
Brightsite geeft een impuls aan de ontwikkeling en 
commerciële toepassing van innovatieve technologieën  
en helpt daarmee de Chemelot site aan de klimaat- 
doelen te voldoen. Hoe gaan we de kloof tussen de  
huidige situatie en een klimaatneutrale en circulaire 
chemiesector in 2050 overbruggen? 

“Door ons met onze samenwerkingspartners te 
richten op relevante technologieën, zoals plasma 
kraken, vergassen van (plastic) afval, maar ook 
slim inzetten van artificial intelligence”, legt Reinier 
Grimbergen, key accountmanager Brightsite, uit.

Brightsite, een samenwerking tussen Sitech 
Services, TNO, Maastricht University en 
Brightlands Chemelot Campus, richt zich op 
de verduurzaming van de Chemelot site. 

“We onderzoeken welke technologieën relevant
zijn voor Chemelot die we ook daadwerkelijk
rendabel kunnen opschalen. Daarbij is ruimte voor
open innovatie en daarmee nieuwe innovatieve
(startup) bedrijven. Want willen we tot duurzame
procestechnologie en circulariteit komen dan is
het samenbrengen van kennis noodzakelijk”,
stelt Grimbergen.

Chemelot klimaatneutraal 
in 2050, zo doen wij dat
Technology Innovation Roadmap

Bouwstenen die 
bijdragen
Brightsite kijkt naar bewegingen in de industrie 
en technologische ontwikkelingen en koppelt 
die aan de mogelijkheden om op de site duur-
zame, klimaatneutrale keuzes te maken. De 
focus ligt daarbij op het ontwikkelen en op-
schalen van technologie (van respectievelijk 
Technology Readiness Level (TRL) 3 tot 7).

“Vanzelfsprekend houden we ook interessante 
opkomende innovaties in de gaten, maar we 
richten ons niet op fundamenteel onderzoek 
waarvan we de praktijk niet in beeld hebben. 
We willen immers zo snel mogelijk de stap zet-
ten naar toepassing en het samenbrengen van 
de partijen die nodig zijn om dit voor elkaar te 
krijgen. Het is zaak te kijken naar de gehele ke-
ten. Wie is de klant, de eindgebruiker, de leve-
rancier en wie kan de fabriek voor ons bouwen? 
We doen niet alles zelf, maar hebben wel de 
positie om het hele speelveld te overzien. Het 
speelveld nodig om Chemelot klimaatneutraal 
te maken. En deze aanpak leidt tot onderschei-
dende ideeën”, licht Grimbergen toe.

Meer dan een 
technologietransitie
Voor het succesvol ontwikkelen en 
implementeren van emissievrije en circulaire 
processen is het samenbrengen van kennis 
noodzakelijk. Het kiezen en ontwikkelen van 
de juiste technologieën om de transitie naar 
een groen Chemelot te realiseren is één, maar 
ook veiligheid en maatschappelijke acceptatie 
zijn belangrijk. Daarnaast moet de technologie 
optimaal in het systeem worden geïntegreerd 
én moeten we ervoor zorgen dat we de 
juiste mensen hebben om het te kunnen 
uitvoeren. Naast de benodigde stappen 
voor ons milieu gaan we voor de regio ook 
toekomstbestendige banen creëren! Lees op 
onze website meer over de visie van Brightsite. 
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De Chemelot site in Geleen

https://brightsitecenter.com/brightsite-bridges-gap/


Het goede nieuws is dat de chemie uit circulaire grondstoffen – gassen uit onze atmosfeer (CO2, N2), 
water, recyclaat (bijvoorbeeld plastic, mineralen en metalen) en biomassa – alles kan maken waar 
nu veelal fossiele grondstoffen voor worden gebruikt. De productie van sommige bouwstenen is 
duurder, van anderen juist goedkoper als gebruik wordt gemaakt van deze vier bronnen. Bovendien 
zal duurzame/schone elektriciteit (zonder CO2-uitstoot) langzaamaan onze primaire energiebron 
worden. In deze “Technology Innovation Roadmap” beschrijft Brightsite hoe tot een klimaatneutraal 
Chemelot gekomen kan worden. Daarbij wordt ingezet op drie technische programmalijnen: 
elektrificatie, recycling en procesinnovatie. Omdat innovatie per definitie een dynamisch proces is 
en kennis en inzichten over tijd veranderen, zal de roadmap zich blijven evolueren.

Energietransitie - 
Elektrificatie
Er zijn verschillende methoden waar je op in kan 
zetten bij elektrificatie. Wij richten ons met name 
op de mogelijkheden van plasmatechnologie, 
elektrisch kraken, warmtepomptechnologie en 
elektrolyse.

