
CHEMISCHE 
INDUSTRIE STRIJDT 

MEE TEGEN 
CORONAVIRUS

SABIC Geleen neemt 
gepaste maatregelen

Sachem viert jubileum op 
bescheiden coronawijze 

DSM en Shell schakelden 
razendsnel na noodkreet

JAARGANG 62 • 04 • 28 APRIL 2020Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

CM2004_01_Cover.indd   2 16-04-20   12:19



NIEUW
Toxic® EMKG Huid
blootstellingsschijf

Huidcontact
Neem de juiste veiligheidsmaatregelen

Gevarengroep HD
 

Gevarengroep HE  
Gevarengroep HA

 

Gevarengroep HB 

G
ev

ar
en

gr
oe

p 
H

C

Groot 
Klein 

Klein 

Groot  
G

root  
Klein 

Klein 

Groot 
Groot 

Klein Klein 
Groot 

Groo
t 

Kl
ein

 
Kl

ei
n 

G
ro

ot
 

Gr
oo

t 

Klein
 

Klein 
Groot

Lang 
Kort 

Lang 
Kort 

Lang  
Kort 

Lang 
Kort 

Lang Kort Lang Kort 
Lan

g 
Ko

rt 
La

ng
 

Ko
rt 

La
ng

 
Kort

 
Lang Kort

*
*

EMKG-Expo-Tool Huidcontact

Maatregel
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Toxic® is marktleider en ondersteunt u 
bij veilig werken met chemische producten 
via tools, opleidingen en adviseurs. 

Download de uitgebreide handleiding op 
Toxic.nl/blootstelling

Toxic/Sdu heeft toestemming van de BAuA om deze informatie te vertalen en te gebruiken.

 = Organisatorische en hygiënemaatregelen
 = Noodzaak tot het nemen van meer maatregelen
 = Gesloten systeem
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SABIC GELEEN NEEMT GEPASTE MAATREGELEN 

De chemie en de zorg blijken in tijden van crises elkaar snel te vinden. 
Van DSM en Shell en van SABIC tot Corbion, de chemiebedrijven zetten 
alle zeilen bij in de strijd tegen het coronavirus. “Het doet mij goed om te 
zien dat ook de chemische industrie een bijdrage levert aan de aanpak 
van de wereldwijde coronacrisis”, aldus Feike Sijbesma.14CHEMISCHE INDUSTRIE 
LEVERT CRUCIALE BIJDRAGE

04 | 28 april | 2020

De chemische industrie is een vitale sector, dus 
draaien de fabrieken van SABIC in Geleen gewoon 
door tijdens de crisis. Dat vraagt wel om een aantal 
passende maatregelen. “We willen alleen gezonde 
mensen op het terrein hebben”, zegt sitemanager 
John Bruijnooge. 18

INHOUD
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Uw partner voor een duurzaam beheer 
van chemisch & sensitief afval 

Geïntegreerde 
totaaloplossing 
in lijn met uw 
budget en proces

Hoog-
technologische 
verwerking

Recycling van 
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energie

On-site 
manpower

Ompakken, 
op- & overslag

Innovatief 
webportaal 

met reporting

Veilig ADR-
transport

Kennis & 
expertise

www.indaver.nl
Samen met de Nederlandse industrie naar een circulaire economie
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Op welke Sustainable Deve-
lopment Goals legt de chemi-
sche industrie zich toe? Eerste 
deel van een serie

Zes tips voor een vruchtbare 
samenwerking tussen investeer-
ders en de chemische industrie

Frank Groenen had zich de 
viering van het 50-jarig jubi-
leum van Sachem heel anders 
voorgesteld
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Tijdelijk stroom, koeling 
of verwarming nodig?

Van Abeelen staat garant voor e�  ciency, 24/7 zekerheid en hecht 
grote waarde aan milieuvriendelijke oplossingen en duurzaamheid. 
Wij werken met een team van specialisten die oplossingen bieden 
speciaal voor de behoeften van petro(chemische) en pharmacy 
industrie. Van nood- tot seizoensgebonden situaties, van onder-
houdswerkzaamheden tot volledige energievoorzieningen.

Ongeacht hoe groot, klein, eenvoudig of complex de aanvraag is, 
wij zijn binnen zeer korte tijd op locatie voor de juiste oplossing.

Neem contact op met John Gijsbers voor meer informatie:
T +31 (0)161 219 031 | E john@vanabeelen.eu

Cooling, power 
and heating

Van Abeelen staat garant voor e�  ciency, 24/7 zekerheid en hecht 
grote waarde aan milieuvriendelijke oplossingen en duurzaamheid. 
Wij werken met een team van specialisten die oplossingen bieden 
speciaal voor de behoeften van petro(chemische) en pharmacy 
industrie. Van nood- tot seizoensgebonden situaties, van onder-

Ongeacht hoe groot, klein, eenvoudig of complex de aanvraag is, 
wij zijn binnen zeer korte tijd op locatie voor de juiste oplossing.



Voorwoord

Op het moment van schrijven zijn we 5 weken in 
lockdown. Iedereen werkt zoveel mogelijk thuis, 
maar dat geldt niet voor de kritische medewer-
kers in de ‘vitale sector’ chemie. Zij zijn elke dag 

(en nacht) op hun post voor de productie van 
noodzakelijke (grond)stoffen en materialen. 

Voorbeelden hoe de industrie bijdraagt aan 
het bestrijden van de coronapandemie zijn 

niet meer te tellen, wat een mooi signaal 
is in deze verder vooral dreigende tijd. 
Heel veel dank aan alle bedrijven die 

hun vrijwillige bijdrage hebben 
gedaan en ook aan alle man-
nen en vrouwen die 24/7 de 
chemische industrie veilig 
draaiend houden.
Ik liep al een tijdje met de 
gedachte voor een column 
over het gebrek aan waar-
dering vanuit de maat-
schappij voor de chemi-
sche industrie. Met daarin 
de vraag waarom het ons 
niet lukt om duidelijk te 
maken wat de chemie 
betekent voor onze wel-
vaart en het welzijn van 

mensen. En ook de vraag 
hoe de chemiebedrijven hun 

maatschappelijke betrokken-

heid méér kunnen laten zien. Enfi n, die gedachte is 
inmiddels ingehaald door corona. De chemische 
industrie kan met trots kijken naar haar rol in deze 
crisis, en doet dit zonder borstklopperij, daar is 
deze crisis te ernstig voor. De chemie laat haar 
relevantie zien door hard te werken aan wat juist 
nu dagelijks nodig is. Maar uiteindelijk zijn het in 
deze crisis vooral de zorgmedewerkers die werke-
lijk in de vuurlinie staan. Voor hen klappen we en 
zij mogen zichzelf op de borst kloppen. In deze 
Chemie Magazine maken we op pagina 14 op een 
bescheiden manier duidelijk wat de relatie is tus-
sen de vitale sectoren chemie en zorg.
Ik vraag me af in hoeverre deze crisis katalysator 
voor verandering wordt. Als het gaat om het beeld  
van (de relevantie van) de chemische industrie 
hoop ik dat de verandering blijvend is. De chemie 
biedt essentiële producten voor ‘het nu’ en oplos-
singen voor de toekomst. Dat beeld is door deze 
crisis duidelijker dan ooit zichtbaar. Ik verwacht 
ook dat de industrie een méér dan belangrijke rol 
zal spelen in het economisch herstel. Dat herstel 
waarvan we allemaal hopen dat het niet lang op 
zich zal laten wachten. Tot die tijd wens ik iedereen 
vooral een goede gezondheid toe.

