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1 | Introductie
De Eemsdelta: het eerste CO2 neutrale cluster van Nederland en misschien wel van Europa, dat
is het doel van Chemport Europe [1]. Met een geplande CO2 emissiereductie, ten opzichte van
2016, van 56% in 2030 en 95% in 2050 worden ambitieuze plannen gesteld om de Eemsdelta klaar
te maken voor de toekomst. Om deze doelen te realiseren moet er veel veranderen, in zowel de
energieopwekking als de chemische industrie. Wel is de Eemsdelta de perfecte plek om deze transitie voor elkaar te krijgen. De nabijheid van de zee zorgt voor import- en exportmogelijkheden
en biedt mogelijkheden voor offshore windenergie. Daarbij huisvest het gebied een breed scala
aan industriële bedrijven met ruimte voor uitbreiding. De Industrietafel Noord-Nederland schrijft:
“Als er ergens een regio is waar de doelstellingen voor CO2 -reductie kunnen worden gehaald, dan
is het Noord-Nederland” [2].
In 2050 wil Chemport Europe haar energiebehoefte volledig uit offshore wind (1,5 gigawatt) en
biomassa (0,56 gigawatt) halen en zullen CO2 , H2 , syngas en biomassa dienen als groene grondstoffen [1]. Om CO2 neutraal te worden zal een CO2 -sink, het afvangen van CO2 , gecreëerd moeten
worden van 1,3 megaton CO2 per jaar door opslag of omzetting van CO2 [1]. Dit zijn ambitieuze
doelen en niet zonder uitdagingen. Een daadkrachtige koers met heldere richtlijnen is essentieel.
Het Chemport Kernteam en de Industrietafel Noord-Nederland hebben al verschillende mogelijkheden aan het licht gebracht. In deze whitepaper borduren we hierop voort door een koers uit te
stippelen met een stappenplan gericht op 2030 en 2050. We schetsen mogelijke scenario’s, schuwen
niet om roze olifanten te benoemen, brengen reeds voorgestelde concepten verder en dragen nieuwe
ideeën aan. De stappen die hieruit voortvloeien vragen om inzet van zowel de industrie als academici en beleidsmakers. Zo kan de door Chemport Europe gestelde stip op de horizon zo snel,
efficiënt en economisch mogelijk dichterbij worden gebracht.

1.1

Onze visie

Een ambitieus doel vraagt om een ambitieus plan. Zoals meerdere wegen naar Rome leiden,
beseffen we ons dat er vele manieren met voor- en nadelen zijn, waarop een economisch gezond
en CO2 -neutraal cluster bereikt kan worden. Het stappenplan in deze whitepaper is gebaseerd op
onze visie. Die behelst dat de koers naast ecologisch duurzaam ook economisch duurzaam, veilig
en robuust moet zijn.
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Dat betekent:
• het minimaliseren van het aantal energie omzettingen;
• minder extreme procesomstandigheden zoals hoge temperaturen en druk;
• het vermijden dat we afhankelijk zijn van één technologie door ‘te wedden op meerdere
paarden’;
• opportunisme en flexibiliteit met het oog op (technologische) ontwikkelingen in de toekomst;
• de overheid faciliteert op beleidsvlak, academia loopt technologisch voorop en de industrie
pakt door in opschaling;
• inclusiviteit.
Onze plannen behandelen we op volgorde van duurzame energieopwekking tot het produceren van
complexe groene chemicaliën. Na het uitweiden over de verschillende mogelijkheden zullen de
stappen concreet worden samengevat, zowel voor de korte als de langere termijn, hier concreet
gemaakt als 2030 en 2050. Ook zullen de sterke punten van de Eemsdelta voor de desbetreffende
stappen worden benadrukt.

2 | Groene energie
Aan open zee ligt de Eemsdelta perfect gesitueerd voor offshore windenergie. De stevige winden
op de Noordzee worden al veel gebruikt door de Denen, die met 28,7% hernieuwbare energie in
2016 flink op ons kikkerlandje voorlopen in de energietransitie [3]. Hoewel Groningen niet zo
dichtbevolkt is als het gemiddelde stukje Nederland en er dus meer plek is voor windmolens, is
het nog steeds verstandig om uit te wijken naar zee. De wind waait daar vrijwel altijd harder
en er kunnen hogere windmolens gerealiseerd worden [4, 5]. Ondiepe wateren zijn het meest
aantrekkelijk voor offshore windenergie. Recentelijk heeft Witteveen+Bos in samenwerking met
TNO nieuwe mogelijke locaties geïdentificeerd, zoals het ‘Borkum Riffgrund’, gesitueerd boven
Noord Nederland [6]. Een goede illustratie van de mogelijkheden van offshore windenergie is de
12 megawatt windturbine van General Electric die momenteel bij Rotterdam in elkaar wordt gezet
[7]. Een windturbine zo groot als deze kan met geen mogelijkheid op land worden gerealiseerd.
De extra stroom die gegenereerd wordt met dank aan deze voordelen compenseert doorgaans voor
het efficiëntie verlies dat gepaard gaat met elektriciteitstransport en onderhoud van het windpark
[8]. Eenmaal aangeleverd op het vasteland kan de stroom worden gebruikt door de industrie en
huishoudens. Voor de industrie in de Eemsdelta wordt 500 megawatt elektriciteit via het net
geleverd (totale gas- en elektriciteitsvraag: 1775 megawatt) [1]. Met een gemiddelde van 7,4%
groene energie in de Nederlandse energiemix [9], zou het leveren van windenergie aan de Eemsdelta
in één klap een verduurzaming kunnen opleveren van 28% van de totale gas- en elektriciteitsbehoefte
van het cluster [1]. Deze verduurzaming betreft niet alleen de stroom die uit het stopcontact komt,
maar bijvoorbeeld ook de elektrolytische chloorproductie, een belangrijk proces in de Eemsdelta,
dat duurzaam wordt door het gebruik van elektriciteit uit windenergie. Een eerste stap richting
een klimaatneutraal 2050 is daarom het uitbreiden van de offshore windcapaciteit.