•  Plasma technologie: Met een elektrisch plasma 
is het mogelijk om aardgas om te zetten naar 
waterstof en etheen zonder CO2-emissies. Het 
geproduceerde etheen kan worden gebruikt als 
grondstof voor de productie van plastics zoals 
polyethyleen en de emissievrije waterstof voor 

  de productie van bijvoorbeeld ammoniak voor
  kunstmest.

•  Elektrisch kraken: Het kraken van nafta levert 
monomeren zoals etheen en propyleen op voor 
het produceren van plastics zoals polyethyleen 
(PE) en polypropeen (PP). Kraken vindt plaats 
bij een hoge temperatuur (>800oC) door verbran-
ding van fossiele brandstoffen. Er is een eerste 
verkenning gedaan om een elektrisch verwarmd 
kraakproces te ontwikkelen waarmee CO2-
emissies sterk kunnen worden gereduceerd.

•  Warmtepomptechnologie: Brightsite partner 
TNO heeft een trackrecord in de ontwikkeling 
en opschaling van energie-efficiënte industriële 
warmtepompen. Binnen Brightsite bekijken we 
met name waar hoge-temperatuur-warmte-
pomptechnologie de partijen op Chemelot kan 
helpen om energie te besparen en daarmee 

  CO2 -emissies te verlagen.

•  Elektrolyse: We houden de ontwikkelingen rond-
om de verschillende soorten elektrolysers, die 
duurzame stroom omzetten in groene waterstof, 
nauwlettend in te gaten. We investeren voorals-
nog niet in deze techniek vanwege de hoge prijs 
van deze groene waterstof. Daarnaast is er een 
uitdaging om Chemelot van voldoende emissie-
vrije elektriciteit te voorzien om deze processen 
op grote schaal duurzaam te bedrijven.

Circulaire grondstoffen - 
Recycling
CO2, biomassa en plastic afval kan gebruikt 
worden als grondstof voor allerlei producten.

•  CO2 als grondstof: Het kost veel energie om CO2 
als bouwsteen te gebruiken. Aangezien we in 
de toekomst een overschot aan schone elektri-
citeit verwachten, is dit op termijn wel interes-
sant. Het zal naar verwachting twintig tot dertig 
jaar duren voor deze technieken economisch 
rendabel zijn. Voorlopig volgen we de ontwik-
kelingen op het gebied van CCS (het opvangen 
en ondergronds opslaan van CO2) en CCU (het 
afvangen en omzetten van CO2 in grondstoffen 
voor de chemie) op de voet, maar hebben we 
geen concrete projecten lopen. Wel werken we 
momenteel aan een position paper waar we de 
mogelijkheden voor CCU op Chemelot evalu-
eren om vervolgens met de meest belovende 
technologie aan de slag te gaan.

•  Biomassa als grondstof: Biomassa kan ook ge-
bruikt worden als bouwsteen voor chemicaliën 
(direct, dus niet alleen als bron voor duurzame 
elektriciteit). We onderzoeken de mogelijkheden 
van vergassing, elektrochemie, torrefactie en ver-
gassing en pyrolyse. Binnen Brightlands is BrigH2 
met een torrefactieproject gestart en Vertoro 
kijkt naar pyrolyse. Binnen Brightsite evalueren 
we momenteel of en zo ja welke activiteiten we 
willen gaan ontplooien op dit onderwerp.

•  Plastic afval als grondstof: Er loopt een project 
om een technologie op te schalen die plastic 
afval kan vergassen. Je zou dit plastic kraken 
kunnen noemen, want de producten die dit ther-
misch kraken van plastic oplevert lijken veel op 
wat we uit nafta kraken kennen. Een alternatief 
is het omzetten van plastic naar olie (pyrolyse) 
en tot slot zou met plasmatechnologie plastic en 
biomassa tot grondstof omgezet kunnen worden, 
maar dit staat nog in de kinderschoenen.

•  Plastics recyclen: Ook mechanische recycling 
kan ingezet worden voor hergebruik van plastics 
(niet geschikt voor voedselverpakking). Binnen 
Brightsite kijken we met name naar chemische 
recycling die een stap verder gaat. Hierbij wordt 
plastic afval omgezet in bouwstenen waarmee 
het maken van polymeren feitelijk opnieuw kan 
beginnen. Voor de verdere ontwikkeling van 
deze processen zijn we samenwerkingen aan 
het opzetten met verschillende partijen zoals 
bijvoorbeeld Ioniqa.

•  Circulair water: Naast de grondstoffen voor onze 
producten is er een andere belangrijke stroom op 
de Chemelot site: water. Ook daar is de ambitie  
 

het gebruik van water zo veel mogelijk circulair 
te maken, waardoor Chemelot minder nodig 
heeft en er meer stoffen eerder in het proces 
afgevangen worden en niet geloosd op de Maas.