Manon Bloemer, 
directeur Koninklijke VNCI

VITALE SECTOR

VNCI ONLINE

WWW.VNCI.NL  
Website met onder meer dage-
lijks nieuws, het archief van 
Chemie magazine en alles over 
de chemische industrie in 
Nederland

WWW.VNCI.NL/NIEUWS/
CHEMIE-NIEUWSBRIEF 
Gratis nieuwsbrief met daarin 
wekelijks het laatste nieuws 
over de chemische industrie en 
de VNCI 

TWITTER.COM/VNCI 
De VNCI met het 
laatste nieuws, 
vacatures en reac-

tiemogelijkheden op alle 
berichten

LINKEDIN
Discussieer mee met 
meer dan 3500 
betrokkenen uit de 

chemische industrie en bezoek 
de vacatures in de LinkedIn-
groep van de VNCI

INFORMATIE 
OVER CORONA

LIVEBLOG: 
https://vnci.nl/liveblogcoronavirus

MEER INFO:
https://www.vnci.nl/corona
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Wilt u meer informatie of advies voor uw project?
Neem contact op met onze experts.

Tel.: 088 147 15 30  |  Email: sales.dordrecht@tsgnortheurope.com

Industry
Een veilige opslaginstallatie
voor mens en milieu.
• Nieuwbouw en keuring/her-classificatie volgens PGS 31
• Opslaginstallaties voor chemicaliën
• Onder- en bovengrondse opslaginstallaties
• Staal en kunststof tankinstallaties

NEEM EEN GRATIS ABONNEMENT
OP CHEMIE MAGAZINE

Geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen in de chemische industrie?

NEEM EEN GRATIS ABONNEMENT
OP CHEMIE MAGAZINE

Ga naar www.vnci.nl/chemie-magazine en kies voor print of digitaal

CM1915_Stopper Chemie 210x148.indd   1 02-09-19   14:02
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De VNCI verwelkomt de Kabi-
netsvisie waterstof, die begin 
april aan de Tweede Kamer is 
verzonden. Het kabinet maakt 
duidelijk dat waterstof cruciaal 
is in de transitie naar een kli-
maatneutrale economie. De 
centrale uitdaging is het op 
gang brengen van een duur-
zame waterstofketen. De minis-
ter ziet dit terecht als een zeer 
complex vraagstuk. De VNCI is 
blij dat het kabinet duidelijk 
kiest voor de ondersteuning van 
zowel blauwe als groene water-
stof.
 

 ‘De ontwikkeling van vol-
doende betaalbare groene 
waterstof zal nog een hele 

tijd duren”,  zegt Martijn Broek-
hof, hoofd Klimaat, Energie en 
Innovatie bij de Koninklijke VNCI. 
“We kunnen daar niet op wach-
ten als we serieus stappen wil-
len zetten op weg naar een kli-
maatneutrale chemische 
industrie in 2050. Beide ontwik-
kelingen moeten hand in hand 
gaan.” In haar rapport Chemistry 
for Climate heeft de VNCI de 
waterstofroute als een van de 
drie hoofdroutes onderzocht. 
Hierbij bleek dat weliswaar de 
kosten van deze route het hoogst 
zijn, maar dat zonder veel groot-
schaligere inzet van waterstof 

voor chemische toepassingen 
klimaatneutraliteit nagenoeg 
onhaalbaar wordt. Het is dus 
cruciaal dat bedrijven snel ver-
trouwen krijgen in de ontwikke-
ling van waterstof, zodat investe-
ringen van de grond kunnen 
komen.

De VNCI mist wel urgentie in de 
concrete uitwerking. Broekhof: 
“Echt kiezen voor waterstof als 
een systeembrandstof betekent 
dat er veel geregeld moet wor-
den in het regulerend kader, 
marktordening, taken en verant-
woordelijkheden van netbeheer-
ders. De meeste keuzes hiervoor 
staan niet in deze visie.” 
Ook heeft de VNCI vragen bij de 
beschikbare middelen om op 
korte termijn baanbrekende pro-
jecten te starten. “Ontwikkeling 
van de waterstofeconomie moet 
uiteraard internationaal worden 
aangepakt. Dus Nederland hoeft 
niet al het leergeld te betalen 
voor de verdere ontwikkeling van 
elektrolysers. In de visie worden 
alleen bestaande middelen uit  
de Klimaatenveloppe genoemd 
voor waterstof. Dat biedt 
beperkte ruimte en zet mogelijk 
ook druk op andere innovaties 
die even hard nodig zijn voor de 
transitie.” p

LANGER VERS DOOR 
SLIMMERE FOLIE
Wageningen Food & Biobased Research 
heeft een nieuw verpakkingsfolie ontwik-
keld dat ervoor zorgt dat groente en fruit 
onder beschermende atmosfeer langer 
vers blijven. Dat voorkomt voedselver-
spilling.