2030
• Uitbereiding offshore windcapaciteit
+ Ligging Eemsdelta aan open zee

2.1

Opvangen van dynamische energie

Het vergroenen van de elektriciteitstoevoer lijkt makkelijk, maar de realiteit is ingewikkelder. De
wind waait niet constant en dit zorgt voor pieken en dalen in elektriciteitsproductie. Hoewel het
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gebruik van elektriciteit ook pieken en dalen kent, is het erg moeilijk om deze twee overeen te laten
komen [10]. Deze disbalans zorgt ervoor dat in het geval van een door de Nederlandse overheid
geplande windcapaciteit van 9 gigawatt in totaal, 1500 gigawattuur per jaar verloren kan gaan
[11].
Momenteel wordt door middel van voorspellende algoritmes bepaald hoe hard het zal gaan
waaien, om hiermee te bepalen hoeveel elektriciteit krachtcentrales moeten bijleveren. Computationele technieken kunnen ons op deze manier helpen om het percentage van grijze elektriciteit, van
fossiele afkomst, te minimaliseren. Deze technologie is nog in ontwikkeling, maar zelfs als we het
weer perfect kunnen voorspellen, blijft het nodig om conventionele krachtcentrales te laten draaien
om de vraag en aanbod van elektriciteit te balanceren [12, 13]. Op korte termijn is dit geaccepteerd,
maar op middellange tot lange termijn moet worden afgestapt van fossiele brandstoffen.
Hoe je het ook went of keert, de enige manier om de pieken en dalen in elektriciteitsproductie
op te vangen, is door energieopslag. Hierbij wordt elektriciteit opgeslagen wanneer er een overschot
is en kan deze weer worden vrijgegeven tijdens periodes van schaarste. Er zijn veel verschillende
vormen van opslag, waaronder batterijen en chemische opslag. De keuze zou simpel kunnen zijn:
onderzoek heeft uitgewezen dat met de huidige ontwikkelingen de kostenefficiëntie van de batterij het wint van andere opslagmogelijkheden tot minstens 2050 (150 US$2018 /megawattuur voor
lithium-ion batterijen tegen bijvoorbeeld 600 US$2018 /megawattuur voor waterstof in 2050) [14].
Dit is simpelweg door het feit dat deze technologie al tientallen jaren wordt gebruikt en verbeterd
is. Echter zijn batterijen niet in staat om het wattage te leveren dat nodig is voor grootschalige processen [15]. Ook gaan batterijen door continu opladen en ontladen achteruit in prestaties. Daarom
is chemische opslag op grote schaal toch aantrekkelijker. Wel blijven batterijen aantrekkelijk voor
kleinschalig gebruik, in huishoudelijke toepassingen kunnen ze dus zeker tot 2050 ingezet worden
om een deel van de pieken op te vangen. Door verschillende methodes van energieopslag in gebruik
te nemen, is er minder afhankelijkheid van één type infrastructuur of technologie. Dit maakt deze
casus robuuster en dus veiliger.

2030
• Batterijen als energieopslag voor huishoudens
• Chemische opslag als energieopslag voor industrie

