
Biomassa als duurzaam 
grondstof alternatief
Het behalen van de klimaatdoelstellingen – 
49% reductie van de CO2-uitstoot in 2030, 95% 
reductie in 2050 ten opzichte van 1990 en een 
volledige circulaire economie in 2050 – is een 
fikse uitdaging. Chemelot onderschrijft de 
doelstellingen en heeft de ambitie om in 2050 
geen fossiele bronnen meer te gebruiken. Dit 
geldt zowel voor de opwekking van energie als 
voor grondstoffen. 

Alle primaire fossiele grondstoffen zullen op 
termijn vervangen moeten worden door duurzame 
alternatieven. Hierbij wordt in eerste instantie ge- 
keken naar het recyclen van producten, maar door 
het ontstaan van verliezen zullen er andere duur- 
zame grondstoffen nodig zijn om circulair te worden; 
biomassa kan zo’n duurzaam alternatief zijn.  

Stimulans vergroenen 
grondstof mist
Op dit moment wordt biomassa in Nederland 
voornamelijk gebruikt voor het opwekken 
van energie. Bij deze processen wordt door 
de inzet van biomassa de directe emissie uit 
de schoorsteen ‘groen’. Wanneer biomassa 
wordt gebruikt als grondstof in de chemische 
industrie, komt slechts een klein deel direct 
in de atmosfeer. Het grootste gedeelte wordt 
ingebouwd in de producten. Op dit moment is 

er enkel politieke stimulans voor het ‘vergroenen’ 
van directe emissies, terwijl het vergroenen van 
de productbouwstenen minstens zo belangrijk 
is vanuit circulariteitsoogpunt. Ook hier wil 
Chemelot zich voor inzetten door de fossiele 
grondstoffen te vervangen door gerecyclede 
producten of duurzame alternatieven”, vertelt 
Carla Koopman, van Maastricht University 
(Faculty of Science and Engineering, Circulair 
Chemical Engineering).

Noodzaak toepassen 
cascaderingsprincipe
Bij de keuze voor een type biomassa en 
technologie is biomassa cascadering – 
oftewel het zo optimaal mogelijk gebruikmaken 
van biomassa – van belang. Hoewel lastig te 
bepalen is wat optimaal is (dit is sterk afhankelijk 
van de sector, tijd en transitiefase) kan de 
waardepiramide (zie figuur 1) hierbij helpen. 

“Bij voorkeur gebruik je biomassa hoog in de 
piramide (schaal 5, 4 of 3), hoe hoger de schaal 
hoe zuiverder de biomassa moet zijn. Het 
afval van 5 kan vervolgens in trede 4 gebruikt 
worden, enzovoort. Omdat subsidies nu enkel 
naar de lagere schalen gaan (1 en 2: energie en 
transport), wordt hoogwaardige biomassa voor 
laagwaardige producten gebruikt. We dienen in 
de chemische industrie ook rekening te houden 
met het cascaderingsprincipe om (groene) 
koolstof in eerste instantie te gebruiken voor het 
maken van producten in plaats voor energetische 
toepassingen”, benadrukt Montrée.

Brightsite zet zich in voor een duurzame chemische industrie. 
Zo wordt onder meer ingezet op het gebruik van biomassa 
als bouwsteen voor chemicaliën. Dit staat echter nog in de 
kinderschoenen en daarom is een inventarisatie gemaakt 
welke verschillende type biomassa en technologieën 
mogelijk gebruikt kunnen worden. Daarin wordt duidelijk 
dat als we biomassa als grondstof willen inzetten, er kritisch 
gekeken moet worden welke technologieën het beste passen 
bij de processen op Chemelot.

Biomassa als vervanger van 
fossiele grondstoffen
Verkenning: hoe kan Chemelot biomassa inzetten?

