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Voorwoord

In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is het 

verpakkende bedrijfsleven de uitdaging aangegaan om substan-

tieel meer verpakkingsafvalhout te recyclen. Het afgesproken 

recycling percentage van 45% betekent dat er ruim de helft 

meer verpakkingshout gerecycled moet worden ten opzichte 

van de huidige praktijk.

In het Rijksbrede programma Circulaire Economie is uitgespro-

ken dat Nederland in 2050 circulair is. 2030 is genoemd als 

datum waarop we halverwege moeten zijn. Gelukkig zijn er de 

afgelopen jaren al flinke stappen gezet, maar er dienen ook nog 

flinke stappen gezet te worden. 

Zo’n ambitie bereik je niet door meer te doen van hetzelfde. En 

er zijn natuurlijk geen voor de hand liggende oplossingen die nog 

niet zijn geprobeerd. We moeten dus andere, slimmere wegen 

bewandelen om het doel te bereiken. Zoals de minister ook 

aangeeft, de mentaliteit dient te veranderen en we moeten een 

beroep doen op onze creativiteit. Op zoek naar nieuwe wegen. 

Om die wegen te vinden hebben we samen met Berenschot de 

verkenningstocht voortgezet. Na de roadmap, opgesteld met 

deskundigen van binnen én buiten de houtsector, presente-

ren we nu een detaillering met concreet plan van aanpak. Nu 

investeren in de verbinding met de chemie, zorgt ervoor dat 

we straks de boot niet missen op het gebied van bioraffinage.  

Het verpakkende bedrijfsleven, eigenlijk een relatief nieuwe 

speler in deze keten, kan straks met concrete routes in aan het 

werk.  Het Afvalfonds Verpakkingen, namens het verpakkende 

bedrijfsleven, kan hier vorm aan geven. Nedvang werkt in 

opdracht van het Afvalfonds aan recycling van verpakkings-

afval en heeft daarom deze detaillering laten opstellen.  

Met deze detaillering is dus wederom een belangrijke stap gezet 

om tot meer recycletoepassingen voor hout te komen. En een 

aantal nieuwe contacten tussen partijen die elkaar hebben ont-

moet bij de totstandkoming, geven nu al inspiratie en positieve 

energie. Er zal nog veel gedaan moeten worden en dat zal niet 

gemakkelijk zijn. Zeker niet met het tegenwerkend beleid van 
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de Nederlandse overheid, wat het verbranden van afvalhout 

voor energieterugwinning stimuleert. In deze roadmap richten 

we ons dus op de kansen en willen we ons zo min mogelijk 

laten leiden door belemmeringen.

Verpakkingen van hout, zeker pallets, worden tijdens hun 

gebruiksfase al zoveel mogelijk hergebruikt. Middels reparatie 

wordt de levensduur vaak nog eens met een factor 7 tot 14 

verlengd. Door te werken aan nieuwe vormen van recycling, 

verhogen we ook de waarde van houten verpakkingen als ze 

niet meer gebruikt kunnen worden en in de afvalfase terecht 

komen. Zo geven we de circulaire economie weer een impuls 

door in Nederland Van Afvalhout Naar Grondstof te gaan.

Marchel van de Grift

Directeur Nedvang – Nederland Van Afval Naar Grondstof.
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Samenvatting

De wettelijke doelstelling voor recycling van hout wordt ver-

hoogd. De realisatie van het recyclingspercentage laat in de 

periode van 2009 tot 2013 een dalende trend zien: van 38% 

naar 22%. In 2014 werd 25% gerecycled. Dit is minder dan 

afgesproken in het Besluit Beheer Verpakkingen, en meer dan 

de Richtlijn Verpakkingen. Ten einde het recycle percentage te 

verhogen is een strategie ontwikkeld. In de ontwikkelde strate-

gie staat een aanpak centraal die zich richt op (her)gebruik en 

reparatie, inzameling en verwerking, recycling en innovatie, en 

tot slot eventueel verbranding (mits er geen andere mogelijk-

heden zijn). Als onderdeel van de strategie op het gebied van 

innovatie heeft Nedvang samen met de sector een roadmap 

ontwikkeld. Deze roadmap beschrijft de huidige en toekomstige 

recycle opties voor houten verpakkingen. 

