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“Biobased economy” 
 

Inzet van biomassa voor: 

 

Mobiliteit (biobrandstoffen) 

 

Energie-opwekking (‘bijmengen’) 

 

Grondstoffen chemie 

Plastics, coatings, lijmen, etc. 

 

Grondstoffen voeding 

Eiwitten als basis voor … 

 

→ uitputting fossiele grondstoffen ↓ 

→ CO2-emissies (broeikaseffect) ↓ 



[RVO, 2013] 



Biobased economie in Nederland (RvO, 2013) 
 

R&D industrie: € 234 miljoen (2013) 

~ 225 projecten 

waarvan ~30 demonstratie/marktintroductie  

1.200 bedrijven met ‘biobased’ R&D. 

 

Totaal 13 Mton biomassa inzet: 

6 Mton electriciteit & warmte (hout / plantenolie) 

4 Mton papier & karton (hout) 

3 Mton biobrandstoffen (plantenolie) + chemie 

 

Biopolymeren: 0,2 Mton 

1,5% van totale markt polymeren 



Aantal potentieel betrokken werknemers 
 

Nu werkzaam binnen  ‘biobased’ bedrijven (schattingen RvO):  

1.000 werknemers in de energiesector  

700 werknemers in “biomassa vast & afval”; 300 in biogas 

3.000 werknemers in de chemie 

1476 basischemie; 393 verf/inkt; 588 kunststof 

 

Aanvoer en transport biomassa ook relevant: 

27.000 werknemers in bosbouw en hout-, papier-, textielindustrie 

Landbouw 

Havens 

Op en/of overslag 

 

 



Wat zouden de issues kunnen zijn? 

Organisch stof (inclusief componenten als allergenen, endotoxinen, 

mycotoxinen, peptidoglycanen, glucanen) 

Gewasbeschermingsmiddelen (residuen) 

Schimmels, bacteriën, virussen 

 

 

Deze ‘oude’ risico’s worden in een nieuwe setting lang niet altijd 

(h)erkend. 

Met behulp van bestaande kennis kan preventief worden omgegaan 

met deze risico’s 

Blootstelling werknemers met name relevant bij aanvoer en eerste 

bewerkingen plantaardige reststromen (biomassa) 

 



Nu nog vooral veel hout, plantenolie en ethanol… 
  
 Weinig (andere) plantaardige reststromen…? 
   



Achtergrond – organisch stof en endotoxinen 

Organisch stof:  plantaardig, dierlijk en/of microbiologisch materiaal, 

complex mengsel 

 

Endotoxinen: onderdeel celwand bacteriën  

komen vrij als cel sterft  

inademen  ontsteking  “griep”, klachten ademhaling,  

acute & chronische vermindering longfunctie (chronische bronchitis) 

 

Invloed van (proces)omstandigheden op micro-organismen 

Water 

Voedingsstoffen & Temperatuur 

Licht, Zuurstof & Zuurgraad (pH) 

Optimale groeicondities variëren sterk per micro-organisme 

 



Achtergrond programma rond endotoxinen 

Gezondheidskundige advieswaarde 90 EU/m³ 

 

Vooralsnog private grenswaarde 

 

‘Actieplan’ “Stof? Pak ‘t aan!” (voorlichting) 

 

Grote (meet)studies uitgevoerd (2002-2008) 

Inzicht in blootstellingsniveaus 

Inzicht in processen met hoge blootstelling 

Weinig details over omstandigheden. 

 

 

 

 



Achtergrond programma rond endotoxinen 

Blootstelling nog tot 100 - 1000 x norm, vele emissiepunten 

Doorlopend dossier Ministerie SZW en Inspectie 

 

Veel geïnvesteerd in maatregelen! 

Tot €10.000’en per ‘emissiepunt’ 

Veelal samen met leveranciers, of zelf gemaakt 

Ad-hoc / ‘toevoeging’ op bestaande apparatuur 

Geen (stof)metingen vóór en ná 

Effect ‘visueel’ ingeschat, of vertrouwd op leverancier 

  Effect van de maatregelen onbekend 

 

Te weinig informatie over de bron: waar bevinden zich endotoxinen en 

onder welke omstandigheden  mogelijkheden bronaanpak? 

