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Ir. Christiaan H. Bolck, prof.dr.ir. Emiel J.M. Hensen, prof.dr. Peter Rem

De behoefte aan primaire grondstoffen stijgt als gevolg van de groei van  
wereldbevolking en welvaart. Hierdoor ontstaat een relatieve schaarste die leidt tot 
stijgende prijzen, maar ook tot een groeiende milieubelasting bij de winning. In sommige 
gevallen leidt dit zelfs tot conflicten tussen landen. De drie duurzaamheids P’s van people, 
planet en profit dwingen ons om zuinig om te gaan met schaarse grondstoffen en ze zoveel 
mogelijk opnieuw te gebruiken. Dat vraagt om een nieuwe generatie technieken voor 
inzameling en recycling met behulp van de bijbehorende bedrijfsketens.  
Daarnaast moeten we zoveel mogelijk gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen.  
De optimale benutting daarvan vraagt om nieuwe technieken voor decentrale (on farm) en 
centrale bioraffinage.  
De uiteindelijke oplossing voor het grondstoffenprobleem is een circulaire economie 
waar een vooralsnog groeiende wereldbevolking kan beschikken over voldoende voedsel, 
energie en materialen om prettig te kunnen leven zonder het milieu onomkeerbaar aan  
te tasten en de grondstofvoorraden van de aarde uit te putten.
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Fysieke en geopolitieke schaarste  
grondstoffen in Europa
Al zeker veertig jaar – sinds de Club van  
Rome – is het overduidelijk dat ertsvoorraden  
en fossiele grondstoffen eindig zijn en de mens-
heid voor serieuze uitdagingen stelt. Hoewel 
de schat tingen van de Club van Rome aan de 
pessimistische kant waren, begint de schaarste 
nu meer serieuze vormen aan te nemen, met 
name in Europa, het continent dat als eerste 
een industriële revolutie doormaakte. Zo is de 
Europese import aan grondstoffen voor energie 
en mate rialen de afgelopen tien jaar verdubbeld 
in waarde door onder andere de stijging van de 
welvaart en de prijzen voor grondstoffen. 

Bij materialen gaat het niet alleen om bulk-
grondstoffen zoals olie, ijzer en kolen, maar ook 
om kleinere stromen waarvan de aanvoer kritiek 
dreigt te worden of al was. Daaronder de zeld-
zame aardmetalen zoals neodymium – belangrijk 
voor onder meer windturbines, harde schijven 
en elektrische auto’s. Ook de aanvoer van half-
geleidermaterialen zoals indium en gallium, die 
worden gebruikt in zonnepanelen en computer-
chips, is kritisch geworden en dat dreigt ook 
voor de grondstoffen die worden gebruikt voor 
de productie van katalysatoren.

Bij energie ligt er een grote uitdaging in de ont-
wikkeling van zogeheten ‘intermittent available’  
hernieuwbare energie, dat wil zeggen de ener-
gie voorziening op momenten dat de zon niet 
schijnt en/of de wind niet waait. Naast inzet 
van biomassa als bron van vloeibare brandstof, 
kunnen ook perio dieke overschotten aan duur-
zame elektri citeit worden omgezet in ‘solar fuels’, 
zoals methanol en methaan op basis van CO2 
(die overi gens ook als vloeibare grondstof voor de 
chemische industrie gebruikt kunnen worden) of  
worden opgeslagen in batterijen. Beide opties zijn  
technisch haalbaar, maar nog niet betaalbaar. 

De aanvoerrisico’s worden niet per se veroor-
zaakt door een fysieke schaarste van grond-
stoffen. Vaak worden - als de prijs maar hoog 
genoeg is – lastig(er) te winnen voorraden ook 
economisch interessant. Vaak ligt het risico 
in zogenaamde ‘geopolitieke schaarste’. In dat 
kader kennen we allemaal de afhankelijkheid 
van Europa van aardolie en aardgas uit het 
Midden-Oosten en uit Rusland. Ook zeldzame 
aardmetalen zijn niet echt schaars, maar worden 
bijvoorbeeld vrijwel alleen in China gewonnen. 
Bij een politiek conflict met Japan werd dat 
land zelfs een tijdlang helemaal uitgesloten van 
levering. Een ander voorbeeld van geopolitieke 
schaarste betreft de afhankelijkheid van grond-
stoffen uit politiek instabiele gebieden. Zo zijn 
we al meermalen geconfronteerd met de gevoe-
ligheid van de prijs van benzine voor conflicten 
in het Midden Oosten. Van recenter datum zijn 
discussies over kobalt en tin uit Oost-Kongo, die 
als ‘besmet’ gelden. 