 ‘Groenten en fruit bestaan uit levende 
cellen en nemen zuurstof op en sto-
ten CO2 uit”, legt Eelke Westra, pro-

grammamanager Post Harvest Quality, uit 
in Wageningen World, het magazine van de 
Wageningen University. “Als de producten 
verpakt zijn in luchtdicht materiaal raakt 
de zuurstof op en stijgt het CO2-gehalte. 
De cellen kunnen dan geen zuurstof meer 
opnemen om energie op te wekken en 
sterven af.” De ademhaling van groente en 
fruit is echter afhankelijk van de tempera-
tuur. Bij een hogere temperatuur neemt de 
ademhaling toe, bij koude neemt die af. Het 
mooie van het nieuwe folie is dat deze in 
koude omstandigheden gesloten blijft en 
de juiste gasconcentraties behouden blij-
ven. In warmere omstandigheden wordt de 
doorlaatbaarheid voor gassen groter, 
waardoor de benodigde zuurstof erin en de 
geproduceerde CO2 eruit kan. Daardoor 
blijven de verpakte producten langer vers. 
Het nieuwe materiaal is een thermoplas-
tisch polymeer, bestaande uit een fossiele 
fractie en een deel dat uit zetmeel bestaat. 
“Bij de hoeveelheid fossiel materiaal hoe-
ven we ons niet neer te leggen”, aldus 
Westra. “We kunnen proberen om dat deel 
zo veel mogelijk te vervangen door bio-
based materiaal.” p

KABINETSVISIE WATERSTOF 
BELANGRIJKE STAP NAAR 
KLIMAATNEUTRALE ECONOMIE
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Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

•  Procesveiligheid

•  Procestechnologie en installaties

•  Processchema’s, P&ID’s

•  Mechanische veiligheid, PED

•  Maintenance

•  Consequentie kwantificering (QRA, Safeti)

•  Instrumentele beveiliging

•  Uitvoering grote projecten/turn arounds

•  Externe veiligheid/BRZO/PGS6

•  Kwalificeren en kwantificeren van risico’s

•  Explosies

•  Gevaarlijke stoffen

•  Incidentenonderzoek

•  ATEX

Wil jij werken aan een veiligere procesindustrie?

Volg dan de opleiding Procesveiligheid!
 

Werk jij in de chemische procesindustrie en wil jij meer weten over de specifieke risico’s? Volg dan  

nu de opleiding Procesveiligheid. Tijdens de opleiding behandelen we natuurlijk de procesveiligheid,  

maar ook de organisatie en uitvoering van grote projecten in de chemische procesindustrie.

Data: 24 september, 1 en 29 oktober, 5, 12, 19 november,  

3 december en het tentamen is op 10 december 2020.

Schrijf je snel in, deze 
opleiding zit altijd snel vol!

T 030 231 82 12 | www.phov.nl | info@phov.nl

PHOV_200204_Adv_Procesveiligheid_FEB20_190x130_01_wt.indd   1PHOV_200204_Adv_Procesveiligheid_FEB20_190x130_01_wt.indd   1 10-02-20   17:5710-02-20   17:57

De robuuste MIVI-sensor van Sofraser meet real-time 
de kleinste veranderingen in viscositeit in producten; 
van polymeren en rubbers tot stookolie. Deze in-line 
viscositeitsmeting stelt u in staat de productiecapaciteit 
en kwaliteit van uw producten te verhogen.

Pluspunten van de MIVI-sensor:
• Meet real-time en zeer nauwkeurig dynamische-,  

kinematische viscositeit en dichtheid
• Presteert onder hoge druk en bij hoge temperatuur
• Meerdere uitvoeringen en montagemogelijkheden 

beschikbaar
• Niet aan slijtage onderhevig
• ATEX gecertificeerd

Wilt u meer weten over de MIVI-sensor  
of heeft u interesse in een test?  
Wij helpen u graag verder:  
info@inventech.nl of 0162-460404.

In-line viscositeit  
onder controle
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DSM, SABIC en UPM Biofuels gaan samenwerken om de impact op het 
milieu van Dyneema, producent van de gelijknamige sterke vezel, te 
verminderen. Door de samenwerking zal Dyneema overstappen op bio-
based grondstof, gebruikmakend van SABIC’s TRUCIRCLE-oplossingen 
voor gecertifi ceerde hernieuwbare producten. 

UPM Biofuels produceert uit houtpulp de biogebaseerde grondstof 
UPM BioVerno. Dit wordt door SABIC verwerkt om hernieuwbaar 
ethyleen te maken. Het proces valt onder SABIC’s TRUCIRCLE-

oplossingen met gecertifi ceerde hernieuwbare producten, met name 
harsen en chemicaliën uit biogebaseerde grondstoffen die niet concurre-
ren met de voedselketen. De unieke eigenschappen van de dyneemavezel 
blijven hierbij behouden. De samenwerking betekent voor Dyneema een 
belangrijke stap richting het doel om tegen 2030 ten minste 60 procent 
biobased grondstof te gebruiken. Het nieuwe product, verkrijgbaar vanaf 
april 2020, zal de wereldwijd erkende ISCC Plus-certifi cering dragen en 
vereist geen herkwalifi catie van downstream-producten. p

Shell Pernis is half april gestart met 
een onderhoudsstop. Samen met de 
aannemers en volgens de richtlijnen 
van het RIVM is een plan gemaakt waar-
door de werkzaamheden op een veilige 
manier uitgevoerd kunnen worden. 

Om het groot onderhoud te kunnen 
doen, hebben Shell en de aanne-
mers gezamenlijk extra maatre-

gelen getroffen en volgen ze de richtlij-
nen van het RIVM. Om besmettingen te 
voorkomen, zijn er richtlijnen en regels 
voorgeschreven die zowel op de site (het 
gehele fabrieksterrein) als daarbuiten 

gelden. De regels van de overheid zijn 
daarbij leidend geweest. Dit houdt onder 
andere in dat er op 1,5 meter afstand van 
elkaar gewerkt wordt. Als de afstand 
minder is, wordt gewerkt met gelaats-
schermen en andere beschermende 
middelen.
Door te analyseren waar opeenhopingen 
van medewerkers te verwachten zijn, 
zoals bij kantines en rookruimtes, kun-
nen gericht maatregelen worden getrof-
fen om ervoor te zorgen dat mensen ook 
daar 1,5 meter afstand kunnen houden. 
Zoals aanpassingen van uitvoeringsplan-
nen, in tijd gespreide schema’s/pauzes 

en een andere inrichting van de lunch-
ruimtes.
Er wordt gewerkt in vaste kleine teams 
om het coronavirus geen kans te geven 
zich breed te verspreiden. Ook is de toe-
gang tot de fabriek sterk beperkt, om het 
aantal aanwezige medewerkers per 
moment zo laag mogelijk te houden. Alle 
medewerkers zijn getraind in hoe om te 
gaan met de bijzondere omstandigheden. 
De trainingen, en de handhaving van 
richtlijnen en regels, gaan door zolang 
de coronamaatregelen van kracht zijn. p

GROOT ONDERHOUD SHELL PERNIS VOLGENS  RIVM-RICHTLIJNEN

De unieke eigenschappen van de dyneemavezel blijven behouden.

DSM EN SABIC WERKEN SAMEN 
AAN BIOBASED DYNEEMA
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INDUSTRIËLE KOELING ?

VERTROUW OP DELTA-TEMP !