Figuur 1: Waardepiramide. Gebaseerd op: J. P. van der Hoek, H. de Fooij and A. Struker, "Wastewater as a resource: 
Strategies to recover resources from Amsterdam's wastewater," Resources, Conservation and Recycling, 2016.
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Chemelot-trainee Esther Montrée heeft een 
studie uitgevoerd naar het (toekomstige) gebruik 
van biomassa op Chemelot. “Ik heb in mijn 
onderzoek op een rijtje gezet wat de uitdagingen, 
kansen en mogelijkheden zijn voor de inzet van 
biomassa als grondstof. Waar zit de meeste 
potentie in? Aangezien de inzetbaarheid van 
biomassa als grondstof een heel complex 

vraagstuk is, en er nog veel moet gebeuren 
voordat biomassaconversie op een site als 
Chemelot te realiseren is, is het belangrijk dat we 
de verschillende potentiële paden die er zijn goed 
bekijken”, benadrukt Montrée. In het resulterende 
rapport, ‘The use of biomass at Chemelot’ wordt 
daartoe de eerste aanzet gedaan. 



Het gebruik van biomassa als grondstof in een 
chemisch proces brengt veel afwegingen met zich 
mee, waardoor de uitwerking en implementatie 
complex is. De complexiteit zit in verschillende 
facetten, onder andere: onzekerheid over 
toekomstige beschikbaarheid van en vraag naar 
(verschillende categorieën) duurzame biomassa, 
technologieën om biomassa om te zetten in 
waardevolle chemicaliën en materialen en diens 
applicatiemogelijkheden (figuur 2).

Categorieën en beschikbaarheid biomassa
Er zijn veel verschillende soorten biomassa 
(zie figuur 3). Momenteel wordt vooral eerste 
generatie biomassa, zoals landbouwgewassen en 
bosbouwgewassen, en diens residuen, gebruikt 
voor verschillende doeleinden (voeding en 
veevoer, energie, transportbrandstoffen). 

De beschikbaarheid van deze vormen is beperkt 
en er is vanuit de maatschappij een kritische 
houding ten opzichte van het gebruik van 
deze gewassen. Het is daarom belangrijk om 
ook andere biomassacategorieën (tweede en 
derde generatie) te beschouwen als mogelijke 
grondstofbron in de chemische industrie. 
Het is overigens de vraag of er genoeg biomassa 
beschikbaar is om aan de toekomstige vraag 
te kunnen voldoen als de chemische industrie 
volledig van fossiele grondstoffen overstapt naar 
biomassa. Ter illustratie, uitgaande van een verlies 
bij recycling van 50%, zou dit voor Chemelot 
betekenen dat er jaarlijks ongeveer 2 Mt aan 
koolstof nodig is uit duurzame bronnen om deze 
verliezen op te vangen. Waarschijnlijk is import 
van biomassa dus nodig.

Conversietechnologieën
In het rapport bekijkt Montrée verschillende 
technologieën, onder meer anaerobe vergisting, 

fermentatie in combinatie met katalytische 
dehydratie, pyrolyse, vergassing, torrefactie, 
hydrothermale liquefactie, transesterificatie 
en hydro-processing. Hoewel veel van deze 
technologieën nog niet bewezen zijn (op 
industriële schaal), is de ontwikkeling van 
biomassa conversietechnologieën in een 
stroomversnelling geraakt.

“Het liefst kies je voor een 
type biomassa dat over het 
gehele jaar heen gelijkmatig 
beschikbaar is en met een 
robuuste technologie verwerkt 
kan worden.”

“Welke techniek en welke biomassa het meest 
interessant zijn, is op het eerste oog moeilijk te 
bepalen. Hier spelen vele aspecten in mee. Het 
liefst kies je voor een type biomassa die over 
het gehele jaar heen gelijkmatig beschikbaar 
is en met een robuuste technologie verwerkt 
kan worden. We zouden per biomassa een life 
cycle analyse (LCA) moeten uitvoeren. Steek je 
energie in bijvoorbeeld een voorbewerking of 
kies je voor een technologie die dat niet nodig 
heeft? Hoe circulair en duurzaam is de hele keten 
van grondstof tot product? Het is een complexe 
vraag waarbij we rekening moeten houden met 
verschillende facetten. Brightsite is de partij die 
Chemelot kan helpen deze puzzel te leggen”, stelt 
Koopman.

Figuur 2: Illustratie van de complexiteit van de integratie van 
biomassa-conversieprocessen inclusief een aantal risico's 
waarmee tijdens een business case en de besluitvorming 
rekening moet worden gehouden.