Omdat Europa zelf niet beschikt over grote,  
rendabel te winnen voorraden is dé uitdaging 
voor Europa - en daarmee ook voor Nederland -  
om minder afhankelijk te worden van fossiele 
grondstoffen en ertsen. Dit kan door het aandeel 
secundaire grondstoffen dat beschikbaar komt 
door hergebruik en recycling substantieel te 
vergroten, of door gebruik te maken van alter-
natieve grondstoffen en/of hernieuwbare  
(plantaardige) grondstoffen. 
Het streven van Europa is om het aandeel  
secundaire grondstoffen te vergroten van de 
huidige circa 10 procent tot 50 procent in 2030. 
Daarbij is de grootste uitdaging om de functio-
naliteit en kwaliteit van de primaire grondstoffen 
zoveel mogelijk te behouden onder meer door 
producten zo te ontwerpen dat de gebruikte mate-
rialen in een bruikbare vorm terug gewonnen 
kunnen worden (design for recycling). Naast 
recycling is een oplossing om alternatieve 
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grondstoffen te vinden die dezelfde functie kun-
nen vervullen maar waar de voorraden minder 
kritisch zijn of nagenoeg oneindig. Dit kunnen fos-
siele grondstoffen of ertsen zijn uit meer sta biele  
regio’s, maar ook hernieuwbare grond stoffen 
met een plantaardige oorsprong. Van belang is 
daarbij wel dat er geen schaarste ontstaat voor 
andere toepassingen zoals voedsel in het geval 
van plantaardige grondstoffen. 

Bio-grondstoffen en recycling  
economisch interessante alternatieven
Nederland is goed gepositioneerd voor een  
tran sitie naar niet-kritische grondstoffen.  
Zo zijn de havens van Rotterdam en Amsterdam 
belangrijke knooppunten voor de aanvoer en 
verwerking van biomassa. Deze activiteiten zijn 
direct gekoppeld aan een sterk agrofood cluster 
met een internationaal toonaangevende land- en 
tuinbouw en bijbehorende verwerkende indus-
trie. Daarnaast beschikt Nederland over een 
sterk chemiecluster met een aantal grote  
bedrijven die (willen) inzetten op verwaarding 
van plantaardige in plaats van fossiele grond-
stoffen. Niet alleen voor chemische speciali-
teiten, maar ook voor basischemicaliën zoals 
methanol en ethyleen. Mede dankzij initiatieven 
van de overheid groeien het agrofood- en het 
chemiecluster steeds meer naar elkaar toe, 
waardoor een sterke basis ontstaat voor  
ontwikkeling en verwerking van groene 
grondstoffen. 

Wat betreft de inzet van gerecyclede, secun-
daire grondstoffen beschikt Nederland over 
een stevige infrastructuur voor inzameling en 
verwerking van papier, glas, metalen, plastics, 
puin en hout. De Nederlandse papier- en karto-
nindustrie bijvoorbeeld draait vrijwel volledig op 
oud papier en ook andere ‘dedicated’ reststro-
men zoals plastics en wit- en bruingoed worden 
verwerkt tot bruikbare grondstoffen. Ook asfalt 

en bouwpuin worden op grote schaal herge-
bruikt, evenals vliegas en slakken uit kolen  
en afvalcentrales.
Momenteel worden zogeheten Green Deals  
ingezet om ook moeilijke reststromen om te 
zet ten in grondstoffen. Zo zijn er tussen bedrijfs-
leven en overheid een Ketenakkoord Kunststof 
Kringloop en een Ketenakkoord Fosfaat kring-
loop gesloten. Een bijzonder initia tief is de Green 
Deal Take Back Chemicals. Daarmee wordt een 
nieuw business model in de chemische industrie 
geïntro duceerd, waarbij de producent eigenaar 
blijft van de chemi caliën. In eerste instantie gaat  
het vooral om het gebruik en terugwinnen van  
schoonmaak- en oplosmiddelen en katalysatoren.

