Van extractenbibliotheek tot bio-asfaltweg
Jaarverslag 2016

Ondernemers, kennisinstellingen en overheden uit ZuidwestNederland werken onder de vlag van Biobased Delta samen aan de
biobased economy. In 2016 werden grote stappen gezet voor het
Sugar Delta-project en het programma Biorizon. Daarnaast opende
de provincie Zeeland een tweede weg van bio-asfalt. Startte Brabant
met een pyrolyse-proeftuin in Moerdijk. En ging Zuid-Holland op
stap met de Extractenbibliotheek. Dit verslag blikt terug op de
highlights uit 2016. Veel leesplezier.

Bestuurswisselingen
Sinds 1 april 2016 is Rop Zoetemeyer directeur en Herman de Boon voorzitter van Stichting
Biobased Delta. De twee nieuwe bestuurders volgen daarmee Willem Sederel op die deze
functies combineerde. Sederel blijft als lid van het bestuur aan en richt zich daarbij op het
internationale vlak. Per 1 september stopte Ger Spork als bestuurder. Zijn opvolger start in
september 2017: dat is Kees Biesheuvel, die bij Dow Chemical in Terneuzen werkt.

Rop Zoetemeyer en Herman de Boon

Kernteam gesplitst
Sinds 1 april 2016 is het Kernteam van Biobased Delta gesplitst in een Planning & Control
(P&C)-deel en een algemeen deel. Het kernteam komt een keer per vier weken bij elkaar.
Daarnaast komen per kwartaal het Kernteam en het bestuur bij elkaar in een zogenoemde
‘Combi-meeting’.

Sugar Delta: stimuleren economische activiteit

In 2017 vervalt het suikerquotum in de Europese Unie. Daardoor kan West-Europa wereldwijd
koploper worden in het economisch produceren van chemische bouwstenen en producten
uit suiker. Dat blijkt uit een rapport van Deloitte (2014). In de Biobased Delta worden deze
bouwstenen direct vanuit de lokaal aanwezige suikerbieten uit mais, tarwe en zetmeel
geproduceerd. Om die reden richtte Stichting Biobased Delta zich in 2016 met het Sugar
Delta-project vooral op het stimuleren van de economische activiteit uit koolhydraten
(suikers) in Zuidwest-Nederland. De acquisitie hiervoor is inmiddels in volle gang en wordt
uitgevoerd met hulp van BOM, REWIN, Impuls Zeeland, Innovation Quarter en het NFIA.
Sugar Delta wordt tot eind 2017 gefinancierd uit een stimuleringsfonds van de provincie
Noord-Brabant.

Redefinery: businesscase verbeteren
Biobased Delta werkt sinds drie jaar binnen het project Redefinery met lokale en internationale
partners aan grootschalige regionale bioraffinage. Het project richt zich daarbij op het
omzetten van duurzame biomassa, zoals houtpellets, in suikers en lignine. In 2016 is het
consortium voor het project Redefinery verder vergroot. Sinds augustus 2016 is Aldert van
der Kooij projectleider van Redefinery.
Momenteel vindt een verbetering van de eerste versie van het Redefinery-model plaats.

ECN sluit aan bij Biorizon
Biobased Delta wil in de technologische ontwikkeling voor duurzame chemie tot de wereldtop
behoren. Daarom werkt ze aan de ontwikkeling van aromaten op basis van hernieuwbare
grondstoffen. Aromaten zijn één van de belangrijkste bouwstenen voor de chemische
industrie. Een belangrijke speler hierin is het zogenoemde Shared Research Center Biorizon.
Binnen dit onderzoekscentrum zet TNO in op bio aromaten-onderzoek vanuit suikers,
zoals furanen voor polymeersynthese. VITO zet in op het omzetten van lignine naar bioaromaten. Sinds 1 december 2016 doet ook ECN aan Biorizon mee. Hierdoor bestrijkt
Biorizon nu het gehele onderzoeksgebied voor de ontwikkeling van bio-aromaten en dat
verhoogt de aantrekkingskracht op de industrie. ECN wordt verantwoordelijk voor Horizon I
(thermochemische route naar bio-aromaten) en gaat binnen Biorizon aan duurzame energie
bijdragen.