2.2

Verwaarding van groene energie: waterstof

Er zijn veel moleculen mogelijk als energiedrager: in gasvorm, bijvoorbeeld waterstof en methaan,
of vloeibare vorm, zoals methanol en mierenzuur. De laatsten zijn in wezen ook vloeibare waterstofdragers. Het omzetten van elektriciteit tot één van deze chemicaliën, om er daarna weer
elektriciteit van te maken, is veel minder efficiënt. Met het doel om vraag en aanbod van windenergie in Groningen te balanceren, is het verstandiger om te kijken naar het aantrekkelijke gas
genaamd waterstof. Naast medium voor de verwaarding van duurzame energie, kan waterstof voor
een breed scala aan chemische producten gebruikt worden, waarover later meer.
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Als industriële brandstof heeft waterstof veel voordelen. Elektrificatie van de zwaardere industrie, zoals de aluminiumproductie van Aldel, is vooralsnog erg moeilijk [1, 16]. De hoge temperaturen die nodig zijn voor veel industriële processen zijn lastig te halen met elektrische verhitting.
Daarbij zou het ombouwen van de huidige procesapparatuur naar elektrisch-verhitte apparatuur
veel kapitaal vragen [17]. Waterstof, daarentegen, kan worden bijgemengd als brandstof en daarom
in conventionele industriële fornuizen gebruikt worden. Gebruik van pure waterstof als brandstof
vereist wel enige aanpassingen in de brander, maar naar verwachting is dit minder duur dan elektrificatie [18]. Nog een voordeel is dat de verbranding van waterstof geen roetdeeltjes oplevert,
welke normaliter de fornuizen kunnen vervuilen en dure fabrieksstops veroorzaken. Daar tegenop
weegt dat de volumetrische energiedichtheid slechts één derde is vergeleken met methaan [19].
Er wordt verwacht dat het klaarmaken van de infrastructuur voor het opslaan van waterstof
vooralsnog goedkoper is dan het ombouwen en opschalen van het elektriciteitsnet [20]. Nog een
reden waarom waterstof ‘the way to go’ is.

Waterstofproductie
Met 10 miljard m3 waterstofproductie per jaar is Nederland, na Duitsland, de grootste waterstofproducent van Europa [21]. Momenteel is dit waterstof bijna volledig van fossiele, grijze, basis
(78% ‘reforming’ van fossiele brandstoffen, 18% gasificatie van kolen) [21, 22]. Vattenfall, in samenwerking met Statoil en Gasunie, is van plan een van de drie units van de Magnum centrale om te
bouwen voor gebruik van waterstof vanaf 2023 [1, 23]. Dit waterstof zal geproduceerd worden door
‘autothermal reforming’, waarna het CO2 wordt opgeslagen op de ‘Norwegian continental shelf’.
De combinatie van fossiele waterstofproductie en CO2 -opslag wordt blauwe waterstof genoemd.
Sinds kort is er nog een kleurtje toegevoegd aan de waterstofregenboog, turquoise. Hierbij komt,
door methaanpyrolyse uit aardgas, het fossiele koolstof niet vrij in de vorm van CO2 gas, maar als
vast koolstof, wat op zijn beurt weer gebruikt kan worden in de industrie [24, 25]. Dit alles moet
in de loop der tijd plaats maken voor groene waterstof, volledig op basis van duurzame bronnen.
Groene waterstof wordt geproduceerd door bijvoorbeeld alkaline elektrolyse en polymer electrolyte
membrane (PEM) electrolyse, beiden gecommercialiseerd. Maar er zijn nog veel andere technieken
in ontwikkeling, zoals solid oxide elektrolyse (zie 3.1) [22].

Waterstofopslag
Maar hoe sla je waterstof op? Dit kan op verschillende manieren gedaan worden, zoals onder hoge
druk (200-700 bar), als cryogene vloeistof (bij temperaturen lager dan -250°C) of in poreuze materialen [26]. Een grootschalig haalbare en economisch aantrekkelijke mogelijkheid tot opslag bevindt
zich ondergronds, bij een handelbare druk van 200 bar [27]. Hoewel het (voor langere duur) opslaan
van gassen als CO2 in de grond erg omstreden is, wordt aardgas momenteel als buffer opgeslagen
in lege gasvelden en zoutcavernes. De kennis voor het ondergronds opslaan van gassen is dus al
aanwezig en deze kan relatief gemakkelijk worden verbreed naar waterstof in plaats van aardgas.
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Voor grootschalige opslag zijn de bestaande zoutcavernes het meest geschikt, aangezien deze een
beter gedefinieerde ruimte en relatief gasdichte wanden hebben, in tegenstelling tot gasvelden [28].
Daarnaast kunnen gasrestanten in de gasvelden de pure waterstof vervuilen [21]. Met het onder
druk brengen voor ondergrondse opslag en het terugwinnen van deze compressie-energie, gaat maar
2,1% van de energie-inhoud van de opgeslagen waterstof verloren [27]. Momenteel wordt dit concept vooral bekeken als verwaarding van duurzame elektriciteit en het gebruik van waterstof als
chemische reactant. Als verdere ontwikkeling van de technologie plaatsvindt, is het op de lange
termijn mogelijk om ‘power-to-power’ concepten te realiseren. Hierbij wordt elektriciteit omgezet
tot waterstof, om er later weer elektriciteit van te maken wanneer dit nodig is [20].
Voor de productie en opslag van waterstof biedt Groningen, in het bijzonder de Eemsdelta,
verschillende voordelen. Ten eerste is grootschalige opslag van waterstof mogelijk door de aanwezigheid van verschillende zoutcavernes. Hier is het belangrijk dat de cavernes diep genoeg onder
de grond liggen, omdat het opslaan van gassen onder hoge druk een vereiste is voor rendabele
opslag [29]. Ten tweede draaien er in de Eemsdelta al enkele (pilot) elektrolysers en daarmee is
het cluster vooraanstaand in deze technologie [30]. Als laatste kunnen er synergiën en sectorkoppeling ontstaan in de Eemsdelta, door een bedrijf voor chemische verwaarding te koppelen aan een
energiecentrale zoals Vattenfall en RWE, of een zoutwinbedrijf zoals Nouryon Salt. Dit gebeurt
in de praktijk al, met Energystock B.V. in samenwerkingsverband met Nouryon Delfszijl. Door
een samenwerkingsverband kan ook worden gezorgd dat toekomstige zoutcavernes voldoen aan de
eisen, zoals bijvoorbeeld de diepte-eis voor de opslag van gassen [29].