De roadmap concludeert dat gezamenlijk onderzoek gedaan 

moet worden naar bestaande applicaties, nieuwe applica-

ties en out-of-scope applicaties. Dit werk kan de sector niet 

alleen verzetten en vereist samenwerking met onder andere 

onderzoeks- en kennisinstellingen, Overheid, chemie bedrij-

ven en biobased start-up’s. Door de grote hoeveelheid betrok-

ken actoren is het lastig te bepalen wie nu het initiatief dient 

te nemen.

Om de realisatie van de ambities uit de roadmap te versnellen 

is een zoektocht gestart naar concrete projecten die op korte 

en lange termijn de roadmap ambities werkelijkheid kunnen 

maken.

Voor deze zoektocht is gebruik gemaakt van interviews met 

belanghebbenden en van deskstudie. Om bekendheid te gene-

reren is een korte en grafische presentatie van de doelstellin-

gen gemaakt.

Het stopzetten van de financiële steun aan de BEC’s en deze 

middelen inzetten om recycle initiatieven te ondersteunen is 

nog steeds een veelgehoord geluid vanuit de inzamelaars en 

verwerkers ten einde de recycle prestaties te verhogen. 
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Sommige inzamelaars/verwerkers hebben zelf (op kleine 

schaal) recycling van a-hout opgezet. Concrete en grotere initi-

atieven zijn we wederom (nog) niet tegengekomen. Wel lijken 

er veel kansen te zijn voor grootschalige recycle projecten in de 

hoek van bioraffinage. Bio raffinage staat nadrukkelijk ook op 

de Overheidsagenda. 

In een groot aantal projecten wordt reeds collectief en/of indi-

vidueel gewerkt aan het oplossen van technische, organisatori-

sche en economische uitdagingen rondom bioraffinage. 
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Doelstellingen voor recycling van hout worden 
verhoogd – actie is nodig om doelstelling te behalen

De wettelijke doelstelling voor recycling van hout wordt ver-

hoogd. In 2014 was het wettelijke target nog 25%, inmiddels 

wordt dat ieder jaar verhoogd, totdat in 2022 45% bereikt is. 

Dat betekent dat van iedere kton op de markt gebracht hout 

in 2022 45% gerecycled dient te worden. De realisatie van het 

recyclingspercentage laat in de periode van 2009 tot 2013 een 

dalende trend zien: van 38% naar 22%. In 2014 werd 25% 

gerecycled. Dit is minder dan afgesproken in het Besluit Beheer 

Verpakkingen, en meer dan de Richtlijn Verpakkingen.

Ten einde het recycle percentage te verhogen is een strategie 

ontwikkeld. De aanbeveling van de Werkgroep Hout heb-

ben onder andere geleid tot deze strategie. Deze werkgroep, 

bestaande uit vertegenwoordigers van belanghebbende partijen 

vanuit de overheid en het bedrijfsleven, heeft in 2015 aanbe-

velingen gedaan voor het oplossen van het probleem van het 

dalend aandeel recycling van afval van houten verpakkingen 

in relatie tot het niet-toelaatbaar bijstoken van voor recycling 

geschikt afval van houten verpakkingen. 

In de ontwikkelde strategie staat een aanpak centraal die zich 

richt op (her)gebruik en reparatie, inzameling en verwerking, 

recycling en innovatie, en tot slot eventueel verbranding (mits 

er geen andere mogelijkheden zijn). Het overgrote deel van 

alle pallets op de markt wordt momenteel al op effectieve wijze 

hergebruikt. Kapotte pallets worden doorgaans gerepareerd 

zodat de levensduur 7 tot wel 14 jaar bedraagt. Daarom wordt 

voortaan ook reparatie van afgedankte pallets, die daadwerke-

lijk in de afvalfase zijn beland, beschouwd als een vorm van 

recycling.1)

Als onderdeel van de strategie op het gebied van innovatie 

heeft Nedvang samen met de sector een roadmap ontwikkeld. 

Deze roadmap beschrijft de huidige en toekomstige recycle 

opties voor houten verpakkingen. 

1) Aanbieding van de voortgangsrapportage Raamovereenkomst Verpakkingen 2015, 
recyclecijfers 2014 en afhandeling openstaande moties , 11 juli 2016
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Collectieve actie is vereist om roadmap 
werkelijkheid te maken

Innovatie in recycling aanjagen kan op een viertal manieren 

gebeuren, zoals hieronder is gevisualiseerd. Beleidsmaatregelen 

zijn al veel besproken en worden waar mogelijk toegepast. De 

Werkgroep Hout heeft reeds aanbevelingen gedaan over de 

definitie van recycling. Vandaar dat in de roadmap puur geke-

ken is naar innovatie in recycling. De roadmap concludeert dat 

gezamenlijk onderzoek gedaan moet worden naar bestaande 

applicaties, nieuwe applicaties en out-of-scope applicaties. 