Uitgebreide chillervloot
Met vermogens van 25kW tot maar liefst 1500kW

Verhuur   |   Verkoop   |   24/7 support info@delta-temp.comwww.delta-temp.nl010 799 53 90

Bij Delta-Temp kan u terecht voor het huren van industriële koeling. Met onze uitgebreide 
huurvloot en service op maat kan u ons uw project van A tot Z toevertrouwen. Aarzel niet ons 
te contacteren via onderstaande gegevens. Ons team van vakspecialisten helpt u graag verder.

Levering & installatie
Uitgevoerd door onze eigen koeltechnici

Snel inzetbaar
Met snelkoppelingen voor water en elektriciteit

Alle accessoires beschikbaar
Zoals luchtbehandelingskasten, pompen, warmte-
wisselaars, waterslangen, buffertanken, ...

WATERSTRAAL SNIJDEN  
OP LOCATIE

Tank Cutters is gespecialiseerd in 
hogedruk waterstraal snijden (ultra-high 
pressure water jet cutting) op locatie.

Hogedruk watersnijden kan op diverse 
locaties worden toegepast. Dit heeft als 
groot voordeel dat het ook kan worden 
toegepast in brand en explosie 
gevaarlijke omgevingen. 

Snijbranden of gutsen is doorgaans  
niet toegestaan op dergelijke locaties.

demonteren van 
schoorsteenpijpen

Opening  
snijden in  
een opslagtank

ontmanteling  
van een 

opslagtankbodem

Tank Cutters
Schoor 2
1777 HV  Hippolytushoef

Tel.: +31 (0)6 - 255 882 82
info@tankcutters.nl 
www.tankcutters.nl



Actueel

Meer actueel nieuws op www.vnci.nl en in de wekelijkse 
gratis VNCI Nieuwsbrief (meld je aan via de site).

Binnen de (petro)chemische industrie is het ‘leren van (bijna-)incidenten’ al jaren 
een belangrijk aandachtspunt. De Koninklijke VNCI heeft daarom samen met de 
regionale veiligheidsnetwerken en Veiligheid Voorop het initiatief genomen om met 

een aantal BRZO-bedrijven via een Safety Deal het project ‘leren van incidenten’ op te 
starten. Het eindresultaat is een handreiking die op drie niveaus (organisatie, individueel 
en sector) praktische ontwerpprincipes beschrijft voor het (beter) leren van incidenten. 
Een uitgebreide literatuurstudie, interviews met experts uit het veld en de opbrengsten 
van enkele pilots en workshops hebben tot deze principes geleid. Bij de handreiking 
hoort een achtergronddocument dat een gedetailleerde verantwoording geeft van de 
resultaten van het uitgevoerde onderzoek door onderzoeksbureau Crisislab. 

De handreiking en het achtergronddocument zijn te vinden op 
www.veiligheidvoorop.nu

Sinds 9 april kunnen thuisscholieren 
met al hun scheikundevragen terecht op 
vraagbaakscheikunde.nl. Een antwoord-
panel van studenten, (oud-)scheikunde-
docenten en professionals uit de chemie 
zit 7 dagen per week klaar om vragen te 
beantwoorden.

De Vraagbaak Scheikunde is een 
initiatief van Centrum Jongeren-
Communicatie Chemie (C3) en de 

Koninklijke Nederlandse Chemische Ver-
eniging (KNCV), en is gestart op het 
moment dat de laatste schoolonderzoe-
ken havo/vwo begonnen. “Om de scholie-
ren in deze bijzondere tijden een steuntje 
in de rug te bieden, hebben wij samen 
met de KNCV deze vraagbaak opgericht”, 
aldus Marijn Meijer, directeur van C3. 
Jan-Willem Toering, directeur van de 
KNCV, vertelt dat tientallen leden van de 
KNCV meteen enthousiast reageerden op 

de oproep om de scholieren te helpen met 
hun vragen. “Het was geweldig om met 
zoveel betrokken leden in zo’n korte tijd én 
onder deze omstandigheden dit nieuwe 
initiatief te ontwikkelen.”
Scholieren van alle schoolniveaus kunnen 
met hun vragen over scheikunde of NaSk2 
terecht bij de vraagbaak op mijnschei-
kunde.nl. Aan het einde van dit schooljaar 
volgt een evaluatie en wordt gekeken of dit 
initiatief een vervolg krijgt. p

HULP VOOR THUISSCHOLIEREN 
MET SCHEIKUNDEVRAGEN

HANDREIKING ‘LEREN VAN (BIJNA-)INCIDENTEN’
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De chemie en de zorg zijn beide 
‘vitale sectoren’. In tijden van cri-
ses blijken ze elkaar snel te vin-
den. Van DSM en Shell en van 
SABIC tot Corbion, de chemiebe-
drijven zetten waar mogelijk alle 
zeilen bij in de strijd tegen corona. 
“Het doet mij goed om te zien dat 
ook de chemische industrie een 
bijdrage levert aan de aanpak van 
de wereldwijde coronacrisis”, 
aldus Feike Sijbesma.
Tekst: Igor Znidarsic

 FEIKE SIJBESMA:  
‘ WE MOETEN SAMEN 
OPTREKKEN’

CHEMIE LEVERT CRUCIALE BIJDRAGE AAN OPLOSSEN CORONACRISIS 

IN HET KORT
o Vitale sector chemie past productie aan om vitale sector zorg bij te staan. 
o Chemiebedrijven leveren o.a. beschermings-, desinfectiemiddelen, zuurstof en hulpstoffen vaccin.
o Ook voor dagelijkse benodigdheden en voedingsingrediënten blijft chemie produceren.

 ‘De coronacrisis heeft 
impact op ons allemaal. 
Het effect op de gezond-
heid van velen is groot, 
wat een enorme druk 

geeft op de zorgsector”, zegt Feike 
Sijbesma, tot voor kort CEO van 
Koninklijke DSM en nu door het 
kabinet benoemd als speciaal 
gezant in de strijd tegen corona. 
“Om dit enigszins te beheersen en 
de piekeffecten te dempen hebben 
vele landen, ook Nederland, maat-
regelen genomen die een groot 
effect hebben op de economie en 
het leven van ons allen. De lange-
termijneffecten zijn nog niet mak-
kelijk in te schatten. Wel is al duide-
lijk dat de crisis zijn sporen zal gaan 
nalaten.” Sijbesma benadrukt dat 
we deze crisis alleen met z’n allen, 
gezamenlijk, kunnen aanpakken. 
“Daarom doet het mij goed om te 
zien dat ook de chemische industrie 
een bijdrage levert aan de aanpak 
van de wereldwijde coronacrisis.”
Sijbesma heeft als CEO van DSM 
lang in deze sector gewerkt en 
weet wat de sector kan. “Zo heeft 
DSM, samen met Shell, zeer alert 
gereageerd op de noodkreet van 
het ministerie van VWS dat er een F
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Feike Sijbesma, speciaal 
gezant coronacrisis.
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Corona

e

tekort was aan desinfecterende 
middelen. Snel werd op de site in 
Waalwijk een productielijn opgezet 
voor desinfecterende handgel, en 
binnen anderhalve week werden 
260.000 halveliterflessen gratis ter 
beschikking gesteld aan de zorg.” 
Hij is ook blij dat verschillende 
bedrijven persoonlijke bescher-
mingsmiddelen uit de eigen voor-
raden hebben gedoneerd en roept 
iedereen die kan bijdragen op dat 
ook te doen.