Biorizon: projecten Waste2Aromatics en BIO-HArT
In 2016 is de tweede fase van het zogenoemde Waste2Aromatics-project gestart. Deze
omvat een demonstratie van het stoomreactor- en tweefasenreactorproces voor de productie
van furanen en levulinezuur uit diverse afvalstromen. Biobased Delta is projectpartner. De
resultaten worden door Zeton vertaald in een pilotplantdesign. In fase drie worden de meest
succesvolle keten(s) uit fase 2 op een semi-commercieel demonstratieniveau gebracht.
De afgelopen jaren heeft Biorizon drie commercieel veelbelovende technologieën ontwikkeld
voor de conversie van hout, suikers en lignine in aromaten. De komende drie jaar wil Biorizon
met negen Nederlandse en Vlaamse partners de technologie voor de productie van aromaten
uit biomassa verder verbeteren. Dat doet Biorizon in het grensoverschrijdende BIO-HArTproject (Biorizon Innovatie en Opschaling van Hernieuwbare Aromaten Technologie). Dit
moet eind 2018 leiden tot werkende procesopstellingen om kilo’s proefmonsters te kunnen
voor de industrie te kunnen produceren. In 2020 moet een commerciële productie van bioaromaten mogelijk zijn. In 2016 nam de naamsbekendheid van Biorizon verder toe, zoals te
zien is in bijgaande video.
Video jaarlijks evenement
Biorizon

Biorizon: Green Chemistry Campus
De Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom ontving in 2016 een provinciale bijdrage
om het onderzoek SCeLio-4B rond bio-aromaten mee te helpen organiseren, af te stemmen
en op te schalen. Aromaten zijn een van de belangrijkste grondstoffen voor de chemische
industrie. Op dit moment worden aromaten gewonnen uit aardolie. De winning van aromaten
uit plantaardig restmateriaal vermindert de afhankelijkheid van aardolie en leidt onder meer
tot minder CO2-uitstoot. Onderzoeksprojecten als Waste2Aromatics, BIO-HArT en SceLiO4B brengen de commerciële productie van bio-aromaten dichterbij.

Internationaal
Biobased Delta heeft een sterke internationaliseringsagenda en profileert zich als topregio in
Europa. Maar om Europese projecten te kunnen doen, is grensoverschrijdende samenwerking
nodig. Daarom werkt de stichting nauw samen met bijvoorbeeld Canada, het Duitse NoordRhein Westfalen en via het 3BI Intercluster met IAR (F), Biovale (UK) en Spitzencluster
Bioeconomy (D). Hieronder leest u daar meer over.

BIG-Cluster deelname
BIG-Cluster richtte zich in 2016 op bio-aromaten en C1-chemie (via onder meer
gasfermentatie). BIG-Cluster is een cluster van tien toonaangevende organisaties op het
gebied van biobased innovaties uit Noord-Rhein Westfalen, Nederland en Vlaanderen.
Bio-aromaten is een project van Zuid-Nederland en Vlaanderen waarbij Duitse partners
aansluiten, gasfermentatie van Vlaanderen en Noord-Rhein Westfalen waarbij Nederlandse
partners aanschuiven. Vanuit Nederland wordt ook gewerkt aan biobrandstoffen voor de
luchtvaart (BE-BASIC/TUD) waarbij samenwerking met NRW en Vlaanderen gezocht wordt.
Nederland is ook in de lead voor het (horizontale) onderwijsprogramma binnen BIC-Cluster.

3BI: drie EU-calls
3BI deed in 2016 aan de drie EU-calls COSME, Innosup en Biopen mee. Eind 2016 is Biopen
winnend afgesloten. 3BI staat voor bemiddelaar van biobased innovaties. De leidende biobased
economy clusters in Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Duitsland ondersteunen
hiermee Europese ondernemingen die nieuwe markten op basis van hernieuwbare
grondstoffen willen betreden. Alle clusters gebruiken bioraffinage om natuurlijke bronnen
om te zetten in voedsel en veevoer, materialen, chemicaliën, brandstoffen en energie.

Kennisdeling met Canada
Canada heeft veel kennis over bioraffinage en lignine-toepassingen, daarom wordt er met
dat land samengewerkt. In 2016 heeft Stichting Biobased Delta onder meer BIOFOR 2016
in Montreal bezocht en een bezoek gebracht aan verschillende kennisinstellingen. Ook is
kennis gedeeld over bio-raffinage en lignine-toepassingen. Daarnaast wordt gewerkt aan
het opzetten van een Living Lab Canada-programma. Dit gebeurt in navolging van het
succesvolle Living Lab Brazilië-initiatief. Universiteiten en kennisinstellingen wisselen kennis
en mensen uit en doen samen projecten.