Dit werk kan de sector niet alleen verzetten en vereist samen-

werking met onder andere onderzoeks- en kennisinstellingen, 

Overheid, chemie bedrijven en biobased start-up’s. Door de 

grote hoeveelheid betrokken actoren is het lastig te bepalen wie 

nu het initiatief dient te nemen. 

% recycling gebruikt
hout aanjagen

Nieuwe applicaties
aanjagen

Bestaande applicaties
aanjagen

Thermische opties
ontmoedigen

Out-of-scope applicaties
toelaten

Nieuwe applicaties
innoveren

Eindmarkten applicaties
aanjagen

BEC’sCompost en biobased
applicaties meetellen

Gebruik applicaties
aanjagen

Overige thermische
opties

Biobased feedstock
applicaties innoveren

% recycling materaal 
applicaties aanjagen
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Wat zijn concrete projecten die binnen de 
ontwikkelde roadmap passen?

Om de realisatie van de ambities uit de roadmap te versnellen 

is een zoektocht gestart naar concrete projecten die op korte 

en lange termijn de roadmap ambities werkelijkheid kun-

nen maken. De scope van de zoektocht is afgebakend tot de 

recycle fase (exclusief ‘fuel’) in de afbeelding hieronder. We 

zijn dus op zoek naar opties voor (verpakkings)hout dat niet 

meer hergebruikt kan worden (zoals veel bij pallets gebeurd). 

Uiteindelijk komt al het hout in deze fase terecht. In theorie is 

dit hout in te zetten als food/feed (bijvoorbeeld via compos-

tering), als fibre (bijvoorbeeld door cellulose te herwinnen). 

Opgemerkt dient te worden dat gebruik als fuel niet bijdraagt 

aan het percentage recycling zoals bedoeldt wordt in de 

raamovereenkomst. 

Prevent Voorkomen van houten 
verpakkingsafval

Reduce Verminderen van houten 
verpakkingsafval

Reuse Productrecycling van houten 
verpakkingsafval

Recycle Materiaalrecycling van 
houten verpakkingsafval

Food
Feed
Fibre
Fuel

Werkwijze zoektocht

Voor deze zoektocht is gebruik gemaakt van interviews met 

belanghebbenden en van deskstudie. Om bekendheid te gene-

reren is een korte en grafische presentatie van de doelstellingen 

gemaakt. Deze presentatie is te vinden op de volgende pagina. 
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Nederland van Afval naar Grondstof

Op zoek naar projecten om het percentage recycling 
van houten verpakkingen te verhogen

Nedvang wil de dalende trend in recycling keren door op 
zoek te gaan naar projecten om het percentage recycling 
van houten verpakkingen te verhogen. In de afgelopen 
periode is er een roadmap gemaakt waarin de opties 
hiervoor staan beschreven. Nedvang is nu op zoek naar 
projecten die direct een bijdrage leveren en naar projecten 
die op langere termijn een bijdrage leveren

Partijen die meer informatie willen of een bijdrage willen 
leveren, kunnen contact opnemen met:

Gerald van Elburggvanelburg@nedvang.nl 

92%

op de markt gebracht overig nuttige toepassing

% nuttige
toepassing

Op de markt
gebracht hout
(kton)

Target recycling
2022: 45%
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Dalende trend percentage recycling van gebruikt verpakkingshout. 
Target voor recycling stijgt jaarlijks. 

82%
74%

64%
52% 54%

54%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

38% 32% 31% 29% 22% 25%

50% 43%
35%

30% 29%
Target recycling

2014: 25%

recycling

Prevent

Focus ligt op materiaalrecycling van houten verpakkingen 3 actielijnen om dalende trend recycling te keren

