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economy 



Omgeving bedrijven verandert 
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 Voldoende, veilig, gezond          Wetgeving en standaarden         Nieuwe Voorkeuren  

 Wereld voeden                             Zorgdragen  Biodiversiteit           Consumenten  



Naar een nieuwe Biobased Economy 

De biobased Economy (economie van biomaterialen gebaseerd op biomassa) 

werkt samen met de natuur: 

• om superieure producten te produceren op een duurzame wijze: voedsel, 

vezels, chemicaliën en medicijnen 

• Duurzaam produceren: hernieuwbaar, schoner en herbruikbaar  
 

Gedreven door:  
 
• Economisch: Vraaggedreven (chemie – verpakking – automotive etc.) 

 
• Ecologisch: Lagere Footprint, Verwaarding van ‘waste’ 

 
• Strategisch: License to Operate – Branding – Hernieuwbaar 

 
 
Door middel van:  
 

 
• Hernieuwbare zonne- energie,  CO2, water en hoogwaardige landbouw 

 
• Menselijke vindingrijkheid 

 
• Samenwerking over sectoren heen 

 
• Kapitaal 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Een biobased economy kan duurzaam werken volgens de regels van de natuur 
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Landbouw ‘vanouds’ leverancier van grondstoffen voor 
veel toepassingen 

We verwachten verdere interactie van productieketens, hoogwaardige 
producten in gesloten kringlopen en afval (mest) omzetten in nutrienten  



Bio-raffinage = houdbaar business model 

Kopiëren van de Natuur op Industriële Schaal  

Courtesy prof Johan Sanders 

Source: DSM 



Toepassingen en Markten – ‘onuitputtelijk’ 

Toenemende vraag naar Biobased oplossingen  

Volume 
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Food & Agri Industrie  

Chemische 

industrie 

 Integratie van Agro en chemie 

Samenwerken met de natuur voor het leveren van voedsel, vezels, chemicaliën 
en farmaceutische producten   

http://www.meatless.nl/


Brand management  

8 Plant bottle collaborative Coca Cola, Ford, Heinz, P&G, Nike   

“Over the long term, we 
believe the cost of 
material made from 
plants is more stable than 
the cost of petroleum” 



‘You Say Tomato we Say Tom-auto' 
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http://corporate.ford.com/


Eén kolom Tekst 

Van plant tot plank 

100% Recyclebaar  

• Alleen natuurlijke herbruikbare grondstoffen  

• Geen olie-gerelateerde of chemische 

toevoegingen  

Lage Co2 footprint 

• zeer energiezuinig productieproces 

• plantenvezels worden niet verbrand of 

gecomposteerd, maar langdurig vastgelegd 



Hoogwaardige grondstoffen uit 
organisch afval 
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No value to waste  



Aqua farming 

Maakt voedselproductie 
mogelijk: 

• Op arme gronden 

• In zout en brak water 

• Met hoge productiviteit 

• Via cradle to cradle 

 

 

 
  

 

 

Aquafarming is water efficiënt en winstgevend 



Duurzame innovaties stimuleren 
van keukentafel tot boardroom 
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Tot slot…..Biobased Economy 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Planet – People - Profit 

• Innovaties gedreven door Vraag naar 
‘natuurlijke’ oplossingen ! 

• Laden van ‘merken’ met impact 
• Hoogwaardige landbouw en kennis in Nederland 
• Cross-sectorale kansen en samenwerking met 

agribusiness om regio’s te positioneren  
• Driver voor Business Modellen van Boer tot 

Boardroom 
 

 
 



Voorbeeld lay-out Afsluiting 

Samen duurzaam sterker 
door delen = vermenigvuldigen 
 


