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Technologie & Techniek
Thema: Trends in de toekomst 

Wereldwijd maken groene technologieën revolutionaire ontwikkelingen door. In 
food kunnen ze het energieverbruik en broeikasgasemissies fors reduceren. Van 
biobrandstoffen en algengrondstoffen tot flessen uit biomassa, kassenled’s en 
energie uit de nieuwe generatie zonnecellen.   

Cleantech top 100 inspiratiebron voor food

Groene revolutie in 
de procesindustrie?

Algenkweker Carel Callenbach 
van Ingrepro Renewables 
schenkt geconcentreerde algen-
massa uit in het indikbassin die 
als grondstof kan dienen voor 
onder meer voeders en levens-
middelen. 
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Toepassing van groene technologieën was tot voor kort nog 
experimenteel en vooral duur. Vaak moest er overheidsgeld bij 
om gebruikers over de streep te trekken. De klimaatproblema-
tiek en dreigende schaarste aan grondstoffen heeft techno-
logiebedrijven wereldwijd uitgedaagd om met oplossingen 
te komen die technologisch duurzaam én betaalbaar zijn. De 
laatste vijf jaar zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling 
geraakt. Dat groene technologie concreet en haalbaar is, blijkt 
uit de Cleantech 100. Hierin staan ‘s werelds honderd meest 
innovatieve, onafhankelijke, private ondernemingen. Bedrijven 
met winstoogmerk en actief in schone technologieën.
De ranglijst werd voor het eerst gepubliceerd in 2009 door een 
samenwerkingsverband van de Britse krant The Guardian en 
de Cleantech Group. Uit meer dan 4.000 nominaties is door 
experts uiteindelijk een lijst samengesteld van honderd bedrij-
ven die het verschil kunnen maken in de komende vijf tot tien 
jaar. Daarbij is gelet op innovatiekracht, hun impact op de 
markt en de haalbaarheid van de ideeën. Inspirerend, voor de 
hele procesindustrie die aan het begin staat van een groene 
revolutie. Twee Nederlandse bedrijven komen in de lijst voor. 
Een selectie van technologieën uit de Cleantech top 100 2010 
als inspiratiebron voor een groene aanpak.

Aardoliefabriekjes 
In de voedingssector is, naast energiebesparing, veel milieu-
winst te behalen door toepassing van energie uit hernieuwbare 
bronnen. Niet alleen in het proces, maar ook voor transport 
over de weg. Interessant is de vergisting van biomassa uit rest-
stromen, omdat dit niet ten koste gaat van de voedselproductie. 
Nieuwe technologieën zorgen niet alleen voor een veel efficiën-
tere vergisting, maar leveren ook hoogwaardiger brandstoffen 
op. Trend is hier met biotechnologische technieken organismen 
te selecteren of modificeren om via een ultrakorte route brand-
stoffen te produceren.
Californië is de bakermat voor onderzoek naar nieuwe energie-
bronnen uit ruwe grondstof- en reststromen. Het hier geves-
tigde Ls 9 (ls9.com) heeft een biosyntheseroute ontwikkeld om 
suikers in ruwe grondstoffen, zoals houtige biomassa, in één 
klap om te zetten naar biodiesel. Dat is een doorbraak. Niet lan-
ger is suiker uit suikerriet nodig, reststromen volstaan. Voorbij 
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goed op. Unilever wil zijn afhankelijkheid van palmolie vermin-
deren.
Het Britse R&D-centrum heeft dit jaar maanden onderzoek 
gedaan naar de geschiktheid van algenoliën als vervanger 
voor palmolie. De conclusie is dat er nog minstens drie tot 
zeven jaar onderzoek nodig is om algenolie als ingrediënt in te 
kunnen zetten. Tegen die tijd verwacht Unilever dat de proces-
sen voldoende zullen zijn opgeschaald om te voorzien in de 
behoefte. 

Zonnecelfolie
Zelf energie opwekken met zonnepanelen is vanwege de lange 
terugverdientijd van zonnedaken nog niet aantrekkelijk genoeg 
voor de meeste bedrijven. Silicium is nu nog het hoofdbestand-
deel van fotovoltaïsche (PV)-cellen, maar fors aan de prijs door 
de hoge vraag. Daarom wordt naarstig gezocht naar alternatie-
ve materialen die goedkoper zijn in productie en toch een hoog 
rendement opleveren.
Heliatek uit Dresden (heliatek.com) is hier ver mee. Het slechts 
vier jaar oude bedrijf ontwikkelt samen met het naburige 
Instituut voor toegepaste fotofysica goedkope, lichtgewicht 
zonnecellen op basis van polymeren. De werking berust op 
lichtabsorberende moleculen. Ze worden onder vacuüm op een 
dragermateriaal aangebracht en zetten licht direct in stroom 

om – een betrouwbare technologie uit de halfgeleiderindustrie. 
In oktober bereikte het bedrijf een nieuwe mijlpaal. Er werd 
een rendement gemeten van 8,3% op een actief oppervlak 
van 1,1 vierkante centimeter. Dat is beter dan de huidige PV-
zonnepanelen van amorfe sillica. De dunnelaagtechnologie van 
Heliatek is volledig afgestemd op de standaarddimensies in de 
zonnecelmarkt. 
Het bedrijf gelooft in 2012 de eerste te zijn die massaproductie 
ultragoedkope zonnepanelen kan produceren. De zonnecelfolie 
wordt zeer licht en is gemakkelijk op daken uit te rollen. 