Voorkomen van houten 
verpakkingsafval

Bestaande applicaties 
aanjagen

• Low cost exterieur 
hars ontwikkelen

• Lang vezel versterkte 
technologie

• Verbeteren 
scheidingstechnologie

Nieuwe applicaties 
aanjagen

• Toepassen low cost 
exterieur hars

• Toepassen lang vezel 
versterkte technologie

Out-of-scope applicaties 
aanjagen

• Aansluiten bij R&D 
chemie

• Biobased materialen 
toevoegen aan 
definitie recycling

• A+ classificatie 
ontwikkelen

Reduce Verminderen van houten 
verpakkingsafval

Reuse Productrecycling van houten 
verpakkingsafval

Recycle Materiaalrecycling van 
houten verpakkingsafval

Food
Feed
Fibre
Fuel

Binnen de sector wordt al 
veel aandacht besteed aan 
het voorkomen en 
verminderen van de inzet 
van houten verpakkingen. 
Ook worden houten 
verpakkingen veelvuldig 
gerepareerd en hergebruikt. 
De focus ligt daarom op 
materiaalrecycling van de 
houten verpakkingen

Vanuit de roadmap zijn drie actielijnen geïdentificeerd 
waarbinnen naar projecten wordt gezocht
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Bevindingen
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Stilte voor de storm

Overschot aan gebruikt hout in Nederland

Een rondgang langs enkele inzamelaars, sorteerders en verwer-

kers van gebruikt hout leert dat er momenteel een overschot 

aan gebruikt hout is Nederland. Geschat wordt dat er zo’n 

200 kton momenteel opgeslagen ligt op verschillende locaties. 

Redenen hiervoor zijn de relatief zachte winter (verminderde 

vraag BEC’s), het grote aanbod rondhout en de toegenomen 

import vanuit Engeland. Als gevolg van nieuwe wetgeving is het 

in Engeland voordeliger om gebruikt hout te exporteren dan 

om zelf te verwerken. De prijs van gebruikt hout daalt onder 

invloed van deze drie ontwikkelingen.

Financiele steun BEC’s

Het stopzetten van de fi nanciële steun aan de BEC’s en deze 

middelen inzetten om recycle initiatieven te ondersteunen is 

nog steeds een veelgehoord geluid vanuit de inzamelaars en 

verwerkers. Evenals het instellen van een gate fee voor het 

ophalen van gebruikt hout. 

Eigen initiatieven

Sommige inzamelaars/verwerkers hebben zelf (op kleine 

schaal) recycling van a-hout opgezet. Een voorbeeld hiervan is 

SUEZ. Op beperkte schaal verwerken zij, met hulp van sociale 

werkplaatsen, a-hout tot meubels zoals tafels. Indien gewenst 

kunnen deze meubelen geleaset worden. 

Voorbeeld van tafelblad uit a-hout

Concrete en grotere initiatieven zijn we wederom (nog) niet 

tegengekomen. Wel lijken er veel kansen te zijn voor grootscha-

lige recycle projecten. Het verzilveren van deze kansen wordt 

momenteel gehinderd door enerzijds technische complexiteit 



21BEVINDINGEN

en anderzijds het ontbreken van economische randvoorwaar-

den. Ter oplossing van hiervan wordt reeds actie ondernomen. 

Het is de vraag of de inzamelende en verwerkende industrie al vol-

doende hierbij betrokken is. 

Druk op chemie bedrijven

Het energieakkoord voert de druk op de chemie bedrijven om 

te verduurzamen op. Het realiseren van 15% biobased feed-

stock, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot gebruikt hout, 

is daarom nu belangrijker dan ooit. Collectieve actie hierin, 

bijvoorbeeld vanuit branchevereniging VNCI, wordt niet geno-

men omdat de cases stuk voor stuk te verschillend zijn. Zoals 

we later zullen zien zijn verschillende (grote) chemie bedrijven 

betrokken in eigen onderzoeksconsortia naar bioraffinage. 

Specificaties voor bioraffinage

De theoretische behoefte aan (gebruikt) hout voor bioraffinage 

is 1,5 mln kton. De focus ligt op een concept dat ‘redefinery’ 

wordt genoemd: grootschalige bioraffinage van lignocellulose 

via pyrolyse of fermentatie. Omwille van de verwerkbaarheid 

vraagt de chemische industrie om pellets als verschijningsvorm 

van de biomassa. De ontwikkeling en invoering van de speci-

ficaties en standaarden voor deze pellets is een gezamenlijk en 

collectief thema. Het Rotterdam Biomass Comodities Network 

(RBCN) is betrokken bij de ontwikkeling van standaarden voor 

de specificatie van biomassa pellets. 

Een ander collectief thema is de definitiekwestie rondom recy-

cling. In de komende periode moet zeker worden gesteld dat 

bioraffinage van gebruikt hout op de juiste manier wordt mee-

geteld ten aanzien van het aandeel materiaal recycling. 

