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De thema's die in de werkgroepen besproken zíjn en de thema's aangaande

milieuvriendelijke agrificatie zÍ-jn ieder in aParte bijlagen oPgenomen.

Tevens is in de bijlagen aangegeven waarom in de werkgroep besloten is tot

de keuze van de thema's die in hoofdstuk 3 vermeld zijn.
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1. INLEIDING

1.1. Stuurgroep

De Stuurgroep Agrificatie is door de Algemene Kamer van de NRLO ingesteld

naar aanleiding van de bevindingen van twee studiegroepen. Deze studiegroe-

pen hebben zich respectievelijk bezig gehouden met een heroriëntatie van de

agrarische produktie en met een heroriëntatie van de verv/erking van

landbouwprodukten.

De taak van de Stuurgroep is het bevorderen van de optimale ontwikkeling

van innovaties ,op het gebied van agrificatie. Agrificatie is het ontwik-

kelen van industriële produkten uit agrarische grondstoffen buiten de sfeer

van voedings-en genotmiddelen. Haar werkzaamheden bestaan enerzijds uit het

volgen en evalueren van bestaande ontwikkelingen en anderzijds uit het

stimuleren en genereren van nieuwe ideeën en ontwikkelingen. De Stuurgroep

heeft tevens tot taak een verband te leggen tussen de verwerking van

landbouwprodukten voor industrièle, niet-voedingsmiddelen doeleinden en de

produktie van de daarvoor meest wenselijke gewassen.

Dit rapport is een verslag van de activiteiten die de Stuurgroep heeft

ondernomen om haar taak te vervtrllen. De Stuurgroep heeft haar opdracht

inmiddels zoveÍ afgerond dat er een aantal kansrijke ideeën en plannen op

tafel 1Ígt. Deze ideeën en plannen zijn samengevat in een actieprograulma.

Het gaat de Stuurgroep er primair om voldoende consensus te verkrijgen met

betrekking tot de keuze van de uiE Ee werken Ehema's. In het actieprogramma

worden thema's aangedragen dÍe naar de mening van deskundigen voldoende

perspectief bieden on de nodíge eid.delen vrij te uaken voor verder ond'er'

zoek. Het actieprogramma biedt geen volledig analyse van de aangeboden

thema's en bevat ook geen uitgewerkte programma's. De Stuurgroep beschouwt

dit a1s de volgende stap. ZLj is van mening dat de verdere gedetailleerde

uitwerking van de voorgestelde Ehema's in conerete programma's opgedragen

moet worden aan de betreffende deskundigen, zodra er meer duidelijkheid is
over de financièle ruimte voor dergelijke programma's.



1.2. Werkwiize

De Stuurgroep is viermaal bijeen geweest. Op een vijftal gebieden, die in
de eerste vergadering werden geselecteerd, zijn werkgroepen ingesteld. Deze

gebieden zLjn: vezels, oliën en vetten, koolhydraten, veevoedergrondstoffen
en biomassa voor energie. Er is Been groep bijzondere plantecomponenten in
het leven geroepen. Hiervoor waren t\^ree argumenten. Ten eerste is er
nauwelijks een substantiële vergroting van de afzex in de akkerbouw van te
verwachten. Ten tr,reede lenen deze componenten zich vanuiE het oogpunt van

industrièle concurrentie nauwelijks voor stimulering met een sterk publiek
karakter
De werkgroepen bestaan uit deskundigen uit de onderzoekswereld en uit hec

bedrijfslewen. De opdracht van de vijf werkgroepen is het selecteren van

kansrijke nogelijkheden met betrekking tot agrificatie en het doen van

actievoorsEellen. Op de tweede vergadering van de Stuurgroep zíjr. de

thema's die de werkgroepen hebben geselecteerd, besproken en in grote
lijnen overgenomen. Tevens heeft de SEuurgroep de werkgroepen verzocht de

thema's met de hoogste prioriteit verder uit te werken. Iedere werkgroep

heeft hierbij een eigen aanpak gekozen.

De toenemende milieudruk heeft ertoe geleid dat agrificatiethema's, die
tevens bijdragen tot de verlichting van de milieubelastÍng, extra in de

belangstelling staan. De Stuurgroep heeft daarom gemeend aan milieuvrj-en-
delijke agrificatie thema's, die buiten het werkterrrein van de werk-

groepen valIen toch de nodige aandacht te moeten geven. Dit is gesehied

middels een aparte notitie die het secretariaat voor de Stuurgroep heeft
gemaakt (bijlage VI).
De in hec actieprograf,ma'rrermelde thema's zijn zeer uiceenlopend van aard

en zi,jn in verschillende stadia van ontwikkeling. Ze hebben echter alle
gemeen dat deskundigen verwachten dat ze goede perspectieven bieden of
tenminste op hun perspectieven onderzocht zouden moeten \,íorden.

Uit het voorgaande moge blijken dat nieE gekozen is voor een werkwijze
waarbij systematisch alle agrificatiemogelijkheden in detail geanalyseerd

worden om vervolgens keuzes te maken. Uit eerdere excercities is gebleken

dat de mogelijkheden zo talrijk en onderling onvergelijkbaar zíjn dat
verwacht kan worden dat een dergelijke aanpak door zijn omvang zov vetzarL-

den. Daarom is gekozen voor een aanpak waarbij deskundigen in de werkgroe-
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pen uit hun eÍgen ervaring min of meer ÍntuiEief keuzes hebben gemaakÈ. De

op deze manier geselecteerde thema's zijn achteraf beoordeeld aan de hand

van een aantal aspecten en criteri"a (zíe tabel 1). Het actieprogranma omvat

de thema's welke een hoge prioriteit hebben. De stuurgroep acht het dan ook

verantwoord uitvoering van het voorliggende actieprogramma te bepleiten.

1.3. Rapoort en actieProgramma

Her zal duidetÍjk zijn dat agrificatie alleen bij voldoende stimulering en

onder gunstige comparatieve. voonsaarden in Nederland verbreed kan worden

tot nieuwe produktgroepen. Enkele van deze voorwaarden en stimulansen

zullen in de hoofdstukken 2.1. en 2,2. de revue Passeren.

In vrijwel a1le gevallen zijn economische en maatschappelijke prikkels

echter niet voldoende of is hàt tempo waarin de ontwikkeling plaatsvindt te

Laag om Lot het getsenste succes te leiden. Er is initiërend, voorwaar-

denscheppend en ondersËeunend beleid van de overheid nodig. Hierop wordt in

de hoofdstukken 2.3. en 2.4. kort ingegaan.

De thema's, waaraan door de werkgroepen aandacht is besteed, worden

beschreven in hoofdstuk 3.

Hoofdstuk lr beschrij ft het Actieprogramma Agrificatie. In het actieprogram-

ma wordt een aantal haalbaarheidsstudies en programma's voorgesËeld. Tevens

wordt een indicatie gegeven van de financiële ondersteuning die gewenst is

en van de andere aspecten die voor het welslagen van belang zouden kunnen

zijn.
Hoofdstuk 5 is een samenvatting van het actieProgramna





2 . INNOVATIE. STRATEGIE

Onder agrificatie wordt verstaan heE ontwikkelen van industriële produkten

uit agrarische grondstoffen buiten de voedingsmiddelensfeer. De hiervoor

benodigde inspanningen hebben alleen zin als met de ontwikkelde produkuen

nieuwe afzetmarkten kunnen worden veroverd of bestaande afzetmarkten kunnen

worden vergroot.
Agrificatie is echter geen tovermíddel. Of een ontwikkelÍng slaagt, is van

zeer veel factoren afhankelijk. Ook de mate rraarin en de tijdsspanne

waarbinnen kansrijke mogelijkheden zic},,:. manifesteren zijn zeer verschil-
1end. Voor het ontwikkelen van kansrijke mogelijkheden zijn prikkels nodig

en moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Daarnaast kan initiërend,
voorwaardenscheppend en ondersteunend beleid van de overheid een belangrij -

ke rol vervullen.

2.1. Stimulering vanuit markt en beleid

Het zal duidelijk zijn dat agrificatie alleen tot stand kan komen als er

voor alle partijen die erbij betrokken zíjn, prikkels aantrezig zíjn. Enkele

van deze prikkels komen in het navolgende aan de orde.

Landbouwkundige en economische prikkels
De behoefte aan agrificatie komt voort uit een structurele tendens tot
daling van de landbouwptijzen, een strucÈurele tendens tot overproduktie en

een te krap bouwplan. Nieuwe gerdassen zijn niet alleen om bedrij'fseconomi-
sche redenen welkom, maar kunnen ook de teeltfrequentie van granen, suiker-
bieten en aardappelen enigszins verlichten.

Milieu-aspecten van agrificatie
Agrificatie kan een belangrijke bijdrage leveren in het oplossen of
beperken van bepaalde mÍlieuproblemen. In dit kader kan een aantal aspecten

naar voren worden gebraeht. In de eerste plaats moet de afbreekbaarheid van

produkten vervaardigd op basis van agrarische grondstof worden genoemd.

Deze factor zal een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van bijvoor-
beeld wasmiddelen, verpakkingsmaterialen en smeeroliën. Verder zullen tegen

bepaalde produkten, geziett gezondheidsaspecten, steeds meer bezwaren komen,

zoaLs tegen het gebruik van asbest, PVC en bepaalde koolwaterstoffen. Het

ontwíkkelen van milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen en bestrij -
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dingsmethoden krijgt steeds meer aandacht. Tenslotte dient de positieve
bijdrage van het vervangen van fossiele brandstof door biobrandstof op het
broeikaseffect en de zute regen problematiek vermeld te worden.
De milieufactor zaL r.aar alle waarschÍjnlijkheid één van de belangrijkste
prikkels worden voor het Eot stand komen van agrificatieprogramma,s.

Grondstoffenmarkt

Voor industrieën is het behouden of het verwerven van een strategische
posiuie op grondstoffenmarkten, die in ontwikkeling zijn, van groot belang.
0p middellange ternijn is ook het krapper vrorden van het aanbod op grond-
stoffenmarkten (papier) een voorzichtige, maar duidelijke dríjfveer in de

richting van agrificatie.

Afzetmarkten

Het aanboren van nieuwe afzetmarkten is voor industrieën een zeer belang-
rijke drijfveer. Nieuwe produkten, nieuwe processen of de inzeL van andere
grondstoffen om dit doel te bereiken vormen eer. zeer belangrijke prikkel.
Nieuwe produkten uit hout, of uit o1iën zijn enkele voorbeelden.

2.2. Rol van overheid en bedri'i fslewen

Ook als deze prÍkkels aanwezig zíjn, is een realisering van mogelijkheden
van agrificaËie nog geen feit. Er moet ook worden voldaan aan de onder-
staande voorwaarden.

Samenwerkins nodis
Zeer belangrijk is hec bestaan van een klimaat waarin landbouw, industrie
en andere deelnemers elkaar als volwaardige partners accepteren en daad-
werkelijk samenwerken. Met betrekkÍng tot de in hoofdstuk 3 gepresenteerde
thema's Í/orden de kansen hierop groot geacht.

Consensus over oplossingsrichtingen
Allereerst moeten landbouw en industrie het eens zijn over de principië1e
mogelijkheid dàt agrarische grondstoffen bijdragen tot de oplossing van de

vragen voor beide partijen. De juiste gesprekspartners moeten gevonden
I{orden en de juiste deskundigheid moet rond de tafel ziEten. Beide partijen
dienen bereid.te zijr. om gezamenlÍjk tot projecten te komen en dienen
gezamenlijk de uitvoering ervan mogelijk te maken.
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Het snelste valt er succes te behalen op die terreinen waar de industrie
reeds natuurlijke grondstoffen gebruikt. Dit is het geval bij papier,

textiel, fermentatÍeprodukten en produkten uit zetmeel en natuurlijke
vetten en oliën. \.Ie11Ícht Len overvloede kan nog worden opgemerkt dat de

beste perspectieven zí-jn weggelegd voor die produkten uit agrarische

grondstoffen waarbij gebruik gemaakt kan worden van de speeifieke voordelen

die deze grondsÈoffen bieden. De belangrijkste zijn: bijzondere en vaak

hoogmoleculaire struktuur, stereospecificiteit van moleculen en de biologi-
sche afbreekbaarheid van de natuurlijke componenten.

Met betrekking tot de thema's uit hoofdstuk 3 bestaat er voldoende consen-

sus om succesvolle actie mogelijk te maken.

Uítsanesount industriëIe wensen

Vanuit de industrie wordt voortdurend benadrukt dat de landbouw grondstof-
fen moet voortbrengen die aan de hoge eisen en bepaalde specificaties van

de markt voldoen. Andere eisen waaÍaan een grondstof moet voldoen zi'jn:. een

constante kwaliteit, een contí.nue aanbod, een redelijk stabiele prijs en

een uitgebalanceerde verhouding tussen prij s en performance.

Gewaskeuze, gewasveredeling, teelt, oogst, opslag, verwerking en dis-
tributie in de landbouw zLjn met betrekking tot deze hoge eí-sen nog

nauwelijks ontwikkeld en aangepasE. Een herorientaÈie van het onderzoek op

deze punten lijkt gelirenst, maar zaL zekex een aanLal jaren in beslag nemen.

Ook ontbreken in veel gevallen de juiste organisatorísche kaders en

instituties. Enerzijds is hiervoor meer economisch onderzoek noodzakelijk.
Anderzijds zuIIen partners dergelijke strukturen moeten scheppen.'

In de gekozen programma's zal hier voldoende aandacht aan besteed moeten

worden. Het verdient aanbeveling een programma pas Èe beginnen als ook de

organisatie geregeld is. BÍj d.e uitwerking van de programma's za1 hieraan
de nodige aandacht moeten worden besteed.

Gehele keten is van belang

Naast een oriëntatie van de landbouw op industriële markten, is het ook

absoluut noodzakelijk de gehele keten van grondstof tot eindprodukt te
aàalyseren en te evalueren. Naast technische factoren zu11en hierbij
economische- en marktkundige factoren en de organÍsatÍe van de gehele
produktiekolom een belangrijke rol spelen.
Zowel particulier initiatief als de overheid kunnen een belangrijke
bijdrage leveren om eventuele bottle necks te verhelpen. Ook aan deze
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aspecten zal bij de definitieve uitwerking van programma's aandacht besteed

moeten worden. Dit kan ertoe leiden dat in een programma dat de gehele

ontwikkeling van zo'n produktieketen bestrijkt ook besloten kan worden dat

bepaalde onderdelen niet uÍtgevoerd kunnen worden. Daarom moeten er

voldoende beslismomenten worden ingebouwd om tot een afgewogen oordeel te
kunnen komen over een verdere voortgang van het programma.

Leercurve is onvermiidelijlc
De afzet van een produkt wordt sterk beïnvloed door verbeteringen aan het
produkt en het veroveren van nieuwe markten door het produkt. Dit kan onder

andere doordat de produktiekosten per eenheid sterk afnemen of doordat het
produkt een andere imago krijgt of doordat er aIlerlei spin-offs optreden.

In eerste instantie wordt een produkt echter in kleine omvang gemaakt voor

een specifieke niche in de markt. Als het produkt daar succesvol is, kan

door middel van extra R&D-inspanningen en marketing-activiteiten de afzex

worden vergroot. Dit proces kost tijd.
Het belang van oplossingen met een aanvankelijk geringe omvang kan niet op

voorhand worden ingeschat. Enerzijds moet de landbouw zíc}l. niet laten
ontmoedigen en zeket niet haar keuzes laten leiden door de vooruiEzichten
van een kleine initié1e markË en een langzame start. Anderzijds moeten op

korÈe termijn geen gouden bergen worden beloofd. De termijn waarin een goed

idee zich ontwikkelt Ëot commercieel produkt bedraagt snel 10 tot 15 jaar.
He1aas bevinden veel ontwikkelingen met betrekking tot agrificatie zich nog

in de beginfase. Alleen voor een aantal nieuwe toepassingen van bestaande

gewassen is het proces reeds verder voortgeschreden.

Gu.nstig klimaat vereist
De realisering van agrificatieprogramma's hangt in een aantal gevallen
sterk af van flankerend beleid of van beleidmaatregelen die elders genomen

worden. Enerzijds kan de overheid daarmee de ontwikkelingen enigszins
sturen, anderzijds moet de onderzoekwereld er zoveel mogelijk op inspelen.
l,l.et betrekking tot milieuvriendelijke agrificatiethema's is dit ook

geschied.

De taak van de overheid kan verder liggen op het terr.ein van regelgeving,
garantstellingen, personele of financiële ondersteuning en de financiering
van additioneel onderzoek. Ook kan de overheid een bemiddelende rol
vervullen bij heË bundelen van initiatieven en samenbrengen van geinteres-
seerde partijen.
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Het zou hier te ver voeren om meE aanbevelingen te komen omtrent de wijze
waarop de overheÍd het een en ander zo\ kunnen doen. BovendÍen is de

situatie te ingewikkeld om zonder een meer diepgaande studie gefundeerde

uitspraken te doen. Van groot belang is echter dat er een klimaat ontstaat
\daarin agrificatiethena's kunnen gedijen en iets op kunnen leveren voor

zowel de landbouw als de industrie.

2.3. 0reanisatie en middelen

In de Stuurgroep en in de werkgroepen heerst de mening dat de onderzoek-

inspanningen gebundeld moeten worden op een beperkt aantal thema's met

goede perspectieven. Hierbij kan enerzijds aangesloten worden bij de

onderzoekinteresses van de industrie. Anderzijds kan de landbouw haar eigen

prioriteiten stellen. Iíat organisatie en inzet betreft kan de landbouw

echter nauwelijks afwijken van wat in de industrie a1 jaren gewoon is. De

kans dat een of t'hree onderzoekers op een instituut in staat zijn om een

agrificatÍethema tot een goed einde te brengen is zeer gering. Bundeling

van krachten, samenwerking en een omvangrijke inzet van arbeidskrachten en

de beschikbaarheid van voldoende materÍële middelen op een beperkt aantal
projecten lijkt gewenst. Zulke ontwikkelingen zulIen deels voort moeten

komen uit heroriëntaties op de instituten zelf. DaarnaasE zal er additio-
nele financiering voor nodig zijn. Orndat succes niet op voorhand verzekerd

is, moeten er ook voldoende keuzemomenten ingebouwd worden om programma's

te wij zígen of zelfs geheel te stoppen. De stuurgroep zou hierbij een ro1

kunnen spelen.

ToE slot wil de Stuurgroep nog eens benadrukken dat het welslagen van

agrÍfieatie ook sterk afhangt van de vijze waarop het een en ander wordt

georganiseerd. Duidelijke programma's, een goed projectmanagement, een

goede afstemmÍng op ander onderzoek, een gedegen projectevaluatie en ook

voldoende financiële middelen om het raderwerk te kunnen smeren op die
plaatsen waar dat nodig is, zijn onontbeerlíjk. Wat dat laatste betreft kan

niet worden volstaan met enkele miljoenen.
A1s de landbouw zelf een substantiéle bijdrage wil leveren tot enig succes

op het gebied van agrificatÍe, dan zaL zíj, evenals haar industriële
partners, fors moeten investeren. In de industrie hebben met betrekking tot
een aantal Èhema's reeds forse investeringen plaatsgevonden. Naar de mening

van de Stuurgroep Ís een additionele geldsEroom van ca 5 rniljoen per jaar
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gedurende in eerste instantie een vijftal jaren nodig. Voor het welslagen

van een progranna moeÈ rekening gehouden worden met een kritische rnassa van

10 à 20 onderzoekers. Op basis van dit uitgangspunt en een subsidieper-

centage van in principe 50t zort een beperkt aantal programma's (4 à 5)

kunnen worden gefinancierd. Daarnaast acht de stuurgroep heC gewenst

jaarlijks ruimte te reserveren voor het laten verrichten van enkele

haalbaarheidsstudies. Van de deelnemende onderzoekinstellingen wordt een

substantiële bijdrage verwacht. In principe wordt uitgegaan van 50t; in
bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

De Stuurgroep heeft er in het actieprogramma voor gekozen de financiële
middelen op dit moment nog niet in detail toe te delen aan specifieke
programma's. In het actieprogranma worden wel een aantal voorstellen gedaan

met betrekking tot thema's die voor een prograrrmatische aanpak in aanmer-

king komen. Verder worden enkele voorstellen voor haalbaarheidsstudies
gedaan. Het is niet uiEgesloten dat deze studies leiden tot interessante
pro granaavoors te11en.

