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De Salar de Uyuni in Bol¡v¡a. In de bodem onder deze zoutvlakte bevindt zich de

helft van de wereldvoorraad van het metaal lithium. Deze É,rondstof v¡ndt onder
meer toepassing, in accu's voor elel<trische auto's, laptops en te/efoons en in

Eeneesm¡ddelen, Nu er meer elel<tr¡sche auto's op de markt komen, zal de vraaÉ

naar lithîum voor de batterlen ¡n deze voertui4en naar veryvacht¡ng sterk toene-

men. Bol¡v¡a heeft de lithiumontg¡nnînÉ genat¡onalíseerd. Eind september werd
bekend Éemaakt dat Nederland en Boliv¡a Éaan samenwetuen op het gebíed van

lîthiumw¡nn¡nE en verwerkinÉ.
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GRONDSTOFFEN EN HALFFABRIKATEN IMPORTEERT NEDERLAND VOORAL UIT ANDERE

LANDEN. DAT MAAKT ONS AFHANKELIJK EN IN HET WORST CASE SCENARIO KAN DIT

DESASTREUZE GEVOLGEN HEBBEN VOOR ONZE ECONOMIE EN DE SAMENLEVING IN HET

ALGEMEEN. INZICHT IN DE ECONOMISCHE, ECOLOGISCHE EN TECHNOLOGISCHE KANT VAN

DE GRONDSTOFFEN-PROBLEMATIEK BIEDT fVIOGELIJKHEDEN OM ADEQUAAT TE REAGEREN.

rondstoffenschaarste is een

rekbaar begrip, stelt dr. Rob

Weterings, strategisch ad-

viseur duuaame innovatie b¡ TNO:

'Voor een aantal grondstoffen,

zoals neodymrum, groeit de toe-
passing aanzienlrjk sneller dan de

winning, wat leidt tot economische

schaarste. Maar voozieningszeker-

heid kan ook om andere redenen

onder druk komen te staan, zoals

een oorlog, een handelsconflict of

omdat een grootmacht als China

het claimt voor de eigen bevolking

en economie. Daarnaast is het

zo dat we niet alleen vezekerd

willen zrjn van de beschikbaarheid

van grondstoffen, maar we willen

ook dat de winning onder sociaal

vera ntwoorde omstand igheden

gebeurt, zonder een al te grote

impact op het milieu. Ook het

gebruik en hergebruik van grond-

stoffen speelt een steeds grotere

rol in onze samenleving. Tel daarbij

op het gegeven dat de wereldbe-

volking nog steeds toeneemt en

welvaart en welzrjn stUgen, en je

hebt het niet alleen over de gevol-

gen voor Nederland maar voor de

hele wereld.'

BUNDETEN VAN KENNIS

De studie 'Resources for our

Future'*) die TNO en het The

Hague Centre for Strategic Studies

(HCSS) onlangs aan minister Plou-

men en VNO-NCW-voorman

Wientjes hebben aangeboden,

brengt al die verschillende aspec-

ten van het grondstoffenvraagstuk

btj elkaar. Het Expertisecentrum

Grondstoffen is een volgende stap

in het bundelen van informatie

over grondstoffen. 'Europa voert

een proactief beleid ten aanzien

van grondstoften en buurland

Duitsland beschikt aljaren over

een grondstoffencentrum', vertelt

Weterings.'Nederland loopt daarin

nog wat achter. We nemen een

behoorlijk sterke kennispositie in

qua alternatieven voor kritische

grondstoffen. Zo ontwikkelt het

bedrrjf Avantium plantaardige

grondstoffen voor geavanceerde

bioplastics bijvoorbeeldvoor

de PEF-fles van Coca Cola en

bedient daarmee een internationa-

le markt. Het samenbrengen van

kennis uit bedrijfsleven, kennisjn-

stellingen en overherd stelt ons

beter in staat om te bekijken welke

vraagstukken er bìj de diverse

bedrijfssectoren leven en wat spe-

cifiek voor Nederland geldt en niet

voor andere landen.'