Waterstoftransport
Wanneer de productie van groene waterstof is opgeschaald, kan er gekeken worden naar de levering
van waterstof aan huishoudens en industrie. Het huidige gasnet leent zich prima voor het transport
van waterstof en er zijn weinig veranderingen aan de pijpleidingen nodig [21]. Dit is ook een voordeel voor de particuliere energietransitie: groene waterstof kan, met aandacht voor de afnemer,
zonder problemen (tot 20%) worden bijgemengd in aardgas [21, 31]. Ons advies is om te focussen
op waterstoftransport voor de industrie, daar huishoudens makkelijker direct te elektrificeren zijn
en efficiënter hun eigen opgewekte energie kunnen opslaan, zoals eerder geïntroduceerd.
De uitdaging ligt natuurlijk niet in het transport van waterstof binnen de Eemsdelta, maar
eerder in het transport van dit gas naar andere industriegebieden. Voor het creëren van synergie
tussen de Eemsdelta en andere industriegebieden zien wij een uitgelezen kans buiten de landsgrenzen, voor het Ruhrgebied. Met haar omvang heeft het Ruhrgebied een gigantische energiebehoefte
en kan daar zelf, op duurzame basis, (nog) niet in voorzien.
Er worden momenteel plannen gemaakt om een waterstofleiding te leggen tussen de Eemsdelta
en Chemelot. Er is nu nog geen connectie tussen Chemelot en het Ruhrgebied, maar een connectie
creëren over deze relatief korte afstand, is zeer strategisch. In het Ruhrgebied zelf ligt al een uitgebreide waterstof ‘backbone’ van 240 km [32]. Een extra pijpleiding de grens over bij Geleen, of
de leiding eerder afsplitsen en voor een deel via Duitsland laten lopen, is minder kapitaalintensief
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dan twee individuele leidingen, wat dit project meer haalbaar maakt [33].
Ook wordt in het Ruhrgebied veel zware chemie bedreven, waar waterstof een uitstekende
brandstof voor is, zoals eerder beschreven. Deze industrie gaat gepaard met grote hoeveelheden
CO2 emissies [34], waar samen met H2 producten van gemaakt kunnen worden. Deze producten
kunnen op hun beurt weer naar Nederland getransporteerd worden. Maar hier stopt het niet.
Hoe kan de Eemsdelta op een duurzamere, veiligere en robuustere manier gebruik maken van deze
producten?

2030
• Waterstof als groene energiedrager, elektriciteitsbuffer en chemische bouwsteen
+ Aanwezige kennis voor groene waterstofproductie
+ Beperkte productie van waterstof al gerealiseerd, 20 MW electrolyser gepland
• Blauwe en turquoise waterstof als springplank naar groene waterstof
+ Intentie om een van de drie units van Vattenfall’s Magnum centrale over te schakelen
op blauwe waterstof per 2023
• Berging van duurzame energie door middel van grootschalige waterstofopslag in zoutcavernes
+ Zoutcavernes aanwezig in Groningen
+ Mogelijkheden tot samenwerking en synergie met Nouryon Salt, Vattenfall en/of RWE
• Uitbreiden gasnetwerk Eemsdelta-Ruhrgebied en geschikt maken voor waterstoftransport

2050
• ‘Power-to-power’ op basis van waterstof
• Strategische samenwerking Eemsdelta–Ruhrgebied door levering groene waterstof en
mogelijk ontvangen van groene producten
+ Overschot aan groene waterstof uit de Eemsdelta bereikt grote emissiereductie door
omzetting waterstof met CO2 uit het Ruhrgebied

