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Drivers biobased transition

• Environmental aspects

• Exhaustion of oil/decoupling from fossil 
feedstock

• Demographic trends

- Growth world population

- Increasing prosperity (middle class)

• Economic opportunities!

Ellen McArthur foundation, 2016



Landscape biobased Northern Netherlands



Power/biomass to chemicals

• Northern Part of The Netherlands

• Knowledge Institutes (4x)

- University of Groningen

- Hanze University of Applied Sciences

- NHL Stenden

- Van Hall Larenstein

• Chemistry sites (2x)

- Eemsmondregio/Delfzijl

- Emmen (plastics)

• Harbour/(Sea)

• Biomass available



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



…. and further to Emmen

…..and recycle properly?



Vergroening “Eemsdelta/Emmen”

• H. Bos, R. Blaauw, P. Harmsen, J. Sanders, G-J. Euverink, E. Bekkerink, Noord4Bio:

Concrete kansen voor een biobased economy in Noord-Nederland, WUR Rapport

1555, ISBN 978-94-6257-513-4, 2015.

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

Eemsmondregio/chemiepark Delfzijl (maart 2017)



Vergroening Chemiecluster “Eemsdelta (II)”



Kennisinstellingen-MKB

Een voorbeeld: BioBTX (RUG-Syncom-KNN)

• Vergroening plastics/kunststoffen

• Aromaten uit biomassa

• Katalytische pyrolyse

• PET (Cumapol Emmen), Twaron (Teijin Delfzijl/Emmen)

BioBTX en Teijin Aramid verkennen duurzame grondstof voor 

supervezel

Groningen, Nederland, 30 Oktober 2018

Het Japanse bedrijf Teijin Aramid en het Nederlandse BioBTX werken aan 

een kunstvezel, die volledig is geproduceerd uit duurzame materialen. Het 

onderzoeksproject, dat op het punt staat te beginnen, wordt financieel 

ondersteund door de provincies Drenthe, Groningen en door Chemport

Europe. Teijin Aramid heeft onder meer vestigingen in Emmen en Delfzijl. 

Het initiatief draagt bij aan de vergroening van de industrie. Ook versterkt 

het de positie van het Noord-Nederlandse chemiecluster, ook wel bekend 

onder de naam Chemport Europe. 



Kennisinstellingen-Chemieparken

• “Bridging the gap” 

• Infrastructuur (Chemport Industry Campus)/Organisatie

• R&D projecten, implementatie nieuwe ontwikkelingen in onderwijsprogramma