Een verdere concretisering van deze thema's in programma's is echter pas

zinvol als er ook enig inzichc is in de omvang van de financiële ruimte.
Bij de concretisering van de prograuuna's is het van groot belang de

organisatorische aspecten van een programma goed te regelen"
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3. THEMA'S MET PERSPECTIEF VOOR AGRIFICATÏE

0p de eerste vergadering van de Stuurgroep Agrificatie zíjn een vijftal
gebieden gedefinÍeerd, die voor agrificatie in aanmerking kwamen. Deze

gebieden zijn vezels, o1iën en vetten, koolhydraten, veevoedergrondstoffen

en biomassa voor energie. Voor elk van deze gebieden is een werkgroep van

deskundigen samengesEeld onder voorzitterschap van een lid van de SEuur-

groep, díe tot taak kreeg kansrÍjke mogelijkheden voor agrificatie op te

sporen. Iedere werkgroep heeft dat op haar eigen wij ze gedaan. De resulta-
ten hiervan zijn in afzonderlijke bijlagen opgenomen.

In dÍt hoofdstuk komen alleen die resultaten en bevindingen van de \{erk-

groepen aan de orde die door de werkgroepen aan de Stuurgroep zijn gemeld.

Voor elk thema is getracht het belang aan Le geven. Tevens is in tabel 1

(pag. 2l) samengevat hoe de diverse thema's scoren op de aspecten die in
hoofdstuk 2 zi,jn behandeld. In hoofdstuk 4 wordt uit deze Ehema's een

selectie gemaakt en aangegeven welke acties per thema gewenst zíjn.

3.1. Vezels

De werkgroep vezels heeft drie afzetmarkten centraal gesteld. Dit zÍjn de

markten voor papier, voor texEiel en voor bouw- en composietmaterialen.

Geconstateerd werd dat op de eerste twee terreinen reeds een aantal
aktiviteiten gaande zijr, en dat het derde terrein braak ligt. De voorstel-
len en suggesties van de werkgroep sluiten hierbij aan.

papier
De werkgroep acht het niet oppertuun het vele goede werk over te doen, dat
Een behoeve v€rl een hennep progra,uraa is verrÍctrt. Dr.lÍdelÍjk Ís voor ha.er

dat de afzex van agrarische grondstoffen voor de produktie van papier goede

perspectieven biedt als aan kwaliteits-, continuïteits- en prijs/performan-
ce-eisen kan worden voldaan. De industrie blijkt niet mets een urgent
grondstoffen probleem te zLluxen. Recente ontwikkelingen met betrekking tot
milieuvrÍendelijker pulptechnieken en de minder goede vooruitzichÈen van de

houtvoorziening op wat langere termijn, vormen toch een voldoende prikkel
om deze optie levensvatbaar te maken. Het gaaX om een omvangrijke markt

waarvoor hennep een geschikte grondstof lijkt te zijn. Het verdient echter
aanbeveling Ín de loop van het programrna ook stro, riet, olifantegras en

hout als potentiële grondstof bron te onderzoeken. Bij de industrie bestaat
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groce belangstelling voor inlands geteeld hout, omdat dat rechtstreeks
gebruiken is in bestaande processen.

textiel
Natuurlijke vezels hebben zich ook na de opkomst van synthetische vezels

goed op de textielmarkt weten te handhaven. Een aantal gunstige eigen-
schappen van natuurlijke vezels zLjn moeilijk na te bootsen. De kans

bestaat zelfs dat natuurlijke vezels hun positie kunnen versterken. Dit is
uiteraard afhankelijk van consumenten$rensen en -voorkeuren.

Vlas is het enige gevras dat in dit verband voor Nederland interessant is.
In ons land is in alle schakels van de produktíekolom veel expertise
aanwezLg. In hoeverre het gebruik van vlas in'textiel kan toenemen is
echter nog onbekend. Door het LEI is een onderzoek verrieht naar de

afzeEperspectí.even van vlas, zowel op de texËielmarkt als op andere

markten. De resultaten worden rond aprÍl bekend gemaakt. Op basis hiervan
kan worden besloten welke acties gerlenst zíjn.

Bouw- en composiet-materialen
0p de markt voor bouw- en composiet-materialen zijn enkele interessante
ontwikkelingen gaande, die het gebruik van agrarische grondstoffen zouden

kunnen stimuleren. De toepassing van asbest, dat wordt gebruikt in allerlei
bouwmaterialen en composieten, wordt uit milieu-overwegingen steeds meer

aan banden gelegd. Daarnaast worden er allerlei nieuwe composiet-materialen
ontwikkeld voor zeer uiteenlopende toepassingen. Hierbij kan onder andere

gedacht worden aan het gebruik van natuurlijke vezels - in illaats van

bijvoorbeeld glasvezels of i,jzer - ter versteviging 
. 
van respectievelijk

plastics en beton. Naar zich Laax aanzien ligt hier een omvangrijke markt
voor een aantal ln kwalitelt zeet verschillende grondstoffen uitr de

landbouw.

De werkgroep geeft aan deze toepassing een hoge prioriteit. Om op de

mogelijkheden meer in detail zíchx te krijgen heeft de werkgroep opdracht
gegeven tot een perspectieven-studie naar de markE voor en het gebruik van

agrarische grondstoffen in deze materialen. De resultaten van deze studie
zijn begin 1990 bekend.
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3.2 01iën en vetten

De werkgroep oliën en vetten heeft de thema's smeermiddelen, was- en

reinigingsmiddelen en coaEings a1s de meest kansrijke gebieden voor

agrificatíe aangemerkt.

Onderzoekprogramma' s in voorbereÍding
De eerdergenoemde dríe thema's zljn ook a1s de meest kansrijke aangevrezen

in het Nationale Oliën en Vetten programma en in het door Nederland in het
kader van ECI-AïR ingediende VOICI-progranma. Het vo.orgestelde onderzoek

richt zich vooral op de benutting van nieuwe gevrassen. In hoeverre deze

geÍrassen onder Nederlandse omstandigheden kunnen groeien is nog onvoldoende

bekend.

De perspectieven lijken echter gunstig. De werkgroep ondersteunt dan ook de

reeds ondernomen acties en wi1 hÍerop zoveel mogelijk aansluiten.

In Nederland geteelde cultuurgewassen

Veredeling en aanpassing van in Nederland geteelde kleine cultuurger^Tassen

verdient meer aandacht. De betrokken gewassen bieden goede perspectieven en

kunnen over heE algemeen relatief gemakkelijk worden gemanipuleerd. Van de

cultuurgewassen die hiervoor in aarunerking komen zijn karwij, vlas en

koolzaad de meest int.eressante.

Het gebruik van lijnolie in de voedings- en genotmiddelen en in de

coatings-industrie zou een enorme stÍmulans kunnen kríjgen door het elimi-
neren van het linoleenzuur uit de olÍe
Koolzaad blijkL in vele opzíchten een zeet goed te manipuleren ge$ras te
zijn, waarvan bijvoorbeeld erucazuur arme en erucazuur rijke varianten
bestaan, díe iedet eer.r eigen toepassingsgebied kennen. Ook kan kool-
zaadolLe een alÈernatief zijn voor dieselolie. Door het LEI wordt een

haalbaarheidsstudie verricht naar de toepassÍng van plantaardige oliën en

vetten a1s additief in dieselolÍe.

Bios]rnthese en transformatie van o1iën en vetten
De werkgroep heeft geconstateerd dat hec onderzoek in de huidige program-

ma's zich sÈerk concentreert op gerÀ/as, teelt en oogstproblematiek. Aan

winning, zuivering, bewerking en verwerking van oliën of daaruit verkregen
vetzuren wordt nauwelijks aandacht besteed. De werkgroep is van mening dat
juist hier één van de belangrijkste bottle-necks ligt van de benutting van
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oliehoudende gewassen a1s grondstof vo<.rr de industrie.
De positie van oliehoudende gewassen zou aanmerkelijk kunnen verbeteren als
er voor plantaardige oliën meer specifieke methoden beschikbaar zouden

zi'jn, die bovendien onder mildere omstandigheden (membraantechnologie)

plaatsvinden en die functÍone1e groepen inEacE zouden laten. Biologische en

biochemische transformaties zouden hiertoe de mogelijkheden kunnen bieden.

Een programma op dit terrein is dan ook zeet urgent. De belangstelling
vanuit de industrie en vanuiE de biochemische wereld is groot en er is
goede expertise in Nederland aanwezig.

Daarnaast is het voor de verdere veredeling van oliehoudende gewassen nodig

de kennis te verdiepen met betrekking tot het vetzuurmetabolisme dat van

belang is voor de biosynthese van oliën en vetten. Een prograrnma waarbij
alle onderzoekers in dit veld worden betrokken is wenselijk. Het onderzoek

zou zLch met name moeten richten op de Eeelt en veredeling van koolzaad,

karwij en vlas voor industrieel gebruik.

3.3. Koolhvdraten

Gezien het beschikbare tijdsbestek en de beschikbare middelen heeft de

Iíerkgroep Koolhydraten nÍet geprobeerd om een compleet overzicht van de

mogelijkheden van koolhydraten op te stellen. De werkgroep heeft bij haar

keuze van perspectiefvolle thema's aansluitíng gezocht bij de selectie van

thema's binnen het lOP-Koolhydraten en gebruik gemaakt van de vele reeds

eerder verrichte studies en inventarisaties. Op basis hiervan wèrd aan de

volgende tr'ree thema's hoge prioriteit gegeven: afbreekbare plastics en

(katalytische) oxidatie van koolhydraten.

Met betrekking ÈoL de teelc van koolhydraathoudende gewassen verwacht de

stuurgroep dat uit milieu-overwegingen gewassen met bovengronds groeiende

opslagorganen (o.m. zaden) de voorkeur verdienen boven ondergronds groeien-

de (o.m. knollen en wortels). Bovendien dient de veredeling zich te richten
op een betere verwerkbaarheid. Een gemakkelijker ontsluiting en benutting
van het gehele geuras zijn hierbij sleutel-elementen.
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Afbreekbare plastics
Over de afbreekbaarheid van plastics is de laatste jaren steeds meer

discussie ontstaan. In de USA is zelfs regelgeving op komst om de schade-

lijke milieu-consequenties van plastics te beperken. RecenLe problemen rond

de verbranding van PVC maakt ook de discussie in Nederland steeds luíder.
Er is echter nog een grote onduidelijkheid over een aanÈal zeer relevante

vragen. Orn hier antwoord op te krijgen is door Chem Systems ïnternational
Ltd een studie uitgevoerd "Biodegradable plastics: future trends in Western

Europe and uhe USA". De vraagstelling werd door de werkgroep geformuleerd.

In de studie worden gegevens verstrekt over 
. 
het plastíc verbruik, de

methoden van afvalverwerkí"ng, de weÈgeving en de technieken en. de kosten

voor de produktie van afbreekbare plastics. Verder komen de marktwooruit-

zichten voor afbreekbare plastics en suggesties voor onderzoeksthema's aan

de orde.

I.Iat de marktvooruitzichten betreft komt Chem Systems tot de conclusie dat

de markt voor plastics vraaraan 5 t zetmeel is toegevoegd (gedeeltelijk
afbreekbare plastics) in llest Europa een omvang heeft van maximaal 2,6

miljoen ton per jaar, hetgeen overeenkomt met een zetmeel verbruik van

130.000 Ëon. Veel factoren maken het bovendien onwaarschijnlijk dat dic
volume ooit gehaald wordt. Tegenwerkende factoren zijn onder meer trage tot
standkoming van wetgevíng, andere typen gedeeltelÍjk afbreekbare plastics
(IIV, cheurisch) en maatschappelijk verzet tegen gedeeltelijk afbreekbare

plastics. Veel interessanter zou het zijn om op de markt te komen met 100*

afbreekbare plastics op basis van zetmeel (3 miljoen ton zetmeel). De

kostprijs van dergelíjke plastics is echter vele malen die van'de huidige
plastics.
Niet iedereen is echter deze mening toegedaan. Naar alle waarschijnlijk-
heíd lcomt er bimrerkort eetr biologísch afbreekbarè ?1astíe op de lnarkt Éie

voor ca 50t uit zetmeel bestaat. In bepaalde marktsegmenten lijken er goede

afzetmogelijkheden te liggen. Gedetailleerde informatie ontbreekt echter.
Op grond van bovenstaande factoren is de werkgroep tot de conclusie gekomen

voorlopig geen onderzoekprogramma voor te stellen voor het ontwikkelen van

afbreekbare plastics. Iíaarschijnlijk kan de ontwikkeling van afbreekbare

plastics het beste aan grote chemische industrieën worden overgelaten.

Bovendien moet geconstateerd worden dat er bij deze industrieën een grote

belangstelling bestaat voor hergebruik van plastics.
Wel acht de werkgroep het gevrenst om conform de voorstellen uít de Chem

Systems studie methoden te ontwikkelen om de afbreekbaarheid van produkten
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in de natuur te bepalen en standaards te ontwikkelen op basis waarvan de

afbreekbaarheid kan worden gedefinieerd.

(katalvtische ) Oxidatie
Er is een grote industriëIe belangstelling voor de (katalytische) oxidatie
van polyolen tot polycarboxylaten en vele andere meer geoxideerde kool-
waterstoffen van een zeer uiteenlopende ketenlengte. Polycarboxylaten
vinden bijvoorbeeld toepassing in wasmiddelen. Milieu overwegingen spelen

een belangrijke ro1 bij de ontwikkeling en toepassing van allerlei deri-
vaten en varianten van deze carboxylaten. De industrie is aangewezen op

geschikte koolhydraten (zetmeel, ee11ulose) uit de landbouw, omdat langs
(petro)chemische weg deze verbindingen nauarelijks zijn te maken.

In owerleg meE het IoP-Koblhydraten í.s een overzicht gegeven van de huidige
stand van zaken (zie verslag werkgroep: bijlage III).
Een verdere ontwikkeling van oxidatietechnologie kan leiden tot nieuwe

afzetmogelíjkheden voor de landbouw. De werkgroep acht dan ook het ontwik-
kelen van een prograuuna op dit terrei.n zinvol.

3.4. Biomassa voor energie

HeE gebruik van agrarische grondstoffen voor energÍedoeleinden heeft de

1aaÈste jaren voordurend in de belangstelling gestaan. Enkele landen hebben

belangrijke campagnes op tou\d gezet voor bioethanol (bijvoorbeeld Brazilië
en USA) of plantaardige oliën (Oostenrijk, BRD). In andere landen zíjn
geavanceerde technieken ontwikkeld met betrekking tot direkte verbranding.
Ook zijn er proeessen in ontwikkeling (o.m. gasificatie, pyrolyse) om

agrarische grondstoffen af te breken tot produkten die eveneens kunnen

aansluiten bij de bestaande petrochemie en brandstofvoorziening. Economi-

sche redenen beperken tot nu Eoe veelal de toepassingsmogelijkheden.
Milieuoverwegingen en noodzakelijke bijstellingen van de EG-Iandbouw

politiek zouden echter belangrijke drijfveren kunnen zLjn om agrarische
grondstoffen te benutten voor de energiewinning.

Bio-ethanol en plantaardiee olie als motorbrandstof
In politieke kringen in de EG en ook in Nederland heeft de discussie zich
met name geeoncentreerd op het gebruik van bio-ethanol gewonnen uit
agrarische produkten voor bijmenging in benzine en diesel of als vervanger
van fossiele brandstof. Daarnaast is er belangstelling voor dieselolie
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additieven en vervanging van dÍeselolie door plantaardige olie. Ook de

industrie is geinteresseerd in energie van planÈaardige oorsprong om de

milieuverontreiniging door fossiele brandstoffen terug te dringen.

Er is inniddels veel geschreven over de verschíllende aspecten die aan het

gebruik van bio-ethanol en plantaardige olie voor deze toepassingen zitten.
Dit werk behoeft dan ook niet geheel over te worden gedaan. Niettemin

constateert de werkgroep echter dat er nog steeds onenigheid bestaaL over

de interpretatie van de beschíkbare gegevens met betrekking tot het

economisch rendernent, het energierendement en de beperking van milieu-
vervuiling door het gebruik van bio-brandstoffen. De werkgroep buigt zich
hierbij ook over de vraag of het EG-budget dat nu elders in ondersteunende

maatregelen wordt aangewend, efficiënter zou kunnen worden ingezeiu voor de

realisering van bovengenoemde toepassingen.

De werkgroep heeft een drietal specifieke subwerkgroepen gevormd, die deze

onderwerpen (economie, energierendement en milieu) bestuderen. Elke

subwerkgroep bestaat uit deskundigen op daE terrein. Begin 1990 hopen de

werkgroepen hun activíteiten af te sluiten.
0p grond van deze evaluaties wil de werkgroep met aanbevelingen komen met

betrekking tot de haalbaarheid en wenselijkheid van bio-ethanol als
vervanging lr:, en toevoeging aan benzine en het gebruik van plantaardige
olie a1s brandstof voor dieselmotoren.

3. 5. Veevoedersrondstoffen

Hoewel veevoedergrondstoffen geen specifiek agrificatiethema vorflren, heeft
de Stuurgroep Agrificatie zíc}:. aanvankelijk ook bezig gehouden met vee-

voedergrondstoffen. Het belangrijkste argument hiervoor was gelegen in het
eng.r$e bela,ng dat de v€€v€€der voorziem.í.ng heeft voor de geh€l€ Nederlendee

landbouw. De werkgroep, die deze problematiek heeft bestudeerd, is echter
tot de conclusie gekomen dat op diÈ terrein, ook in NRlO-verband, reeds

voldoende activiteiten worden ondernomen. Additrionele overlegstructuren en

onderzoekprogrannma's zijn nieË gewenst.

1 6 Mí I í errperí ehte aori f i e,ati ethema' s

Tn deze paragraaf wordt aandacht geschonken aan een aantal thema's die niet
of minder uitvoerig in het voorgaande ter sprake zijn gekomen. Deze thema's

hebben alle gemeen dat er naast marktoverwegingen belangrijke milieuover-
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\^regingen zijr. om aan deze mogelijkheden van agrificatie aandacht
besteden. In dit verband kan vermeld worden dat voor karwij inmiddels
onderzoekprogramma is opgezeE, waarbij het vooral gaat om de winning
toepassing van carvon als kiemremmingsmiddel.

Mi 1 ieuvr iende 1 i j ke p 1 anÈaardi ge eev,rasbe s chermin gsmidde 1 en

In de landbouw worden gewasbeschermingsrniddelen toegepast die een schade-

lijk effect hebben op het milieu. Daarom wordt er naarstig gezocht naar
milieuvriendelijker alternatieven. Enkele voorbeelden zLjn thiofenen,
pyrrolizidine alkaloiden en pyrethrinen. Een belangrijke vraag is of dit
onderzoek nog ondersteuning behoeft, omdat een aantal industrieën reeds in
een vergevorderd staditrm zijn meÈ betrekking Lot bovenstaande middelen. In
hoeverre er binnen andere programma's en gremia aan soortgelijke middelen
uit planten wordt gewerkt is ons onbekend. Een inventarisatie van mogelijk-
heden en van bestaande aktiviteiten is noodzakelijk. Daarnaast lijkt een

haalbaarheidsstudie zeer gewenst, waarin voortbrenging in de plant zeLf
wordt afgewogen tegen voortbrenging door celcultures.

Slow release orodukten
Het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen is in de landbouw
veel hoger dan strikt noodzakelijk is. Veel van deze stoffen gaan op de een

of andere wijze verloren voordaÈ ze hun uitwerking op de plant hebben

gehad. Een van de beste mogelijkheden om de milieuverwuiling, die hiervan
het gevolg is te bestrijden, is deze stoffen gedoseerd vrÍj te laten komen

in zogenaamde slow release produkten. Dit kan bijvoorbeeld door de werkzame

stoffen op te sluíten in cyclodextrines en maltodextrines. Uit aardappel-
zetmeel kunnen allerlei varianten van deze verbindingen worden ontwikkeld.
De poEentiële marktomvang is enorm.

Ook in de medische en chemische wereld bestaat grote belangstelling voor
slow release produkten.