3 | Groene bouwstenen
3.1

Platformchemicaliën uit H2 , CO en CO2

Als we eenmaal de infrastructuur hebben om elektriciteit om te zetten tot waterstof en dit laatste
op te slaan, kunnen we verder kijken dan alleen energievoorziening. Waterstof kan namelijk ook
perfect als basischemicalie voor een fossiel-vrije industrie gebruikt worden. Naast waterstof zal er
echter nog een bron van koolstof nodig zijn, daar dit element vooralsnog de hoeksteen is van de
chemische industrie. In de nabije toekomst kan koolstof, naast biomassa, ook uit de ‘afvalstromen’
CO en CO2 komen. Samen met potentiële CO2 -opslag (in o.a. Noorwegen [1]) is dit belangrijk
voor het bereiken van de benodigde CO2 -sink. Het mengsel van waterstof en koolstofmonoxide,
ookwel bekend als syngas, kan via processen als Fischer-Tropsch synthese gebruikt worden om een
reeks van olie-achtige producten te maken. Ondanks dat de efficiëntie en selectiviteit hiervan na
tientallen jaren onderzoek nog steeds te wensen over laat [35], is het een goed startpunt om van
de fossiele brandstoffen af te komen. Dit vooral omdat syngas breed inzetbaar is: door het CO:H2
ratio aan te passen kunnen veel verschillende producten gemaakt worden.
CO2 kan ook omgezet worden in CO indien nodig, bijvoorbeeld door het te laten reageren met
−
*
waterstof (en zo wat waterstof op te offeren: CO2 + H2 −
)
−
− CO + H2 O), of door een techniek, die
nog in de kinderschoenen staat, genaamd ‘solid oxide elektrolyse’, zie ook het grijze blok hieronder. Op deze manier kan (een deel van) het fossiel gegenereerde syngas vervangen worden door een
mengsel van duurzame waterstof en CO geproduceerd vanuit CO2 . Mits de scheidingstechnologie
aanwezig is voor de productie van pure CO2 , kan dit erg winstgevend zijn.

Solid oxide elektrolyse
Een solid oxide electrolyser cell (SOEC) kan CO2 en H2 O omzetten in CO en H2 . Deze
producten kunnen los van elkaar worden geproduceerd, door het aanleveren van een
van de reactanten, of tegelijkertijd, door een bepaalde verhouding van CO2 en H2 O
te voeden en daarmee de gewenste ratio van CO en H2 te produceren. Indien CO2
en H2 O samen gereduceerd worden, wordt de CO2 omzet efficiëntie verhoogt door de
‘reverse water-gas shift’ reactie.
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Figuur 3.1: Schematische weergave van een solid oxide electrolyser cell
De SOEC kan fungeren als een electrochemische cel en een brandstofcel. In het laatste
geval wordt CO en/of H2 gevoed en elektriciteit geproduceerd. De SOEC heeft een
hogere efficiëntie (tot 90%) dan andere elektrolyse methodes zoals alkaline en PEM
(proton exchange membrane) elektrolyse [22]. De benodigde energie wordt door beiden elektriciteit en warmte (900-1000°C) geleverd. Indien dit systeem op restwarmte
aangesloten kan worden, is het een zeer interessante techniek [22].
Momenteel runnen enkele bedrijven (Haldor Topsoe [36] en Sunfire [37]) SOEC
demonstratiefabrieken. Echter zijn er nog verscheidene problemen die overwonnen
moeten worden voordat SOEC op industriële schaal werkelijkheid kan worden: een
relatief snelle degradatie (1,7%/1000u) door extreme omstandigheden [38], potentiële
hoge investeringskosten (schatting >e2000/kW versus e800-1500/kW voor alkaline en
e1400-2100/kW voor PEM) [22] en de invloed van onzuiverheden in het inkomende
gas op de degradatie [39].
Voor een fossielvrije industrie is het slim om voor een platformchemicalie te kiezen. Met de
product- en reststromen aanwezig in de toekomstplannen van de Eemsdelta zou methanol een goede
keuze zijn. Methanol kan worden gebruikt als organisch oplosmiddel, als (aanvulling op) brandstof
en als grondstof voor grote chemische processen. Dit laatste geeft het zijn status als platformmolecuul, met mogelijke reactieroutes als ‘methanol-to-gasoline’, ‘methanol-to-ethylene’, ‘methanol-topropylene’ en als precursor voor basischemicaliën als formaldehyde, azijnzuur en dimethylether.
Deze tussenproducten openen op hun beurt deuren voor plastics, coatings, brandstoffen en nog
veel meer [40]. Als we het voor elkaar krijgen om op een duurzame manier methanol te maken, dit
is zeker mogelijk, is een fossielvrije industrie wel heel dichtbij.
Een huidige productieroute voor methanol is vanuit syngas. Hoewel dit syngas momenteel
vanuit methaan wordt geproduceerd, is zoals hierboven genoemd groen syngas ook mogelijk. De
moderne katalyse biedt zelfs al mogelijkheden om CO2 en H2 direct te laten reageren tot methanol
[41]. Het Groningse bedrijf BioMCN is al volop bezig met de commercialisatie van ‘CO2 -tomethanol’ technologie [42].
Baanbrekende innovaties in de productie en verwerking van methanol hebben de afgelopen

10

jaren plaatsgevonden in onderzoeksinstellingen. Een goed voorbeeld is het laten doorreageren van
methanol naar dimethylether (en daarna de mogelijke terug-reactie door hydrolyse), wat de scheiding vergemakkelijkt [43, 44]. Ook wordt er volop gewerkt aan het gebruik van fotocatalyse voor
‘methanol-to-chemicals’ processen. Dit laatste zorgt ervoor dat duurzame energie gebruikt kan
worden en voorkomt dat extreme procesomstandigheden nodig zijn. Hoewel de valorisatie van
CO2 vaak nog als toekomstmuziek klinkt, worden processen als deze momenteel al toegepast op
middelgrote schaal en kunnen ze vrij snel geïmplementeerd worden.
Als laatste bieden platformchemicalie-concepten als deze goede opties voor warmteintegratie.
Exotherme processen als ‘CO2 -to-DME’ en ‘methanol-to-olefins’ kunnen warmte leveren voor endotherme reacties in andere processen [45]. Ook kan de restwarmte gebruikt worden voor (lage
temperatuur) verhitting van huizen, kantoren of bijvoorbeeld een destillatietoren.