Overheidssteun

Bio raffinage staat nadrukkelijk ook op de Overheidsagenda 

– zo getuigt ook het onlangs gepresenteerde plan ‘Nederland 

circulair in 2050’.

“De eerste commerciële biobased fabrieken kondigen zich al aan. 
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Om tot een verantwoorde investering te komen, voor onder meer 

de suikerchemie, de houtraffinage en pyrolyse, bekijkt het minis-

terie van EZ de mogelijkheden om deze bedrijven te ondersteu-

nen.” (kamerbrief ‘Nederland circulair in 2050’ dd 14-9-2016) 

Ook worden in dit plan aanpassingen aan de SDE regeling met 

betrekking tot het verbranden van b-hout aangekondigd. Een 

ander initiatief dat nu al loopt is het project ‘wat snijdt hout’. 

“Wat snijdt hout?’’ 

Binnen dit door de Overheid gesteunde project worden de toe-

komstige mogelijkheden voor bos en hout in kaart gebracht. 

Het is een samenwerkingsverband gesmeed van ketenpartijen 

(met o.a. BRBS, HVC, Natuur & Milieu, Probos, VNP, BTG) 

om een actieplan te formuleren omtrent cascadering van hout 

en verlenging van de houtketen. In het project staat een stake-

holder benadering centraal: bosbeheerders, overheden, hout-

verwerkende industrie, kennisinstellingen en NGO’s denken 

en praten mee. Op dit moment worden 3 scenario’s voor 2030 

uitgewerkt: ‘maximale toegevoegde waarde’, ‘energie centraal’ 

en ‘100% duurzaam’. Het gaat nu om relatief extreme scena-

rio’s met als doel om gevolgen en innovatieve opties te identi-

ficeren. Uiteindelijk zullen drie scenario’s worden opgesteld die 

worden doorgerekend. 

Rol van kennisinstellingen en organisaties 

voor toegepast onderzoek

Samen met VITO en Green Chemistry Campus werkt TNO 

sinds 2013 samen in het Shared Research Centre Biobased 

Aromatics. De Green Chemistry Campus, Chemelot Institute 

for Science & Technology (InSciTe) en Brightlands Chemelot 

Campus ontvangen € 4,5 miljoen van het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling, de rijksoverheid en de pro-

vincies Noord-Brabant en Limburg van om het onderzoek 

rondom bio-aromaten te organiseren. Biorizon (initiatief van 

TNO, VITO en Green Chemistry), Progression Industry en 

Nettenergy maken onderdeel uit van dit project SceLiO-4B. 
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Ook bij ECN werkt men aan technologieën om biomassa om 

te zetten naar bouwstoffen voor de chemie. Een voorbeeld is de 

commercialisatie van de MILENA-OLGA biomassa vergassings-

installatie of OGANOSOLV. 

In Wageningen bij de WUR bestaan uitgebreide faciliteiten en 

ervaring. Ook leven er legio ideeën voor de recycling van hout, 

zoals bijvoorbeeld in substraten, naar papier en in wood-polymer 

composites (wpc). DPI is hier overigens (nog) niet mee bezig. 
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Droge lignocellulose biomassa verwerken tot grondstoffen

Een van de geschetste routes in de roadmap is de verwerking 

van afvalhout tot grondstof voor de chemie. Afvalhout of droge 

lignocellulose biomassa kan op die manier een bijdrage leveren 

in de realisatie van de biobased economie. Het PBL geeft aan 

dat biomassa een onmisbare grondstof is voor een schone eco-

nomie in Nederland, maar waarschuwt ook voor de grenzen 

van het gebruik van biomassa. Dit vanwege bijvoorbeeld schade 

aan biodiversiteit en competitie met voedselproductie. 

De totale vraag naar biomassa in 2050 wordt geraamd op 1600 

PJ, gebaseerd op uitgesproken ambities. De verdeling hiervan 

is hieronder gevisualiseerd. Het binnenlandse aanbod aan bio-

massa is in veel scenario’s lager dan de vraag.

Vraag naar biomassa in NL in 2050 1600PJ.

Transport 

Elektriciteit 

Warmte 

Chemie 

28% 

37% 

6% 
29% 
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Het PBL geeft bovendien aan dat het raadzaam is biomassa in 

te zetten in sectoren waar geen andere schone alternatieven 

beschikbaar zijn. Hierbij gaat men expliciet uit van de beperkte 

beschikbaarheid van duurzame biomassa. De chemie is een 

voorbeeld van een sector waar geen andere alternatieven zijn 

om aan koolstof te komen. Biomassa zou dus goed kunnen 

worden ingezet om de ambitie van 50% plastics uit biomassa 

waar te maken. Een randvoorwaarde daarvoor is we dat de 

omzettingstechnologie die daarvoor nodig is, rijp genoeg is. 