Vanguard Bio-economy Pilot Project
Biobased Delta nam in 2016 aan alle Vanguard Bio-economy
Pilot-projectmeetings deel. Er zijn gedurende het jaar
zeven projectcases geïdentificeerd. Dit zijn: Bioaromaten,
Lignocellulose bioraffinage, Biogas beyond energy, Turning
waste gas into value, Bioaviation Fuel, Food & Feed from Agro
waste en Food & Feed Ingredients from Algae.

Brabant
Biobased Delta in Brabant is in 2016 gestart met een zogenoemd pyrolysecluster, dat een
aanvraag voor een pyrolyseproeftuin in Moerdijk heeft ingediend. In totaal komen er vier
technologieën in aanmerking om te worden gevalideerd. De eerste business cases staan voor
2017 gepland. De projectpartners zijn onder meer Avans Hogeschool, Havenschap Moerdijk
de TU in Eindhoven en REWIN West-Brabant. Andere partners zijn de bedrijven Nettenergy,
Nimaro Consult, Waste4me, Patpert en Charcotec. Daarnaast is het Bio Infrastructuur &
Kennis-project (BIK OP-Zuid) gestart om de positionering van de applicatiecentra te
versterken. Het stimuleringsprogramma BioBase4SME richt zich op de activiteiten in deze
applicatiecentra.

Pyrolyse is een thermochemische conversietechnologie die geschikt is voor een breed scala aan
reststoffen en hernieuwbare grondstoffen, variërend van verschillende soorten biomassa en biomassa
reststromen tot afvalstromen zoals gemengde of vervuilde kunststoffen en autobanden.

Zeeland
Biobased Delta in Zeeland heeft in 2016 tien voucherregelingen Circulaire Economy en
Biobased Economy ontvangen. Met deze vouchers worden mkb-bedrijven gestimuleerd om
nieuwe circulaire producten, diensten of processen te ontwikkelen. De regeling loopt in 2017
door.

Biobased inkoop
De provincie Zeeland wil de transitie naar een Biobased economie versnellen, door zelf
Biobased in te kopen. Een goed voorbeeld hiervan is de aanbesteding van de verdubbeling
van de N62 Tractaatweg in 2016. Daarbij werden inschrijvers verplicht om onder meer in
hun aanbesteding biobased infraproducten toe te passen. Ook moest er een pilot worden
uitgewerkt met biobased materialen. Om inkopers en ‘biobased ondernemers’ samen te
brengen, organiseerde de provincie Zeeland begin 2016 samen met CoE BBE en Tebodin de
bijeenkomst ‘Biobased Inkopen: Zo doe je dat!’. Centraal stond de ontwikkeling van de app
‘GoBiobased’ en een benchmark tool om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten.

Growing a Green Future
In 2016 is verder gewerkt aan de Biobased Innovation Garden Rusthoeve voor (nieuwe)
teelten voor akkerbouw en keten- en productontwikkeling. De Rusthoeve is onderdeel van
het project Growing a Green Future om het efficiënte gebruik van hulpbronnen in de regio
te bevorderen. Het project moet onder meer een business case opleveren om onkruid te
onderdrukken met het milieuvriendelijke miscanthus.

Geluidscherm van milieuvriendelijk beton

In november 2016 is in ’s-Heer Arendskerke een geluidswal van het milieuvriendelijke
miscanthus-beton neergezet. De open structuur van het vezelbeton moet de aangroei
van planten verbeteren. Het project is een samenwerking tussen Wageningen UR, medeinitiatiefnemer Impuls Zeeland, de Zeeuwse Miscanthusvezelleverancier Cradle Crops, CRH
Sustainable Concrete Centre en bouwbedrijf Heijmans. Opdrachtgevers zijn de provincie
Zeeland en het ministerie van EZ. Het consortium beschouwt het gebruik van miscanthus als
een kansrijke manier om hun producten milieuvriendelijker te maken en de CO2-voetafdruk
verder te verkleinen. De partijen gaan meten hoe dit beton zich onder gewone buitencondities
gedraagt. Bij succes gaat men over naar groener bouwen in infrastructurele projecten. Klik
hier voor het nieuwsbericht over dit geluidscherm.

Animatiefilm waarin ondernemers
en inkopers wordt uitgelegd wat
een biobased product is.