Afbreekbare smeermiddelen

Afbreekbare smeermiddelen genieten op dit moment in vele landen een groce
politieke belangstelling. In enkele landen zoaLs Zwitserland en BRD, is men

reeds tot verbodsbepalingen over gegaan voor niet-afbreekbare smeermiddelen

die in direkt contact komen met de omgeving (buitenboordmoÈoren, ket-
tingzagen, apparaten i-n de voedingsmiddelenindustrie). Natuurlijke oliën en

vetten kunnen in technisch opzicht de niet afbreekbare synthet.ische en

te
een

en
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minerale smeermiddelen goed vervangen. De prijsverschillen zijn echter nog

aanzÍenIijk. Door menging en modificaties van natuurlijke oliën en vetten
kunnen de eigenschappen van natuurlijke smeermiddelen verder worden

verbeterd en kunnen deze smeermiddelen voor andere toepassingen geschikt
worden gemaakt. Afbreekbare smeermiddelen vormen een onderdeel van het bij
de EG in het kader van de ECLAIR-regeling ingediende V0ICI-programÍna en hetr

Nationale Oliën- en Vetten-progranma.

Een speciaal programÍna op dit thema is alleen ge\renst als deze programma's

of één van beide geen doorgang zouden vinden. Herformulering en een nieuwe

afsternmÍng zíjn dan noodzakelijk. Daarnaast is ondersteuning van de teelt
om voldoende monster-materiaal te verkrijgen voor opschalings- en coulmer-

cië1e tests van groot belang.

3.7. Overzicht van belaneriike asDecEen Der thema

In bijgaande tabel wordt een overzicht gepresenteerd van de mate $raarin de

híervoor vermelde thema's scoren op de aspecten die in hoofdstuk 2 zLjn
vermeld. Gezien de aard van sommÍge Ehema's was het niet mogelíjk voor elk
thema de tabel volledig in te wullen. De tabel is niet geschikt om een

Prioriteitsvolgorde vast te stellen tussen de thema's. De tabel kan dan ook

het beste gezien worden als een globale samenvatting van de argrrnenten die
in de werkgroepen een rol hebben gespeeld bij de keuze van het betreffende
thema.
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Tabel 1: Argr:menten voor de keuze van thema's

àPr,@- milÍan- bescaad irdrstr'i- besEatrde s.Elte bestaad traalhar-
Iijltteden rrcctè1gr serErrer- el-e rsssr prcdfcie- grei- crÉlzoel<- teíd

ldrgs- bdsd leEI o$Erg prcgama belsd
rretörd tto,gaiÍjk in }Ëder-

Ltrd

rprels
pryíc r+ - ja ja ree +(+) ja rEe

vlas: uciel + F&ei- ja (ad:. ja + ree ínuit\De-
Elijk rírg

vlas: aÉrc
beÉsirgm +(+) + ínvorÍirg ree rEe + ree rEe

bcr-ur- sr coposieE-
nBrerÍal-sr l+ + lte rEe rEe {-+ ree ín uit\De-

13Íg

olÍàr enrretEr
sreernirbkr ++ {+ ja ja ja {+ inrrcoöe- ree

reidirg
èeryEËÍa + ++ ja gFeel- ja ? inrrcröe- ree

Efijk rcidÍrg
cofrÍrBs + ++ ja ja ja ? in vcorbe- rEe

reidirg
biologís&dffiseE

trrsftnu*ie + ? rTE? mbrced ? rEe Fèel- rEe
cl-ijk

reaumetàoli.sre n.v.t. ? ree rEe rlv.t. rLv.t. rEe ree

loolhiacatgr
afuredöre plastics + -{+ IEe ja ree ? ree tegr§trij-' dÍs

beridlgl
(tcaa.) o<iaatÍe ++ + ja/rc gseef- ree ? ? rEe

(aft. ba.)Eríik

bicÍrEssa sg€ie
bio-,etlspl {+ + ja ja ja {+ ird:stíe gEèel-

Elajk
plaeartig o1ÍËn {+ + ja ja ? * ird§EÍe in uit\De-

]:rg

dirercsr
UsUjairgrniAeier + {+ ? ia ree? + ja? ree

sf§{ rcf,eae pnodiOm + 1+ ? ia ja + irxl§Eie ree ?
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4 . ACTIEPROGRA},IMA AGRIFICATIE

Mede op grond van de rapporten uit de werkgroepen (zie bij lagen) is de

stuurgroep tot de conclusie gekomen dat er voor agrificatie een aantal

interessanEe mogelijkheden bestaat. 0m deze mogelijkheden verder te

ontwikkelen acht de stuurgroep het noodzakelijk dat er additionele middelen

beschikbaar worden gesteld voor een actieprogramma agrificatie. ZLj denkt

hierbij aan een bedrag van f 5 miljoen per jaat gedurende een vijftal
jaren. Van de deelnemers aan het agrifieatieprogramma wordt ook een eigen

bijdrage verwacht; deze bijdrage zou kunnen oplopen tot 50t

Voor het opzetten van een additÍoneel actieprogramma agrificatie zijn ook

enkele algemene argumenten aan te voeren. De belangrijkste zijn:
- De middelen die thans voor agrificatiedoeleinden worden aangewend zi,jn

ontoereikend om op een aantaL zeer relevanE geachte terreinen voldoende

voortgang te kunnen boeken.

- Uit concurrentie-overwegingen kan de landbouw in Nederland ook met

betrekkÍng tot agrificatie niet achterblijven bij andere EG-landen.

- De landbouw is alleen een serieuze partner voor de in agrificatie
gernteresseerde industrie als zij voldoende middelen wil inzetten.

- Het ontwikkelen van programma's en het tot sEand komen van samenwerkings-

verbanden wordt aanzienlijk vereenvoudigd door de beschikbaarheid v a n

rniddelen voor goede programma's.

Het agrificatieprogramÍna dient vooral gerieht te worden op thema's die nu

nog niet of slechts in losse projecten worden onderzocht. Hierbij gaat de

aandacht vooral uit naar programma's in de oriënterende en in de ontwik-

kelíngsfase. De eerstgenoemde fase is van belang orndat de landbouw hier
zelf het voortouw zaL moeten nemen, omdat de industrie in vele gevallen
slechts zijdelings is gernteresseerd in agrarisehe grondstoffen. In de

ontwikkelingsfase gaat het vooral om produktontwikkeling en opschaling tot
pilotplant-nÍveau. In deze fase moeE goed georganiseerd en gecoördineerd

onderzoek vanuit de landbouw gekoppeld worden aan de ontwikkeling van

produkuen door de industrie.

Het belangrijkste onderdeel van het actieprograrnma is heÈ opzeEten en

uitvoeren van enkele onderzoekprogramma's op door de stuurgroep geselec-

teerde therna's. Daarnaast dient er ruimte gereserveerd te worden voor het
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verrichten van haalbaarheidsstudies, hetzij ter ondersteuning van de

onderzoekprogramma's, hetzij ter voorbereiding van nÍeuwe acties. De

stuurgroep doeE enkele voorstellen voor op korte termijn te verrichten
haalbaarheidsstudies. Verder doet de stuurgroep enkele aanbevelingen met

betrekking tot bestaande programma' s.

Programma's

De stuurgroep heeft vier thema's geselecteerd die zíj bij voldoende
ondersteuning kansrijk acht. Verwacht wordt dat deze thema's effectief
kunnen bijdragen aan het verder ontwikkelen van agrificatie. Bij de keuze

van de thema's heeft de stuurgroep zich in belangrijke mate laten leiden
door de voorstellen uit de werkgroepen. Verder heeft zíj nadrukkelijk
aansluiting gezocht bij elders ontwikkelde ideeën en initiatieven.
De gekozen thema's zijn:
- (katalytische) oxidatie van koolhydraten;
- biosynthese en transformatÍe van o1iën en vetten;
- toepassÍng van natuurlijke vezels in bouw- en composiet-materialen;
- vorming slow release produkten uit zetmeel(derivaten).

Voor deze vier tshema's zou een onderzoek- en innovatieprogranma ontwikkeld.
moeten worden. Voor sommige thema's is meer fundamenteel onderzoek nodig
dan voor andere. De ontwikkeling van de programma's dient te geschieden
door deskundigen uit industrie en onderzoekinstellingen. De programma,s
dienen niet alleen in Ee gaan op het biologisch en technologisch onderzoek,
maar ook aan te geven welk economisch en marktkundig onderzoek gewenst is.

Voor het succesvol ontwikkelen en'uitvoeren van deze programma,s zijn
bov,endien d"e volgende punten van belang:
- De programma's dienen tot stand te komen op basis van sameil{rerking tussen

indusÈrie, landbouwbedrij fsleven en onderzoekinstellÍngen.
- Per progral[ma dient een coördinator aangesteld te worden die verantwoor-

delijk is voor de uitvoering, afstemming en tijdige afronding van het
prograrufla.

Haalbaarhe ids s tudie s

Voor een aantal thema's moeten haalbaarheidsstudies uitwij zen of het zinvol
is om er aparte programma's voor te ontwikkelen. De werkgroepen hebben

hiervoor een aantal aanbevelingen gedaan.
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Ook in latere stadia van de uitvoering van bestaande programma's kan er
behoefte zíjn aan nieuwe haalbaarheidsstudies. Deze haalbaarheidsstudies
kunnen zowel de industriële kant als de landbouwkant betreffen.

De Stuurgroep stelt voor op korte Eermijn haalbaarheidsstudies te laten
verrichten voor:
- Het gebruik van vlas voor andere doeleinden dan textiel. Voorlopige

resultaten uiE een studie van het LEI wijzen uit dat er Ínteressante
mogelijkheden zijn in andere toepassingen dan textiel.

- Het gebruik van riet, olifantegras en hout in papier en ander vezel-
materiaal en de positie van deze teelten in het bouwplan van d.e Neder-

landse boer. Deze studie sluit aan op reeds bestaandè programma's.

- Bio-ethanol aIs additief in benzine, tenzij de Werkgroep Biomassa ten
behoeve van Energie tot andere conclusies komE.

- Milieuvriendelijke plantaardÍge gewasbeschermingsmiddelen.

Bestaande programma's

iíat de bestaande programma's betreft merkt de stuurgroep het volgende op.

Zij is van mening dat het hennep-programma onverkort uitgevoerd moet

worden, maar dat in de loop der tijd ook geëvalueerd moet worden of andere

grondstoffen of elders ontwikkelde processen betere of slechtere resultaten
geven ten opzichte van het gestelde doel (zie haalbaarheidsstudies).
Ook de ontwikkeling van nÍeuwe toepassÍngen van karwíjolie (carvon) lijkt
beloftes in te houden. Met betrekking tot de technische kant biedt het
bestaande prograrma voldoende mogelijkheden. Er zal echter ue zijner tijd
ook een gedegen economische afweging dienen plaats te vinden.
De Stuurgroep is ook van mening dat het Nationale O1iën en Vetten prograilma

volledig uitgevoerd moet worden. Indien het VOICï-programma met betrekking
tot oliën en vetten, dat bij de EG in het kader van de ECLAIR-regelÍng is
ingediend, niet wordt gehonoreerd, verdient het aanbeveling beide program-

ma's zo mogelijk in elkaar te schuiven en in het kader van het agrificatie
actíeprogranma te ondersteunen.
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5. SAMENVATTÏNG

Het onderhavige rapport geeft de bevindi-ngen, conclusies en aanbevelingen

van de Stuurgroep Agrificatie vreer. Een vijftal werkgroepen heeft in
opdracht van de Stuurgroep kansrijke agrificatíeÈhema's aangedragen. De

Stuurgroep heeft deze aanbevelingen grotendeels overgenomen.

De stuurgroep is van meníng dat het voor het ontwíkkelen van agrificatie
zinvol is om voor een aantal thema's additionele financiering van voldoende

omvang ter beschikking te stellen. De Stuurgroep dringt aan op een principe
besluit hierover. ZLJ denkt hierbij aan een bedrag van f 5 miljoen per jaar
gedurende 5 jaar. Hiermee zouden enkele, b.v. vier, prograrnma's additioneel
kunnen qrorden gefinancierd en enkele haalbaarheidsstudies per jaar kunnen

worden verricht. Bij de opzet en uiËvoering van programma's moet veel
aandacht besteed worden aan een efficiënte en deskundige organisatie ervan.

Met betrekking tot kansrijke agrificatiemogelijkheden worden de volgende

voorstellen gedaan:

OntwÍkkelen van programma's vo.or:

- (katalytische) Oxidatie van koolhydraren.
- Biosynthese en transformatie van oliën en vetten.
- Toepassing van natuurlijke vezels in bouw- en composÍet-materialen.
- Vorming slow release produkten uit zetmeel(derivaten).

Haalbaarheidsstudies voor :

- Het gebruik van vlas voor andere doeleinden dan textiel.
- Hct gebruik van ri€t, olifantegras en hout in papier èrr andet rrezel-

materiaal en de posÍtie van deze teelt.en in het bouwplan van de N e d e r -

landse boer.
- Bio-ethanol als additief in benzine (afhankelijk van conclusies Werkgroep

Biomassa ten behoeve van Energie).
- Milieuvriendelijke plantaardige gewasbeschermingsmiddelen.



?.6,

Bestaande oroerama's en oroieeten
De §tu.r*rgnoep oadersteunt de Ëe§Éaaode progrm's '.lroCIr heoinep, karutl
(,c,smn) en ulfën en vetten. Àls het'\m.leï-progrsmra nÍeL dso :de E§ sotrdt
gehonoreeafu ao,uóen rmar mogel,iJk, o.rrder.dÉl,a'a moetëfi tro.r.d.em o[]gër]omara tu, het
§gaÍ;aaale ö11è_a: ea lettea-F,rograanla en *ell,íoht aédÍ,tloaeëI moeten worden

o:nderst'lermd."



bíJlage I

hoofdproduktschap voor akkerbouwprodukten

produktschap voor aardappelen

produktschap voor granen, zaden en peulvruchten

produktschap voor landbouwzaaizaden

produktscha p voor veevoeder

Ilerkgroep vezels aan de §tuurgroep Agrificatie van de NRI,O

verkzaaoheden en aanbevelingen

stadhoudersplantsoen 1 2

postbus 29739
2502 LS 's-gravenhage
telefoon 070-708 708
telegram hovakker-haag
telefax 070-461 400
telex 32579 hova nl

Notitie van de

Yerslag van de

Ir. H.O.G. Boerma
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten

's-Gravenhage. 3 oktober 1989
Ref. : HB/Ro.





1. Inleiding en s€uDenvatting

De werkgroep vezels (voor samenstelling zie bijlage) is vijf keer bijeen ge-
weest. De eerste twee besprekingen hadden tot doel een eerste verkenning van
het onderwerp, waarvoor door de Stuurgroep een aanzet was gegeven en een ad-
vies aan de Stuurgroep over een actieplan.
Het advies, dat begi.n februari werd verstrekL is integraal weergegeven onder
punt 2 van deze not.itie.

Uitgangspunt van de werkgroep is geweest om op basis van de kennis in eigen
kring een overzicht te fabriceren van de produktiemogelijkheden van diverse
vezelhoudende gewassen in Nederland en de afzetrichtingen van eindprodukten
die hieruit mogeiijk te vervaardigen zijn.
Met behulp van diverse, teeltt.echnische, technologische en economische crite-
ri-a zijn de gevrassen en afzetrichtingen in volgorde van potentiëIe relevantie
gerangschikt in drie groepen:
l. hennep
2. vlas
3. riet(achti.gen) , houtgewassen en stro.

In de derae en volgende vergaderingen zijn de onderwerpen nader uitgewerkt.
Voor hennep is het gecombineerde projekr ondersteund dat het Ministerie van
L. & V. heeft geaccepteerd en dat gericht is op de produktie van papier.
De werkgroep heeft aangedrongen op een krachtig management van het hennepPro-
jekt. Voor wat vlas betreft doet he[ L.E.I. een marktstudie die eind I9B9 moet
ztjn afgerond. De werkgroep verwacht dat. de conclusies uit deze studíe van
belang kunnen zijn voor de vlassector; een sector overigens waarvan de omvang
thans wordt bepaald door beperkte afzetmogel-ijkheden op de textielmarkt, met
name in de (duurdere) kleding.

In het kader van het L.E.I. vlasmarkt onderzoek is een Iijst met alternatieve
afzetrichtingen samengesteld. Veel hiervan kan worden gerangschikt onder het
begrip composi-eten.
De werkgroep acht het wenseiijk een onderzoek te Iaten verrichten (door Chem.

Systems) naar de potentië1e mogelijkheden van vezels uit plantaardig materiaal
in composietmaterialen. Potentiële vezelgewassen zijn hier hennep, vlas, mis-
canthus en stro.

Hiscanthus sinensis "gigant,eus" (ook aangeduid met 0lifantegras) is reeds on-
derwerp van (partikuliere) studie geweest bij de H.O.M., T.N.0. en de L.U.,
afd. Bosbouwtechniek. De werkgroep adviseert het. L.E.1. om miscanthus mee te
nemen in het kader van de milieuvriendelijke agrificatie. Een oproep om tech-
nologisch onderzoek naar de geschiktheid van mlscanthus voor de papierfabrica-
ge blijft in weerwil van mogelijke perspectieven achterwege uit vrees van de

werkgroep voor doorkruising van het hennepproject.



Ter zake van de houtteelt in Nederland heeft de werkgroep contact gelegd met
de Sticht.ing Bos en Hout. Eventuele voorstellen voor aktie moeten nog volgen.

Stro heeft voor papierfabricage in Nederland geen perspectief zonder een nieu-
we milieuvriendelijke technologie. Stro wordt wel meegenomen in de studie in-
zake de composietenmarkt.

0fschoon miscanthus en andere riet,achtigen niet geschikt zijn als roulatiege-
was in het. bouwplan op akkerbouwbedrijven omdat het meerjarige teelten zijn
(1 i0 jaar) acht de werkgroep aandacht voor deze gewassen gewenst,. In het ka-
der van braaklegging en voor andere gronden dan waarop in Nederland akkerbouw
plaatsvindt kunnen deze gewassen interessante alternatieven vormen miLs er
afzetmógelijkheden zíjn. Aldus huldigt de werkgroep een ruime interpretatie
van agrificaEie. Het gaat om alle afzetmogelijkheden van grondstoffen die in
Nederland geproduceerd kunnen worden. Het is onjuist om alternat,ieven te
schrappen voordat, een zorgvuldige afweging heeft plaaEsgevonden van alle com-
binaties van technologieën en economische haalbaarheid van produktie en ver-
werking.

2. Tussent,ijdse aanbevelingen aan de St'uurgroep

Begin februari heeft de werkgroep middels de onderstaande tekst zíjn bevindin-
g,en en conclusies kenbaar gemaakt aan de stuurgroeP'

t . Produkt ie

Overwogen zijn de volgende potentiële vezelhoudende Setassen:

vlas
kaLoen
henne p
tarwe stro
riet
r ietachL igen ( bamboe )

kena f
Brassen
esparto
naaldhout (fijnsPar)
Loofhour ( popu I ier )

eucalvpLus.

Diertijke vezels, zoals bon[, wol en haar zijn buiten beschouwing gelaten om-

dat grondgebonrienproduktie aIs thema centraal i-s gesteld'

I I. l{arkten

Overwogen zi jn de "'olgende eindprodukten/afzetrichtingen:

I. rexLielindustrie (garens) voor kleding, wandbekleding, huishoudlinnen,
touw, non wovens, e.d.

l. papierindustric
ka r Lon
papier
soec i a I t i,'s



3. bouwmaterialen
vezelplaat
spaanp I aa t
wapening ín comp<.rsieLen
dakbedekking
zaaghout.

Itt. ProdukLie

War- betreft de teelcmogetijkheden, de opbrengstpotentie en de verwerkingsmoge-
I i jkheden heeft de werkgroep BeIracht vanuit de kennis in eigen kring de voi-
gendc kriteria Le hanteren:

i. Clrondstof
- is de teeLt mogeiijk in Nederland;
- komt de teelt thans voor in Nederland.

l. Opbrengst per laar
- wat brengt het gewas op in kg per ha per jaar;
- waL is de samensteiling van het LignoceLluiose complex;
- waL is de lengterdoorsnede verhoudi-ng van de elemenraire vezels;
- i s er bi jprodukt van betekenis.

l. Oogstmethoden
- is er een oogsttechniek;
- vindt de oogst plaats in het .j aar van ínzaaii pLant;
- is meer dan één oogst mogelijk;
- is de eerste oogst pas na I0 jaar of later.

