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Bioplastics en vetzuren

Ketenakkoord Kunststof Kringloop
Eind 2014 heeft de Unie van Waterschappen het Ketenakkoord Kunststof Kringloop gesloten. Maat-
schappelijke initiatieven, bedrijven, kennisinstellingen en overheden worden met elkaar verbonden. 
Het doel: oplossen en voorkomen van plastic zwerfvuil en het terughalen van plastic uit het milieu, in-
clusief rivier en oceaan. De ambitie: binnen twee jaar concrete resultaten boeken, voor hergebruik 
van economisch waardevolle kunststoffen. Met twee sporen: uit het milieu houden en uit het milieu 
halen! En er is aandacht voor de ontwikkeling van biobased kunststoffen. De werkgroepvoorzitter 
heeft input geleverd voor besluitvorming in de Unie.

Bioplastics/vetzuren in beeld
•	 Jarno	de	Jonge	heeft	een	voordracht	gehouden	in	Pakhuis	de	Zwijger	over	“De	Circulaire	Stad	

#8: Waterinnovatie in de Stad”, 15 april 2014. 
•	 H2O-artikel:	“Bioplasticproductie	uit	zuiveringsslib	vereist	marktgedreven	procesoptimalisatie	voor	

economisch	rendement”,	Erwin	Bluemink,	Arjen	van	Nieuwenhuijzen	(Witteveen+Bos),	Etteke	Wyp-
kema	(Brabantse	Delta),	Yede	van	der	Kooij	(Fryslân),	8	mei	2014.

 

Ambities vatten vlam
De ambities van de werkgroep hebben vlam gevat door het indienen van een subsidie aanvraag bij 
TKI	BBE	voor	het	project	PHARIO.	Een	bijdrage	van	de	STOWA	is	separaat	ingediend	en	ook	gehono-
reerd.	Het	succes	is	tevens	dat	de	bijdrage	van	de	waterschappen	in	het	PHARIO	onderzoeksproject	
van ca. €1.000.000,- nog geen 30% bedraagt.

Mapping the road
Routekaart 2030 daagt waterschappen uit om te groeien tot leverancier van grondstoffen 
voor bioplastics. 
Tot 2015 draait het om onderzoek en kennisopbouw omtrent bioplastics: inzicht in sterke en 
zwakke punten rondom inputstromen, technieken en output stromen.
Van 2015 tot 2020 is de experimenteerfase. Centraal staat het opstarten van een demonstra-
tie-installatie.
Blijkt	rendabele	en/of	duurzame	bioplasticsproductie	uit	afvalwater	mogelijk,	dan	is	het	ver-
volgdoel om tussen 2020 en 2030 full scale productie van bioplastics in te richten.
In 2014 heeft de werkgroep een aanzet gemaakt voor een eigen business roadmap. 

Onderzoeken
•	 STOWA	heeft	het	rapport	“Bioplastics	uit	Slib	-	Verkenning	naar	PHA-productie	uit	zuive-

ringsslib (2014-10)” gepubliceerd. De werkgroep heeft de bemensing van de begelei-
dingscommissie verzorgd.

•	 Op	de	demosite	van	de	rioolwaterzuiveringsinstallatie	van	Wetterskip	Fryslân	in	Leeuwar-
den	is	een	pilotonderzoek	van	AnoxKaldnes	uitgevoerd	naar	PHA-accumulatie.	Vertrou-
welijke rapportage is gedeeld in de werkgroep.

•	 Vertrouwelijke	rapportage	“Cella	Technologies,	Quick	Scan	Potential	for	Biopolymer	Pro-
duction	by	the	Dutch	Water	Boards”,	opgesteld	door	KNN/Anoxkaldnes	is	verspreid	bin-
nen	de	werkgroep.	Er	zijn	labexperimenten	uitgevoerd.	Financiers:	Wetteskip	Fryslân,	Wa-
terschap	Brabantse	Delta	en	Waterschap	de	Dommel.