2030
• Middelgrote plants met groene waterstof, CO en CO2 als bouwstenen voor een fossielvrije industrie
∗ via platformchemicalie methanol
∗ CO2 naar CO indien nodig m.b.v. reverse water-gas shift of solid oxide elektrolyse
∗ Creëren CO2 -sink door CO2 conversie
+ Eemsdelta eigen gebruiker waterstof voor methanol

2050
• Grootschalige productie groene waterstof, CO en CO2 naar platformchemicaliën waaronder methanol

3.2

Complexe chemicaliën uit bioreactoren en biomassa

Hoewel puur chemische processen efficiënter zijn voor het maken van simpele moleculen, zijn levende cellen beter in het maken van complexe verbinden. Ook profiteren beide disciplines van een
verschillend economisch model, zie ‘ode aan de biotechnologie’ hieronder. Waarom zouden we dus
niet het beste van beide werelden gebruiken?

Veelzijdige micro-organismen
Nu al worden zogenaamde acetogenen, een type micro-organisme, ingezet om H2 , samen met CO
of CO2 , om te zetten naar biobrandstoffen [46]. Deze kunnen een basis vormen voor nieuwe producten, waardoor er van een petrochemische afvalstroom bijvoorbeeld een trainingsbroek gemaakt
kan worden. Lanzatech is een dergelijk snelgroeiend bedrijf dat hier gebruik van maakt. Sinds
2008 hebben zij wereldwijd een aantal fabrieken en draaien zij pilots [47]. In samenwerking met
Lanzatech experimenteert Virgin Atlantic bijvoorbeeld met biobrandstof voor straalmotoren geproduceerd uit syngas [48]. Voor Chemport Europe zou de nabijheid van vliegveld Eelde in de
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toekomst een soortgelijke samenwerking kunnen opleveren. Een andere demonstratiefabriek voor
syngas conversie staat in Japan. Sekisui Chemical, een petrochemisch bedrijf, heeft daar succesvolle
pilots gedraaid waarbij syngas uit niet-recyclebaar gemeentelijk afval werd omgezet in ethanol [49].
Vergelijkbaar met methanol, heeft ethanol ook toepassingen als brandstof of tussenchemicalie,
welke gebruikt kan worden in verschillende industriële processen. Het wordt bijvoorbeeld ook veel
gebruikt in de levensmiddelenindustrie.
Naast syngas als voedingstof voor bioreactoren, wordt er ook gekeken naar bepaalde vloeistoffen. Vloeistoffen zijn makkelijker op te slaan en te transporteren dan gassen, maar de productie is
minder efficiënt dan voor gas (bijvoorbeeld een energieverlies van 30% voor waterstofproductie en
50% voor mierenzuur). Een scenario waarbij ruimschoots groene waterstof wordt geproduceerd,
met buffermogelijkheid in de zoutcavernes, vereist geen additionele infrastructuur. Daarmee is gas
als voeding voor de micro-organismen in de Eemsdelta een geschikte keuze. Hoewel het vanuit
duurzaamheids- en efficiëntieperspectief niet de voorkeur heeft, kan de toevoer van voedingsstoffen
aan de bioreactoren altijd gegarandeerd worden met lokale biomassa.
Micro-organismen zijn ook in staat methaan uit landbouwafval, waterzuiveringsinstallaties en
huishoudelijk afval om te zetten. Dergelijke methaanbronnen zijn vanwege hun kleinschaligheid,
wisselende samenstelling en geografische dispersie minder geschikt als bron voor grootschalige
chemische conversies, maar voor bioproductie uitermate geschikt. Het gebruik van natuurlijk
gas klinkt misschien als scharrelen naar broodkruimels, maar een snelle analyse laat zien dat de
koolstof aanwezig in deze reststromen voldoende is voor de productie van de vraag naar alle zeven
essentiële organisch chemische bouwstenen (methanol, ethyleen, propyleen, butadieen, xyleen, benzeen en tolueen) [50]. Daarnaast is methaan een sterk broeikasgas en heeft het een ‘global warming
potential’ (broeikaseffect in vergelijking met het molecuul CO2 ) van 86 voor 20 jaar en 34 voor 100
jaar [51]. Daardoor is het ook met betrekking tot emissiereductie waardevol methaan af te vangen.
Een andere reden waarom ‘Life Sciences’ als dé technologie van de 21ste eeuw wordt gezien, zijn
recente ontwikkelingen die het potentieel van biotechnologie een enorme aanjager hebben gegeven.
Het is mogelijk geworden om micro-organismen aan te passen waardoor ze kunnen groeien op
gewenste grondstoffen en de gewenste eindstoffen kunnen maken. Zo heeft Photanol cyanobacterien opgekweekt waardoor ze via fotosynthese CO2 en zonlicht omzetten in organische zuren
[52]. De oplevering van een demonstratiefabriek in Delfzijl wordt in 2020 verwacht [53]. Ook hier
ontstaan synergiën in de Eemsdelta, waar de halffabricaten van Photanol gebruikt kunnen worden
voor de productie van monochloorazijnzuur van Nouryon [52].
Productie op basis van aangepaste micro-organismen bevindt zich nog veelal in een ‘proof of
concept’ fase. Zo wordt er aan Wageningen UR bijvoorbeeld volop onderzoek gedaan naar het
afbreken van chloorcomponenten én het produceren van chloormethaan. Naar schatting zal deze
tak van sport in een tijdsbestek van dertig jaar zijn vruchten afwerpen. Om in de toekomst gebruik
te kunnen maken van biotechnologische innovaties, dient de Eemsdelta de nodige expertise op te
bouwen. Dit kan gedaan worden door strategische partnerschappen en het opzetten of uitbreiden
van een bio-expertisecentrum. Door de beschikbare ruimte in de Eemsdelta hebben nieuwe part-
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ners en kenniscentra de mogelijkheid zich daar te vestigen en hun processen te bouwen.

