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De bioeconomie: cruciaal
voor een groeiende en
bloeiende economie
Een belangrijke reden voor de toenemende aandacht voor de
bioeconomie is het feit dat bestaande productiemethoden
serieuze problemen veroorzaken voor milieu en klimaat. Het
gebruik van aardolie en aardgas resulteert in hogere concentraties
CO2 (koolstofdioxide) in de atmosfeer, en leidt tot het welbekende
broeikaseffect.
De bioeconomie biedt mogelijkheden om deze en andere
uitdagingen het hoofd te bieden.
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Ten eerste kunnen bio-based producten (producten die
volledig of gedeeltelijk van hernieuwbare biomassa
worden gemaakt) significant bijdragen aan het beperken
van koolstofemissies en klimaatverandering.
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Ten tweede, door op bio-based grondstoffen over te
stappen, wordt Europa minder afhankelijk van de import
van aardolie en aardgas, wat ons minder gevoelig maakt
voor politieke conflicten en abrupte veranderingen op de
wereldmarkt.
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Ten derde leidt de bredere inzet van lokale biomassa tot
een betere afzetmarkt en een hoger inkomen voor boeren
en boseigenaren, en een welvarender platteland.
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De bioeconomie: een
belangrijke economische
sector in Europa
Er zijn verschillende definities voor de bioeconomie. De Europese
Commissie (EC) omschrijft de bioeconomie als: de productie van
hernieuwbare biologische grondstoffen (ookwel “biomassa”), en
de omzetting van deze grondstoffen en hun afvalstromen in
producten met toegevoegde waarde, zoals levensmiddelen, voer,
bio-based producten en bioenergie. (In Duitsland wordt ook wel een
iets andere definitie en indeling gebruikt, zie pagina 4).
Kortweg, de term bioeconomie dekt alles wat we van hernieuwbare
biomassa maken.
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De EC onderscheidt tien potentiële exploitatiegebieden
binnen de bioeconomie:
1
2
3
4
5
6

Landbouw
Bosbouw
Visserij en aquacultuur
Voedings- en genotmiddelen
Biobased textiel
Houtproducten en meubelen

7
8

Papier
Biobased chemicaliën en
geneesmiddelen, plastic en
rubber,
9 Vloeibare biobrandstoffen
10 Opwekking van bioelektriciteit.