CIRCULAIRE ECONOMIE

Weterings ziet in het bedrrjfsleven
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voldoende inspiratie voor een flore-

rende Nederlandse economie. 'Tal-

loze bedrijven gaan slim, efficiënt

of op een innovatieve manier met
grondstoffen om zodat er minder

van nodig is, deze kunnen worden

hergebruikt of zelfs overbodig

worden. We zien dat de circulaire

economie tot andere en meer

bedrijvigheid kan leiden. Denk aan

het bestaan en groeien van een

recycling-infrastructuur, van een

actieve reparatie- en onderhoud-

smarkt, een levendige tweede-

handsmarkt en het omzetten van

productverkoop in dienstverlening.'

GEZAMENLIJKE STRATEGIE

ONIWIKKETEN

Het verbeteren van de resource

efficiency van onze processen

en producten draagt bij aan een

oplossing voor het grondstofuraag-

stuk én biedt nieuwe economische

kansen. Om ondernemers in staat

te stellen die nieuwe kansen te

realiseren is een expertisecentrum

nodig dat betrouwbare informatie

over grondstoffen bundelt. En het

is het belangrUk dat grondstoffen

een prominente plek krijgen binnen

het Nederlandse innovatiebeleid.

Bovendien ligt er een belangrrj-

ke taak voor het beleid om met

Duitsland en andere landen van de

Europese Unie een gezamenlijke

strategie op het gebied van grond-

stoffen te ontwikkelen.

Op al deze punten ziet Weterings

een goede aansluiting met het

huidige beleid dat volgens hem

kan doorgroeien tot een kracht¡g

grondstoffenbeleid dat innovatie,

ontwikkeling en handel integreert.
'Zo'n grondstoffenbeleid draagt brj

aan duuaaamheid in productke-

tens, verbetert de levensomstan-

digheden in grondstoffen leverende

landen en creëert nieuwe kansen

voor Nederlandse bedrijven.'
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Toename ¡n het gebru¡kvan grondstoffen tussen 1980 en 2OO7 (bron: OECD)
INFO: rob.weterings@tno. nl
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HET NEDERLANDSE
ANTWOORD OP RESOURGE

EFF'CIENCY
Veel Nederlandse bedrijven gaan

innovatief om met grondstoffen:

btj de fabricage, bewerking enlof

verwerking ervan. Enkele kop-

lopers die in 'Resources for our

Future' aan bod komen:

Philips - Pay-per-Iux
D u u rza a m ve rl ¡cht¡ n gsconcept

waarbij de klant alleen betaalt

voor het verbruik van licht en n¡et

voor de producten zelf. Het Pay-

pe r- Lux p ri nci pe is gei' ntrod uceerd

door Philips in samenwerking met

arch¡tect Thomas Rau.

DyeGoo
DyeCoo heeft een methode ont-

wikkeld voor het verven van textiel

met CO, ìn plaats van water als

oplosmiddel. Dat biedt perspectief

voor het wereldwijde probleem van

de enorme consumptie en veront-

reiniging van water ten gevolge

van de traditionele manier van

verven van textiel.

Asf a ltce nt r a I e R ottet d a m
(ACR) - VolkerWessels: 'au
bain'marie in plaats van BBQ'

Dankzij een andere verhittingsme-

th ode, w aa rbij asf a lt {el ijkm ati (e r
wordt verwarmd tijdens de fabri-

cage, kan gebru¡kt asfalt tot drie

keer worden hergebruikt.

EXPERT'SECENÏRUM
GRONDSTOFFEIV

INO en HCSS hebben
het ¡n¡t¡atief genomen

om het Expert¡secentrum
Grondstoffen op te r¡ch-

ten. Dat centrum bundelt
betrouwb a re ì nform atie ove r
grondstoffen, deelt dat met
stakeho/ders, b re n gt part| e n

met grondstofvragen bijeen

en in¡t¡eert daarop geënte

o n d e rzo e ks p ro gr a m m a's.

Het centrum wordt ¡n een

nauwe same nwe rk¡ ng tussen

ke n nispar tners, be d riifsl eve n

en overhe¡d uitgebouwd tot
een sp¡l in het nationale en

ir¡ternationale netwe rk.
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