zijn ingewikkelde processtappen, hoge temperaturen en druk-
ken en de inzet van milieuschadelijke chemicaliën. Het proces 
imiteert hoe cyanobacteriën (blauwwieren) van suikers direct 
alkanen kunnen maken – de belangrijkste koolwaterstoffen in 
benzine en diesel.
Een onderzoeksteam van LS9 ontdekte de genen achter dit 
trucje en bracht ze tot expressie in E.coli-bacteriën. Die gingen 
hierop bio-aardolie produceren. Dit alles onder milde condities 
in bioreactoren, waarbij de gemodificeerde bacteriën in de 
waterige omgeving blijven en de olie naar boven komt drijven. 
Procter & Gamble is inmiddels een partnerschap aangegaan 
met Ls9. Het concern is vooral geïnteresseerd in de productie 
van groene, oppervlakteactieve stoffen (surfactants) met de 
LSg-technologie voor bijvoorbeeld wasmiddelen. 

Algentechnologie
Vele wegen leiden naar de productie van biodiesel. Algenkweek 
is er een van. Algen zijn zo interessant vanwege hun zeer effi-
ciënte fotosynthesemechanisme. Ook stellen ze weinig eisen 
aan hun omgeving. Ze groeien in warme en koude streken, ook 
bij weinig licht. Door miljoenen jaren van evolutie is er bij elke 
afvalstroom wel een passende algensoort te vinden. Sapphire 
Energy (sapphireenergy.com) is erin geslaagd om uit algen 
biobrandstof te produceren die sterk lijkt op producten uit ruwe 
olie. In een test heeft er al een Boeing 737-800 op gevlogen. Het 
bedrijf heeft een opschaalbaar proces ontwikkeld. Het gebruikt 
geen voedselgewassen, draait in voor landbouw ongeschikte 
gebieden en neemt genoegen met brak woestijnwater. De algen 
kunnen zich voeden op industriële afvalstromen en die gelijk 
afbreken. 
Het finetunen van de vetzuurproductie in algen is nu de grootste 
uitdaging. Biotechnologiebedrijf Solazyme (solazyme.com) 
richt zich op algentoepassingen voor de brandstoffenmarkt, 
de cosmeticamarkt en voeders- en voedingbedrijven. Zeven 
jaar na de oprichting gaat de productie nu commerciële vor-
men aannemen. Solazyme voedt de algen in bioreactoren op 
biomassa(-afval) uit de industrie en landbouw en cellulose uit 
grassen en houtafval. Tijdens het fermentatieproces nemen 
de algen zetmeelverbindingen, suikers en glycerines op en 
produceren ze algenolie. Dit is de basis voor de productie van 
biobrandstoffen, groene chemicaliën, farmaceutische produc-
ten en voedingsingrediënten en eetbare oliën. De reactoren zijn 
ontwikkeld voor elk denkbaar proces en gemakkelijk te integre-
ren met bijvoorbeeld afvalverwerking- en zuiveringsinstallaties 
of non-food biomassabronnen. Een reductie van 95% in de 
CO2-emissies zou haalbaar zijn bij gebruik van deze technolo-
gie, meldt Solazyme op zijn website. Dit is dan vergeleken met 
het gebruik van fossiele brandstoffen. 

Vervanger palmolie
Unilever heeft recentelijk miljoenen geïnvesteerd in Solazyme. 
De multinational is zeer geïnteresseerd in de hoogwaardige 
oliën die het bedrijf uit algen produceert. Deze belangstelling 
heeft alles te maken met de zoektocht naar alternatieven voor 
palmolie. Unilever is een grootverbruiker en acht palmolie 
onmisbaar voor de productie van onder meer Dove-zeep, Vase-
line-lotion en Magnum-ijsjes.
Het concern kwam in 2008 in het Verenigd Koninkrijk onder 
vuur te liggen na een golf van negatieve publiciteit over de 
grootschalige ontbossing van tropisch regenwoud voor de aan-
leg van oliepalmplantages. Sindsdien zit de druk op de ketel er 

Wereldwijd groeit het aantal ranglijsten rond duurzaam-
heid gestaag. Rond groene technologie is in Nederland 
in februari dit jaar De Groene Zaak opgericht (www.
degroenezaak.com) door een groot aantal bedrijven die 
duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. Het is de enige 
brancheoverstijgende vertegenwoordiging van duurzaam 
ondernemend Nederland. Inmiddels zijn er ruim vijftig 
leden. De foodsector is ondervertegenwoordigd. Actief 
zijn alleen cateraar Albron, koffiebrander Peeze (zuinigste 
koffiebranderij van Nederland) en voedingswarenconcern 
Wessanen dat zich op gezondheids- en biologische voeding 
richt.