L. ProcestechnoLogie
- ztjn er aBro-refinery processen beschikbaar;
- bestaan er technotogieën op praktijkschaal;
- zijn deze in onderzoek;
- is er een afvalwater probleem;
- bestaat er een toepasbare techniek voor mechanische scheiding van vezei-

f rac L ies ;

- is deze kleinschaiig (ambachtelijk) of grootschaLig (industrieel );
- is er in Nederland verdere verwerking van de Iange vezelFracrie;
- idem van de korte vezeIfractie;
- is dit in onderzoek;
- is er pulpprocessing, zo ja op praktijk- of Laboratoriumschaal.

i. Economische randvoorwaarden
- beschikbaarheid van concurrerende grondstoffen en halftabrikaren.

lV. Conclusies

l-)c wr-.rkBroep acht verdere aandacht gerechtvaardigd voor:

I . hennep
l. vlas
I. rir:r-(achLigen), houtgewassen en sLro.

K;rtr.li-.n, kenaf en eucalypt-us z-ijn (voorlopig?) niet inIeressant in Nederlandse
klinraatornstandigheden. \r.w.b. kenaf bli jkt bovendien het onderzoek in de \/.S.
tí' st;rBneren. Aanbevolen wordL over L à i laar kenaf opnieuw te beoordelen als
,.'(':-.o I vr)rrr clr' ( pap ier ) indrrstr ie. Llras is vo lgens de werkgroep t,e beschouwon
;rls t.r:n inr'í f icicntcr vezcLproduccrt:nd gcwas cian sLr^ err rie[.

ad.l Het hennepproject, dat thans in wording is in Wageningen verdient onder-
steuning,. Sterke punLen hierb i1 zrjn de samenwerking tussen L.U. en

l.B.V.t,.(A.T.O.), en de afsluiting van de voorbereidende fase, waarvan



eind januari het eindverslag is gepresenteerd door de stuurgroep
participeerden het Ministerie van Landbouw en Visserij, de papier
trie, de provincies Groningen en Drente, sIandsorSanisaties en de

Heidemij . De conc iusies uit het genoemde eindverslag worden door
groep sterk onderschreven.

ad-Z Y.w.b. vlas wordt geconstateerd, dat de afzet van lange en korte
naar de textielindustrie kansen bied[.
Opgemerkt wordt dat de verrrerking van de veze-l vanaf het stadium
zwinBe Ien in Neder land nagenoeg ontbreekt.
Opgemerkt wordt voorts dat het L.E.I. voor eind 1989 een marktonderzoek
zal voltooien,'dat duidelijkheid moet verschaffen over de huidige afzeL
yan vlasvezels als ook over de afzetperspectieven (ook in nieuwe toepas-
singen) op middellange termijn.
Naast veredelings- en Leeltonderzoek is aandacht gewenst voor de vezel-
eigenschappen voor verspinningsdoeLeinden, als ook in de functie van wa-

pening in composieten (automobielindustrie e.d.; in plastics als wape-

ning) en als aanBrijpingspunt voor natuurlijke afbraak van composieten in
het milieu.
Wat deze laatste toepassingen betreft dienen ook andere plantaardige ve-
zeLs bekeken te worden.

ad.3 Rier, stro en hout

Riet komt Lhans voor in de Iaaggelegen grensgebi.eden tussen klei- en
zandgronden. Ook de teelt op hogere gronden is denkbaar. Bij de R.IJ.P.
bestaat kennis uit de jaren'50 tot begin'70, toen riet op grote schaal
in nieuwe polders groeide en de afzetbaarheid naar de stro-kartonindus-
trie niet aantrekkelijk/haalbaar bteek.

Toch verdienen rietachtigen nadere studie v.w.b. de teeltmogelijkheden
in verschi I lende regio's en op verschi I lende grondsoorten.

Stro vindt in Neder land thans afzel in verschi I lende sectoren. Hiertoe
wordt zelfs stro geïmporteerd uit Duitsland en BeIgië. Stro is thans bij-
produkt van de graanteelt waarbij de graankorrelproduktie een aanzienlijk
groter economisch belang vertegenwoordigt dan heC stro. Indien stro als
grondstof voor papier interessant zou worden is het denkbaar, dat graan-
veredeLaars rassen ontwikkelen waarin het aandeel stro t.o.v. de korrel
aanzienl ijk groter is dan thans.

H.outg,ewassqjl hebben in de werkgroep minder de aandacht gekregen omdat
bomen, evenals riet, niet in aanmerking komen als rot.atiegewas in de ak-
kerbouw. llet zi jn immers meer jarige teeLten.
Dit neemt niet weg, dat- de werkgroep nadere oriënIatie gewenst acht. Als
aanknopingspu.nt kan de Stichting Bos en Uout dienen die reeds diverse
sIudics hr:t:f r. verricht,.

r.raafln
indrrs-

de werk-

veze I

van het
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fdeidirg en lorte smr\rattiry

In deze ncËitie ?ÀJ een orerzidrt gegeven rorden \ran de
a]<tiviteiten van de r.erlqrrcep o1iën en vetten tran de NRt!. De
rer)<g:rcep olièn en vetten frceft irt eerste insïarrtie Eetractrt zidr
cp een drietal gebieder, te rreten wa.middelen, ceraieden eÍl
coatirgs, op de hoog'te te stell,en 'van de eisen en de h€nsen àie
de bet:efferde irÀstri.eèn aan hlrn produlcten stellen. Deze
beraderirq freeft, een aarrEal perforrarrce ffi en eeJt
aarrtal ker:zsrcnenten cpgelanerd. A giond trisvan È crderzoctrt of
ag:arische prcdt*ten een alter::natief zcuden ls-mren \rorlEn \/oor
bestaarde gnrcrdsEoffen, prccessen of produlGen. llaast teóniscàe
a+ecten spelen esrmisc$e tnalbaaràeid en ver:ardererrle regelge

, virg (nilieu) hieÈij een belargrijke rrcI. Àrdere belarryijke
aryecten flierbij zijn de politieke dnrk cm ni&e.ls agrificatie (cp
Iarge tsmijn) de al<kerbcuryrrcblenen cp te lesen en de tëneÍÍErde
belroefEe aan alterzrati.sren rroor afrrenerde rrorraden rnirerale oU.e.

È Giteria die gefranteerd rrorderr bij de prioriteitsste.Uirg
rret gebaseerd zijn cp de gedadrte dat toepassirqen ldeh beginnert
en pas na een zekere aanlocp fase, waarin veËeteriJgen en spill-
offs cptreden, tcÈ, een cnrar€rijf<erc afzet leiden. IIeÈ leercrrwe
effed, is zeer r.ezentijk. f dierÍÈ, gezocfit te r.prrlen rnar nid:es,
Í.,aEunr@r een goede !€den besÈaat dat daar agrificatie van de gl]rord
kcmt. fÉercp èieÍË tret beleid afgestand te zijn.

È resu.Ltaten van deze r+erl<zaantrederr hebben geleid tcrt, een
prioriteitsstellirg vmr verrlere a}ctiviteiten. È rcdqtrcep doet
een drietal aanfevelirqen, èie zij een gelijk getridlt tekert,.

Eterzijds tDrrtt, vrcrgesteld het natiqrale o1ièn en vetten
prog::amna en heÈ lGrÍrij prog::ancna van harte te crdersÈeLrpn. È
r.orden enkele aanbore.Iirgen gedaan ten aanzien van de organisatie
\ran de prrcg:anma's. ardenijds t.rcnlÈ geccmsÈateerrt daÈ in het
vmrgeste.Ide olièn en veÈten prognrarma alleen de gatassen lont
van nieme Eeuassen aardacht heeft gelaegen. E rcrlqlro€p hecàt,
gríl'te r.raarde aan een f<cppelfuq van een econod-scfte erral:atie aan
de techniscfre qelijlö€den en de ver:ardererde regelqet/:.rg cp de
in deze progiarmars aargegeren ordemerperr. In een bijra ccmretlci-
e1e fase lsrnren lese projecten cp dplze crgenerpen, ir€eèierd
dor de irdr:strie of de rrrcrtbrergers rran de gondstof, een
belargrijke stap zijn cp vrcg naar agrificatie.

Vor het, bentrtten rran oliën en vetten in nierne toepassirgert
i.s ee.n evenwidrtige crÍtuild<e1irq cp het, gebied rran de rinniJrf,
Uercg:*ciry cn lrctls{dÍq (bnod*ariedm trusferrn'Cic} vun nat:Írr
lijke olièn en vetten evenzeer \ran grrcoE be.Iarg. Gecmstaterd
rrcrdÈ dat de dÍthriJ<kelirgen e dit terrein niet, in de pas lcpen
net èie bij de ge\'rasser. tht, bs,rorrCererr rran deze crËw.ilrXelirg en
de ecorsriscfre errah:atie etíran middels ean apart proqaÍrla uet een
apaËe $erlqroep qder de vlag van de Stalgtrcep Àgrificatie van
de NRI.o 1ij]<t, de aargarezen tË9.

ÍtsÈ slcÈ rprdt qeconsÈateerd dat ok fi.rdarerteel ordeuoek
naar het veEuetaboli.$ts in de plant rran grrcEe uaarCe È rrcr een
vedene ontwiklelirg \ran nieute toepassirgen van plarrtaardfge
olièn en vetten. lloeraal dit orderzoek een rÍEer gerprieke aarpak



verei.st dan beide voorgaarde, dient, de larrlbcrxr h elk getral in
organ"isatorisctr cpzidrt trier het vortcn*r te rsnen. Een gecoördi-
neerde aanpak cp basis van een Pragx1arma net prioriteitssteUirqert
ÍeÈ betreklcirq tcÈ dit orderzoek en een bijsteUi:.q rran bestaard
ordenoek aan urliversiteiten en irrstitrrtgr lijkE geteÍtsÈ'.

ffid,irËrsEi.eàt

reiniqiJssrliddelerl

ReiniqirqsÍdeelen bestaan voorrrarralijk uit crpenaalae
akEierre stottà, hdlders, bleelqnidde.len en enkele ccnponenten die
in lage corcentmties r.orden toegevo€{Ë, zoals enzlrren en arÈi-
sctujlmidde.fen. V6r de eer:ste ccnponerrt trlcltCen naasE, petroa:eni-
scf:e grordstoffen naÈlrrlijke brcrnren als gnordstof geJcruiJ<t'. llet
betJ'eft vrcra'r cL6- en cl8-veÈa:ren (70*), \'@tnalrElijk verroregert
uit soya en dierlijke brronren en Cl2-vetzu::en (30*) van t1rcpisdre
origine. Coeakcpere naÈnrlijke Ercna*offen voor de eerste groeP
lomren nau"elijks geproöJceerd torden. ft. is tEI behoefte aan een
reer trcnrcgere 

-sarrsr*eflirg rran de rretzuren. E vraag iS edlter
r.ellke prijs de irrtr:strie bereid È hienroor te betalen. Voor de
Cl2-veÈzr:ren uit de l<oksrocÈ en uit de pallkerrel bestaan rrcg
geeJt g6,assen die en cn er genatigde cnstarni$eaen @ijen - 

en
L.eeds voldoerde tcÈ anltrarrgams verede.ld zijn. In trerrerre Ophea
hierror mit, gesctrilct lcan rrorderr gsnaalcE, i-s een qpen vt:aag. Een
ecsroniscfi rerdabele rrrinnfug rran Cl2-ketens uit larE|ere ketens is
vrcr:a1srcg niet npgelijk. Voor anÈisctrui:nnidde.Ien lo.rnen trEt'naÍÍt3
vetzuren nat een keterrfergte \ran IrEer darl 22 C-atcnen @ruikt
trorrlen. È brui]öaarheid is echt€r sterk aflnnkalijk mn ardere
prodr:lctryecificaties. II€t i-s nngelijk dat elIrctralur of ardere
àrverzaaigae veÈzum É een dubbe.Ie bard cp een arrlere plaats
hietsror geschlJe zijn. l.Iader (vertl3r.nelijk) overle gret irÀ:s-
trieèn zal dit uoeten uitwijzen.

Een afiiticrple afzeÈ van hocryraaadiqer natra:rlijke o1iètr ert
vetEen is alleen rylijk a1s daartrit verrcegell v€tzuren of
rtaar.rJan afge.teide proarcen een alterna'Eief vor:ren rrrcr africniscfie
en rp6ri66risctre cppewfarce al<Èierre stoffen, die sledtt aflcreken en
scfradelijk zijn -.Ipor 

het, mi] ieu. In troetrerre er een ctrrrrmentie
cpEreedt net nier.ne petroctrenri.scne alternaÈisren, die afbreeliÖaar
z\1n, È rrcg nieÈ, drdde.fijk. fiet i-s sreneens ord:idelijk rplke
naUrurfiike tletzuren ucÈ een specifieJ< l<ara]<ter heÈ, IÍEest, Ee*ensg
zijn. eàargrijk tLierbij is dat aflke vetzu3en gsnald(e]ijk cP

ryec:.fieXe plaatserr te urcdificeren zijn. E. \ra1t alleen een toene
rrerge UefaÀaseeffirq vcor orvenadi@ vetztrren zoals olie,
liÍpl-, lirpleerp en ricirpleenztnrr te qsta'Eeren. Ook slcrGe
rErE- en aiesters, èie bestaan uit vetzunen gelrcFPeld aan sri)<er,
staan iÍt de befàryteffirg ats afbreelÖare cfpewlatcte akEiesre

stof. ToE, slort, kan geccrrc1r.rteeld rprden dat er naast de vragen ret
betrelckirq tcË de aar'tf 'tran de vetzr:ren @k irrÈer€ssarÍt€ uitdaqin-
qe:r bestaan cp het gebied van de ver*erkir§ van ryecifieke vetztr-



ren tcÈ een g€Íllenst, praör}ft,, d,at )<an voràen toegepas{, in r"eini-
girg$ridde.Ien \roor een b€Paa1d doel.

ook het gebrrr.jJ< rran hrilders zoals tripolyfefaat staat. de

laatste jaren- sterk ter diso:ssie. l(ilieuorenregirqen !+be"
geleid toi fret gebnrikvan ardeue prodr.rlcten als Errilder. T-runiddels

Ëkgd È dat é neestevan deze stoffen areneerts g'lrote ni-lie\rbe
ZÍÍaren hebbel. È elriqe uitzorderjJg is Zeoliet-À. Goed rerkerde,
afbr-eeldca::e alterrrati&en cp basi-s rran raEn:rlijke gircndstoffert
zijn rrcg niet, gevorden.

Coatirrrs

Het Eelcladk \ran naualrlijke olién en - vetten of daanrit
verlorcgen uergsels van vetzul€tl glarzerde (alJcyd-)verrren i's
aI zeer crU. Iatex, rraarin nafirurlijke gordstoffen niet tprden
t"eg"eatt,, rreeft, ectrter de laatste decennia glarzerde vetnTen deels
lrarr-ae rnarrc EeOrorgen. In trosrerre in tiederlard fet, rnar]<taardee.I
rran glarzerde-vet*'en (70*) nog verder zal afrsren ten gt:nste van
lateí haryE sterk af 

'rran de tecfrriscfre voonritgarg aig S{9erc
;rft ten aarzien van de veràeterirg rran lret glanzerde )<al3J6er,
ae veegra*heia en de lo:asbesterdi$eid v91 late)<. eansa)erpirg
\ran milieu maatregelen lGn deze orretrld<efirg fn:sÈrel-n, crÉat
vertceterirg rran ds araftke karÍt€n rran late:< be6sE, cP het ge]3ndk
van nltieuórrrrrierdelijke en sclradelijke cpleniee.Ien en colven-
tert.

Ook aan glarZerde verven }cl*ren echter ndr ian- en geZor-d-

heidsbeamren. Èze bez$alrerl r"orden net nale verorzaal<È door de
g:rsEe lrcryeelheden cpleddddel (35-4Ot van de verf), die alg.naten
be\ratten en drcr uijioroere add'itietren' Naarma'te er ueer oliÉh en

vetzrg€n j5 de vr{ zitten, is er mirder cplenidel rrcdig' È
|nridige Eenentie glanzerde velaren kan het ectter niet zcrder
à:.*íiOaÉf *el1en.- Een teneuerd ge5rui;< van nagarlijke g1rcrd-

stoffen i-s r"errselijk. Q dit urcnenC torden in i{est HEcPa trcr'al
Iijrn (ca sOt), zoóureblo€rrF, saffloer, sctra-, castor en visolie
Aí*jJ.tr (tcÍE3;1l 90 KD . È vetzuurnrergsels (90 KI) lqEtrEn vmral
',hn t tt-oit, solfab@n; talg, lijrzaad en kokr<r.pcÈ' Eze g:rcrd-
stoffen r.prden ELtE""g""ts Eeirporteerra en heberr een betiekkelijk
iaqe prijs. Uii prijscvenregirgen i.s het van de goedkcpe,

near rnirAerrrcnseiijf<e Cfe:f ruke o1iën glrcot. Een goedkcpe bron
trEÈ een lrcog percentaqe C18: i is zs rc111g[n. Veredelirg van
(rremlvlas of d.xt*feerg cF €n l16Gg geftalte aan Cl"§;2 €B uO ;1in
àog,Ji:f CL8:3, gekcppeld aan een frogere zc, uitlcrnst
ló-n- bieden. óof< 

- icrgen vetztlren uet rea]<Cieve $oeperr of
vetzurien rraarin zulke g:rcepe:r lqmnen rrorden aargebradtt het
drogerd karalGer }o.rren vertceteren. I'IeIke vetzurel triersor het
rcest h aarznerHrq l(clÍEn is ordrridelijk. De prijs Poet echter
niet borren de l§I Z,=fr liggen. ToC slcÈ dierÍt t€
,.prden dat een constanEeé nmfieit en prijs vor alle EeÀadlfte
oliën en vetztrlen van gorccÈ belarq is.



Sneerrniddelen

De ccrplexe sarrerrstellirg van seenniddelen i,s sterk afhanl<r
Iijk van het qebruilsdel en de ejsen dj.e aan de ;-ltorrnarrce van
het sneerrnidel Ee*efa rrorden. §reernÉ&e1en lo.rren (rcrqsels
van) nirrena-Ie o1ièn, rnu:r:rlijke o1iën of bererkte naburlijke
o1ièn (oleocfrenic-'l s) beratten.

Vor veel toeeassirq$ is het qebruiJ< van bercr'kte naËrur1ij-
ke oliërr ( de zogenaarde qprtfietische seenaiddelen) rrcodzaicr
Iijk cntat urirerale oliën een ndrder gnicoE tryel:aÈrr bereiJ<
hebben, onvoldoerde nitteOe*ere§ zijn en nieÈ aflcreeiÖaar zijn.
lIo*el oleocfrenicali& de gelrele perfonnarce rarqe zqderr lorren
afdekken, geschiedÈ dit niet vansÉge een nadelige kos{€qlperfor-

. rarrce vertrcr.rfirq \ran oleoctrenical ièn t€n cpzidrte tian mirera-Ie
o1iën in bepaalde trepassirqen. Een wijzigirg t€n gtmsEe \ran
oleodrenric"'l iën i.s ectrter qelijk in een aantaJ. sectoren, rr,aanrit
rniJig:orren"egirgen ardere sreerrniddelen geqrcnsE, zijn (hritenbmnf-
urcÈoren, kettirryzaqen, etc) of rraarin troger:e eisen trorden gestefa
aan de perfornarpe, zoals in vliegtrrigen en in autors. E oleodte
Eicaliën r.aar het hier cm gaat, zijn diesters \raÍr C6, C9, cLO en
di:reren van C18.