Vitale sector
Tot voor kort wisten maar weinigen 
dat er een overeenkomst is tussen 
de (petro)chemie en de zorg. Door 
de coronacrisis is nu algemeen 
bekend dat beide zogeheten vitale 
sectoren zijn, die onmisbaar zijn 
voor het functioneren van de 
samenleving en die altijd door moe-
ten gaan. Nederland kent in totaal 
28 vitale sectoren, met verder 
onder meer de politie, de water-
voorziening, het giraal betalings-
verkeer en de energievoorziening. 
Hoewel de chemische industrie net 
als de meeste andere industrieën 
geraakt is door de coronacrisis en 
het veel aanpassingsvermogen 
vergt om de bezetting zo klein 
mogelijk te houden en de ploegen 
corona proof te laten werken, 
draaien de fabrieken zoveel moge-
lijk door, want de meeste producten 
die de chemie maakt kunnen niet 
worden gemist, en nu zeker niet. 
Denk aan voedingsingrediënten, 
houdbaarheidsverpakkingen voor 
voeding, medische gassen zoals 
zuurstof voor beademing, steriele 
verpakking van medisch materiaal, 
kunstmest voor voeding, grondstof-
fen voor geneesmiddelen en kunst-
stofmaterialen voor hygiënisch 
textiel, beademingsapparatuur en 
bloedzakken. Om die andere vitale 

sector, de zorg, zoveel mogelijk bij 
te staan, passen chemiebedrijven 
de productie waar mogelijk aan.

Pieken
Er is bijna geen chemiebedrijf dat 
niet een bijdrage levert, door het 
aanpassen of opschalen van de 
productie van grond- en hulpstoffen 
voor producten waar nu een grote 
behoefte aan is. Enerzijds zijn dat 
producten voor ontsmettingsmid-
delen en oppervlakteactieve stoffen 
voor zepen en andere schoonmaak-
producten, anderzijds gaat het om 
(grondstoffen voor) polymeren voor 
de fabricage van persoonlijke 
beschermingsmiddelen zoals 
gezichtsmaskers, operatieschor-
ten, antibacteriële doekjes en hel-
dere beschermende gezichtsscher-
men.
“Door de vele ziekenhuisopnamen 
hebben we forse pieken in de volu-
mes aan medische zuurstof die in 
de ziekenhuizen en in de thuiszorg 
wordt verbruikt voor de ondersteu-
ning van coronapatiënten”, vertelt 
Diederick Luijten van Air Liquide, 
producent van industriële gassen, 
waaronder zuurstof. “Met onze 
gemotiveerde teams hebben we de 
productie flink opgeschaald binnen 
het mogelijke. En de productie van 
beademingsapparatuur, die de Air 
Liquide Groep produceert, ligt op de 
hoogste niveaus ooit. In 50 dagen 
leveren we wat we normaal in 3 jaar 
tijd doen. We kunnen dat niet alleen 
doen en zijn trots op onze partners 
en ons eigen personeel, die geza-
menlijk fantastisch werk leveren.” 

Hypochloriet
Ook Nouryon ziet een groeiende 
vraag in specifieke segmenten, 
meldt woordvoerder Jasper Jan-
sen. “Dat geldt voor hypochloriet 
voor desinfectieproducten, loog 

3D-PRINTING VOOR 
BESCHERMINGSMIDDELEN
3D-printing is een techniek die 
momenteel goed van pas komt. Het 
Limburgse Zuyderland Medisch Cen-
trum had voor het behandelen van 
coronapatiënten dringend behoefte 
aan minstens tweehonderd verbin-
dingsstukken om snorkelmaskers te 
kunnen aansluiten op een filtersys- 
teem. Medewerkers van Zuyd Hoge-
school hebben vervolgens in samen-
werking met Chemelot Innovation and 
Learning Labs (CHILL) en lokale 
bedrijven (RepRapUniverse, Achatz 
Industries, BLACKBELT 3D en color-
Fabb) binnen 72 uur ruim driehonderd 
hulpstukken geprint. 
Shell leverde honderd speciale opzet-
stukken voor beschermende gezichts-
maskers aan het medisch personeel 
van het Haaglanden Medisch Centrum. 
De onderdelen zijn met 3D-printers 
van het Shell Technology Center 
geproduceerd. “Het is niet meer dan 
logisch dat we deze techniek inzetten 
in strijd tegen het coronavirus”, aldus 
Ron van Wolferen, verantwoordelijk 
voor 3D-printing bij Shell.
Total Corbion PLA, met hoofdkantoor 
in Gorinchem, heeft een speciale hars 
gedoneerd voor de productie van 
3D-geprinte medische maskers en 
beschermingsmiddelen, een initiatief 
van het Spaanse Smart Materials 3D. 
De 5 ton hars maakte de 3D-productie 
mogelijk van meer dan 125.000 mas-
kers voor gezondheidscentra en zie-
kenhuizen in Spanje.

Corbion-medewerkers 
tonen maskers gemaakt 

met 3D-technologie.
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voor schoonmaakmiddelen en  
chloromethanen voor de farmaceu-
tische industrie.” Bij fi lterproducent 
Afpro en beddenfabrikant Auping 
zijn productielijnen opgestart voor 
miljoenen professionele mondkap-
jes, waarbij DSM voor de benodigde 
fi ltermaterialen zorgt. 
DuPont heeft wereldwijd de pro-
ductie van beschermende kleding 
voor gezondheidswerkers opge-
schroefd naar negen miljoen stuks 
per maand. Ook de productie van 
mondkapjes en componenten voor 
medische apparatuur is opge-
schaald. Solvay schonk tonnen 
waterstofperoxide aan de Spaanse 
overheid voor de productie van 
handontsmettingsgel. Croda Inter-
national schonk hulpstoffen aan 
projecten die bezig zijn met de pro-
ductie van een coronavaccin. Dit zijn 
maar enkele van de vele voorbeel-
den (zie ook kaders) van de bijdrage 
van de chemie aan het oplossen van 
de wereldwijde coronacrisis. 
“Het is mooi om te zien dat de che-
mische industrie, een sector die 
niet altijd even positief in het nieuws 
staat, zo’n cruciale rol speelt in het 
oplossen van deze crisis”, zegt Ber-
nard Wientjes, voorzitter van de 
Koninklijke VNCI. “Er is even geen 
behoefte aan kritiek, het gaat nu om 
de positieve geluiden.” 

