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Wat is biomassa

VEENDAM - De Gebroeders Heeres geven zondag 24

februari een lezing over de mogelijkheden met biomassa

zoals bijv. bereiden van chemicaliën en geneesmiddelen.

Hoe, wat? Nieuwsgierig? Kom zondag 24 februari naar

Collectie ter Borg, achter de Stainkroeg in

Ommelanderwijk.

Erik Heeres is Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van

Groningen. Zijn onderzoeksgroep houdt zich bezig met

biomassa omzettingen, biofuels en chemicaliën uit bio

massa. André is chemicus en werkt bij Syncom, dat veel

doet in organische chemie. Hij is bezig geneesmiddelen

uit biomassa te halen. Sinds 3 jaar is hij lector voor de

Hanzehogeschool op het gebied van biomassa.



Een stuk geschiedenis

< 1800: vrijwel alle materialen afkomstig uit de landbouw

>1800: steenkoolteerchemie

1853: aardolie

1900: benzine

1910: aromaten, alkenen

1950: opkomst petrochemische industrie (grondstoffen voor plastics etc.)

Veel welvaart maar…..



... een aantal nadelen 

• Milieu aspecten

• De grondstoffen voor de petrochemie 
zijn eindig

• Demografische trends

- Groeiende wereldbevolking

- Toenemende welvaart (middenklasse)

• Economische kansen



Consumptie materialen 

Consumptie in 2050: 5-10 x hoeveelheid 2017??



Is biomassa een alternatief?

• Grote hoeveelheden beschikbaar, “renewable”

• CO2 neutraal

• Biomassa heeft een andere chemische structuur dan aardolieproducten

• Directe substitutie (hennep)

• Nieuwe polymeren/materialen

• met betere eigenschappen (PLA, PEF)

• beter afbreekbaar (PHA, PLA)

• Identieke polymeren/materialen (drop-in, BioBTX)



Biobased waardeketen Onderzoekslijn

biobased chemie



Biobased waardeketen



Biobased in regio Noord-Nederland

Spelers in het veld

• AVEBE, Cosun/Suikerunie, Friesland Campina

• MKB/BioCoöperatie

• Kennisinstellingen (BERNN, CCC, etc.)

• Overheden/Chemport/Campus

• Landbouwers, tuinbouwers

Sterktes van de regio (productie van groene chemicaliën)

• Veel biomassa aanwezig

• Zeehavens

• Chemie en kunststoffenclusters (Delfzijl/Eemshaven en Emmen)

• Goed ontwikkelde akkerbouw

• Kennis (fundamenteel, verwerking)



Biobased in regio Noord/Oost Nederland



“Agro meets Chemistry”

Chemiecluster

Eemsdelta

Chemiecluster

Emmen



Vergroening Chemiecluster “Eemsdelta”

• Welke mogelijkheden zijn er om een koppeling te bewerkstelligen tussen (in Noord

Nederland beschikbare) biomassastromen en reagentia die in grote hoeveelheden

aanwezig zijn op het chemiepark in Delfzijl met als doel om nieuwe producten te

ontwikkelen en/of bestaande producten/processen te verbeteren?

• A. Heeres en H.J. Heeres (Hanzehogeschool/RUG): Biobased opportunities voor de

Eemsmondregio/chemiepark Delfzijl



Landscape “Delfzijl”

Chemistry site Delfzijl

• Chlorine (Cl2, NaOCl), hydrogen peroxide 

(H2O2) and oxygen (O2) (small amounts)

• Hydrogen (H2) (small amounts)

• Monochloroacetic acid (ClCH2COOH) 

• Sodium hydroxide (NaOH),  hydrochloric 

acid (HCl) en sulphuric acid (H2SO4) 

• Formaldehyde (H2CO)

• Ammonia (NH3), acetic acid (CH3COOH)

• Methanol (MeOH)

• Glucose (pilot), glycerol

• Zeolite catalysts



Vergroening Chemiecluster “Eemsdelta”

 Topic Ranking TRL Opmerkingen 

1 Isosorbide uit glucose/sorbitol 77 9 Acquisitie 

2 Isosorbide uit cellulose 73,5 3-4 Onderzoek/acquisitie 

3 Epichloorhydrine uit glycerol 71,5 9 Acquisitie 

4 1,2-Propaandiol uit glycerol 70 4-5 Onderzoek/acquisitie 

5 Aromaten (BTX) uit glycerol 66,5 4-5 Onderzoek/acquisitie 

6 Ethyleenglycol uit cellulose 66,5 5-6 Onderzoek/acquisitie 

7 Synthese van levulinezuur uit glucose 64 6-7 Onderzoek/acquisitie 

8 Ethyleenglycol uit glucose 64 5-6 Onderzoek/acquisitie 

     

9 Sorbitol uit glucose 59,5 9  

10 Levulinezuur uit cellulose 57,5 6-7  

11 Gluconic acid uit glucose 48,5 9  

12 Sorbitol uit cellulose 46 4  

13 1,2-Propaandiol uit glucose/cellulose 45 3  

14 Synthese van polyglucuronaten 41,5 3-4  

15 1,3-Propaandiol uit glycerol 37,5 3  

16 1,3-Propaandiol uit glucose 24 1-2  

 



Koppeling kenniscentra aan chemieparken

TRL 1-2 TRL 3-4 TRL 5-6 TRL 7-8 TRL 9

Chemport

Industry Campus



Innovatie Hub Oost Groningen



Innovatie Hub Oost Groningen

Groei door middel van:

• Open Innovatie

• Kruisbestuiving

• Opschalen

Creëren van

• Nieuwe producten

• Nieuwe productie technieken

• Schaalbare bedrijven gericht op 

globale markten



Criteria projecten

• Time-to-market/TRL level 

• Technische haalbaarheidheid

• Economische haalbaarheid

• Freedom to Operate

• Gedragen door meerdere founders

• Passend in de strategie van Innovatie Hub Oost -Groningen

• Werkgelegenheid in Oost -Groningen



Conclusies

• De “biobased transitie” sluit perfect aan bij de kennis en kunde van Oost 

Groningen en biedt unieke kansen op economische groei.

• Samenwerking tussen “Stad en Ommelaand” is nodig om het volle

potentieel te benutten.

• Nait soezen moar broezen!    