Ode aan de biotechnologie
Waar de chemische technologie vooral profiteert van unit schaalvoordeel (economy of
scale), profiteert industriële biotechnologie vooral van unit aantal. In andere woorden,
binnen de biotechnologie worden de vaste lasten per unit niet gedrukt door een klein
aantal grote processen, maar door een groot aantal relatief kleinschalige faciliteiten.
Voor grote processen in de chemische industrie is het door de hoge kosten en specialisatieniveau van de infrastructuur moeilijker om te innoveren en in te spelen op
veranderingen op de markt. Infrastructuur voor biotechnologische industrie is relatief
goedkoop en flexibel, zie hiervoor ook Figuur 3.2. Dit komt doordat de processen
onder mildere condities (druk en temperatuur) plaatsvinden (wat bovendien veiliger
is), koolstof- en energieomzettingen erg efficiënt zijn en verontreinigingen of wisselende
samenstellingen van de voedingsstromen geen probleem zijn. Daarnaast kan een bioreactor gebruikt worden voor meerdere stammen waardoor met één bioreactor meerdere
producten omgezet en gemaakt kunnen worden.

Figuur 3.2: Kapitaaluitgaven versus capaciteit voor chemische en biologische processen
over tijd. Aangepast van [54].

Bioraffinage
Echter is het niet altijd nodig om complexe moleculen vanuit syngas op te bouwen. Sommige van
deze chemicaliën zijn namelijk al aanwezig in biomassa, waardoor het veel efficiënter kan zijn om
moleculen als aromaten direct te oogsten uit biomassa, in plaats van deze te produceren in een
bioreactor. Als voorbeeld: de omzetting van methaan naar benzeen heeft doorgaans een efficiëntie
van minder dan 10%, waarbij de overige productmix vooral uit onbruikbare cokes bestaat [55].
Om stoffen uit biomassa te verkrijgen wordt biomassa uitgesplitst in drie hoofdcomponenten:
glycol, suiker en lignine. Lignine, waar nog geen hoogwaardige toepassing voor in beeld is bij het
Chemport Europe kernteam [1], kan op een slimme manier worden omgezet in olie-achtige stoffen,
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door bijvoorbeeld de solvolysetechnologie van Vertoro [56]. In een relatief simpel proces, waarbij
geen extreme omstandigheden of complexe infrastructuur voor vereist is, wordt een BTX-achtige
vloeistof geproduceerd. Deze vloeistof bevat hoogwaardige componenten welke essentieel zijn voor
de huidige chemische industrie. Ook dit is ideaal, met name op de korte termijn, aangezien de
huidige infrastructuur voor het verwerken van olie-achtige stromen behouden kan blijven. Daarbij
kan veel winst geboekt worden, aangezien een afvalstroom niet wordt verbrand, maar gevaloriseerd.
Chemische bouwstenen op basis van biomassa kunnen een goede aanvulling zijn op de op
elektriciteit en CO/CO2 -gebaseerde chemicaliën. Hierdoor wordt de industrie robuuster. Vanwege
de tamelijk grote agrarische sector heeft Groningen beschikbaarheid tot relatief veel biomassa.
Mocht er te weinig waterstof zijn of een elektrolyser uitvallen, dan kan biomassa, in extreem geval
via biogas, gebruikt worden als grondstof voor de chemische industrie.