Verkort overzicht van sectoren in de bioeconomie, Bron: Duitse Bioeconomieraad (2016)
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De bioeconomie staat hoog
op de politieke agenda
Een versterkte ontwikkeling van de bioeconomie helpt de EU om de
overgang naar een circulaire en koolstofarme economie te
versnellen. Het helpt de industriële basis van de EU te moderniseren
en nieuwe waardeketens te creëren, leidt tot kosten-effectievere
industriële processen en kan de biodiversiteit en het milieu
beschermen.
In oktober 2018 heeft de EC haar bioeconomie beleid
geactualiseerd. De Bioeconomy Strategy tracht de totstandbrenging
van een duurzame Europese bioeconomie te versnellen, en beoogt
tegelijkertijd een maximale bijdrage aan de Europese 2030 Agenda,
de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN en het
klimaatakkoord van Parijs.
De bioeconomie speelt tevens een prominente rol in andere
Europese beleidsinitiatieven, zoals de European Green Deal, het
EU-Actieplan Circulaire Economie en het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB).
Ook de Europese lidstaten zelf publiceren steeds meer
beleidsinitiatieven gericht op het versterken van de nationale
bioeconomie.
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Een bijdrage aan
systemische verandering
en een kans voor het
platteland
De European Green Deal betreft een verzameling EC
beleidsinitiatieven met de overkoepelende doelstelling om Europa
tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Begonnen als een strategie
voor economische en sociale groei, vormt het tevens de kern van
Europa’s Covid-19 herstelbeleid. De bioeconomie, als katalysator
voor systemische verandering, zoekt naar nieuwe manieren om
grondstoffen te produceren en te consumeren, met respect voor de
grenzen van onze planeet.
Het Europese platteland staat voor belangrijke uitdagingen zoals
een lage bevolkingsdichtheid, afgelegen gebieden, slechte
infrastructuur, en afhankelijkheid van de primaire sector. Aangezien
het platteland rijk is aan biomassa, biedt de bioeconomie tal van
mogelijkheden om deze uitdagingen om te smeden tot kansen.
Bronnen: European Commissie (2020). How the bioeconomy contributes to
the European Green Deal en European Rural Parliament (2017), European
Rural Manifesto.
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Bio-based producten in
het leven van alledag
Bio-based producten zijn – volledig of gedeeltelijk – gemaakt van
biogeen materiaal, wat betekent dat ze gemaakt zijn van
hernieuwbare grondstoffen (ookwel “biomassa” genoemd). De meest
gebruikte biomassasoorten zijn suiker, zetmeel, plantaardige oliën en
vetten, hout en natuurlijke vezels. Gedeeltelijk biobased producten
kunnen ook fossiele grondstoffen en mineralen bevatten.
Vandaag de dag vinden we in onze huishoudens een breed scala
aan producten die geheel of deels gemaakt zijn van
hernieuwbare grondstoffen, ook al zijn de meeste mensen zich er
niet van bewust dat deze producten biobased zijn. Dit is bijvoorbeeld
vaak het geval met bouwmaterialen, verpakkingen, wasmiddelen,
cosmetica, en textiel. Eén van de bekendere biobased producten is
papier, maar ook andere producten zoals pennen, inkt, meubelen, en
tuingereedschap kunnen biobased zijn.
Gegeven de grote variatie aan toepassingen en gebruikte
grondstoffen, zijn ook de voordelen die biobased producten bieden
talrijk en divers.
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Biobased producten in het
leven van alledag
Biomassa als grondstof: een paar voorbeelden
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Biobased producten: een paar voorbeelden
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Wij gebruiken elke dag
vele bio-based producten
Het LIFT project (mei 2019 – april 2020) heeft 11 factsheets
uitgebracht met de belangrijkste resultaten, bevindingen en
uitkomsten van een series Europese bioeconomie “CSA” projecten.
Enkele voorbeelden hieruit:
• Het BIOVOICES project heeft een catalogus uitgebracht, de Bio
Art Gallery, met 60 kleurrijke afbeeldingen waarin allerlei
biobased grondstoffen (waaronder tomaten, koffie, appels,
sinaasappels, etc.) worden getoond in combinatie met hun
verrassende biobased toepassingen.
• De promotievideo A Bio-Based Day, volgt een vrouw gedurende
een dag, vanaf opstaan tot slapen gaan, en toont hoe bio-based
producten fossiele producten kunnen vervangen in het
alledaagse leven.
• De BLOOM publicatie A journey to the bioeconomy future toont
een koffer gevuld met spullen die er precies hetzelfde uitzien en
aanvoelen als de producten die we al sinds jaar en dag
gebruiken, met één groot verschil: ze zijn bio-based en beter
voor het milieu.
Bron: LIFT project, 2020.
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Voordelen van bio-based
producten: voorbeelden
Gezien de grote variatie aan grondstoffen en toepassingen bieden
bio-based producten een breed scala aan voordelen. Vijf
voorbeelden van bio-based producten die beter presteren, langer
meegaan, recyclebaar en efficiënter in gebruik zijn:
• Enzymen worden gebruikt in plaats van agressieve chemicaliën
om leer soepeler en katoen gladder te maken, en tevens om
het waterverbruik en de hoeveelheid chemisch afval te
verminderen.
• Van hernieuwbare biomassa kunnen lichtgewicht bio-based
kunststoffen en banden voor auto’s worden gemaakt, wat
leidt tot lagere brandstofconsumptie en CO2-emissies.
• Bij het gebruik van biologisch afbreekbare afdekfolie in de
tuinbouw kan de folie in de grond achterblijven. Omdat deze niet
hoeft te worden verwijderd wordt bovendien het verlies van
tuinaarde voorkomen.
• Bio-based materialen worden ook steeds meer voor
hoogwaardige toepassingen ingezet. Bijvoorbeeld voor
schokbestendige schermen in smartphones of tablets.
• Innovatieve textielvezels gemaakt van biomassa kunnen
synthetische vezels vervangen. Ze worden gebruikt voor het
maken van tapijten met levendige kleuren en voor zacht
aanvoelende kleding.
Source: EuropaBio, 2015, Buying into bio-based.
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Hoe duurzame bioeconomie
maatschappelijke
doelstellingen kan verenigen
De bioeconomie biedt een kans om economische groei met
milieuverantwoord handelen te verenigen. Het laatste aspect
krijgt niet altijd de volle aandacht.
Critici stellen dat het dominante gezichtspunt in de bioeconomie
weinig oog heeft voor consu-minderen en voor het beperken van
de steeds groeiende vraag naar producten. Met als gevolg dat
boeren steeds meer breed inzetbare ‘flex-gewassen’, in plaats van
voedselgewassen, verbouwen. Deze trend zou leiden tot
“commodificatie” (tot-waar-making) van de natuur, toenemend
gebruik van kunstmest, grotere milieudruk, verdere afname van de
bodemvruchtbaarheid en een lagere levensstandaard van de
plattelandsbevolking.
Daarom is het van groot belang om een goede balans te vinden
tussen een geïndustrialiseerde economie en de duurzame
bescherming van mens, dier en milieu.
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Allthings.BioPRO betrekt
burgers bij het vormgeven
van de bioeconomie
Het is wenselijk dat burgers zeggenschap hebben in politieke
besluitvorming over de bioeconomie. Daarnaast willen producenten
graag weten welke bio-based producten het beste aansluiten bij
de behoeften en verwachtingen van burgers en consumenten.
Het Allthings.bioPRO project is opgezet om hun betrokkenheid van te
stimuleren en een beter begrip van de bioeconomie te creëren.
Het project wil burgers betrekken bij het publieke debat over de
bioeconomie, en wil meer weten over hun verwachtingen betreffende
de kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid van biobased producten.
In het project spelen burgers een centrale rol bij het bedenken en
uitrollen van een serieus bioeconomie spel en een smartphone app.
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Verder lezen?
•