TECHNOLOGIE PRODUCT FASE

Verbranding Elektriciteit & 
warmte

Commercieel (TRL9)

Vergassing en 
synthese

Methanol / groen 
gas / biodiesel

Flagship (TRL7)

Vergassing en 
synthese

Bulkchemicaliën Pilot (TRL3)

Voorbehandeling  
en fermentatie

Bio-ethanol Flagship (TRL7)

Voorbehandeling  
en fermentatie

Chemicaliën Pilot (TRL3)
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Veel onderzoek nodig en veel initiatieven gestart

Op dit moment zijn er veel consortia van partijen, onder-

zoeksinstellingen en individuele partijen bezig met onderzoek 

naar bio-raffi naderijen, ook wel raffi naderij van de toekomst 

genoemd. Veel van dit onderzoek heeft een collectief en 

pre-competitief karakter. Doel het onderzoek is steeds om uit 

niet fossiele bronnen brandstoffen en chemicaliën te maken. 

Onderzoeken waar het gaat om hout(achtige) bronnen en 

(bouwstenen voor) chemicaliën als einddoel zouden positief 

kunnen bijdragen aan de recycle doelstellingen voor hout. 

In veel van de lopende onderzoeken en initiatieven wordt 

onderzocht hoe via enzymatische of chemische processen bio-

massa kan worden tot (bouwstenen) voor chemicaliën, zoals 

suikers of aromaten. Van de zo verkregen chemicaliën worden 

vervolgens (basis)materialen gemaakt. 
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Op de volgende pagina’s volgt een overzicht van de gevon-

den onderzoeken en partijen. Opvallend is dat naast chemi-

sche partijen ook veel start-up’s en logisiteke hubs zoals het 

Havenbedrijf Rotterdam betrokken zijn. 

De onderzoeksprojecten hebben een looptijd van zo’n 3 jaar. 

De eerste grote bio raffinaderijen worden dan ook niet voor 

2021 in Nederland verwacht. Voor die tijd zullen wel al resul-

taten op kleinere schaal te verwachten zijn.
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initiatieven
INITIATIEF PARTIJ FEEDSTOCK TECHNOLOGIE OUTPUT STATUS

Catchbio Universiteit Utrecht Lignine Katalytische depolymerisatie
 ignine gevolgd door katalytische de-oxygenatie

BTX, fenolen Onderzoek

ECN, WUR ECN, WUR, RUG, Aston University Lignine fluidised bed pyrolyse tot biochar en biofenolen Biochar en biofenolen Onderzoek

Anellotech Anellotech, University of Massachusetts-Amherst Reststromen drogen + malen reststromen, fluid bed reactor met 
zeoliet katalysator (hoge temp. Pyrolyse)

Aromaten Demonstratie

BIO-BTX Bio-BTX BV (joint venture van KNN Group en Syncom), 
RUG

Reststromen (droge stromen zoals hout, lignine, cellulose) Chemokatalytisch Bio BTX Proof of concept op bench scale 
(500 gram input per uur)

Nettenergy Nettenergy BV, Boskoop-NL houtachtige reststromen flash pyrolyse in combinatie met Individuele 
product scheiding

mengsel van aromaten en individuele 
chemicaliën

demonstratiefase: PyroFlash,  
lab fase: Selectieve extractie

Milena ECN Droge reststromen
(hout, liginine e,d,)

vergassingstechnologie, BTX is bijproduct Bio BTX Vergasser pilotschaal (150 kg/hr),  
BTX-verwijdering labschaal

VTT VTT Finland houtpulp (crude
sulfur turpentine
(CSF) afkomstig
uit Kraft
pulpproces)

productie pcymene uit houtpulp via katalytische 
conversie en ontzwaveling in één processtap, dan 
conversie naar tereftaalzuur.

p-cymeen, daarna conversie tot TA Patent gepubliceerd juni 2013

Biorizon GCC, TNO, VITO, Lignine, suikers Depolymerisatie lignine tot alkylphenolen, furfural/
HMF reductie gevolgd door Diels Alder cyclo-
additie tot o.a. xylenen en phtalaten