Ook naEn:rlijke oliën vertonen uitsËe]<erde sreer- eigenschaP
pen en bescfrilckerr over een goede stabiliteit,. Voor een grocesroJ-le
toepassjÍg is het ecàter rrcdig dat bijvorbeeld arrtiocidanten en
verdjJ<kers rprden toegaroe$. !,ht nane in de etrdsregJbliek en de
IJSÀ rrordt er veel crds:zoek rlaar vsridrt. De lroge pr:rjs \ran
nab:r:rlijke o1ièn uet berndigde additiqren heeft' er tce geleid
dat naËnrrlijke olièn tst rnr toe alleen nraar in ccrttimtie net
ardere ruinsale en srTnthetisdre ccnponerËen r.rcrden EebruiJ<t.

van groot belarg vrcr een cnnnrgrijke toeeassirgen zijn
lagere prijzen (een reali.stiscfie prijsrarge: varier"erd tran IIfl
!,=fr (trilk) tcË ca l{f1.8/q voor slrcialties), veltakEe ketetls,
koÉere ketens ret een on*'en aantal C-atcnen gl en C9) en
bijzordere fi:nlcEiorele gtrceper. I{elke bijzordere olièn en veÈzurcn
\ran nabnrrlijke @rsprcrg trierrrcor h aattrerldry zcrden klrrprt
kcren, staat besctrrwen in het ECIÀIR proqp:3rma (ÏOI(f,) en in het
llationale oliën en Vetten Progn:anma.

alcrsnene corch.rsie uit de br:ainstormrorrles

De br:ainstonrurcrdes hebben bijgedraqen tcÈ een vee.l beÈ€r
tEEld v?n È tcirceften sr rgisen net, Ëetilkkiflg &È, & Ërca$<tsl
en het ge5ruik rran grrcndstoffen in de betrold(en sectoren. Eer-
zijds teeft èit geleid tot een aantal corsrete aanbane.lirgen voor
de veredelirg rian bestaarde Eegassen en het in c:rttertlr h-rqeÍt
\ran wifArariéteit€n. Àrde:lzijds bleek het niet rylijk biÍtnert
deze br:airtstoncsessies tcÈ, nadene i.rÍvulliÍg \ran tËnsen en eisen
te l«rtpn rnat betrekkirg tot, specifieke vetzr:rrert die ren zcrr ]ornrlen
qe{onril<en. 7,otn imruI1fug len het beste geschieden in nawe SàttEIr-
qpraak uet een @aa1de irdr:strie, die een b€paalde glrcrdstof
rrenst voor een fegaafa doel. Tsrens bleek dat vele ird:strieën
nog ver van de lardbcr:w afstorden. De beneidheid cm over het



geJonriJ< van agatari.scàe grondstoffen ree te denken is sËerk afhan-
l<e1ijk \ran een prild<e1 zoals het verarrleren lran udJ.ielrt.eÈge5/iJqr.
van garcoÈ be.Iarg is verder dat de jtrisEe ge+rek+aftners en de
juiste deslcrrÈi$reid cnr de tafel zitten. Het ui@rqlryrrÍt, IÍDet
daaËij het nrar)<tgeridlter produceren van de larrlbcuc, zijn. Dit
betekerÈ dat een cptfuale g:rcrdstof aan de ird:strie uret torden
aarqeboden. Èarcrn dierÈ IIE€Ir aardacht besteed te rprden aan
econcnriscfre factor"en zoals prijs/perfonnarce t=.Iatie, sbstihr-
tiencaelij)öeden, prijsrriveau en gearag en bescÈr-i!öaaràeid van
g:ordstoffen rran qrstarrte lcraliteit h tijd en om\rarry.

TBrens rret geccnstaferrC trordert dat er vaak een glrccË 9t
bestaat Urssen viat plarrten ]o:nren of venngien vort te brergen en
het produJ<È dat uiteirdelijk door de irdustrie rprrlÈ gehenst.
Hier un:eel<t zicfi de @rekkige kennis van de e:<acte canfiguratie
rran bijzordere vetzuren in de plarÈ, de freter"ogeÍtit€it van vetzu-
ren èie in plarrte=oIie vorl<rrren, de aam,razisteid van hirderlijke
ccÍÍponefit€n in de olie, te lage concerÍtl:a'ties, gebrek aan onstan-
te -l«ratiteit en gelrek aan inzidrt jr anaboli,sre en cataboli-sre
'v.an vetzuren en de geretisdre basi.s dj.e hislaan ten garcrdslag
1igE.

Zel<er zo belargrijk is dat de ontuilkelirg \ian rethoden
waanrEe deze veta:ren ge\i\crtren hmneJl r'orderr en al of niet, zeer
ryecifiek ]o.rrrcn rrorderr cngezet irt neer brrrildca:e U:ssereroauftert
en eirsrodulGen, sterk È actrtergeblerren. De Inridige u:imirgs-
en cg,erkiÍgstecànieken zijn afgestsÍd cp hl§rodulften. Ook de
öertische be\r€rkirg die evenhreel daarna rclgrt,, is ueestal reinig
selectief en ryecifiek. Hierdoor r.orden irrte.essarËe ej.Eerr'schap
pen van veÈzuren niet voldoerde uitgetrrit. Selectiviteit, ryecifi-
citeit en nilde Eansforrnatie cmstarAigÈ€den vrcruen jui.st de
sterke karÍt, \ran bioctrsdscfie en biologiscte nethoden. Daar d€
ffirturiJd<e1irg van deze uratlroden rrcg in de ]cirderscfreren staan, is
een ercE:a h+annirg' cp dit gebied vereist.

Dit geconstateerd hebbertl.e, i-s de trer)<4rcep tcÈ de hierna
volgerde aanlevelirgeÍt, s.ggesÈies en voorstellen gekcrlEn.
HieÉij i"s gebrui} qeÍIaalcE rran de door de leden rran de rcrlq:rcep
irqedierde prioriteitslijsEjes en de uitstel<erde rrÈiÈies die
naar aanleièiry tr-ierran drcr G. Taylor, betrefferde de domsErearn
t::ansformation rran natu:rlijke o1iën, en dor w. !Íefrer, betreffen-
de het vetzuumetaboli-srs, zijn gamakt.

earaevefirryr, s4gesties err rrccstellert

È r.Erkgroep l<ctÍÈ cp eer drieta-I terreirpn, te leten de
getrassert waanrit grcrdstoffen ge\ËÍrnen rrotden, de biochstische
tranrsfornatie en het, veÈretaboli.sÍp, uet aarÈErrelirgen, s4gesÈies
en vmr:':ste11en. Earnaast stelt de werlqroep voor de @rspronkts
lijke rerlqroep cp te heffen en trrce nieur*e rcrtqroeeen in het
lqren te roepen geridrt op de eerste trrree terreiren.



Gerrassen rraartrit crrqrlsto f f en crsonnen rtorden : bestaarde nationaLe
Drurarma I s

De rt€r§roep order:steunt het l{ationale Olièn en Vetten
nrcgmnma en het icarr-'ijprogarma nadnrld<elijk. I{et }Iaticnale OIièn
en VetEerr progíarilna bestaat, uit duidelj,jke projecten, èie de
geirele lardncrlilorAiqe karÍt, uet letrekl<irg tot, teelt, oogst,
cpslag en eerste ver*rerlrjrg bestrijl<en. lbt progp:arrma ridË zidt
cp een vijftal martcts€EÍFJÍEen, te rreten coati:qs, aeerni&e1en,
coqetica, veelsnakers en rcasrÉddelen. Q al deze ten=iren zal een
narlcErrerl<ennirg rrorlien gsnaakE en zal een ecorsdsclre sraluatie
plaatsrrirden. v@r de eerste drie nar*tsegterrten zijn inn:strieèn
beneid gevorden cm lardbcmgarcrdstoffen in hm prodrkEen uit te
testen. Onze rrerlqnrcep zal tradlten bij te draq$ tcÈ een verdere
uitbneidirg \ran de qrtacten tet de irdr:strie cp die teneirprt
waar dat EerersÈ is. È rrrerlqrrcep bemdrukt, dat er volderde geld
bescfri]öaar lrrert, l<clÍEn cm 'g6cÈere arealen te betelen \ran de
ga,assen die in orrerleg ret de irrlustrie gese.Iecteerd zijn, zodat
er rroldoerde ui@rqstateriaal \roor nerder crderlzek en \r@r
testen in irÀrstrièle toepassirqen bescfijJÖaar kcmt,.

De trerkgrtÍr:€p h€cht er grote rr,aarde aan daÈ heÈ plrcqtama
door één pers@n rrcrdÈ gecoöraineera. ItoE diens taken behoren het
UrsserÈijdsverslag doen rran het vort-schrijden van het prog:amna,
heË orqardsercn en afstsnen van de diverse projectcrderlelen,
het bemiddelen en orÈireren bij uitlesteairg van rcrrtinesder-
zoek aan rrEer aeshrxtige of beter geëquiPeede instifuten, het
tijdiq siqraleren rran prÈ1eten bij de ui&oerirg van projecton-
aeraeten en het aanJeven van besli.srstenterr. HieÉij ryefen naasÈ
tectrnisdre ok esmriscfre elerenten een belargrijke ro1. E
coörrfjru*or dierË duidelijke bevoe$reden te hebben en zcrr s€Gr-
taris van de begeleidiJgsccrErissie ]qmren zijn.

Terr aanzien van h€4, l<arÍlrij prognamna Íronlt eenzelfde organi-
satie rircrgestaan. Àan heÈ prrcguruna dierrE, edlter q een aarrinrt-
lerde sàrdie rrrcraf te gaan, rraarin de ecmoniscàe ]<arten en de
perspectieven \ran de diver=e produlcEerr uit l<arvrijotie cp de mar]<t,

r.orden crdenocfit. Èze i-rÉorrnatie dierÈ te leiden tgt een aarge
ven van beslisrsrenten tijd€ns de vmrtgarg van heÈ prcgramna. Het
prcg::alÍma dieÍÍt, @k tr:ssentijas cP traar essniscàe relevarÈie
bemdee.Id te tprrCen en zo nodig bijgestulrd te qprden.

SoE slcÈ stelt de rnrlqrrcep \rast dat het, llatimale OIiàt en
VeÈEerr FcEIramna zidr alleen ctrEerÍU.eeft' cp bijzodere
uit nieuË serrassen. feuel deze aarpak a1s zeer Per+ectiefvol
rordt, besArcr*4, magt dit er niet toe leiden dat de ontrrikkefirq
van (nieur,,re) poterrties \ran besÈaarde Esrassen zoals vIàq, )<rclzaad
en zonneblen, lrcr,lt verua,ctttzaad.

È problenatiek rran deze ger*assen is reestal \ran st ardene
aard dan dj.e rran de nieurre gelrassen. Een aartal vrdgen lo:nren
uitstekerd r.orden besEiteerd i.n h€t, kader van de programars net
betreXking tcrE, biochemische E:ansfor:mtie en het vetzuur retabc-
lisÍte. E. is ecfiter volffie aarrleidirq cm oP dit t€rr€h aPade
projederr te horpreren. De irdr:strie treeft bijvoràeeld een zeer



$.ote felarqste1lirg voor traditiqele oliezaden ueÈ eerr hoge
correntJertie van een bepaald vetztnr.

Biocfisttisclre en biolqiscfre bansformatie: .een nieml pruralrma

Itien'mr is reeds enkele rmlen gesteld dat de artlrild<efirg
\ran transfonnatisrethoderr een relatief ornntgonren Eebied is. f
is geconstateerC, dat dit een \ran de baJriàies i.s U:ssen de lard-
bcrrrr a1s aanbieder .rnn garcrdstoffen en irÀstrieën die belargs{el-
lirg he&n vmr een UeeaafAe variarÈ van &ze gcndstof. De
uitmrgspeitie vor h€t, tcÍt stard kcrÍEn van gezarenlijke alGivi-
teiten is echtEr sterk crdat de irdusErie cP h€È ten:eiÍt dat
vmr:afgeat aan de ve6"erf<irg, baertcirs en dificatie rran olieza-
den @k daadqprt<elijk dealnearÈ in ordeuekryrogzzmnats. Boven-
àien is de aart rran het, ofenerp cp dit ment, rrcg àtsdanig dat,
het rpdr tmfdzakelijk h de fr.rdarrentele orderzoekssfeer, nccfl irt
de irdustrièle parojectensfeer thuistroort. Een goede afstaunirg cp
reeds bestaard crderzoek aan brarrsfonratieteönieken elde:s
blijft raterurlijk kEI Eesrcnst,.. ZcÍrE1 bij de i-rdtstrie als bij het lardbofllorrdig orderzoek
blijkE sIeffs in zeer b€perlGe rate lcennis aantezig te zijn ret
betreklcirg tcÈ de wí1ze waarcp en de uethodes waartlEe de verschil-
Ien UlsseJr kEnsen en qelijlöeden ovëEhrcrnefl zcr.rlen ]srtnen
rrorrlen. f is een g:rccË gebrek aan fi:rdasrte.Ie kerrtis van deze
plrccessen en EErn de irrttrstrièle toepassirg, reqrecÈiarelijk
cpschafirg' \ran bestaarde bioctrsniscfre b:ansfo-notietedtnieken.
ÈarzraasE È h€t, zcrel vrcr het gebruiÏ rran bestaarde oliën en
veÈten a1s rror het gebrriJ< rran bijzordere o1iën en vette.n \ran
grocÈ belarq dat er rreer uethoderr beschildcaar )<cuen, die terl<en
order rnildere ocrdities dan de bestaarde rethcden (behcud \ran
fl:nlcE:iorele eigenscftappen rtan bijvoràeeld bijzcrdere veta:ren),
die specifieier aarryrijpen cp @aalde vet-a.uren, die ryecifieka:e
produl<ten rrmrtbrerryen of èie b:ansfornaties bercrl<ste.lligen die
drstrisch niet (r"erdabe.I) ryelijk zijn.

Een prrcgrarma cp heÈ gebied rran biodrsoiscàe en biologisctre
Eansforrnaties j.s zeer EgerË. È be.IargstelUrg \raruit' de iJdus-
trie, rEar ml< rranuit de biodrguisctre rr€ll€Id, is garcot. È terk-
garcep stelt rrrcr Ïraar seoetariaat te belasËen uet een verdere
uitrcrkiÍg \ran Ait progmrÍEna. Àls de StuurgnrceP zidl in het
progmltlE l(an virrlen, zcu zí) er voor ]omren ijveren cltr het
progalarrrna eenze.lfde staEls te laterr verlcijgen als het l.Iationale
O1ién en Vetten Prrcgnlarfita.

In dit vtroege stadirrn È het rrcg niet lrrcgelijk een afgeruogen
ordeel te ve1len over de preciese aa.nl., . r.idrtirg en accenterr j.n

heÈ prcgrarna, dat afgesterO upet tprden cp reeds bestaard order-
zek. halicrn rcrdt ter irÈicatie in het orderstaarde aargega'|en
relke elenrerrterr voor cpnartr= in het prog:arlrna in aarmer'rcirq l<ErtEn.
Ifierbij zijn drie irnralshoeken te ordersctpider.

È eerst€ i-s de aarrl van de netlrode. Bicrbarrsforrmtie ]<an
geschieden mi&els o<t::acEie, fernentatie, rtrole ccIl - en ena/IE
systsen. Vor ferrerrtatie en tfiole celI systaten (plarÈ+ of



dierecellen) dierÍE, uen te besctri]<l<en crrer het juiste orBnisre.
selectie en geretiscfre mnipuratie zijn hieràij - zeer belargrijk.
Dit t]tre pr,ressen i-s bij uitstek geschjJG vor ocnpro<e reat<ties
en voor reacties rf,aanran de aflocp vooralsrog cnbekerrt is. Et ](an
redelijk sreI res.lltaat geboelcE rtorden cp dit, tetrieirt. Etz\rrrre
realcÈies hebben anlelie, zeer be.Iargrijke vordelen, zoals grote
qpecificit€it, reinig bijpr.cdulcterr, mirrler storerde ccrEortelrterl
etc. Het gebrrrik enran heeft, edrter reer voeten ir de aarce dan
h€t eerier gernande type transforrnaties: het getrele syteanr uet
bel<erd z|1n, geisoleerd zijn en stabiel en rerkzaa ii.in crUer
laboratoriun cordities. Ook de cpscfralirg van er'4/trEq firEn is
geen ?ÀaR. Cezien de srccessen die de 1aatste jaren
behaald zí)n, rpet dit terreir edlter als zeer veelbe.Iorrerrl rorden
getcenscnetst.

De theede irsràlshoek feeft letreldclrg cp de qpecifieke
problanen die aan bicil::arrsfornatie l<lsren. IfieËij l<an gedacht
rrprden aan de stabÍLiteit rran het sysEeerr, de tanperaÈlr, trIl-,concentratie- en cplenieel-gevoeli$reid, cofactorbetrefEe,
regereratir en sterititeits- en cprerkirgsptrcblanen, en .tan trEer
algerere zaken zoals de relatief lroge lcosten en een lepencte
bescttilöaaràeid \ran h€t, systeem. Eert dec] \ran rla-e pr&lemen
)qmnen cpgelose rorderr via qenetj-sdle nraniprrlatie.

E derde irnralstrck betJreft è aarrC van de reacËies, die
door h€t, enzyrrEqstea of door het olrglarlistts of drcr de ceI
gekatalrys€ed ronlen.
1. vetrylitsirg ret, beln:Ip \ran eÍtzymln. È bestaaÈ, garute belarg-
stellfug vrcr systaen die

tulkolie goeAcocp slitsen,
selectierre hydrcIyse van C1 of C2 posities rran het glycerol

ro1eolrl,
selectisre bdnoryse cp grrcnd rran de lceÈenlergte,
sele<tieve hydrclfae cp basis van de vellzad§irgsgtaad
selectienre fq§rolyse \ran vetzurerr net bijzordere flrnktj.onele

greIEn,
2. qpthesereakÈies: esterfericaties, tmns- en int€Etelferica-
ties. NaasÈ de rceds bestaarde enzr1ltÍren (lipasen) i-s er behefte
aan lipasen die EoeO<cper zí)n, de qpecifieke rcleorlen maken,
l§.raliteit van een proà$cÈ vertrogen etc. Ook l<an trEn een orqarLisrE
specifieke proà:J<ten laten qfntneCiset:en uit bijvmràee.Id een
al)<otrol en eeJl veÈan:r (rrtas).
3. olcidatierealGies. maaren en irrta]<te org:anisren hrrnr gebnriJ<t
torden crn ketens te rylitsen ir tr€e sts:]<ken of cm dicarbmztlen
te maken.
4. r'edrctiereacties cn bijvmràeeld orgarri.men en enzlarEn hogere
alcoholen te laten naken uit, veter:rerr.
S. fstrr^oDqflatie. otgani.stEn en enzyrrEn lornnen iff€resant€ hyd:rc:ry-
vetaiuen rnaken.
5. en4pren en organisÍEn die een vetztn:rketen (ryecifiek) venadi-
gen of cvenadigd maken. !ffi, nate dit laatste is dreutisch niet
ungelijk.
7. allerlei arrlele enzyrEn en orqanisÍEn die in staat zijn dred-
scte reakties uit te treren aan vetzuren ret bijzordene fr.rrl<tione
le garcepen.



veÈrctaboli.sre: sarensrcr:aak r:rriversiteiten. bedri'ifslsren en
institrÍtert

Hien'or is reeds irqegpan cp het qrote be.Iarg \ran Itteer
)<enrris cp het, qebied rran het veEretaboU.slta, ftaar r€gulatj.e en
haar genetisctre grcndslag. Dit crds:zoek l<an een belargrijke
bijd:age lenreren aan drcrbraken in heÍt, ordeuoek naar besÈaarde en
nierxrra crrltrn:rgewrassen, die ryecifieke olièn en veÈzurcn vort-
brergen en i.rt sdetzoek naar bicË:rarrsforrmties. ook de vraaqsEel-
lirg ret letrel<lcirg tot de veredelirg rran l<rclzaad, lclÍrij r vlac
en zonneblosn i-s sterk aftanke.Iijk van deze )<errris.

De aard van het qderzek is ererzijès vrij furdanEÍïtee1,
maar l<an arderzijds uitstelcerd sarErpan rcÍt, zenÍ ryecifieke

. delen in het largbcutdordig qdellzek naar bijvoràeeld eerCer
qerpsÍde g6,assert. Àan riuscfrillerde irrstiErten en hstel1irgen
r,ordt reeds crdeuoek cp dit terrcin velridrt. Ifierbij kan cpge
nrerkt, rrorderr dat h l'Iederlard aan aarrtal interra'Eicnaal lrcoq
aargeschreven ordeneksgrcepen Írerl<za;tm zijn. Deze gÍDepert
concenEererr zictr edrter rrrcrzrarelijk cp de geÍtetiscàe karÍE, virn
heÈ vetan:r retaboli.sre. !.Et narE cp fysiologisctt geJcied lordÈ er
i.rt ons lard - \r@r zc,ver cns bekerd - beÈ-ld<e.Iijk teinig order-
zoek verzicht. Eerr belarqrijke cpgave is deràa1ve het berejJ<en van
een goede afstsrudrg cp dit orderzoek.