•	 Literatuuronderzoek	vetzuren	uitgevoerd	door	Hoogheemraadschap	Hollands	noorder-
kwartier en Waterschap de Dommel. Rapportage besproken in werkgroep.

•	 Waterschappen	De	Dommel	en	Brabantse	Delta	nemen	deel	aan	het	door	TKI	gesubsidi-
eerde	project	Kleinschalige	Bioraffinage	van	de	WUR.	De	nadruk	van	het	onderzoek	ligt	
op	de	extractie	van	PHA	uit	de	bacteriecel.

Dit is PHARIO
Onder	de	projectnaam	PHARIO	voeren	een	zevental	initiatiefnemers	een	pilo-
tonderzoek uit naar de productie van PHA-rijke biomassa uit RIOOLSLIB.	
De ontwikkelpartijen zijn: 
waterschappen	Brabantse	Delta,	De	Dommel	en	Fryslân,	STOWA	namens	alle	
andere 
Nederlandse	waterschappen,	SNB,	KNN	en	Anoxkaldnes.

Het programma heeft twee hoofddoelen:
1.		 Versnelde	ontwikkeling	PHA	productie	uit	reststromen	met	gebruik	van	zuive-

ringsslib door opschaling van de techniek.
2.		 PHA	afzetmarkt	ontwikkelen	door	sturing	op	kwaliteit	en	voldoende	volume	
  voor een geloofwaardige productontwikkeling.

Blik op 2015
PHARIO gaat voor demo

De technische en economische haalbaarheid wordt op pilot schaal onderzocht 
als voorbereiding op een investering in een grootschalige demonstratie van de 
waardeketen	PHA	uit	rioolslib.	Voor	het	pilotproject	is	eind	2014	€480.000,- subsi-
die	toegekent	en	Waterschap	Brabantse	Delta	is	penvoerder.	In	mei	2015	start	
een	10	maanden	durend	pilot	onderzoek	op	de	RWZI	Bath.	Hamvraag:	voldoet	
het	geproduceerde	PHA	aan	de	eisen	en	verwachtingen	van	potentiele	afne-
mers	van	het	PHA?	En	wat	is	de	milieu-impact	van	de	productiemethode?	Om	
de business case technisch te onderbouwen, komt er een tool om de geschikt-
heid	van	andere	Nederlandse	RWZI’s	voor	productie	van	biopolymeer	PHA	te	
verkennen.

Co-financier demo
Voor	demonstratieonderzoek	is	12-14	miljoen	euro	nodig.	Proefperiode:	3	jaar.	
Het	financieringsmodel	van	deze	publiek-private	partnership	wordt	voorbereid.	
De	werkgroep	Subsidies	helpt	bij	verkenning	van	co-financiering.	Eerste	kwar-
taal	2015	wordt	ingezet	op	een	LIFE	IP	(Integrated	Project):	aanvrager	Ministe-
rie	van	I&M.	Ook	wordt	de	mogelijkheid	van	INTERREG	NL-DU	verkend	samen	
met	provinciale	ontwikkelmaatschappijen	NOM,	Oost	en	BOM.

Uitwerken PPpartnerschap 
PHA-waardeketen

Met hulp van werkgroep Juridisch stellen we een overeenkomst op voor pu-
bliek-privaat	partnerschap	bij	ontwikkeling	van	de	PHA-waardeketen.

Partnerschap met onderwijs/
onderzoek

Met studenten van hogescholen en WUR zetten we labonderzoek op naar ver-
kennen van productie vetzuren uit primair slib. Ook zoeken we samenwerking 
met de Universiteit van Gent. Via het WUR TKI-project wordt onderzoek gedaan 
naar nieuwe extractietechnieken. 

Perfecte match PLA en PHA?
HHNK	voert	een	door	LIFE+	gesubsidieerd	project	uit	naar	de	productie	van	PLA	
uit	fijnzeefgoed	(cellulose):	Cellu2PLA.	Werkgroepleden	nemen	zitting	in	de	STO-
WA	begeleidingscommissie.	Een	composiet	van	PLA	en	PHA	heeft	een	goed	
marktperspectief. 