BLOOM kernboodschappen. Hierin
worden verschillende aspecten van de
bioeconomie, duurzame ontwikkeling en
klimaatverandering op een toegankelijke
en gemakkelijk te begrijpen manier
uiteengezet.

•

INNPROBIO factsheets met informatie
over de meest relevante vraagstukken
aangaande biobased producten en
diensten.*)

•

Biomassa voor de circulaire
economie. Alles wat je wilde weten over
biomassa maar nooit durfde te vragen.*)

•

LIFT factsheet over bewustmaking

•

LIFT factsheet over engagement en cocreatie

*): (deels) Nederlandstalig
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In de reeks Allthings.bioPRO factsheets worden, naast bio-economie in
het algemeen, vier thema’s besproken:
•
Kinderen en onderwijs
•
Werk en carrière
•
Mode en textiel
•
Levensmiddelenverpakkingen
Factsheets zullen in de loop van het project (sept.’20 - aug.23) worden
verfijnd en uitgebreid aan de hand van feedback van burgers en
experts. De meest actuele factsheets zijn te vinden op de
projectwebsite, www.allthings.bio.

Voor meer informatie neem contact op met
projectcoördinator Valerie Sartorius, v.sartorius@fnr.de
of met één van de Nederlandse projectpartners:
Thema Levensmiddelenverpakkingen:
Maarten van Dongen, Dongen@natuurenmilieuoverijssel.nl
Thema mode en textiel:
Hester Mauduit, hester.mauduit@fashionforgood.com
Algemeen:
John Vos, vos@btgworld.com
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