Respect
“Ik heb echt enorm respect voor 
iedereen die een bijdrage levert”, 
zegt Sijbesma. “De mensen in de 
zorg, maar ook andere kritische 
beroepen, zoals transporteurs, of 
mensen in het onderwijs, en ook in 
de supermarkten die ons van voed-
sel blijven voorzien, of de operators 
die de vele fabrieken, ook in de che-
mie, veilig draaiende houden en 
ervoor zorgen dat het ons aan niets 
ontbreekt. We zijn nog niet van het 
virus af, dus vraag ik aan iedereen 
om de hygiënemaatregelen strikt 
na te blijven leven, en 1,5 meter 
afstand te houden. We moeten 
samen optrekken om er samen uit 
te komen.” p

PRODUCTIE HANDONTSMETTINGSMIDDEL
Meteen na het uitbreken van de pandemie startte 
Dow met de productie van desinfecterende midde-
len, onder meer in Duitsland en België, en stelde 
deze belangeloos beschikbaar aan de gezondheids-
autoriteiten. Ineos, dat de twee basisingrediënten 
voor hand sanitizers maakt, breidde in Duitsland en 
in Engeland in korte tijd de productie uit om de 
tekorten aan te vullen. Ook BASF leverde een bij-
drage. In Frankrijk paste Arkema een productielijn 
aan en in Zwitserland nam Huntsman de hand-
schoen op. Croda International doneerde voldoende 
glycerine om vijf miljoen fl essen handontsmettings-
middel te produceren. De glycerine in handdesin-
fectie helpt de handen te beschermen tegen de uit-
drogende effecten van andere ingrediënten, zoals 
alcohol.
In Nederland zette DSM, in samenwerking met 
Avandis, op zijn productielocatie in Waalwijk 
razendsnel extra productiecapaciteit op. BASF Hee-
renveen schonk desinfectiemiddel aan de huisart-
senposten en Friese huisartsenpraktijken.

DONATIE PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
Vele chemiebedrijven hebben persoon-
lijke beschermingsmiddelen uit hun 
eigen voorraden geleverd aan zorginstel-
lingen. Zo doneerde SABIC in Geleen 
3200 FFP2-maskers, handschoenen, 
overalls en veiligheidsbrillen aan het 
Maastricht University Medical Center. 
SABIC in Bergen op Zoom doneerde bijna 
3000 persoonlijke beschermingsmidde-
len aan de Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant, die de materialen 
beschikbaar stelde aan de eerstelijns-
verzorgenden. “Geweldig dat een bedrijf 

als SABIC hierin ook zijn verantwoorde-
lijkheid neemt”, zei Theo Weterings, 
voorzitter van de veiligheidsregio. Dow 
Benelux in Terneuzen reageerde op een 
oproep van ZorgSaam, het Admiraal de 
Ruyter Ziekenhuis in Goes en de Veilig-
heidsregio om Zeeuwse artsen en hulp-
verleners van mondkapjes te voorzien, 
met de levering van 1500 mondkapjes. 
Dow Dordrecht doneerde 100 bescher-
mende pakken aan het Dordrechtse 
Albert Schweitzer Ziekenhuis.

DSM zette op zijn productielo-
catie in Waalwijk razendsnel 
extra productiecapaciteit op.

Dow doneerde beschermende pakken aan het Albert Schweitzer Ziekenhuis.
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‘ WE WILLEN ZEKER STELLEN DAT ONZE MENSEN  
                   CORONAVRIJ BLIJVEN’

SABIC GELEEN TIJDENS CORONACRISIS

IN HET KORT
o SABIC Geleen produceert door in coronatijd en ziet toegenomen medische vraag.
o RIVM-richtlijnen zijn leidend; alleen werknemers in ‘kritieke’ functies; extra controles. 
o 3200 beschermingsmiddelen naar Maastricht UMC+: “Blij dat we kunnen ondersteunen.” 

SABIC heeft op Chemelot elf fabrieken: krakers, chemische 
fabrieken en een aantal polymerenfabrieken die vanuit nafta 
onder andere polypropeen en polyetheen maken.
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De chemische industrie is een ‘vitale sector’, dus 
draaien de fabrieken van SABIC in Geleen gewoon 
tijdens de coronacrisis. Dat vraagt wel om een aantal 
passende maatregelen. De basis om door te werken 
is: “We willen alleen gezonde mensen op het terrein 
hebben”, aldus sitemanager John Bruijnooge.
Tekst: Igor Znidarsic

‘ WE WILLEN ZEKER STELLEN DAT ONZE MENSEN  
                   CORONAVRIJ BLIJVEN’

Corona

e

 Elf fabrieken telt SABIC in Geleen. Krakers, 
chemische fabrieken en een aantal polyme-
renfabrieken, die vanuit nafta onder andere 
polypropeen en polyetheen maken. “We ken-
nen uiteraard onze markten, maar we hebben 

geen volledig overzicht in welke eindproducten onze 
producten precies terechtkomen”, vertelt sitemanager 
John Bruijnooge. “We hebben bijvoorbeeld in de poly-
etheen een aantal zogeheten medical grades, producten 
met een aparte certificering die hun weg vinden naar 
medische toepassingen. Dat kan een verpakking zijn 
van een medisch instrument of een medisch hulpmid-
del gemaakt van onze kunststof. We zien dat de vraag 
naar deze medical grades de laatste tijd is toegeno-
men.” En dat kan niet anders dan met de coronacrisis te 
maken hebben.
De chemische industrie is een vitale sector, die onmis-
baar is voor het functioneren van de samenleving en die 
daarom altijd door moet gaan. En dus blijven de SABIC-
fabrieken tijdens de coronacrisis door produceren. “De 
VNCI heeft ons goed geholpen om dit te positioneren”, 
zegt Bruijnooge. “Bijvoorbeeld door de lokale overhe-
den duidelijk te maken dat de chemie een vitale sector 

is, waardoor we ook onze mensen goed kunnen uitleg-
gen waarom wij door blijven produceren, terwijl om ons 
heen veel mensen gestopt zijn met werken.”
Wat betreft de veiligheid is er nu wel een extra uitdaging 
bij gekomen, zegt Bruijnooge. “We willen te allen tijde 
zeker stellen dat onze fabrieken veilig en stabiel blijven 
draaien, maar nu willen we ook zeker stellen dat onze 
mensen niet met corona besmet worden op het werk. 
We hebben de medewerkers ingedeeld naar kritikali-
teit. Categorie 1 zijn de mensen die daadwerkelijk de 
fabrieken besturen, ze direct onderhouden en storingen 
verhelpen. Die zijn in hun normale werkritmes aanwe-
zig op de site, met een aantal leidinggevenden in de 
dagdienst. Het gaat dagelijks om ongeveer tweehon-
derd mensen. De rest van de mensen, zo’n zeshonderd 
medewerkers, zijn thuis. Zo hebben we steeds zo min 
mogelijk mensen op de site.”

