
38

RAW (BIO) MATERIALS: VAN LABO NAAR INDUSTRIE

Daarna kregen de deelnemers een boeiende 
rondleiding doorheen de 4 hallen van de oude 
brandweerkazerne waar 24/7 biomassa kan om-
gezet worden naar geraffineerde producten zoals 
enzymes, surfactanten, zuren, solventen, smaak- 
en geurstoffen, biopolymeren, geavanceerde 
brandstoffen ... De indrukwekkende infrastructuur 
omvat o.a. voorbehandeling van biomassa, bioka-
talyse, fermentatie, groene chemie, purificatie, …

De avondsessie werd ingeleid door Geert Reyniers 
(Jacobs) en Katrien Molders (Bio Base Europe Pilot 
Plant) met een knipoog naar het actuele debat om 
Europa klimaat neutraal te maken tegen 2050.

Guy Waters van LanzaTech opende met de lezing 
“No Carbon left behind” waarin hij focuste op de 

omzetting van industriële emissies (off-gas) via 
fermentatie tot ethanol en verder tot bouwblokken 
voor bio plastics. De toepassing op industriële 
schaal wordt verwacht tegen 2020 bij Arcelor 
Mittal in Gent. Er werd ook vooruitgeblikt naar een 
nieuwe toepassing als brandstof voor vliegtuigen 
(jet fuel). De eerste commerciële testvlucht werd 
reeds gevlogen tussen Orlando en London!

Heleen De Wever (VITO) ging dieper in op het 
potentieel van biomassa en CO2 als alternatieve 
grondstoffen voor de chemie. Verschillende cases 
passeerden de revue: van bio-aromaten over 
biodegradeerbare plastics tot elektro-synthese van 
chemicaliën uit CO2.

Tot slot stond Victor Vreeven (Synvina) stil bij PEF 
en een “natuurlijke revolutie” in de verpakkingsin-
dustrie. Suikers worden met behulp van biotech-
nologie omgezet in PEF, vergelijkbaar met het 
bestaande PET verpakkingsmateriaal, maar met 
superieure eigenschappen en 100% recycleer-
baar. De stap van het laboratorium naar een pilot 
scale plant werd reeds gezet. De volgende stap 
op industriële schaal wordt gepland tegen 2024 
in Antwerpen door Avantium, een joint-venture 
tussen Synvina en BASF.

Het publiek kon de lezingen zeker smaken, wat 
bleek uit de interactieve vragensessies na elke 
presentatie. De verschillende sprekers toonden 
aan dat bio-gebaseerde grondstoffen in Vlaan-
deren hun plaats aan het opeisen zijn. De avond 
werd afgesloten met een gesmaakte receptie, 
aangeboden door VITO.

De volgende 2 avonden zullen op nog andere 
“resources” focussen, met name processes 
& equipment en human resources & STEM. 
Meer info over de lezingen, bedrijfsbezoeken, 
postersessie en panelgesprek is terug te 
vinden op www.effectcyclus.be, waar men 
ook kan inschrijven.

Donderdag 29 november vond de 
tweede sessie van de eFFECT2 cyclus 
plaats, waarin “Raw (Bio)Materials” 
centraal stonden. Muriel Dewilde van 
Bio Base Europe Pilot Plant verwel-
komde de 75 deelnemers in de Gentse 
Haven. Tijdens een korte introductie 
werd toegelicht hoe de pilot en demo 
infrastructuur de vertaalslag van 
laboratorium naar industriële schaal 
mogelijk maakt. Zo wordt bijgedragen 
tot de transitie naar een duurzame 
bio-gebaseerde economie.
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