Gebruik van verbeterde materialen in  
productontwerp is sterk ontwikkeld
Nederland beschikt over een stevige kennis  basis 
als het gaat om de ontwikkeling en het gebruik 
van nieuwe (bio- en nano-)materialen en de  
inza meling, verwerking en hergebruik van 
secun daire grondstoffen. Dankzij intermediaire 
instituten zijn er korte lijnen tussen fundamen-
teel onderzoek, toepassingsgericht onderzoek 
en innovatie. Het thema grondstoffen en mate-
ri alen krijgt ook veel aandacht binnen diverse 
topsectoren. Hoger onderwijs en bedrijfsleven 
werken samen in zogeheten iLabs en Centers 
for Open Chemical Innovations, waar innovatief 
onderzoek wordt gedaan naar productie van 
groene grondstoffen en toepassing daarvan in 
onder meer biocomposieten voor de bouw en 
monofilament voor 3D printers. Het universi-
tair onderzoek is georganiseerd in onderzoeks-
scholen en in onderzoeksprogramma’s. 
Universiteiten en instellingen voor toegepast 
onderzoek (TO2) doen onderzoek naar nieuwe 
materialen, bijvoorbeeld voor efficiëntere opslag 
van energie (batterijen), naar recyclingtech-
nieken en naar goedkopere processen voor de 
productie van solar fuels.
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In de ontwerpende disciplines groeit de aan-
dacht voor minimalisatie van het gebruik van 
materialen. Betere kennis van faalmechanismen 
voorkomt overdimensionering met als bijkomend 
voordeel dat constructies ook lichter worden, 
waardoor er minder energie nodig is om ze te 
laten rijden, vliegen of varen. Betere (nano-)
coatings zorgen ervoor dat corrosie minder kans 
krijgt, waardoor de levensduur van constructies 
wordt verlengd. Om de gebruikte materialen 
weer als (vrijwel) nieuw te kunnen hergebrui-
ken (upcycling), is het belangrijk dat ze weer 
gescheiden kunnen worden, niet alleen fysisch, 
maar ook chemisch. 

Een iets andere route is ‘design for recycling’, 
waarbij in het ontwerp al rekening wordt gehouden  
met hergebruik van onderdelen en materialen 
van een constructie. Na een aarzelend begint dit 
steeds meer gemeengoed te worden bij het ont-
werp van woningen en gebouwen, consumptie-
goederen en voer-, vaar- en vliegtuigen. Zeker 
als het gaat om constructies die lang meegaan, 
zoals gebouwen en voertuigen is de uitdaging 
niet alleen dat ze op een nette manier uit elkaar 
kunnen worden gehaald (disassembly), maar dat 
dat gecombineerd zijn met systemen waarin is 
vastgelegd waar het materiaal zich bevindt en 
wat de exacte samenstelling is. 

Een verdienmodel voor  
innovating to zero-emissions
De ultieme maatschappelijke opgave op het 
gebied van grondstoffen en materialen is een 
circulaire economie, waarbij niets verloren gaat 
en de reststroom van de één, de grondstof is 
voor de ander. Een economie als ecosysteem, 
waarbij de behoefte aan “uitputbare” grond-
stoffen drastisch wordt verminderd door de  
zes R’s van reduce, re-use, recycle/renewables, 
replace, redesign. Dat betekent dat grond-
stoffen continu in kringloop blijven met zo min 

mogelijk gebruik en zonder verlies van kwali-
teit. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden 
van plantaardige grondstoffen, die nagenoeg 
onuitputtelijk zijn mits ze op een verantwoorde 
manier worden geproduceerd, dus met behoud 
van de agrarische productiecapaciteit. Na gebruik 
kunnen ze gerecycled worden net zoals de uit put-
bare grondstoffen of in de biosfeer als voedsel 
worden teruggegeven aan de natuur. 