Toegangscontrole
De toegangscontrole is volledig in lijn met de RIVM-
voorschriften. Dat betekent dat mensen bij de minste 
symptomen die op een besmetting zouden kunnen wij-
zen, thuis moeten blijven. “Mensen houden zich hier 
goed aan”, zegt Bruijnooge. Steekproefsgewijs vinden 
er temperatuurcontroles plaats, waarbij zelden een 
temperatuur boven de 37,8 graden Celsius wordt geme-
ten. “Als we het al tegenkomen is het vooral in de con-
tractorwereld, waar gewerkt wordt met zzp’ers, die 
toch vaak een iets andere drijfveer hebben om te komen 
werken. Die proberen we er op die manier uit te halen, 
zodat we onze mensen zo goed mogelijk kunnen 
beschermen. We willen zoveel mogelijk alleen maar 
gezonde mensen hier op het terrein hebben”, aldus 
Bruijnooge, die ook bestuurder is bij SABIC Limburg, 
waar ook het hoofdkantoor in Sittard onder valt en de 
onderzoeksfaciliteiten in de Chemelot-campus. Ook is 
hij verantwoordelijk voor Petrochemical Pipeline Servi-
ces, dat een aantal pijplijnen van Antwerpen en Rotter-
dam naar Geleen beheert.
Maar wie nu precies corona heeft of heeft gehad, dat 
blijft onbekend, omdat in Nederland mensen pas getest 
worden op het coronavirus als ze opgenomen worden in 
het ziekenhuis. “We hebben een aantal medewerkers 
die thuis ziek zijn geworden, een paar slechte dagen 
hebben gehad, twee weken thuis zijn gebleven, beter 
zijn geworden en weer zijn komen werken. De vraag is: 
was het corona of niet? Bij sommige waarschijnlijk 
wel.”
Het dagelijkse ziekteverzuim, dat sinds 9 maart dage-
lijks wordt gemeten, is toegenomen, maar die stijging is 
volgens Bruijnooge verklaarbaar. “We zeggen tegen de 

Sabic is een internationaal (petro)chemisch 
bedrijf met het hoofdkantoor in Riyad (Saoedi-
Arabië) en produceert in Amerika, Europa, het 
Midden-Oosten en Azië-Pacific chemicaliën, 
grondstoffen en hoogwaardige kunststoffen, 
voedingsstoffen en metalen. Op de site in Geleen 
op het Chemelot-terrein werken in totaal 1800 
mensen, waarvan 800 in de productie in de 11 
fabrieken. In Geleen maakt SABIC grondstoffen 
voor de productie van verschillende hoogwaar-
dige kunststoffen.
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mensen dat ze zodra ze ook maar iets voelen – hoofd-
pijn, kuchen, verkoudheid, koorts – ze thuis moeten 
blijven. Normaal zou iemand een paracetamolletje 
nemen en misschien toch gewoon komen, nu staan we 
dat uiteraard niet toe. Daardoor gaat het ziekteverzuim 
omhoog.” 

Crisisberaad
Er is dagelijks crisismanagementberaad op lokaal 
niveau in Geleen en op regionaal niveau in Sittard, en op 
wereldwijd niveau op het hoofdkantoor in Riyadh. “Zo 
hebben wij steeds een up-to-date beeld van de situatie.” 
Zaken die besproken worden hebben betrekking op 
onder meer het ziekteverzuim en de aanwezigheid, en 

PERSOONLIJKE 
BESCHERMINGSMIDDELEN 
GEDONEERD

SABIC Geleen doneerde 3200 
FFP2-maskers, handschoenen, 
overalls en veiligheidsbrillen aan 
het Maastricht University Medical 
Center. “We zijn blij dat we hen 
kunnen ondersteunen met deze 
donatie”, zegt Bruijnooge. SABIC in 
Bergen op Zoom doneerde bijna 
3000 persoonlijke beschermings-
middelen aan de Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant, die de 
materialen beschikbaar stelde aan 
de eerstelijnsverzorgenden. 
“Geweldig dat een bedrijf als 
SABIC hierin ook zijn verantwoor-
delijkheid neemt”, reageerde Theo 
Weterings, voorzitter van de veilig-
heidsregio. “Alleen als we samen 
optrekken kunnen we de strijd 
tegen het coronavirus winnen.”
Inmiddels zijn er via contacten in 
China nieuwe bestellingen 
geplaatst voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen. “Indien 
nodig kunnen we daar een deel van 
afstaan”, zegt Bruijnooge. “Maar 
niet alles, want we hebben zelf ook 
een voorraad nodig.”

Van links naar rechts: John 
Bruijnooge, general manager 
SABIC Site Geleen, en Ronald 

Verrips, senior manager EHSS 
SABIC Site Geleen.

op de zogeheten kritische materialen en hulpstoffen, 
die de inkoopafdeling managet. “We hebben dagelijks 
contact met de leveranciers en volgen de bestellingen 
op zoals die er zijn, en tot nu toe is er niets dat ons in de 
wielen rijdt. Zelfs producten uit Zuid-Europese landen 
kunnen gewoon binnenkomen.”
Ook de medewerkers zelf zijn goed voorbereid op 
mogelijke overheidscontroles. “We hebben hier aan den 
lijve al veel ervaring mee omdat wij hier in een stuk van 
Nederland zitten waarbij je 5 kilometer naar links in 
België zit en 5 km naar rechts in Duitsland. Die landen, 
met name België, houden er een ander regime op na. 
Onze Belgische medewerkers waren daarom al in het 
bezit van vignetten en door mij ondertekende arbeids-
verklaringen, zodat zij aan de grens bij controle niet 
teruggestuurd worden maar door mogen rijden.” 
Ook de zogeheten kritische services worden dagelijks 
besproken. “We hebben een aantal externe mensen van 
firma’s  die voor ons kritische werkzaamheden verrich-
ten op het terrein. Die mensen moeten ook goed 
gevolgd worden.” 
Of de crisis gevolgen zal hebben voor de site, is nog 
onduidelijk. “Op dit moment ziet het er voor ons in ieder 
geval niet slecht uit. De vraag naar onze producten is in 
orde, en daar zijn we uiteraard tevreden over. Hoe dat 
de komende maanden en in de toekomst gaat, daar 
kunnen we op dit moment nog niets over zeggen.” p

‘ Medewerkers houden 
zich goed aan de 
RIVM-voorschriften’
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‘ WE HEBBEN 80 BOSSEN 
BLOEMEN VERSTUURD’

SACHEM VIERT 50-JARIG BESTAAN OP BESCHEIDEN CORONAWIJZE

IN HET KORT
o Begin april bestond Sachem 50 jaar, maar kon dit door corona niet groots vieren.
o Sachem opereert momenteel in coronamodus en helpt verzorgingstehuizen aan tablets. 
o De crisis beïnvloedt bedrijfsresultaat nog niet, maar directeur Groenen verwacht wel gevolgen.