Weg van bio-asfalt
Het gaat goed met de proefvakken bio-asfalt die in de zomer van 2015 in Sluiskil zijn
aangelegd. Daarom heeft Zeeland Seaports een tweede stuk weg van bio-asfalt aangelegd
in het Sloegebied. Hiervoor worden extra metingen uitgevoerd.

Ben de Reu, voorzitter Raad van Toezicht van Biobased Delta, opent het eerste proefvak.

Zuid-Holland
Stichting Biobased Delta Zuid-Holland (BBD ZH) was in Zuid-Holland verantwoordelijk voor
de regionale agenda van de Biobased Delta. BBD ZH werkte daarbij samen met de provincie
Zuid-Holland, de regionale ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter en verschillende
partijen als de TU Delft en het havenbedrijf Rotterdam. De stichting is in 1e kwartaal van
2017 opgeheven. Sinds 2016 is Henk Vooijs van Innovation Quarter contactpersoon voor
de BBD in ZH. Het afgelopen jaar richtte de organisatie zich opnieuw op de twee thema’s
Groene Chemische Bouwstenen (chemie) en Hoogwaardige inhoudsstoffen uit de tuinbouw
(plantenstoffen). Voor Chemie zijn in 2016 zes werkgroepen Groene Chemische Bouwstenen
georganiseerd. Daarnaast is er voor startende bedrijven een Discovery Day gehouden bij
YES!Delft. Verder is een haalbaarheidsstudie van het Isobutonal Platform Rotterdam met een
bedrijvenconsortium afgerond. Er zijn drie kansrijke business cases in ontwikkeling.

Chemie: ondersteuning Good Fuels
Biobased Delta Zuid-Holland financierde in 2016 een studie van het project Good Fuels. Doel
was om meer te leren over het toepassen van lignine als biobrandstof voor de scheepvaart.
Tegelijkertijd moet deze studie de business case van het Redefinery-project verbeteren.
Good Fuels werkt dit project nu samen met ECN en BBD ZH verder uit.

MerwedeVierHavengebied
Biobased Economy Rotterdam ontwerpt In het SuGu warehouse in het MerwedeVierHavengebied
een biobased-cluster dat design en bioplastics centraal zet. Ze wil dit ecologische cluster
samen met mkb-bedrijven op de markt brengen.

Extractenbibliotheek
Voor het thema Plantenstoffen is in 2016 een goede samenwerking tot stand gekomen tussen
het Kenniscentrum Plantenstoffen (KCP) en de vier Greenports in Zuid-Holland. Daarnaast
zijn er veel bezoeken op beurzen en congressen in binnen- en buitenland gebracht met de
zogenoemde extractenbibliotheek. Dat is een unieke verzameling van ruim 2.200 extracten
van Nederlandse tuinbouwgewassen die geschikt zijn voor de farmaceutische industrie,
cosmetica, en de geur- kleur- en smaakstoffenindustrie. Geïnteresseerde afnemers kunnen
extracten screenen op bioactieve stoffen en/of gewenste moleculen. De extractenbibliotheek
slaat daarmee een brug tussen aanbod en markt.
Het KCP heeft tijdens een handelsmissie naar Frankrijk een Memorandum of Understanding
(MOU) met het Franse Cosmetic Valley getekend. Dit is een bekend cosmeticacluster,
waarvan onder meer de merken Louis Vuitton, Christian Dior en Kenzo deel uitmaken. Bij de
ondertekening waren ook Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima aanwezig.
Meer informatie vindt u hier: Kenniscentrum Plantenstoffen tekent overeenkomst met
Cosmetic Valley

Human Capital Agenda
Biobased Delta heeft in 2016 meegewerkt aan de aanvraag voor het Interegproject Grenzeloos
Biobased onderwijs. Dit project heeft tot doel om grensoverschrijdend in de delta samen te
werken aan levenslang leren en het ontwikkelen van een kennisplatform voor uitwisseling.
Het project is goedgekeurd en per 1 januari 2017 gestart. Biobased Delta helpt mee de huidige
en toekomstige marktvraag in beeld te brengen en het platform verder te ontwikkelen.
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Biobased Delta wil het regionaal samenwerken verder brengen en de koploperspositie op
het gebied van biobased producten verder verstevigen. Om dat te bereiken is in 2016 stevig
ingezet op het agenderen van doelen en thema’s, het verder vasthouden en uitbouwen van
de verworven positie en het benadrukken van het gunstige vestigingsklimaat. Daarvoor zijn
zowel in binnen- als buitenland diverse beurzen en evenementen bezocht.