Pyrolyse 
Pyrolyse is een technologie om (droge/gedroogde) 
biomassa thermisch om te zetten in bio-olie, 
biochar en/of gassen zoals methaan, H2 en 
CO. Tijdens het pyrolyseproces ondergaat de 
biomassa-grondstof verschillende reacties, 
waaronder depolymerisatie, dehydratie, 
decarboxylering, verestering en het verbreken 
van de C-C-bindingen. Om het pyrolyseproces 
economisch aantrekkelijker te maken, kunnen 
warmtewisselaars in het proces worden 
geïntegreerd om de energie uit het gasvormige 
product terug te winnen. De teruggewonnen 
energie zou kunnen worden gebruikt om natte 
biomassa te drogen of voor het verwarmen 
van de pyrolysekamer. Deze technologie zou 
goed aansluiten op de nafta gebaseerde 
waardeketen – samen met methaan de 
belangrijkste waardeketens op Chemelot – voor 
de productie van biobased drop-in chemicaliën.

Hogedrukfermentatie 
Dit is een relatief nieuw concept voor de 
biochemische omzetting van biomassa. 
Tijdens hogedrukfermentatie kan biogas met 
een methaangehalte tot 90-95% worden 
geproduceerd (groen gas). De overige 5-10% 
bestaat uit CO2.

Het groene gas zou direct in het aardgasnet 
kunnen worden ingezet zonder verdere 
opwaardering of zuivering. Door de toegepaste 
hoge druk (10-50 bar) kunnen methaan en CO2 
direct worden gescheiden, aangezien CO2 zich 
in de vloeibare fase bevindt en methaan bij deze 
drukken in de gasfase. Toch is het proces nog niet 
geavanceerd genoeg om industrieel in te zetten.

Kansrijke biomassa & technologieën

Figuur 3: Verschillende soorten biomassa.

Welke type biomassa & technologie kies je?



Aangezien 100% circulariteit door recycling niet 
haalbaar is, zal er geïnvesteerd moeten worden in 
andere routes om de gestelde klimaatdoelen te 
halen. Biomassa is een goed alternatief – wat ons 
betreft momenteel hét reële groene alternatief – 
om koolstofverliezen in de chemische industrie 
aan te vullen. Dit vraagstuk is echter complex en 
vraagt om het maken van  keuzes. De volgende 
stap is om een gericht plan op te stellen voor het 
gebruik van biomassa op Chemelot en een keuze 
te maken voor biomassa en technologieën. Nú is 
de tijd om actie te ondernemen, anders missen 
we de boot. Het is verstandig om daarbij een 
tweetrapsraket in te zetten: Op de korte termijn 
gebruikmaken van technologieën die eerste 
generatie biomassa omzetten en daarnaast op de 
lange termijn focussen op omzetting van tweede 
en derde generatie biomassagrondstoffen. 
Voorkom daarbij dat je toepassingen ontwikkelt 
die uiteindelijk maatschappelijk niet 
geaccepteerd zijn.

Wat is nodig voor succesvolle implementatie 
van biomassaconversie?
• Blijf breed kijken naar het aanbod van 

technologieën. Kijk kritisch naar welke 
technologie het beste past bij de site-user en 
bij Chemelot;

• Focus op technologieën die meerdere soorten 
 biomassa kunnen gebruiken als grondstof;
• Kies een technologie voornamelijk op 
 de karakteristieken en robuustheid van de 
 technologie en de uiteindelijke producten, 
 en niet per se voor een bepaalde biomassa 
 bulk grondstof die wellicht niet in bulk te 
 verkrijgen is in de toekomst.

De huidige studie heeft met name gekeken naar 
drop-in mogelijkheden op Chemelot. 
Het kijken naar de mogelijkheden van nieuwe 
waardeketens die groene koolstof opsluiten in 
nieuwe producten kan tevens kansen bieden en 
is het overwegen waard.

Conclusie: biomassa reëel, groen alternatief

Herkent uw bedrijf 
zich in de werkwijze 
van Brightsite? 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van 
biomassa of wilt u ook op dit onderwerp met 
ons samenwerken? Neem dan contact met 
ons op.
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