Voor het realiseren van een circulaire econo-
mie is onderzoek nodig naar het realiseren van 
dezelfde of nog betere functies met veel minder 
(dure) grondstoffen. Een bekend voorbeeld is het 
Lotus-effect van vuilafstotende oppervlakken. 
Moleculen die voor dit effect zorgen kunnen 
geëxtraheerd worden uit de plant of we kunnen 
zelf deze moleculen op nanoschaal ‘nabouwen’. 
Nanostructuren kunnen daarnaast ook het ren-
dement van silicium zonnecellen sterk verbete-
ren door ‘fotonenmanagement’ en nanocoatings 
kunnen de levensduur van stalen constructies 
met factoren verlengen.

Een bijkomende vraag is hoe we die functies 
kun nen realiseren op zo’n manier dat de gebruikte 
materialen makkelijk zijn terug te winnen en 
opnieuw te gebruiken, zonder in te leveren op 
specificaties. Voedselverpakkingen bijvoor-
beeld bestaan steeds vaker uit meerdere lagen 
kunststof om de houdbaarheid te vergroten en 
(microbiologische) kwaliteit te waarborgen. 
Meerlaagse kunststoffen zijn echter lastig te 
scheiden en te recyclen. 
In het verlengde hiervan ligt de behoefte aan 
nieuwe scheidingsmethoden. Aan het eind van  
de vorige eeuw lag de nadruk sterk op technieken  
uit de mijnbouw voor het winnen van secundaire 
grondstoffen uit afval. Het rendement daarvan 
is betrekkelijk gering, zeker als het gaat om 
stoffen die slechts in geringe concentraties 
voorkomen in complexe mengsels met andere 
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stoffen. Daarom is er grote behoefte aan slimme 
scheidingsmethodes gebaseerd op chemische 
en fysische inzichten, zoals de Advanced Dry 
Recovery (ADR)-techniek voor het terugwinnen 
van kleine metaaldeeltjes uit de natte bodemas 
van verbrandingsinstallaties, het gebruik van 
infrarood licht om op het oog identieke metalen 
te scheiden en de ontwikkeling van technieken 
voor bioraffinage voor scheiding van plantaardige 
materialen. Fundamenteel onderzoek, bijvoor-
beeld naar de inzet van micro-organismen of 
naar het gebruik van ionische vloeistoffen of van 
superkritisch CO2, biedt nieuwe perspectieven 
voor scheiding en hergebruik van materialen. 

Ook de potentie van natuurlijke grondstoffen kan 
beter worden benut. De oplossing ligt hier ener-
zijds in het verhogen van productiecapa citeit en 
het benutten van de hele plant. Zo kunnen ook de 
niet-eetbare delen van gewassen zoals bieten-
loof, gerooide tomatenplanten en het voor koeien 
weinig voedzame herfstgras en organische rest-
stromen zoals aardappelschillen, en GFT afval  
ingezet worden. Anderzijds is grote winst te 
beha len door het isoleren, modificeren en benut-
ten van de complexe moleculen die de natuur al 

heeft gemaakt. Bijvoorbeeld voor de productie 
van medicijnen en chemische specialiteiten, 
maar ook voor bouwmaterialen en bioplastics. 

Naast bèta- en technisch-wetenschappelijk 
onderzoek vraagt de circulaire economie ook 
om onderzoek naar nieuwe verdienmodellen, 
vaak in nieuwe bedrijfsketens. Virtuele netwer-
ken van bedrijven (smart industries) maken het 
mogelijk dat materialen eigendom blijven van de 
producent, desnoods – in geval van woningen en 
gebouwen – decennialang. De gebruiker betaalt 
dan alleen voor de dienstverlening. Dergelijke 
‘lease’-constructies voor materialen vragen om 
slimme systemen voor registreren en identifi-
ceren van materialen en om slimme logistieke 
systemen voor het soms wereldwijd inzamelen 
van vaak relatief kleine stromen. Daarnaast zul-
len ook systemen voor financiering en belasting-
heffing moeten worden aangepast aan de nieuwe 
circulaire economie. 
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