 





Aanpak endotoxinen bij de bron - “een schone start” 

In de sectoren verwerking “uien”, “aardappelen” en “zaden” 

Karakteriseren van de bron van endotoxinen in / op het product  

Door analyse van endotoxinenniveaus in / op het product 

Met name relatieve verschillen 

Input voor mitigatietechnieken 

Identificeren van kansrijke mitigatietechnieken: verwijderen, 

inkapselen of onschadelijk maken endotoxinen vóórdat het product 

verder het verwerkingsproces ingaat. 

 

Met:  

 



Informatie beschikbaar via TNO Repository 
(http://repository.tudelft.nl/  ‘endotoxinen’) 

http://repository.tudelft.nl/
http://repository.tudelft.nl/


Voorbeeld resultaten productmonsters 

Bijvoorbeeld in geval van de uiensector factor 10 tot 100 reductie in 

persoonlijke blootstelling gewenst 

  



Voorbeeld uiensector – opties mitigatie 

Drogen voor binnenkomst bij verwerker 

Detectie rotte uien (sensor) 

Direct afstaarten met afscherming 

Gecontroleerd vellen/grond verwijderen 

Windziften, Borstelen, Pellen, Kleefmat  

Reiniging met UV ozon of plasma 

Automatisch ‘lezen’ en sorteren  

 

[Compartimentering, luchtbeheersing] 

(geen bronmaatregel) 

 

 

 

 



“Verbreding” en relatie met biobased 

Selectie en beschrijving van sectoren verder uitgewerkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generieke aanpak + bronnen & methoden 

 





Bedrijfsbezoeken 

Processchema’s die door bedrijven worden verstrekt 

Het laten invullen van een checklist 

Een bijeenkomst met meerdere bedrijven om overeenstemming te 

bereiken over specifieke vragen en onduidelijkheden 



Voorbeeld biobased 
 Bijmengen biomassa in kolencentrale 
 
 

 

1. Processen? 

Ontvangst / storten 

Transport met transportband 

Bewerkingen 

Storten in verbrandingsoven 

 

2.   Blootstellingsdata (Spaan et al., 2008) 

Endotoxinen: GM = 26,5 EU/m³ (2,2 - 2.100 EU/m³; N = 48) 

Inhalaleerbaar stof: GM = 1,37 mg/m³ (0,09 - 13,4 mg/m³; N = 48) 

Specifieke functies met hoge blootstelling? 



Voorbeeld biobased 
 Bijmengen biomassa in kolencentrale 

 

 

Welk type biomassa wordt bijgemengd in kolencentrales  vaak 

houtpellets 

Voorbeeld “wood power plant” (houtstof): 306.000 EU/gram (N = 8) 

(Spaan et al., 2008) 

 

Voorbeel uien: 

Plant (staart):  GM = 1.600.000 EU/gr. 

Rotte uien:  GM =    270.000 EU/gr. 

Grondmateriaal GM =      67.600 EU/gr. 

Buitenkant ui:   GM =         7.000 EU/gr.  

 

 



Voorbeeld biobased 
 Bijmengen biomassa in kolencentrale 

 

 

 

 

 

Workshop met bedrijven 

Arbocatalogi 

Lijst voorbeelden uit project rond aardappelen, uien en zaden 

Randvoorwaarden: effectiviteit, schade aan product, kosten, 

inpasbaarheid in proces, bestaande (product-)normen, etc. 

Biomassa in kolencentrales: met name effectiviteit, kosten 





Slot 

Biobased economie staat nog in de kinderschoenen, maar groeit 

 

Werknemers worden naar alle waarschijnlijkheid worden blootgesteld 

aan biologische agentia (zoals endotoxinen) 

 

Biobased ondernemers en onderzoekers weten dit in het algemeen 

niet 

 

Er liggen kansen om deze nieuwe processen vanaf de start ‘veilig en 

gezond’ te ontwerpen.  