È rerlcArcep stelt voor cm naast, het bestaarde crderzek cp
dj.t terrcin aan r:niversitciten en institsrten te ksen tcÈ een
sanentrarqerd prograrma en een h€rlqroep cP dit qebied. Zorn terk-
giroep, taarin EfinstiËJten, TllC, en de r.nriversiteiten VarI
6.oniÍgen, UEre<trÈ, Nijqen en Àmsterdan (VU) zcrden ]a:nnen
deelnqren, zo.J iJr werleg net de irdustrie prioriteiten ictnnen
aanbrergen in het ordeaoek. Dit zcu noetgt leiden tcÈ een bij-
steUirg van order:zeksdoelen en een crntrrigirq van de te besÈeden
rniddelen. Waar rrcdiq zcuden be.Iarqrijke elqerrten een ë<tlra
(finarcièIe) sti:urlans ls.r'nen lsijgen. Via de ÀIgsErE IGrer van
de NRIO kan deze visie crder aardacht rtorden @radÉ \ran de
betJrefferde irrstefli-rqen en organjsaties, èie zidr cP dit nÍEnÈ
ret het order:zek cp èit terreh bezi$roden.

De crdersÈaarde aardachtve.Iden zcr:den r&r een accefit in het
progarÍma irt aarfierfirq ]olrren ]<cren:
1. basisorderzoek naar vetzuurqptlrese luftes t€r vergrotirq
rran de )«ennis wer enzyneslnsÈenen, de ce.lccnpartilenten traar het
p(ecns zidr rroltrtlct, * qrcifick rufsels slr dit prcoes
plaatsrrirÉt en de wijze rr,aarcp de ryressie gescfriedt.
2. genetica lnn de enalÍE slnstelïEn, vooral rret betrekkirg tcÈ
desab:rases en elorgases,
3. geretica en r.rerkirg \ran specifieke enzyÍIEn èie ccrrcetcieel
zeer aantrekke.Iijk zijn,
4. n:rdanerreeef crds:zek naar bieyntheserarte \ran korte
vetzuren, liloleenztnrr en bijzordere verzuren.
5. orderzoek naar cpslag \ran t:iglyceriden in tijd en plaats.

t0



trrce uerlqr.oen

De rt€rlqlroep ste.It v@r in de huièige sarcnste11irg fnar
r.erk te beëirdigen. E'er.zijds is h€È, duidelijk dat ret betrekJcirg
t t de beÍraderirq vanuit heÈ (niemre) gellas een sterke cxrerlap
cÉreeat net de crdazeksg:rceperr die in het kader van het !&atio-
nale Olièn en Vetten progmrma en h€È ECIÀIR prograÍma in het
laren zijn gercepen. Àrder:zijds is heÈ rerkEerrein van de qerk-
garcep zeer breed en È ueer aardadrt verej.st, vmr de Èansforna-
Èie rran o1ièn en vetten tcÍt, de gercrrste produkten. È bestaarde
Íiprkgr.oep is hieÉe nieÈ rclderde uitgert:st.

Èarcnr rrcet, er gekozen torden rrrcr of een uitJcreidirg van de
fnridige rrerlqrrcep of vmr tt€e nier*r te fornenen rerlqroepen,

. waarí/an de eerste n nnË aansluiCirg zekt bij de eerder gerrcqde
crdetlzel<sqrioepert en Í.,aarbij de tleede g:rcep zidr qcentreert
rqd het biocàmisch progmma. E lnriàiEe trrerlq:roep cpteert, vmr
de tqeed,e cplesirg.

jrni 1989

Tlreo in:ÈEen
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Bijlage III
WERKGROEP KOOLHYDRATEN NRLO oktober 1989

In Ie iding

De werkgroep Koolhydraten is ingesteld door de Scuurgroep Agrificacie om eenaant,al mogeiilke gebieden aan te geven waarin binnen ca. cien jaar het gebruikvan koolhydraten perspect.iefvol is. Enerzijds is uitgegaan van bestaande kool-
hydrat,en als grondstoffen waarbij als basis het NRLO rapporc "16a" IndustriëIeverwerking van landbouwprodukten is gebruikc. Anderzijds is nagegaan of er eenlijst van overwegingen op tafel gelegd zou kunnen worden qraarmee bij hec
onEwikkelen van nieuwe koolhydraaE,gewassen rekening zou moet,en worden
gehouden.

Z. Kansrijke gebieden voor de Eoepassing van koolhydraten buit,en de voeding

,<** I Het inbouwen van koolhydrat,en of van koolhydraat afgeleide produkten in
grondsEoffen voor Plastics zodat plastic gebruiksvoorwerpen en verpak-
kingen sneller verkruimelen en afbreken wàardoor minder hinder in hetmiIieu wordE veroorzaakË. rn de verenigde staten besEaat in sommigestaten wetgeving welke de producenten van mogelijk zwerfvuil verplicht
een dergelijke grondstof te gebruiken.Ook in Europa wordt de policieke
druk van het milieu groter. De werkgroep is van mening daÈ op deze wij-
ze g'rote hoeveelheden kooIhydraten afgezet kunnen worden indien men erin slaagc om de problemen onder de knie ee krijgen. onderzoek is nodig
om dit gebied verder Ee ontwikkelen

HeÈ bereiden van speciale gemodificeerde zeEmelen en andere gemodifi-
ceerde polyolen. ïot deze groep behoren ondermeer polycarbo*yl"t"r,,
die aIs afbreekbare vervangers van polyacrylaten gebruikt, kunnenworden. Verder hebben een aanEal van deze produkten bijzondere coepas-singsmogelijkheden, zoars heE vangen van "zware met,alen" bij hecreinigen van afval en aIs zeer sE,erk vocht absorberende proàukten(superslurpers)- verder onderzoek is nodig om meer van dergelijke
p,."?d^y.l:"i_:i^.-1r-1i!!"I-fq 

,en_-Eoep.assingen E,e vind.en . {ZLe y+dg; oncier 4.

"àà"ËESrHïE::ËEfi+-gn 
nrodukren'in reslecrievelijk vÍa oxidatÍe van

Het, bereiclen van eÉhers en esters van mono-, di- en oligosachariden.
Deze produkten hebben brede toepassingsmogeLijkheden onder meer ter
vervanging van oppervlakte actieve stoffen op petrochemische basis ( inwasmiddelen en als grondstof voor polymereri. verder onderzoek is
nodig om Eoepasbare produkt,en te ontwikkelen.

HeE Eoepassen van cyclodext,rine en cyclodextrine-derir"t"n is een per-
spectiefvol gebied daÈ verder geëxproreerd dient te worden. rn
Nederland is hier reeds veel'rerk aan gedaan. Om deze ontwikkeling nietaf te renmen is het wenselijk het onderzoek te bLijven ondersteunen.

Hec onÈwikkelen van produkten via de furanchemie waarbij wordE uit,ge-
gaan van inuline of hemicellulose, lijkt de werkgroep een perspectief-
vol gebied dat op langere Eermijn mogelijkheden biedt, bijv. polymeren
op basis van een ket,en van furanringen. Verder onderzoek is wenselijk
zowel naar hogere concentraties grondstof (inuline of hemicellulose) inhet uitgangsmat,eriaal aLs naar toepasbare produkten.

Het rendabeI gebruiken van koolhydrat,en door micro-organismen als fer-
mentatiegrondsÈoF voor de bereiding van (bestaande) chemische produk_
ten Èer vervanging van peE,rochemísche grondstoffen wordt beschouwd als
een perspectiefvol gebied. op langere Eermijn wanneer de olieprijzen
voldoende hoog zijn, zijn er vele Èoepassingsmogetijkheden.
Onderzoek btijfE noodzakeIijk om de efficiency van fermentatieprocessen
te verbeteren en goedkope, zuivere grondstoffen te vinden.

** 2.

** 3.

* 4.

* 5.

k6

Het aanÈal sterren geeft volgens de werkgroep d.e mete weer waarin onderzoekin deze gebieden in de nabijà coekoosr uàer iorden gesrinureerd.



3. Enige overwegingen t,en aanzien van 'rnieuwe" koolhydr'aat gelrassen

1. Koolhydraten van biologische oorsprong zullen ongetwijfeld tot in de
volgende eeuw van economische betekenis blijven. Gezj.en hun ongunstige
O/H-verhouding niet zozeer als vervanger van fossi.ele, organische
verbindj.ngen, maar als "sophisti.cated" chemicalién die niet eenvoudig
synthetisitr ziin te produceren.

2. De organici en technologen zullen ongetwijfeld nog tientallen jaren met
goed gevolg naar ni.euwe derivaten met nieuwe toepassingen blijven
zoeken en het is dus ons inziens niet opportuun dj-enaangaande
voorspellingen te doen over specifieke verbindingen voor een termijn
langerdan3à5jaren.

3. De gewas-veredelaar moet noodgedwongen wel lange termijn inschattingen' maken. Vanuit de optiek van de Stuurgroep "Àgrificatie", die zoekt naar
nieuwe toepassingen van landbouwgewassen, is het daarom niet erg zinvol
zeer specifieke uitspraken te doen over zeer specifieke derivaten. De
Iandbouwsetenschap reageert noodgedwongen traag. bij het schetsen van
een toekomst-perspectief kunnen slecht zeer algemene Lrends worden
aangegeven.

4. Bezien we de thans in cultuur gebrachte gewassen, 66n f,ijken die nog
voor veel verbetering vatbaar en voorts dat het niet erg zinvol is
daarbij alÈijd een scherp onderscheid te maken tussen "food" en
"non-r.ood"-toepassingen. Inmers, de te stellen specificaties aan
toekomstige geerassen worden voor een belangrijk deel bepaald door te
stellen milieu-eisen.

5. Gewassen die bovengrondse 'tv:ilchten" dragen (granen) verdienen
verreweg de voorkeur boven ondergrondse (aardappel, biet). De droge
stof is van de eerste hoger, de omgeving is minder besmettend, zodat
mj.nder pesticiden nodig zijn. Ondergrondse gewassen sleuren bij het
oogsten steeds sterk verontreinigde kluit mee. Het, is aldus zonder meer
zinvol naar een bovengronds-producerend sacharose gewas te zoeken dat
in ons klimaat gedijdt(suiker-ta::vre ?).

6. Bewaarbaarheid is een belangrijke conditie
prj:naire vertrerking té ontkomen.

7 - Het is wenselj.jk dat toekomstige geerassen

8. De veredeling dient zich ook te richten op

om aan seizoensgebonden,

hoge Cor-wegvangers zijn.
betere ververkbaarheid,

waarbij:
(a) het hoofdprodukt gemakkelijker kan worden ontsloten (bijv. enzyma-

tische wand-afbraak);
(b) het gewas als geheel beter wordt benut (stro- en loofvenrerking).

9" Gezocht kan worden naar betere koolhydraat/eiwit-verhoudingen. Voor dit
onderzoek komen vooral de reeds gernventariseerde gewassen in
aanmerking (uit zaadbanken) .

10. Bij het zoeken naar nieuwe specifieke zetmelen zal het accent vooral
liggen op onderzoek aan in het wild voorkomende gewassen.

11. Ten aanzien van (9) en (10) is een zeer algemene aanbeveling dat.bij
produkt-specificatie vooral de geneti.sche variatie in aanmerking wordt
genomen om tijdig tot Produktiemogelijkheden te komen.

T4-Yr52



4. NIEU}íE PROCESSEN EN PRODUCTEH IN, RESPECTIEVELIJK VIA OXIDATIE

VAN KOOLHYDRATEN

ALGEI'IEE}I

Eén van de meest voor de hand liggende transformaties van koolhydraten is

ox'idatie. Hierb'ij ontstaan verbindingen die het eigen gez'icht/karakter van

de kool hydraten (hoge zuurstoffunct'i onal i te'i t) behouden hebben, ni et terug-
gevallen zijn in massa, Brr een breed spectrum van toepass'ingen kunnen

hebben. Bovendien zal biodegradeerbaarheid en biocompatibiliteit regel ziin.
Qndanks de bovenstaande gunstige aspecten is het aantal koolhydraatoxidatie-
producten en -intermediates met een behoorliik volume nog bescheiden.

Genoemd kunnen worden (i) gluconzuur (door oxidatie van glucose), in Neder-

land door een AKZ0/AVEBE joint venture gefabriceerd, en (ii) vitamine C

waarbij één der essenti ël e synthesestappen een sel ecti eve oxidati e (van

sorbi to1 ) betreft.
In een aantal geva11en, zoals polycarboxylaten en polyaldehyden op basis van

polysacchariden, ontbreekt het thans besl ist niet aan industrië1e be'lang-

stel I 'i ng , doch wordt nog n i et over de goede technoi og'i e besch i kt om de

betreffende conversie uit te voeren.

Redenen kunnen dan zijn:
- De sel ecti vi te i t van de ox'idat'iewerkwi j ze I aat te wensen over; b'ijv . de

reg'ioselectiviteit is (te) laag of hydrolyse van een oligo- of polysaccha-

ride vergezelt de oxidatie;
- er is een goede oxidatiewerkwiize doch de kosten

productsector waarin men wil opereren;

- €€{t rer{trijze voor d.e Eet*enste oxidatie ontbreekt

zjjn te hoog, gelet op de

nog Eeirce1 .

In de volgende paragraaf zullen enkele typen ox'idaties binnen de koolhy-

draatsector met de "state of the art" kort de revue passeren.

KOOLHYDMATOX I DAT I ETYP EN

Al dehyde- oxí d at i e

Al genoemd werd de glucose naar

dat b'io-gekatalyseerde ox'idatie

gluconzuuroxidatje. Interessant hierbii is
en chemo-katalyse (bjiv. gemodi ficeerd
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Pd/oz) elkaar weinig l i jken te onilopen in kosten'.t.. Beide
zen leiden tot een hoge selectiviteit. Hetzelfde geldt
electrochemjsche ox'idatie. Gluconzuur en gluconaten bezitten
passingsspectrum (metaalzuivering, betonadditief, farmaca).
Binnen het I0P-Koolhydraten wordt een project m.b.t. de oxidatie van lactose
naar lactobionzuur gesubsidieerd (TUE, prof. Marin c.s.). chemo-katalyse
geeft ook hjer een hoge selectjv'iteit, en de indruk bestaat dat dit a)gemeen
geldt voor de omzetting van aldehydsuikers naar de corresponderende monocar-
bonzuren.

Alcohol naar carbonyl groep oxidatíe
Bii dit type ox'idatie is - gez'ien het po1yo1 karakter van koolhydraten -
select'iviteit van de omzetting een eerste. vereiste. Dit geldt met name als
relatief goedkoop, dus onbeschermd, gewerkt wordt. Het is n.iet verrassend
dat het merendeel van de gereaf iseerde selectieve ox'idaties van d.it type
m.b.v. bio-kata)yse tot stand komt.
Gememoreerd werd reeds de selectieve bacteriële omzetting van sorbitol naar
L-sorbose a1s stap in de vitam.ine C synthese.
in ons land bestaat momenteel (research-)interesse voor de bio-gekatalyseer-
de omzetting van glucose naar 2-keto- en 5-ketogluconzuur (AKZ6) en van
sucorose naar 3-ketosucrose (LUt.l) alsmede naar van deze keto-verb.indingen af
te leiden toepasbare verbindingen (TUO). Recent (Eur. Koolhydr. Congres,
augustus 1989, Praag) rapporteerde de ïU Braunschwe'ig over de bacterjële
omzetting naar 3-ketosucrose (- SO%).

Aangetekend zii dat voor 2-ketogluconzuur ook een vrij selectjeve chemokata-
lysator werkwijze is gevonden (TUE)

De algemene indruk van deze oxidatiesector is dat het aantal selectieve
ox'idatjes groeiend js, doch dat de toepassing van de systemen in kwestie nog
ntirder d(,i"d€l i j.k "i s .

lxidat'ie van prinai re CH20H-groepen

Sel ect'ieve oxidat'ie van de 5-CH20H-groep i n I , 4-po1yg1 ucosesystemen naar
carboxylaat moet le'iden tot interessante materialen die qua structuur
analogie vertonen met 6-C00H-bevattende, relatief hoogwaardige, biopolymeren
als alginezuur en pectine (zie formules). De verwachting is dat ook een
partiële doch selectieve oxidatie van 6-CH20H in bijv. zetmeel een .interes-

sant systeem oplevert.

typen werkwij-
overigens voor

een breed toe-
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Het bio-arsenaal van enzymen en organismen l'ijkt in deze sector klejn te
zijn zodat voor geschikte werkwijzen meer gezocht zal moeten worden in de

chemische methoden, bijv. homogene katalyse met milieuvriende'l'ijke oxidantia
of stoichiometrjsche omzetting met reagensregeneratie. Terz'ijde maar alge-
meen geldend voor het geheelo van oxidat'iewerkwijzen is dat n'ieuwe methoden

n i et mi I ieubel astend mogen zijn.
in Nederland is momenteel onderzoek gaande aan 6-CH20H-oxidatie bij MT-TNO

Zeist en mogel iik bi j betrokken industrieën. (Het 'is schri jver dezes b'ijv.
bekend dat Ferruzzi-cerestar aandacht aan deze oxidat'ie besteedt.)
Bii lager- (en eventueel med'ium-)moleculaire kooihydraten komt directe
edelmetaal (Pt, Pd) gekatalyseerde oxiatie (02lN2) in aanmerking. Goede

starts op dit gebied zijn gemaakt door de betreffende TUE en TUD groepen. De

gerapporteerde select'iviteiten bij mono- en disaccharjden en enkele derjva-
ten z'ijn behoorl ijk, maar dienen hoger te zjjn. voor de te verkrijgen
systemen z'ijn diverse toepassingen denkbaar, 0.à. als sequestreermiddel.
Gememoreerd zii hier nog dat bij het betrekkelijk eenvoudig uit monosaccha-
riden te verkrijgen furanderivaat hydroxymethyl furfural (HMF) z'ich een

soortgelijke problematiek voordoet op weg naar nieuwe koolhydraat-gebaseerde
polymeren. Hoe selectjef naar het hydroxyzutJr om te zetten, hoe naar het
dialdehydc, h€€ naar het dictrtonarm? 0trderzoek op dit laatste gebied
speelt z'ich af bj j MT-TN0 en TUD.

Concl uderend kan voor de in deze paragraaf besproken oxidaties gesteld
worden dat hier zich de omgekeerde situatie voordoet als in de voorgaande
sector. Voldoende toepassing in het verschjet doch het schort aan goede

werkwijzen. Onderzoek dan ook zonder meer aan te bevelen.

polymeer van o-D-galacturonzuur en ziin
methylesteí (l*4 verknoopt); R=60.75%
methyl, íest is H. De hydroxylgroepen ziin
deels geacetyleeÍd oÍ bevatten ziiketens van
diverse suikers.
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lxidati eve gl ycol spl I tsfng
Recent onderzoek (ST1.l, juist afgesloten)

91ycol sp'l i ts i ng van zetmeel , amyl ose,

po1 ycarboxyl aten I e i dt .

heeft aangetoond dat

of cel I ul ose tot zeer

oxi dat'i eve

i nteressante

. 
Glycol'cleavage oxidation of starch to C,Ct'dícarboxy starch'

7t
De zeer goede Ca' ' -b'ind'ing van deze systemen, gevoegd bi j de goede degra-

deerbaarheid bij lagere pH (zie Figuur) biedt voor deze materialen u'itste-
kende kansen als vervanger van het thans veel in wasmiddelen teogepaste,

niet degradeerbare polyacrylaat. Andere potentië1e toepassingen f iggen op de

gebieden van super-absorptie en farmaca, ër vanuit de dialdehyden naar
polyo1en en andere nieuwe derivaten.

Lo IOO

Bao
o

ö.60
T
0

i40
6
o,

i16

Hydrolysis of C*Cr-dicarboxy starch (10 ag/al) as

pH at JsJ K (821 (l polyneric dicarboxy starch

fractíoa wíth 0P > 2).
pH 2 (o); pH 3 (o): pH a (^); pH 5 (L); pH 7 (t);

r (h)

a function of
ís defined as

ptt 9 (o).

the

the

Een recente di scussi e met een

i ndustrj eën (Koo1 hydraatcongres,

deze overtuiging, evenwel met één

goedkoper prijskaartje te worden

aantal vertegenwoordigers

Praag, augustus 1989) leidde
mits. De ox'idat'ietechnoiog'ie

voorzjen. De huidige te Del ft

van Europese

eveneens tot
dient van een

ontwi kkel de
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werkwj jze omvat oxidatie naar het po'lyaldehyde (J0.'- ) gevolgd door behande-

f.ing met chlorieL/H202. Deze procedure tunctioneert (anders dan de directe

hypochloriet-oxidatie) zonder noemenswaardige degradatie van het, polymeer.