Alkylphenol, xylenen, phtalaten Roadmap ontwikkeld

BioForEver DSM, bio refinery development, Avantium, Borregaard, 
Elken Carbon, MetGen, Green biologics, Havenbedrijf 
Rotterdam, SUEZ

Biomassa, suikers ? Bouwstenen voor chemicaliën / 
blauwdruk voor bioraffinage

Start van 3 jaar onderzoek

http://www.dutchbiorefinerycluster.nl/download/402/documenten/Update_bio-aromaten_nov_2015.pdf / bewerking Berenschot
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INITIATIEF PARTIJ FEEDSTOCK TECHNOLOGIE OUTPUT STATUS
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Op weg naar een circulaire economie

Zoals beschreven zijn er nu al tal van initiatieven die zich 

richten op de chemische omzetting van biomassa, waaronder 

gebruikt hout, naar bouwstenen voor materialen. Deze initia-

tieven passen in de Overheidsvisie ten aanzien van een circu-

laire economie en dragen bij aan met wat in de Overeenkomst 

recycling wordt genoemd. De gevonden initiatieven verschillen 

van elkaar in omvang en scope, maar delen met elkaar dat ze 

op dit moment nog niet matuur zijn. Hetzij moeten er tech-

nisch nog uitdagingen worden beslecht – zoals bijvoorbeeld de 

opschaling van lab-schaal naar industriële omvang. Of zijn er 

nog organisatorische uitdagingen – het vinden en betrekken 

van voldoende aanvoer van de juiste kwaliteit bijvoorbeeld. Of 

er zijn nog financiële uitdagingen. Allemaal zaken die opgelost 

gaan worden – daarover twijfelt niemand.

Efficiënt inzetten van NL biomassa

Tegen de verwachting in zijn er in deze verdiepingsslag voor de 

korte termijn zeer beperkt projecten gevonden die de recycle 

prestaties positief kunnen beïnvloeden. 

De initiatieven die zijn gevonden (substraten bijvoorbeeld) 

hebben ook het karakter van een onderzoeksproject. 

De (in potentie) direct uitvoerbare projecten (verwerking van 

a-hout tot meubels bijvoorbeeld) hebben een zeer beperkte 

impact, vanwege de schaalgrootte. 

De (toekomstige) vraag naar biomassa, waaronder gebruikt 

hout, overstijgt het Nederlandse aanbod zeer waarschijnlijk. 

Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat het gebruikte hout dat 

in Nederland vrij komt zo effectief en efficiënt als mogelijk 

wordt ingezet. Hiermee wordt de stroom die dient te worden 

geïmporteerd geminimaliseerd.

De vervolg vraag is uiteraard hoe Nedvang nu de meest effec-

tieve bijdrage kan leveren, en welke rol zij dient te vervullen. 
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Rol voor Nedvang

Houtwereld linken met bioraffinage

Een van de (beperkte) rollen voor Nedvang is om er aan bij te 

dragen dat de link tussen enerzijds de inzamelaars en verwer-

kers van gebruikt hout en anderzijds de (nieuwe) partijen die 

behoefte hebben aan houtachtige biomassa wordt gelegd. In de 

praktijk blijkt dat deze link niet automatisch wordt gelegd. Dit 

komt ten eerste door de beperkte bekendheid van het concept 

bioraffinage, en ten tweede door het cultuurverschil tussen 

chemische partijen en de houtwereld. Verschillen zitten in de 

termijn van contracten, manier van specificeren en bepaling 

van prijs. 

Nedvang kan de link leggen door:

 l Informatie te verschaffen; hierbij denken 

we aan informatieve workshops, interviews 

en case studies op website ed.

 l Contact te zoeken en te onderhouden met 

de beschreven onderzoeksprojecten.

Strategische keuzes 

Waar en hoe gebruikt hout een bijdrage kan leveren de 

behoefte aan biomassa is onder meer afhankelijk van keuzes 

die worden gemaakt ten aanzien van het inrichten van de bos 

en houtketen. Onder andere de projectgroep ‘wat snijdt hout’ 

is momenteel met die strategische vragen bezig. Nedvang kan 

assisteren in deze discussie door het leveren van kennis, erva-

ring en contacten in.