De Groene Zaak

‘Algen zijn zo interessant 
vanwege hun zeer efficiënte 
fotosynthesemechanisme’
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Thermo-elektrisch
Energie opwekken uit restwarmte is de specialiteit van het Duit-
se O-Flexx Technologies (www.o-flexx.com). Het bedrijf gelooft 
dat thermo-elektrische energieopwekking in de toekomst een 
hoge vlucht zal nemen. Het bedrijf ontwikkelt op basis van 
halfgeleidermaterialen een technologie om warmteverschillen 
tussen twee punten direct in elektrische stroom om te zetten. 
Het principe is simpel. Als twee verschillende materialen een 

temperatuurverschil vertonen zal er warmte gaan stromen en 
ontstaat er een potentiaalverschil. Met een thermo-elektrische 
module, die de twee materialen door bruggen verbindt, kan 
stroom gegenereerd worden. De geproduceerde elektriciteit is 
direct toepasbaar voor de gebruiker. Kostbare turbinegenerato-
ren zijn niet nodig en de toepassingen zijn legio. Te denken valt 
aan het benutten van restwarmte in machines en computerpro-
cessoren. 

Leds voor kassen
Lemnis Lighting (www.lemnislighting.com) uit Barneveld, een 
van de twee Nederlandse bedrijven in de Cleantech top 100, 
loopt voorop in led-lichttoepassingen voor kweekkassen. De 
technologie maakt grote besparingen mogelijk. Het elektri-
citeitsgebruik kan fors omlaag door alleen te belichten met 
licht dat nodig is voor de plantengroei. Gewassen gebruiken 
namelijk slechts een deel van het lichtspectrum voor hun groei. 
In principe zijn dat alleen lichtgolven in blauw (450 nm), rood 
(660 nm) en ver rood (740 mm). 
Met led-licht kan een kweker of tuinder exact zijn golflengtes en 

Vincent Hentzepeter
V. Hentzepeter is freelance journalist

‘YXY-polyesters kunnen dienen als 
groen alternatief voor de huidige 
generatie PET-frisdrankflessen’

Zonnecelfolie op basis van Heliateks polymeertechnologie. Thermo-elektrische module om direct stroom te produ-
ceren uit restwarmte in bijvoorbeeld machines.
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Onderzoekskast met led-verlich-
ting om exact te kunnen meten 
welk specifieke lichtspectrum 
gewassen nodig hebben voor 
hun groei onder led’s in kassen. 

Foto: Foodnote
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hun intensiteit afstemmen op het soort gewas. Het ziet er wat 
vreemd uit, een kas met alleen rode en blauwe lichtjes. Vrij don-
ker ook. Maar bij verschillende kwekers, waaronder kiemplant-
producent Koppert Cress lopen nu experimenten. Een nieuwe 
kas met volledig led-licht is in aanbouw. Hieruit blijkt dat het 
werkt. Ten opzichte van hogedruknatriumlampen liggen de 
besparingen tussen de 30 tot 50 procent. Vergeleken met gloei-
lampen loopt dit op tot wel 90 procent. Leds zijn relatief duur, 
maar gaan ook lang mee, waardoor ze zich snel terugverdienen. 

Biomassafles
Een belofte voor groene verpakkingstechnologie is het Amster-
damse Avantium (www.avantium.com), het tweede Neder-
landse bedrijf in de Cleantech top 100. Het bedrijf is uitvinder 
van een technologie die de productie van furanen aanzienlijk 
versnelt. Furanen omvatten een groep van aromatische verbin-
dingen, bestaande uit een onverzadigde vijfring met vier kool-
stofatomen en één zuurstofatoom. Het wordt steeds duidelijker 
dat met deze verbindingen zo’n beetje alle polymeren te maken 
zijn die nu uit aardolie komen. Ook brandstoffen. Natuurlijke 
suikers en andere koolhydraten dienen als grondstof voor de 
productie. 
Avantium heeft een katalysator gepatenteerd die het complexe 
productieproces fors kan versnellen. Na jaren van onderzoek 
komt er nu op het Chemelot-terrein in Geleen een proeffabriek 
voor de omzetting van biomassa naar furaanbouwstenen. 
Onder de merknaam YXY (spreekt uit: iksie) gaat er opge-
schaald worden om te experimenteren met het polymeriseren 
van furaanachtige verbindingen. Voor de voedingsmiddelen-
markt zijn met name de YXY-polyesters interessant. Ze kunnen 
dienen als groen alternatief voor de huidige generatie PET-
frisdrankflessen. 
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