[ -o* 
-.l

h-*:1 1

I cHo \*
rcaenerotion L '_lm

/ to;.xp

'o.; /
2Ct0i

X,,

I
*
-ln

-oH Iu-i I,;o.u

Glycol-cleavage oxídatíons of starcà to C,Cr.dícarboxy starch-

Het is de perjodaatoxidat'ie die de industrie als te kostbaar beschouwt. Een

tweestaps procedure op zich wordt niet verworpen, ook al omdat men goede

kansen ziet (papierindustrie) voor polyalCehyden op basis van koolhydraten.

Indien ook een regeneratieproces te hoog uitkomt, zal het ondèrzoek gericht

moeten worden op het vinden van een nieuwe glycolsplitsense werkwiize.

Prof. Reedijk (RUL) met een uitstekende reputatie op de gebieden van

coörd'inatiechemie en ox'idatie verklaarde zich inmiddels bereid om i.s.m. TU

Oelft aan deze problemat'iek te werken

Het besch'ikbaar komen van een n'ieuwe g'lyco1-oxidatietechn'iek zou het

mogelijk maken een reeks van polycarboxylaten (po1y-e'lectrolyten) op basis

van koolhydraten te fabriceren beg'innend bij di- en tricarboxylaten (ex

monosacchariden of HMF) via med'ium polycarboxyiaten (ex cyclodextrinen en

i nuf ine) tot de hoogmol ecu'l a'i re pol yel ectrol yten .

gpgemerkt zjj dat van het polycarboxylaat op basis van É-cyclodextrine ons

recent een uitstekende Ca-complexering gebleken is. Het van É-cyclodextrine

afgele'ide "poly"aldehyde biedt voorts routes naar interessante cyclische

verbi ndi ngen.

3Cr-
2H'
H:O



De van inlr'line (eventueel me-t

boxylaten kunnën eveneens als

.6-

nog een 3.e oxidatiestip) af te
interessant beschouwd worden.

'leiden polycar-

lOi,/Hr0,

.ero'

Oxidacion produees of inulin.
spliuced oxidaclvely and chen
oxidized.

ox-

----à

§irst, the glycol group is
Ehe rernaining -CHTOH group is

B.A.

,1-coo- orx-ooc -ooc F"

0H ,+\0

GilI LLJ
0Ht

0H 4-\orx-ooc -ooc F

Conclusie m-b.t" deze sector: veelbelovend doch ontwikkeling van een nieuwe
techniek vooro de 1e stap is qeboden.



Bijlage IV

I'IRLO-Werkgroep "Biomassa ten behoeve van energie'

l. De I,iRLO-Werkgroep "Biomassa ten behoeve van energie" heeft i-n haar onder-
zoeksaanb".,r"Ii.rg".r (2,1 \ lOl3b.0I ) van It5 februari 1989 aangegeven dat een

drietal subwerkgroepen zouden moeten vorden i-ngesteld voor de onderverpen
milieu, energie-rendement en economie. Het insteflen vau de drie subwerk-
groepen is in de vergadering van 17 februari jI. van de NRlo-Stuurgroep
Àgriiicatie bekrachtigd. ÀIs algemene opdracht woor de drie subwerkgroepen
géfat , dat met behu-lp van bestaande .l-it--eratuur getracht zaL worden meer
àuidelijkheid te scheppen over de genoemde drie aspecten. De drie subwerk-
groepen hebben op II, 12, en 14 september jI. voor de eerste keer vergaderd
over de verschillende vormen van biomassa voor energieopwekking.

Z. In de vergadering van de subuerkgroep milieu is door de vertegenwoordigers
van het minj-sterie van VROM aangegeven, dat j-n het kader wan het aangekon-
digde CO2-beleid van de Nederlandse overheid ca f 60 m1n ter beschikking
,"1 ko."r, voor onderzoek en projecten. Bj-omassa ten behoeve van energie
is een expliciet onderdeel hiervan, naast zaken al-s energiebesparÍng e.d".

3..Uitgangspunt voor de drie subwerkgroepen zijn een drietal ba}ansen, te
wetàn, de mi.Lieu-balans, de energie-balans en de voedsel-balans in ruime
zin. Verschill-ende energie toepassingen moeten hierop worden bekeken. Voor
aIIe balansen geldt dat voorzover mogeJ-j-jk het gehele Proces wordt meebe-

trokken, dus "van bron naar achterviel". In de eerste vergaderingen is
voornameli;'k een inventarisatie gemaakt van de onde:*rerpen die aan de orde
kunnen zijn in de subverkgroepen. Àfhankelijk van de beschikbaarheid van
gegevens zaL hi-erop wel of niet verder vorden ingegaan. Besloten is uit
te gaan van de technologie die wervacht mag r.rorden te bestaan in 1995.
Ereneens zal worden uitgegaan van de meest vergaande milieu-normen die in
verschifJ-ende landen zijn geformul-eerd. (bijvoorbeeld: Àmerikaanse diesel-
wetgeving). In dit kader zijn de volgende toepassings gebieden genoemd:

1. Àutomotoren
2. DieseLmotoren (bussen, vrachtwagens, tractoren, schepen)
3. Stirling motor
4. E-l-sbett motor
5. Gasturbj-nes (grote en kl-eine wergassers)
6. Stoomketel
7. Directe verbranders (varmte kracht instal-Laties)

Hierbinnen kan ueer een onderscheid vorden gemaakt tussen mechanische
eoergie {a.utoaotor, dies€Lmotor, Els-bett- en Stirling motor) 'en statio*
naire energie (Stirling motor, gasturbine, directe verbranding, stoomke-
tel). Daarnaast tussen energiebronnen in vaste, vloeibare en gas vorm. De

huidige fossiele energiebronnen, Í,raar3/oor biomassa mogeli jk venrangend
zou kunnen zijn, betreffen synthesegas, benzine, LPG, dieselolie, zware
stookolie en steenkool. De biomassa energievormen die met het oog oP

mogelijke vervangers nader moeten uorden bekeken zijn bio-methanol en

bió-ethanol, plantaardige olie, ETBE, stro en andere afvaL.Ien.

,l . De agrarische grondstoffen uaar naar za-l- \rorden gekeken zi jn verschillende
planiaardige oliegewassen (koolzaad, zonnebloem, karnrei) suikerbiet,
aardappel, mais , ta:r-ure en verschillende vezelgewassen (miscanthus als een

C4 gelras, hout e.d.). Daarnaast naar de huidige biiprodukten van de agrari--
sche sector, zoals stro, en graszaad hooi.

2+\ 1075.01
0l- I0- I989
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Voorzover mogelijk worden ook gewassen die niet in Europa vorden geteeld
meegenomen a,ls referentie kader in de subwerkgroep energie-rendement;
bi jvoorbeel-d suikerri-et, kokoso.l-ie e.d.. Ook zal gekeken worden naar het
energie-rendement van verschi.l-Iende fossiele brandstoffen. Zo bli- jkt het
energie-rendement wan synthetische methanol zeer laag te zj-jn, het energie-
rendement van kernenergi-e ca. 30?, teruijl in gewal wan kol-en al 7? van
de energiewaarde,verloren gaat aan intercontinentaal transport. I"trat de
subr"rerkgroep economie betreft worden niet al-leen de pri jzen wan bovenge-
noemde gevassen in de Europese Gemeenschap bekeken. Ook de wereldmarktprij-
zen zíjn interessant om i-nzicht te krijgen in de preciese i-nvloed van een
agrarische prijs op de eindprijs van een brandstof.

I^iat de mil"i-euaspecten betreft zal veel aandacht worden geschonken aan het
CO2 effect bj-j het gebruik van biomassa als energie bron. Daarnaast za1
gekeken worden naar andere milieuvervuilende stoffen die direct met de
verbranding van fossiele grondstoffen in verschil-lende processen samenhan-
gen (arsenicum, benzeen, cadmium, chloor, kooJ-monoxide, fluoride ion,
koolwaterstof , formaldehyde, vaterstofchloride , kwikzilver. salpeterzuur,
waterstofsulfide, stj.kstofdioxide , ozoa, hydroxyl radj-caa1 r pàÍI, lood,
silicium tetrafl-uoride, zvaweldioxide). In het algemeen gaat het om genoem-
de emissj-es, het potentS.eel- aan smogworming, roet, aldehyden, aromaten,
schadelijke stoffen lraarwoor nog geen normen zijn, vast afwal (fÍ.)-tercake,
slakken, vliegas), chemisch afval, afvalwater, zware metalen, radioactieve
straling bij verbrandingsprocessen, de risico's voor het mil-ieu bij onge-
lukken en het ruimte.Lijk gebruik als milieufactor. Hoewel de werkgroep
niet aIIe aspecten even ui-tgebreid zal- kunnen behandelen, zal zij op deze
iiize aan kunnen geven in uelke richting onderzoek en projecten nodig ziin.

Ten aanzien van energie-rendement zullen een aanta-]- benaderingswijzen in
conceptworm worden opgezet voor de volgende vergadering van deze wubwerk-
groep. Dit door het hanteren van verschill-ende criteria. Voor de subverk-
groep economie za1 een zogenaamde factorenlijst vorden opgesteld, bevatten-
de de elementen dj-e voor de economische benaderingen als relevant mogen
worden gezien. Eveneens zaL een zekere rangorde in dj-e elementen worden
aangebracht. Àan de hand daarvan kan bestaande literatuur worden beoor-
deel-d.

2l\ lo75.0l
0-r- l0- 1989



6 februari 1989 bij lage V

A/{NBEVELINGEN VAN DE TERKGROEP
t.EID

T.A.V. ONDERZOF:K EN BE-

Op verzoek van de SEuurgroep Agrificatie hebben de Leden van de ad-hoc Werk-
groep Veevoedergrondstoffen een aant,al mogelijkheden aangegeven hoe binnen een
termijn van t,ien jaar de import van eiwit,houdende gewassen in de EG verminderd
zou kunnen worden. De suggest,ies kunnen in drie groepen worden onderverdeeld,
n.I. het verhogen van de opbrengst en de kwaliteiE van eiwilhoudende geÍ.rassen,
het, bewerken van bestaande getrassen en diversen.

I. HET VMHOGEN VAN DE OPBRENGST EN I$ALITEIT VA}I EIETIIOUDENDE GEIIASSEN

In de nota "Knelpunren bij de produktie, af.zet en verwerking van droge peul-
vruchEen" van het, Nederlands Graan-Cencrum (NGC) worden de problemen in de
veredeling, teelc en afzeE uitvoerig beIicht.. Hieronder zulLen de beLangrijk-
sEe punten nog eens worden weergegeven.

Bestaande gevassen in Nederland

In ons land zijn in l98B 35.500 ha erwten, i3.400 ha veldbonen, 7.300 ha kool-
zaad en 4.400 ha luzerne verbouwd. Gezien de afzetmogelijkheden is er voldoen-
de ruimte om hec areaal eiwichoudende geÍrassen uit te breiden. Onbekendheid
meE de E,eelr, en/of een E,egenvallend financíeel result,aac zijn er over het. al-
gemeen de oorzaak van dat, heE areaal van deze geq/assen nauweiijks Eoeneemc en
van enkele gewassen zelfs is gedaald (erwten, koolzaad).0p de E,eeIEaspecEen
wordt hieronder ingegaan; hec effecE van de prijs komE onder "Diversen" nader
t,er sprake.

a) Erwten

De grootsEe bottle-neck bij de erÍrten is de geringe oogstzekerheid. Het gesas
wordt door vele schimmels en insect,en beLaagd; daarnaast is de sErosEevigheid
gering zodat, het gewas in de eindfase van het seizoen vaak gaat, legeren, het-
geen de kwaliceic niec E,en goede komt,.0p de St,ichcing voor Plantenveredeling
(SvP) wordt, veel aandacht best,eed aan het inbrengen van (liefst parEië1e) re-
sistentie Eegen ziekten en pLagen. Daarnaast heeft in de veredeling ook de ge-
ringe stroscevigheid de aandacht,. Vermeld moet worden dat, t,ot op heden nog
geen doorbraak op dit gebied is bereikt.

Evcnei.e dr rndcrc v{indrrblocni.ge E€ryer€€{ï t.evrt ook dc erryt {àl§'s (Anti-*u-
EriEionele Fact,oren). Nog nieE, volLedig bekend is welke van de ANF's schade-
lijk zijn voor het dier; hierover zal meer duidetijkheid moeEen zijn alvorens
men verdetings- en/of t,echnologisch onderzoek kan opstarEen cm de ANF's uiE
het zaad t,e verwijderen. Gerealiseerd moet erorden dat het, verwijderen van
ANF's uit, het zaad door middet van veredeling nadeLige gevolgen kan'hebben
voor de teelc van het gecras; bekend is dac ANF's een natuurlijke afweerbron
voor ziekten en plagen zijn. Zeket gezien de op ons afkomende problemat,iek meE

bet,rekking tot, de gewasbescherming waarbij verschillende bestrijdingsmiddelen
t,er discussie staan zaL dit laaE,ste punE, een belangrijke roI gaan spelen.
Nagegaan zal dus moeEen worden hrat economisch rendabeler is: de ANF's t.echnó-
logisch of door middel van veredeling verwijderen.



b . Ve ldbonen

De veldboon is een oogstzekerder gewas dan de erwt. HeE kent geen groEe pro-
blemen met betrekking tot, ziekten en plagen en legering. Nadeel is dat de
voerderwaarde van veldboon lager is dan van de erwt. Zodra goedopbrengende,
wit.bloeiende rassen ( lager tannine-gehaIt,e) op de markt, komen zal hec pro-
bleem van de lagere voederwaarde grotendeels zijn opgelosc,; de perspect,ieven
zijn hoopvol. Ook bij veldbonen zal de aant,asting van ziekten en plagen t,oene-
men wanneer ANF's verwijderd worden; hier speelc dezelfde problematiek aIs bij
de erwten.

Koo I zaad

Koolzaad levert naast, de olie nog een eiwitrijk bijprodukt, het, schroot.. DiL
kan aIs veevoedergrondstof slecht,s beperkt worden toegepast., o.t. vanwege de
aanwezigheid van glucosinolaten, sinapines en tannines. MeE de huidige over-
schakeLing naar dubbel-nulrassen (laag gehalLe aan erucazuur en glucosinola-
ten) is de kwaliteit, van het schroot veel verbeterd. VeredeIing naar laag
sinapinegehalce is eveneens gewenst (triple-low koolzaad). Gerealiseerd moeE
worden dat ook voor kooLzaad geldt dat het verwijderen van de voor dieren
schadelijke inhoudst,offen een negaEief effecE kan hebben op de opbrengst.

d. Luzerne

Luzerne kenE geen noemenswaardige teelt,problemen; op de zure zandgronden Ie-
vert, de verbouw van luzerne geen problemen meer op, nu uit, onderzoek is geble-
ken dat een goede opbrengst kan worden verkregen rvanneer heE, zaad geënt, wordE
meE, Rhizobium en geprild wordt met kalk. HeE voornaamst,e knelpunt, dat de t,eeIE
van luzerne in Nederland op groEe schaal in de weg sEaaÈ, is het ontbreken van
een afzetmogelijkheid in akkerbouwstreken; er zouden meer drogerijen gevest,igd
moeEen worden. Opgemerkt, moec worden dat, de kostprij.s van het, drogen vrij hoog
is.

Connc lus ie

ErIt:
Knelpunten: geringe oogstzekerheid, meer aandacht voor inbouríen van resist,en-
tie Eegen ziekten en plagen en voor verhoging van strostevigheid. ANF's: na-
gaan welke ANF's schadelijk zijn en hoe deze verwijderd moet,en worden: techno-
Iogisch en/of door middel van veredeling.

Veldbonen:
Teelttechnisch weinig problemen. De voederwaarde van wit,bloeiende rassen is
verbeterd; ANF's: zie erxrten.

Koolzaad:
Schroot, van dubbel-nulrassen is goed verwerkbaar. Samenstelling aminozuren zou
verder kunnen worden verbecerd en een verlaging van het sinapine-gehalEe is
geerens t .



Ln-erne:
Teelccechnisch weinig problemen. Afzetkanalen verbeE,eren.

2. Nieuve geYassen voor Nederland

De laat.st.e jaren zijn door de verschillende insEituten vele alternat,ieve ge-
wassen beproefd, waaronder zonnebloemen, soja, lupine en gierstmeLde. Alle ge-
wassen hebben gemeen dat er nog veel onderzoek gedaan zal moeten worden alvo-
rens (een van) deze geerassen voor de prakEijk geschikt is gemaakE,. Dan nog
rijst de vraag of deze gewassen ooit t,egen concurrenrende prijzen geprodu-
ceerd kunnen worden, dat, wiI zeggen concurrerend met, importprodukten.

II. HET BETERKEN VAN BESTM§DE GET'ASSEN

BesE,aande geÍrassen kunnen op verschillende wi jzen worden betrerkt, zodanig daE
de produkt,en beEer geschikt worden voor verwerking in de veevoederindustrie.

[. Verhogen van gehalte aan verteerbare eiritten in granen

Voor de eenmagigen-voeding geldc dac elke gram extra verteerbaar eiwit in gra-
nen een besparing van. 2-2,5 gram t,e importeren sojaschroot becekenc. Vanuit
diE licht bezien zouden rassen ont,wikkeld moeten worden meE een hoger gehalte
aan verEeerbaar eiwit., zo mogelijk tezamen met, een hoge fytase-acE,iviEeit,.

2. Processing van granen, gras en luzerne

In Zweden is een Proces ontwikkeld waarbij hec eiwiErijke gedeelte van de
graankorrel voor de veevoeding beschikbaar komE en het koolhydrat,enaandeel
voor andere doeleinden wordt aangewend. Ook voor gras en luzerne is een derge-
lijke ontwikkeling niet ondenkbaar. De resultaEen van heE Zweedse project en
van de haalbaarheidsstudie die op diE, momenE in Groningen wordt, uit,gevoerd,
zul len nauwlet,t,end moeten worden gevolgd.

3. ClpEioaliseren van veruerkingstechnieken

De benulEing van de eiwit,fractie van leguminosen en kool-/raapzaad kan worden
verbeterd door middel van: '

Thermische en mechanische behandeling

Door thermische en/of mechanische behandeling worden de voedingsstoffen en met
name eiwit beter t,oegankelijk voor de spijsverteringsenzymen en worden ANF's
afgebroken of omgezeE in goed benutbare stoffen. Naast o.a. persen en toasten
verdient, bijzondere aandachE het, dehullen van bonen. De zaadlobben zouden als
eiwiÈ,rijk voer aangewend kunnen worden voor eenmagige dieren en de zàadhuiden
voor herkauwers.

b. Toepassing eozymen in voeders voor eenmagige dieren:

Door gebruik van enzymen
wiE, en fosfor vrijgemaakt
en ze beter kan benutten.

die de celwand-sEructuren beter
, waardoor het dier eerder over

ontsluit,en wordt, ei-
deze st,offen beschikc



Gebruik van bestendiger eiwit en zetmeel voor herkauwers:

Essentieel voor herkauwers is het, aanbod van een betere balans voor wat, be-
treft bescendiger zetmeel/eiwiC. Naast, minder gras en meer maiszetmeel zouden
ook andere grondsEoffen hiervoor geschikt gemaakt, moeten worden.

III. DIVERSEH

l. EG-beleid

De prijzen van peulvruchten en oliehoudende zaden zijn de laatste jaren door
heE overschrijden van de zgn. gegarandeerde hoeveelheden fors gedaald. De ver-
wachcing is dan ook dat in ons Land heÈ areaal peulvrucheen heE komend jaar
zaL inkrimpen; hec areaal koolzaad is reeds sterk gedaald.
De zelfvoorzieningsgraad voor eiwithoudende grondstoffen is op diE moment 302
in de EG. Het, behoeft geen betoog dat een sterke dali.ng van de prijzen onge-
wenst, is. Er dienl dan ook op aangedrongen t,e worden om het be.leid op dit punE
bij Ee stellen.

2. Eiritstrategie

Alvorens de keus t,e bepalen om een of meerdere gewassen verder te verbeteren
zodal de verbouq, ervan toeneemt,, is het, zinnig de eiwie-behoefte in de toe-
komst, af t,e schaÈ,Een. De meesEe eiwitgrondstoffen worden in mengvoeders ver-
werkt. Om deze reden is heE van belang naast, het eiwitgehalt,e rekening Ee hou-
den met de energiewaarde en andere voedereigenschappen.

