuignappen, (auto)banden 

Aardolie en algen 
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Omzet en winst grootste 
bedrijven ter wereld 
( ( AANPASSEN 

Cijfers uit de Fortune 500, 2012, CNN) Aardolie en algen 
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Structuur van die bedrijven ter 
wereld ( ( AANPASSEN 

Aardolie en algen 

centraal beleid  

werkmaatschappijen in vele landen 
doel wordt bepaald op centraal niveau 

winst maximalisatie 
 

werkgelegenheid beperkt 
grondstoffengebruik hoog 

bijdrage aan de maatschappij gering  
zienswijze op de milieu-effecten veranderen  
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Werkwijze Bedrijven 
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Sapphire Energy 

Sapphire Announces $144 Million Series C Funding 
April 2, 2012 
AlgaeIndustryMagazine.com 

Garantstelling van het Ministerie van Landbouw van 57 miljoen $ 

http://www.sapphireenergy.com/ 
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Promo film Sapphire Energy  



Enquête  VS 

http://www.algalbiomass.org/news/ 
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Waarde piramide 
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Biobased netwerk op basis van 
de waarde piramide   

suikerbieten 

suikerbieten 
blad 

raffineren 
suikerbieten 

levensmiddelen 
industrie 

eiwitten 

veevoer 

raffineren 

aminozuren 

pastics 

suikers voor PLA 
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Ecostyle 



Biobased ? 
Innovatie ? Productontwikkeling ? 

Business ! 

Biobased heeft de toekomst 



Biobased ? 
Innovatie ? Productontwikkeling ? 

Business ! 

Biobased heeft de toekomst 

Key partners Kern activiteiten Waarde propositie Klant relatie Klant segment 

Resources Kanalen 

Kostenstructuur Inkomsten 
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Voorbeeld alternatief business 
model: Ryan air grootste 
bedrijven ter wereld 
( ( AANPASSEN 

Aardolie en algen 

Key partners Kern activiteiten Waarde propositie Klant relatie Klant segment 

Resources Kanalen 

Kostenstructuur Inkomsten 
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Noord Nederland  
Energie en Biobased 

Waar zit de synergie ?  

Energie centrales 
 

Data centers 
 

Vuilverbranding 

Groen gas productie / industriële vergisting   

Landbouw / sterke primaire sector 

“Dun” bevolkt gebied = aanwezigheid chemische industrie 
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Voorbeeld Warmte  

Key partners Kern activiteiten Waarde propositie Klant relatie Klant segment 

Resources Kanalen 

Kostenstructuur Inkomsten 



Biobased ? 
Innovatie ? Productontwikkeling ? 

Business ! 

Biobased heeft de toekomst 

Key partners Kern activiteiten Waarde propositie Klant relatie Klant segment 

Resources Kanalen 

Kostenstructuur Inkomsten 



Koplopers      
•  ontwikkelen zelf product –proces innovaties 
•  hebben eigen R&D capaciteit 
•  gerealiseerde innovaties zijn nieuw voor hun markt 

Toepassers  
•  innovaties door het toepassen van 

elders beproefde 
•  kennis en methoden 
•  hebben geen systematische R&D 

capaciteit 

Ontwikkelaars  
•  ontwikkelen zelf product –proces innovaties 
•  hebben geen systematische R&D capaciteit 

Volgers 
weinig innovaties, ad hoc processen

  
Niet innovatieven 
geen innovaties (laatste drie jaar) 

  

Innovatie & MKB 

5 %  
koplopers 

17 % ontwikkelaars 

21 %  toepassers 

31 %  volgers 

26 % niet innovatief 
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IPC Biopolymeren 
relatie geschenken 

Unga Toys 
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IPC Biopolymeren 
Zee kering Anome projects  
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IPC Biopolymeren 
 
 
 
 
School meubilair 
Led armaturen 
Energycontainer 
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Overzichtelijk netwerk  



bestaande markt 
personeelsbeleid 

financiën 
productie 

regelgeving 
marketing 
distributie 
verkoop 

 
Innovatiewerkplaats: 

Toepassen concept open 

innovatie maar dan 
speciaal voor het MKB 

 

Innovatieteam  MKB 

Partners, MKB 

proces 

     HG Bijdrage 
 
•  idee generatie 
•  literatuur 

searches 
•  technologie  
•  markt analyse 
•  business model 
•  faciliteiten 

Innovatiewerkplaats ? 



Algemene informatie 

Biobased heeft de toekomst 

Entrance  