Laag hangend fruit

Echt laaghangend fruit – het oorspronkelijke doel van deze 

verdiepende studie op de roadmap – is niet gevonden. In het 

algemeen kan worden gesteld dat dit voor Nedvang is het 

beschikbaar stellen van haar kennis en netwerk. Voor de lange 

termijn kan dit plaatsvinden in grote lopende onderzoeks-

projecten. Op de korte termijn zou dit ook kunnen in kleinere 

onderzoeken. Een voorbeeld hiervan is het project rondom 

natuurlijke groeisubstraten. 
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Bijgewerkte roadmap kalender

Op basis van de nieuwe en verdiepte inzichten hebben we een 

update gemaakt van de globale activiteiten kalender. 

Samenvattend kunnen we stellen dat de focus moet komen lig-

gen op het maken van de verbinding met de projecten rondom 

bioraffinage. Tegelijkertijd kan Nedvang een bijdrage leveren in 

de meer strategische discussie rondom een toekomst scenario 

voor bos en hout in Nederland. De afbeelding hieronder is 

een kopie van de oorspronkelijke actieagenda uit de roadmap. 

Bovenstaande 2 acties passen in de actielijn ‘out-of-scope 

applicaties aanjagen’ en zijn een verbijzondering van de oor-

sponkelijke actie ‘aansluiting zoeken bij R&D chemie’. De 

nieuwe classificatie en definitie kwesties blijven actueel, en 

zijn afhankelijk van onder andere de uitkomst uit de scenario 

discussie.

De 2e prioriteit is het faciliteren van (onderzoeks)projecten 

door onder andere kennis, ervaringen en netwerk ter beschik-

king te stellen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen (concreet) in een 

project rondom groeisubstraten. Daarnaast is het belangrijk 

om periodiek met de business developpers van kennisinstel-

lingen en instellingen voor toegepast onderzoek (TO2’s) vraag 

en aanbod uit te wisselen. Deze acties passen goed binnen de 

actielijn ‘nieuwe applicaties aanjagen’.

Voor wat betreft de actielijn bestaande applicaties aanjagen 

wijst deze verdieping uit dat alle eerder geïdentificeerde acties 

minder relevant zijn. Hoofdzakelijk omdat er geen partijen zijn 

gevonden die zouden willen participeren. Het belang van schei-

dingstechnologie zou kunnen toenemen als bioraffinage het 

pilot stadium ontgroeit is. 



35VERVOLGSTAPPEN

% recyling aanjagen

Nieuwe applicaties aanjagen

2016 2017 2018 2019

Kennis en netwerk 
ter beschikking stellen

Out-of-scope
applicaties aanjagen

Link houtwereld met
bioraffinage maken

Deelnemen in strategische
scenario discussie

A+ classificatie uitrollen

Compost / biobased
toevoegen aan definitie

Bestaande applicaties
aanjagen

Ontwikkelen en toepassen
scheidingstechnologie

Ontwikkelen lang vezel
versterkte technologie

Low cost exterieur
applicaties ontwikkelen

groeisubstraten

Awareness creëren 

Aansluiten en deelnemen

Ontwikkeling volgen Heroverwegen

Ontwikkeling volgen Heroverwegen

Heroverwegen

Evt roadmap en actiesScenario keuze

Interesse wekken Pilot projecten

Contacten met kennisinstellingen / TO2’s onderhouden
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Bijlage

Gesproken personen en geraadpleegde bronnen

 l Rob Ruijtenberg (HVC)

 l Nout van Kempen (Suez)

 l Annemieke de Raad (Brigthlands)

 l Reinier Gerrits (VNCI)

 l Willem Sederel, Rop Zoetemeyer (Biobased Delta) 

 l Raimo van der Linden (REWIN)

 l Geert Cuperus (Gemax)

 l Christiaan Bolck (WUR) 

 l Jeroen van Bon & Astrid Kemper (WUR)

 l Louis Jetten (DPI-VC)

 l Niels Schenk (Bio-BTX)

 l Factsheet circulaire economie in Nederland,  

CBS, maart 2016

 l Actieplan duurzaam beheer biomassa(rest)

stromen 2015-2020, OVAM, juli 2015

 l Kamerbrief ‘meerwaarde uit biomassa door 

cascadering’, ministerie EZ, 18 juni 2014

 l Recycling van harde kunststoffen, BRBS, 

presentatie Geert Cuperus

 l Kamerbrief ‘Nederland circulair in 2050’, 

ministeries EZ en I&M, 14 september 2016

 l Ontwikkelfasen van technologieën voor bio-energie, pbl, 2015

 l Biomassa wensen en grenzen, PBL, 2016

 l Bio-aromaten overzichtsdocument, APC, november 2015

 l Verslagen bijeenkomsten ‘wat snijdt hout?’
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