Hieronder een greep uit enkele bezochte evenementen en activiteiten waaraan Biobased
Delta heeft bijgedragen:

Januari

Het Centre of Expertise Biobased Economy werkt aan een biobased fietsen voetgangersbrug

Februari

App GoBioBased helpt biobased inkopen
Koning en Koningin bezoeken Biobased Atelier in Bergen op Zoom en
houden rondetafelgesprek over Biobased Economy in het Markiezenhof

Maart

Living colours en biobased-collectie naar Brussel
Biobased Delta nam deel aan economische missie Frankrijk
Op donderdag 10 en vrijdag 11 maart vond er een economische
handelsmissie plaats in Frankrijk onder leiding van minister Ploumen
(Buitenlandse Handel). De missie was gekoppeld aan een staatsbezoek
van het koninklijk paar. Biobased Delta leverde een bijdrage aan het
programma.

April

Biobased Delta op Empack 2016
Interview Willem Sederel met Il Bioeconomista

Mei

Biobased Discovery Day: ruiken aan het ondernemerschap
Evenement Interreg: Innovatie op alle fronten

Juni

Video: Delta Innovation Days
Kratten van aardappelzetmeel beschermen waterplanten

Juli

TNO en Tygron bouwen virtuele biobased regio in 3D

Augustus

Zeeland: méér subsidie voor biobased en circulaire voucherregeling
Onderzoek naar Europese Andes Lupine-teelt
Andes Lupine kan een milieuvriendelijk alternatief zijn voor soja. Dat zegt
Rob van Haren, lector van de Hanzehogeschool Groningen en technischwetenschappelijk coördinator van het LIBBIO-project.

September

Biobased Business Event Emmen
Massiefkarton uit tomatenplanten wint internationale award

Oktober

Interreg-project Crossroads wint RegioStars award
E FIB 2016: boost voor internationaal netwerk
Biobased Delta was van 18 t/m 22 oktober 2016 in Glasgow aanwezig
bij EFIB, hét Europese Forum voor Industriële Biotechnologie en Bioeconomie.
Biobased Delta ondernemer Nationaal Icoon

November

Rusthoeve onderzoekt duurzame plantaardige oliën
Eerste biobased pop-upstore van Nederland opent in Bergen op Zoom

December

Jubilerende Green Chemistry Campus schaalt op
Een totaaloplossing voor innovatieve biobased ondernemers die opereren
op het snijvlak van agro en chemie. Dat is wat de Green Chemistry
Campus al vijf jaar biedt aan jonge, innovatieve ondernemers. Om dit
succes nog verder uit te bouwen, slaan bedrijven, lokale overheden en
de provincie Noord-Brabant de handen ineen met nieuwe investeringen,
nieuwe samenwerkingen en een nieuwe directeur.

7e Biobased Delta Business
Development Dag groot succes
Het stadpaleis ‘Markiezenhof’ in Bergen op Zoom vormde 29 september 2016 het historische
decor van de drukbezochte Biobased Delta Business Development Dag 2016. Biobased Delta
organiseerde deze zevende editie van het evenement samen met REWIN en de projecten
BioLinX, BIK en Biobased4SME. Meer dan 150 vertegenwoordigers van mkb, onderwijs-/
kennisinstellingen en overheidsorganisaties actief in of betrokken bij de Biobased Economy
namen hieraan deel. Dat deden zij met presentaties, pitches en een innovatiemarkt. Een dag
eerder werd op de Green Chemistry Campus de Finance Academy gehouden. Geselecteerde
bedrijven kregen hier toegang tot gratis coaching sessies over Venture Capital-pitching.
Na afloop van de Finance Academy was er een geslaagd International Network Diner in
Gebouw-T in Bergen op Zoom.
Op de Biobased Business Development Dag zelf kregen deze bedrijven de unieke kans om
hun innovatieve projecten te presenteren aan een deskundige jury met experts op het gebied
van innovatie, Business Angels, Venture Capitalists, particuliere en institutionele beleggers.
De twee bedrijven met de winnende pitches, nettCITY en GoBioMiles, kregen aan het eind
van de dag de gelegenheid hun winnende presentatie nogmaals te geven, maar nu voor
verzamelde deelnemers aan de Business Development Dag.
Ga hier naar de film van de Business Development Dag en hier vindt u het dagboek van het
evenement.
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