2030
• Strategische samenwerking met producenten biobrandstof uit syngas door micro-organismen
(bijv. Lanzatech).
+ Mogelijke samenwerking met vliegveld Eelde voor biobrandstof
• Aantrekken van kennis m.b.t. aanpassen micro-organismen naar specifieke stof omzetting
door:
∗ samenwerken met desbetreffende bedrijven (bijv. Photanol)
∗ opzetten bio-expertise centrum
+ Beschikbare ruimte voor vestigen nieuwe partners
+ Aanwezige kennis door oplevering demonstratiefabriek Photanol in 2020
+ Synergie Photanol–Nouryon door mogelijkheid omzetten organische zuren (bioproduct)
naar monochloorazijnzuur
• Omzetten methaan uit reststromen door micro-organismen
• Lignine omzetten in olie-achtige stoffen (door bijv. de solvolyse technologie van Vertoro)
• Biomassa als back-up voor groene processen
+ Beschikbare biomassa uit agrarische sector Groningen

2050
• Grootschalige productie complexe chemicaliën door micro-organismen uit onder andere
CO2

4 | Aandachtspunten
We hebben al eerder vermeld dat ons stappenplan ook om de nodige toewijding vraagt van beleidsmakers. Welke wegen dienen zij vrij te maken zodat de Eemsdelta op volle kracht haar koers
kan varen?

4.1

Onderhoud en end-of-life afval windmolens

Hoewel de wind altijd waait, gaan windturbines niet oneindig mee, gemiddeld gezien zo’n 20 tot
25 jaar [57]. Daardoor moeten al gebouwde windmolens relatief snel vervangen worden. Neem
het Gemini windpark, wat ten noorden van Ameland ligt. Dit park is in dienst getreden in 2016,
wat betekent dat het uit dienst zal treden tussen 2036 en 2041, nog binnen de tijdsspanne van de
2050-visie [58]. Als windmolens afgebroken moeten worden, gaat dit voor een groot windmolenpark
gepaard met een grote hoeveelheid afval (0,7 megaton per jaar voor Europa in 2050 [55]). De wieken
van de windmolens zijn gemaakt van samengestelde materialen (composieten) en zijn momenteel
niet-recyclebaar [59, 60]. Door de ambitieuze plannen van de Eemsdelta gebaseerd op grootschalige
windenergie zal er meer kennis vergaard moeten worden over het opereren, onderhouden en omgaan
met afval van windmolens. Het industrieel cluster kan het voortouw nemen in het uitvoeren van
onderzoek om de levensduur te vergroten en mogelijkheden voor recycling op te helderen. Dit is
een belangrijke stap om de uiteindelijke emissies per kilowattuur te verminderen.

4.2

Het betrekken van de omgeving

Het moet niet vergeten worden dat we nog zo ons best kunnen doen op technologisch vlak, maar dat
ook maatschappelijke factoren meewegen. Denk bijvoorbeeld aan waterstof, wat gezien wordt als
een gevaarlijk gas. Waterstof is, net als aardgas, een licht ontvlambaar en explosief gas. Onderzoek
toont echter aan dat beide gassen vergelijkbare gevaren hebben. Aangezien sommige mensen niet
in waterstof geloven, of bang zijn voor dit explosieve gas, is maatschappelijke voorlichting nodig.
Denk bijvoorbeeld ook aan het inlichten over plastic recycling, het creëren van begrip voor windmolens en infrastructuurwijzigingen en het informeren over de elektrificatie van de samenleving.
De ondergrondse opslag van waterstof (of zelfs CO2 ) is een ander voorbeeld. Momenteel zijn de
Groningers, opgeschud door aardbevingen, waarschijnlijk erg terughoudend als het om dergelijke
onderwerpen gaat. Problemen als deze moeten daarom met feiten worden aangepakt. Er moet
14
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bewoners worden uitgelegd dat verduurzaming van de Eemsdelta, wat gepaard gaat met het dichtdraaien van de gaskraan en het ondergronds opslaan van waterstof, op de lange termijn goed is
voor zowel het klimaat als de werkgelegenheid en de stabiliteit van hun huizen.
Ten aanzien van deze bewustwording zijn we een aardig eind op weg, met bijvoorbeeld kortgeleden in het nieuws dat er meer warmtepompen en elektrische fornuizen worden verkocht dan
ooit tevoren [61]. Echter gaat het niet altijd zo gesmeerd. Een goed voorbeeld, dichtbij huis, is een
recente discussie-avond die in juni 2019 plaatsvond. Hier werden inwoners van omliggende gemeenten gevraagd naar hun mening over het plaatsen van onshore windmolens. Het aantal aanwezigen
was erg laag en deze enkelen aanwezigen gaven aan zich niet betrokken te voelen: “Het is goed
dat gemeenten draagvlak willen, maar 98 procent van de inwoners weet niet wat hier speelt. Dit
gaat aan het gros voorbij” [62]. Het tevreden en op de hoogte houden van inwoners kan ook indirect effect hebben. Dit zijn namelijk de mensen die stemmen voor de (lokale) overheid. Als deze
mensen de plannen begrijpen en het ermee eens zijn, is het dus mogelijk om zo meer consistentie
en welwillendheid te krijgen binnen het bestuurlijk landschap.
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