Procesinnovatie – 
Van systeemintegratie tot 
artificial intelligence
Naast de overgang naar duurzame elektriciteit en 
hergebruik van (plastic) afval is procesinnovatie 
een van de pijlers van Brightsite. Het doel is im-
mers de uitstoot van broeikasgassen door chemi-
sche processen te verlagen dan wel te voorkomen, 
ook als deze processen op termijn elektrisch of 
op basis van gerecyclede oftewel circulaire grond-
stoffen worden uitgevoerd.

We richten onze procesinnovatie zo in dat we 
rekening houden met alle stromen op Cheme-
lot. We zetten relevante technologieën in om tot 
een nieuw circulair systeem te komen. Naast de 
juiste technologieën kiezen, rekening houden 
met systeemintegratie en zorgen dat je de juiste 
mensen hebt die ermee kunnen werken, kan ook 
digitalisering bijdragen aan het verminderen van 
energie- en grondstofgebruik. Binnen Brightsite 
bekijken we daarom hoe verdere digitalisering 
– bijvoorbeeld gebruik van slimme sensoren en 
Internet of Things – Chemelot kan helpen circulair 
te worden. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe ar-
tificial intelligence (AI) de efficiëntie en veiligheid 
kan vergroten.

Van plasma kraken tot 
chemisch recyclen

Faraday Lab Petten: teststations electrolyse stacks  voor productie waterstof



Join us!
Als Brightsite pakken we de handschoen op en 
timmeren we aan de weg om de overstap naar een 
klimaatneutraal en circulair Chemelot te maken.  
De weg ernaartoe is een onzekere, maar ligt vol 
met kansen. Dit vraagt om nieuwe manieren van 
denken en nieuwe verdienmodellen. We weten 
waar we naar toe willen en we weten dat het kan; 
een groene chemische industrie die duurzaam, 
innovatief én concurrerend is. 

Herkent uw bedrijf zich in de werkwijze van 
Brightsite?  Wilt u meer weten over hoe wij 
aankijken tegen de transitie in de chemie of  
wilt u met ons samenwerken?

Ik kom graag met u in contact.

Reinier Grimbergen
key accountmanager

+31 (0)62 714 38 18
info@brightsitecenter.com

brightsitecenter.com

Voor een circulaire economie wil je hoogwaardige 
producten hebben die zowel lang mee gaan als 
makkelijk te recyclen zijn. Om dit voor elkaar te 
krijgen is gebruik van hernieuwbare materialen als 
recyclaat, biomassa en CO2 van belang. In feite 
gaat het om een combinatie van twee transities: 
van fossiele naar duurzame energie en van fossie-
le naar circulaire grondstoffen. 

“Deze twee transities overlappen elkaar deels en 
daar komen opslag en transport van energie om 
de hoek kijken. Er zijn twee vormen van opslag: 
Voor de korte termijn (<48 uur) en relatief beperkte 
hoeveelheden zijn batterijen geschikt, voor langere 
perioden en grotere hoeveelheden kan elektriciteit 
beter in waterstof of in de vorm van bijvoorbeeld 
e-fuels opgeslagen worden. Grimbergen: “Ik ben 
geen voorstander van e-fuels vanwege de enor-
me hoeveelheid elektriciteit die hiervoor nodig is, 
maar we zullen ze deels nodig hebben. Voor de 
overstap naar duurzame waterstof zijn er meer-

dere opties. Op korte termijn kan de CO2 uit het 
huidige SMR-proces worden opgeslagen in lege 
gasvelden onder de Noordzee. Op langere ter-
mijn zullen we nieuwe, emissievrije technologieën 
moeten ontwikkelen zoals de eerdergenoemde 
plasmapyrolyse van (bio)methaan. Deze techno-
logie zal naast biomassavergassing en elektrolyse 
bijdragen aan de transitie naar duurzame water-
stof. Technisch gaat dit wel lukken, de uitdaging zit 
in de benodigde investeringen en het overtuigen 
van de maatschappij dat nu investeren in innova-
tie uiteindelijk goedkoper is”.

Brightsite werkt aan de ontwikkeling en 
opschaling van technologieën die de Chemelot-
locatie in 2050 klimaatneutraal en circulair maken. 
De energietransitie (links) van fossiele energie 
naar duurzame energie en de transitie naar een 
circulaire economie, van fossiele naar circulaire 
grondstoffen (rechts), dienen als uitgangspunt.

Opslag en transport maken de cirkel rond
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Milena-Olga plastic 
kraakinstallatie bij TNO

Naar een duurzame industrie: transitie van fossiele naar duurzame energie 
en transitie van fossiele naar circulaire grondstof (circulaire economie)
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