's-Gravenhage, 6 februari l9B9
Ref.: DiiRo.
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VOORSTEL VOOR PRIORITEITEN IN I{ILIETIVRIENDELIJKE AGRIFICATIE

Inleiding

In verschillende kaders is het onderwerp milieuvriendelijke
agrificatie aan de orde. Naar alle waarschijnlijkheid zal het
Ministerie van Landbouw en visserij een beroep doen op de NRLO

om op korte termijn een samenhangend onderzoeksProgramma Duurzame

Landbouw op te stellen.
De Commissie Landbouwonderzoek van het Landbouwschap heeft

de NRLO gevraagd om binnen een Periode van circa 6 maanden zorg
te dragen voor de opstellÍng van een landbouw-milieu
onderzoeksprogramma .

verder is gesproken over de instelling van een regeling op

basis \^raarvan bedrijven al of niet in samenwerking met andere
instellingen proj ecten aangaande milieuvriendelijke agrificatie
voor subgidie kunnen indienen bij he.t l'tinisterie van Landbouw en

Visserij.
De Stuurgroep zou gezíen het bovensEaande hec initiatief

kunnen nemen om rondom enkele thema'S gestrucEureerde programma's
op te sEellen. Deze thema's dienen dan een substantiele bijdrage
te leveren zowel aan agrificatie als aan milieuvriendelijke
Iandbouw. De Stuurgroep zou een aantal aanbevelingen ten aanzien
van de keuze van thema's kunnen doen en aan de werkgroePen c.q.
eventuele andere groePen opdracht kunnen geven de thema's verder
uÍc te l^Ierken.

Het secretariaat van de Stuurgroep heeft ten behoeve van het
maken van deze keuze de volgende aktiviteiten onEplooid:
l. Inventarisatie van mogelijke thema's/ooderLrerpen op het
gebied van milieuvriendelijke agrificatie.
2. Formulering van een voorstel waarin een vijftal thema's
zijn geselecteerd met behulP van een aantal criteria.
3. Formulering van voorstellen om deze thema's in een Programma
uit te werken, zodat in een volgend stadium de werkgroepen van de

SEuurgroep nadere invulling aan deze programma's en de daar
binnen passende projecten kunnen geven

Naar aanleiding van de discussies in de werkgroepen heeft
het secretariaat een lijst van mogelijke thema's/onderwerPen op

heE terrein van mÍlieuvriendelijke agríficatie samengesteld.

Inventarisatie van thema's

In eerste instantie is getracht binnen het werkterrein van
iedere werkgroep enkele milieuvriendelijke agrificatie
onderwerpen te vinden. Dit heeft geleid tot de volgende lijst:
1. afbreekbare smeermiddelen.
2. milieuvriendelijke kÍemremmers.
3. milieuvriendelijke wasmiddelen.
4. milieuvriendelijker dieselolÍe addÍtieven.
5. coaEings op basis van natuurlijke grondstoffen.
6. afbreekbare plasEics.
7. asbestvrije materialen op basis van naEuurlijke vezels.
8. slow release produkten
9. rieE voor papier en/of vezelplaat.

BIJLAGE VI



10. produkEiebos voor papier en/of vezelplaat.
11. mÍlieuvriendelijke processen om lignocellulose componenEen

volledig te scheiden.
L2. energie uit biomassa anders dan bioethanol.

In de volgende paragraaf is uit deze lij st een vij ftal
programma' s geselecteerd.

Criteria en selectÍe van thema's

Naast de reeds eerder genoemde criteria met betrekkÍng tot
de omvang van het milieu-effect en de redelijke kans op concrete
toepassing, hebben ook marktomvang, entreebarrières, logistieke
mogelijkheden, ontwikkeling van concurrerende produkten,
aanwezigheid van R&D-expertise in Nederland en uiE
milieuoverwegingen voorEkomende noodzaak EoE politieke
besluitvorming een rol gespeeld. Tevens bieden deze criteria
mogelijkheden om aan te geven op welke terrej.nen eerst
haalbaarheidssCudies ge\^renst zijn. Daarnaast bfijkt dat sommige
thema's in een stadium zijn aanbeland waarin losse projecten
onder geheimhouding door individuele bedrijven eventueeel in
samenwerking derden, bij LV kunnen worden ingediend.

afbreekbare smeermiddelen

Afbreekbare smeermiddelen genieten op dit moment in een
grote politieke belangsEelling. Dic wordt o.a. vetoorzaakt door
gebodsmaatregelen in de BRD en in Zwitserland. Het betreft
vooral smeermiddelen die in rechtstreeks conEact met de omgeving
komen, zoals bij buitenboordmotoren, kettingzagen en lopende
banden in bijvoorbeeld slachthuizen. De tot nu toe in gebruik
zijnde mi-nerale en synthetische middelen zijn slecht afbreekbaar.
Vervanging door natuurlijke oIiën en vetEen is Eechnisch
mogelijk, maar de prijsverschillen zLjn aanzienlijk. Middels
menging en modificaties van natuurlijke oIiën en veEten kunnen de
eigenschappen van smeermiddelen van natuurlijke oorsprong nog
verder verbeterd worden. Een speciaal programma op dit Ehema
lijkt echter ongevrenst omdac de ontwÍkkeling reeds zover is
voortgeschreden dat individuele industrièn in samenwerking met
anderen dit type produeten inmiddels in een exclusieve sfeer
ontwikkelen. Indiening van losse projecten en
haalba.arheidsstudies liggen daarora Íseer voor de hand.

milieuvriendeli'ike bestrii dinssmiddelen

Een groot probleem voor de landbouw is het gebruik van
milieu-onvriendelijke bestrijdingsmiddelen tijdens de teelt van
geulassen en de opslag van landbouwprodukten. Er wordE daarom
naarstig gezocht naar alternatieven die planten zelf
voortbrengen. Enkele voorbeelden hiervan zi.jn thiofenen uiC het
Afrikaantje, pyrrolizidÍne alkaloiden uit EngeIs Raaigras en
Pyrethrinen uit Pyrethrum(- ). Een goede winning van deze stoffen
uit planten of uit celcultures lijkE mogelijk. In hec Iaatste
geval is er echter geen sprake van agrificatie. De omvang van de
markt en van de produkLie is nog moeilijk in te schatten.
Programma's op dit thema zLjn zeer gewenst., maar het is ons niet



bekend in hoeverre er binnen het kader van milieu- (bio) -

technologie al voldoende stappen ondernomen zÍjn. Een

haalbaarheidsstudie \^/aarin produktie via de plant en via
celcultures teBen elkaar afgewogen worden, lijkt Xezijnertijd
zeer gewenst.

milieuvriendelijke kiemremmingsmiddelen

Er ontstaan steeds meer bez!7aren tegen het gebruik van niet-
afbreekbare en'verdachte' kiemremmingsmiddelen oP bijvoorbeeld
aardappelen. Voor produkten waaraan hoge kwaliteitseisen worden
gesteld en lvaarvan opslag onvermijdelijk en kostbaar is, zíjn
deze produkten echter een absolute noodzaak. De omvang van de

markt bedraagt in Nederland meer dan enkele kilotonnen.
Een afbreekbare natuurlijke kiemremmer is bijvoorbeeld

carvon, dat in hoge concentraties voorkomt in karwijolie. De

laatste jaren wordt er met name in Groningse
onderzoeksinstellingen veel aandacht besteed aan de Eoepassing
van carvon voor dit doel. Er moet echter nog veel fundamenteel en

toegepast onderzoek verricht \^rorden. Een onderzoeksprogramma op

dit thema zou een groEe stimulans kunnen zijn voor een geheel
nieuw soort kiemremmers. Het inmiddels in DLO-kring geschreven
progranma op dit item voldoet grotendeels aan de in eerdere
paragrafen gestelde eisen.

mi1 ieuvriendel ij ke wasmidde len

omdat er jaarlijks grote hoeveelheden wasmiddelen worden
gebruikt, is er het laatste decennium groÈe belangsEelling
onEsCaan voor alle componenten in wasmiddelen die het milieu
verwuilen. Er is een toenemende politieke en commerciéle wÍl om

wasmiddelen milieuvriendelijker te maken'
De meeste aandachg is daarbij uitgegaan naar vervangers voor

de builder tripolyfosfaat, zoals NTA, EDTA en andere stoffen,
\^Taarvan nu blijkt dat de milieurisico's niet onaanzienlijk zijn.
Alleen Zeoliet-A is onschadelijk voor het milieu. Deze suof wordt
echter vaak in combinatie meE enkele sl-echt afbreekbare polymeren
gebruikt. Vervanging van deze polymeren (enkele kilotonnen Per
jaar) door biologisch afbreekbare alternaEieven of een geheel
nieuw buildersysteem (enkele honderden kT) op basis van oliën en
veEten of koolhydraten als grondscof is gellerr.st.

Ook de Iozing van Srote hoeveelheden oppervlakte akcieve
stoffen die niet afbreekbaar zi,jn, staat ter discussie. Het gaat
hierbij vooral om aromaten zoals lineair-alkyJ-benzeensulfonaaE
(Lc,BS, marktomvang in \^Iest Europa 320 kT) . Uit vetzuren en
daaruit bereide vetalkoholen en uit koolhydraten kunnen goede,
milieuvriendelijke vervangers gemaakt worden. Verbetering van
specifieke eigenschappen van deze oppervlakte aktieve stoffen is
ge\.renst en mogelijk.

Ook het gebruik van de huidige Seneratie anEischuimvormers
in wasmiddelen (markt omvang in I^IesE Europa ca 45 kT) is uit
milieu oogpunt omstreden. Ook voor deze stoffen bestaan
oleochemische alternaEieven, die echter niet geheel aan de

gestelde eisen voldoen.

HoeweI de relevantie vanuit het PersPectief van milieu-



agrificatie duidelijk is, is het de vraag of zinvolle programma's
ontwikkeld kunnen worden op dit thema daE gedomineerd wordt door
een drietal multinationals. Losse projecten met een speeifiek
doel lijken meer voor de hand te liggen.

mil ieuwri ende'l i 'i ke rli ese'l ol í e arldí t- i ewen

MeE name in de USA is er een toenemende druk om het gebruik
van dieselolie aan banden te leggen. De oorzaak is vooral gelegen
in de onvermijdelÍjke roetuicstoot en het gebruik van veelal
toxÍsche additieven om de vloeibaarheid, de parafine-
druppelgrootte, ontbranding en corrosiebestendigheid te vergroten
en oxidatie van de olie Eot onoplosbare harsen en roeEvorming te
voorkomen. Door toevoegen van natuurlijke o1iën kunnen de
ongewenste eigenschappen van dieselolie aanzienlijk verbeterd
urorden. Bij toevoegingen tot 20* ziln er geen aanpassingen aan
motoren nodig.

Losse projecten op instignatie van het bedrijfsleven lijken
ook in dit geval meer voor de hand te liggen dan een programma,
waarin de betrokken industrieën niet het achterste van de tong
laten zierr.

coatinqs ort hasi s vrn nrtrrrrr'l í ike orondetnffr'n

De huidige generacie glanzende lakken (70t van de verfmarkt)
bevat 35-40t oplosmiddel, dat enerzijds dient om de verf de goede
dikte Ee geven en anderzíjds zo snel verdampt dat er snel een
glad oppervlak ontstaat. Per jaar wordt er in Nederland 100 kT
oplosmiddel in verf gebruikt, waarvan wordt aangenomen dat hec
schadelijk'is voor het milieu en voor de gezondheid van de
ver\^Ierkers. Naarmate er minder vetzuren in de verf zitten , is er
meer oplosmiddel nodig. Ook additieven die bepaalde eigenschappen
verbeteren kunnen uit rnilieu oogpunt onger^/enst zijn. Dit is met
name het geval in latices, r^raarvan men de glansvorming .wil
verbeteren. De industrie heeft voor beide problemen nog geen
afdoende oplossingen gevonden. Naast het verminderen van het
gebruik van oplosmiddelen is verbetering van de tratervastheid en
duurzaamheid en vermindering van de vergeling en afbladeen van
verven gewenst, waarin veel naEuurlijke oliën en vetzuren zijn
verwerkE. Een programma hraarbij onderstaande iEems aan de orde
}:r mtrn, lij kt' Berverrst :

- verminderd gebruik van oplosmiddelen,
- betere C18:1 en CL8:2 vetzuur bronnen,
- meer reaktieve groepen orn de drogende en verouderende
eigenschappen te verbeteren,
- vervanging van glycoleEhers als additief,
- vervanging van cosolventen.

De uitgangspositie bij dit chema is beter dan bij de
hiervoor genoemde omdat bestaande produkten deels reeds
natuurlijke olén en vetten bevatten en omdat de wensen in dit
geval duidelijk gespecificeerd kunnen worden.

afbreekbare plastics



HeE gebruik van alerlei onafbreekbare plastics is de laatste
decennia enorm toegenomen. Daar in een aantal gevallen selecÈieve
verwijdering, gevolgd door hergebruik of verbranding niet
mogelijk of onge!,7enst is,is er een sEeeds troEere poliCieke
bel"ngst.lling voor afbreekbare plastics. Gezien het grote belang
van pÍastics voor de chemische industrí.e en de struktuur van het
huidige produktie apparaat van deze industrie ligt het niet voor
de hand dat op korte termijn slecht afbreekbare plastics
vervangen vlorden door afbreekbare alternatieven. In vele gevallen
zíjn dàzé alternatieven ook niet voorhanden. In de chemische
inàustrie is echter we1 een grote belangstelling voor het beter
afbreekbaar maken van bestaande plastics. Dit zou onderandere
kunnen door plastics Ee mengen met afbreekbare polymeren of door
afbreekbare polymeren Ee koppelen meE minder goed afbreekbare,
maar voor de funktionele eigenschappen onmisbare comPonenten.

op dit moment laat de NRLo door chem systems, daE reeds veel
marktkundige en andere exPertise op dit terrein bezit, een
inventarisaLie en een daaraan gekoppelde haalbaarheidsstudie
uitvoeren. lndien zich een aantal haalbare opties aandienen, kan
op diE thema een programma ontwikkeld r'Iorden, dat zowel uit
milieu- als uit agrificatieoverwegingen inEeressanE is. Aan zo'n
programma kunnen Nederlandse industrieën en instellingen
deelnemen.

asbestvrije materialen op basis van natuurlijke vezels

Het gebruik van asbest als vezelige versteviging of a1s
brandwerend materiaal is aI vele jaren omstreden. HeE ontbreekt
echter nog sEeeds aan kwalitatief gelijkwaardige alternatieven
voor deze omvangrijke markt. Ook is niet bekend of er natuurlijke
vezels zijn die in plaats van asbest gebruikt zouden kunnen
\{orden of die na modificaEie daarvoor geschikt zouden kunnen
zijn.

Enkele initiërende projecEen ouden hierin helderheid kunnen
brengen, maareen compleet prograrura lijkt nog enigszins
voorbarig. Bovendien rijst de vraag of naast de agrificatie
doelstelling ook de milieuvriendelijke component bij dit
onderwerp wel voldoende tot haar rechÈ komË.

slow release produkten

Het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen in de

landbouw is veel hoger dan strikt noodzakelijk is omdat veel van
deze stoffen op de een of andere wijze verloren gaan voordat ze

hun werking op de plant gehad hebben. Dit leidt tot een
aanzienlijke milieuvervuiling. Een van de manieren om deze te
bestrijden is er zory voor dragen daL de meststoffen en
bestrijdingsmiddelen gedoceeerd ter beschikking komen door deze
sEoffen op te sluiten in cyclodextri.nes en malEodextrines. Deze

slow release produkÈen kunnen gemaakt vrorden uit onder andere
aardappelzetmeel. AVEBE heeft inmiddels allerlei varianten van
deze stoffen ontwikkeld. De potentiële marktomvang is enorm.

HeE therna slow release produkten past uitscekend in een
milieuvriendelijk agrificatie programma en is tevens voor het
voorEbestaan van intensieve landbouwakUiviteiten van groot
belang. Ons land beschikt bovendien over veel exPertise van deze



produkten, die ook in de medische wereld en in de chemische
analyse een grote belangstelling genieten. Ook lijkt een
realisatie van concrete toepassingen niet ver v/eg of op
strukturele bezwaren vanuit de producenten van meststoffen en
bestrijdingsmiddelen Èe sluiEen.

riet voor papier en vezelplaat

Als onder milieuvriendelijke agrificatie ook het uitbreiden
van de non-food produktie en het handhaven van bestaande
waterrijke gebieden en daarmee samenhangende natuur\"raarden en
landschappen worden verstaan, zou de teelt van riet voor de
produktie van papier en vezelplaten een thema kunnen zi.jn. Er
zouden in Nederland enkele tienduizenden hectares voor de teelt
van riet i-n aanmerking kunnen komen.

Een programma rond het gebruik van ríet zou gefaseerd moeten
zijn. Allereerst dienÈ de vraag beantwoord te worden of riet een
goede en concurrerende grondstof is voor toepassing in
vezelplaten en papier. Als de kwaliteit van riet deze
toepassingen nieE uitsluit, is de vraag of de benodigde processen
voorhanden zLjn of zullen komen. Een prograruna rond een opEimale
voortbrenging door de landbouw en een zo effícient mogelijke
verwerking lfjkt dan tot goede resulEaten te kunnen leiden.

produktiebos voor papier en vezelplaac

Voor houÈproduktie kan worden aangenomen dat
bemestingsniveau's en het gebruik van bestrijdingsmiddelen veel
lager zijn dan bij het huidige gebruik van grond. Dit zou een
reden kunnen zijn om produkt.iebos voor de voortbrenging van hout
voor papier en vezelplaten onder milieuvriendelijke agrificatie
te rangschikken.

Op dit momenE wordt meer dan 50t van alle hout en
houtprodukten van buiten de EG geimporteerd. Het toegepast
onderzoek naar hoogproduktieve houErassen en de
produktiemogelijkheden van deze rassen onder verschillende
omstandigheden staat volgens de Stichting Bos en Hout in
Nederland vrijwel stil. Schone verwerkingsmethoden voor loof en
naaldhout zijn inmiddels in ons land wel voorhanden. Een
programma rond de teelt van houÈ dient zich daarom met name op de
teelt, veredeling en verwerkingslogistiek te richten.

energie uit biomassa anders dan ethanol

Vanwege de Eoenemende milieuproblemen komt energie uit
biomassa in zicht. Biomassa geldt als een hernieuwbare
energiebron en verschilt in die zin van fossiele energiebronnen.
Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over milieu-,
energierendements- en economische aspecten van de verschillende
rnogelijkheden van biomassa voor energiedoeleinden.
Om deze onduidelijkhden uit de \reg te ruimen en ook om tot een
prioriteitsstelling te komen ten aanzíen van projecten
aangaande energie uit biomassa worden door de iJerkgroep Energie
uit Biomassa van de Stuurgroep Agrificatie in een drietal
subwerkgroepen bovenstaande thema's uitgewerkt. In deze



sub\,rerkgroetrien z1Ëten personen ult hèt bedrijfslerren, ult
or:'6"rsoeksinstiË{rËèn en uit de overheid, die op heL betreffende
deelter,rein ter zake kundig zijn. De subwarkgroepen gaan uit van
besl,àande literatuur en bestaande proJeeten in andere landen.

De tríerkgroep zal de bevindingen van de subwerkgroepen aan de
Stuurgroep melden ea eal projecten forrnuleren die op grond van
deze bevindingan voor Nederland in aanmerkíng komen.

novemb-er, 1989

Theo Hutten





SAMENSTELLING STUURGROEP AGRIFICATIE

Ir. A. de Zeeuw (voorzitter)
Dr. Ií. André de la Porte

Ir. K.J. van Ast

Prof.Dr.Ir. W.J. Beek

Mr. R.L.!Í. Berger

G.J. Doornbos

Dr. Ir. A.H. Eenink

Drs. J.J. Groeneveld

Dr.Ir. T.J.lt.M. Hutten (secretariaat)
Prof.Dr.Ir. A. Rörsch

Ir. P.L. Slis (seeretaríaat)
Dr.Ir. J.H.J. Spiertz
Prof.Dr. J. de Veer

Prof.Dr. K. Verhoeff
Dr.Ir. A.P. Verkaik
Dr. J.A.J. Vink
Dr.Ir. M.P.M. Vos

Drs. tl.H.F. I^IÍjffels

NRLO

KNP

Min. INV

Min. EZ

Landbouwschap

ATO

Min. LNV

LEI

TNQ

NRLO

CABO

LEI

MÍn. I.ltiv*)

NR.LO

CSM Biochemische Divisie
HPA**)

Rabobank

bijtage VIï

*)
**)

heeft tussentijds de plaats van Drs. G. van der Lely ingenomen

heeft zieh nedio L989 uit de stuurgroep teruggetrokken