Frank Groenen, algemeen directeur van Sachem, 
had zich de viering van het 50-jarig jubileum van het 
bedrijf heel anders voorgesteld. Met HelloFresh, 
bloemen en Ramses Shaffy heeft hij er toch wat van 
proberen te maken. Gelukkig kan de productie met 
veel thuiswerken, controle aan de poort en social 
distancing gewoon doorgaan.
Tekst: Igor Znidarsic

Op 2 april bestond 
Sachem in Zaltbommel 
50 jaar. De feestelijke 
bijeenkomst met rela-
ties en het personeels-

feest waren al lang gepland, de 
uitnodigingen waren verstuurd. 
Maar toen kwam corona. “Je ver-
wacht dat je een 50-jarig jubileum 
samen, bij en met elkaar viert”, zegt 
algemeen directeur Frank Groenen. 
“Dat dat nu niet kan, is bijzonder 
jammer, maar het is niet anders.” 
Als pleister op de wonde heeft hij 
een video laten maken waarin hij 

iedereen feliciteert en kon elke 
medewerker bij HelloFresh drie 
maaltijden bestellen. “Ze kunnen op 
die manier drie avonden met hun 
naasten lekker koken en eten. Zo 
doen we toch iets gezamenlijk in 
deze coronaperiode. De bedoeling 
is dat foto’s van de maaltijd met 
elkaar gedeeld worden. Verder 
hebben we tachtig bossen bloemen 
naar onze medewerkers verstuurd. 
Ze konden er ook voor kiezen om de 
bloemen te laten bezorgen bij men-
sen die een opkikkertje kunnen 
gebruiken vanwege corona.” En hij 
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‘ Bijzonder jammer dat we 
ons jubileum niet bij en met 
elkaar konden vieren, 
maar het is niet anders’

Frank Groenen: ‘Ik ben ervan 
overtuigd dat we hier als 

chemische industrie sterker 
uit zullen komen.’  

Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, 
Werk en Bewonder in de 
Bommelerwaard: 
https://bit.ly/34nChk5

heeft meegewerkt aan een video 
waarin ondernemers van de Bom-
melerwaard op muziek van Ramses 
Shaffy’s Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, 
Werk en Bewonder alle collega’s een 
hart onder de riem steken.

Temperatuur
Intussen draait het bedrijf gewoon 
door, maar wel in coronamodus. 
Dat betekent dat alle maatregelen 
zijn genomen die het RIVM nodig 
acht om de crisis te bestrijden. 
Groenen: “Dus zo weinig mogelijk 
mensen op de site, door zoveel 
mogelijk mensen thuis te laten 
werken, het liefst geen bezoekers 
en ook zo weinig mogelijk leveran-
ciers aan de deur.” Mensen die toch 
op de site moeten zijn krijgen drie 
vragen over eventuele symptomen 
en hun temperatuur wordt geme-
ten. “En uiteraard houden we ons 
aan social distancing. Mensen die op 
kantoor moeten zijn werken zoveel 
mogelijk in hun eigen kantoor, dat 
ze zelf kunnen ontsmetten. En ze 
vergaderen het liefst niet of doen 
dat via Teams of een andere tool.”
Nadat alle nodige maatregelen op 
het gebied van hygiëne en discipline 
waren genomen, werd gekeken wat 
het bedrijf in een breder, maat-
schappelijk perspectief kan doen. 
Groenen: “We zijn momenteel met 
ondernemers in Zaltbommel aan 
het bekijken wat we kunnen doen 

voor mensen die in quarantaine 
zitten of voor bewoners van ver-
pleeghuizen. Sachem heeft bijvoor-
beeld tablets ter beschikking 
gesteld voor de verzorgingstehui-
zen in de Bommelerwaard. Hier-
mee kunnen de bewoners beeldbel-
len met hun familie en vrienden, 
waarmee we ze een stukje uit hun 
ongewenste isolatie kunnen halen.”

Respect
Groenen, die lid en mede-initiator is 
van de mkb-beleidsgroep van de 
VNCI, is blij dat het MKB Chemie 
onder de vitale sectoren valt. 
“Daardoor kunnen we door blijven 
produceren, kunnen de grondstof-
fen gewoon worden aangeleverd en 
de klanten beleverd worden. Er is 
wel wat vertraging aan de Belgi-
sche grens. De transporteurs wil-
len er bijvoorbeeld zeker van zijn 
dat de klanten in België het product 
kunnen aannemen. En leveranciers 
die via België reizen moeten ook 
bepaalde papieren kunnen overleg-
gen. Maar het loopt allemaal goed.” 
De chauffeurs die aan de deur 
komen worden verwelkomd met 
een bord met de tekst ‘Jullie hou-
den onze business gaande’. “Dat 
respect naar vervoer en logistiek is 
cruciaal.”
Als de maatregelen blijven zoals ze 
nu zijn, kan Sachem gewoon door 
blijven produceren. Groenen merkt 

dat de vraag naar bepaalde produc-
ten sinds de corona-uitbraak zelfs 
toeneemt. “Sommige bedrijven 
willen nu een voorraad aanleggen. 
Daarnaast neemt de lokale vraag 
toe, doordat grensverkeer belem-
meringen ondervindt.”
Dat de chemie niet voor niets als 
een vitale sector wordt gezien, blijkt 
uit een aantal producten die 
Sachem maakt, zoals speciale che-
micaliën voor de papierproductie. 
Groenen: “Mochten wij niet meer 
kunnen leveren, dan heeft de 
papierindustrie een leveringspro-
bleem op de middellange termijn.” 
Verder maakt Sachem tussenpro-
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SACHEM 50 JAAR
Sachem in Zaltbommel is onderdeel van Sachem Inc., dat vestigingen en verkoop-
kantoren heeft in de VS, Nederland, China, Japan, India, Korea en Taiwan. Het 
bedrijf ontwikkelt en produceert hoogzuivere chemicaliën, toegepast in de produc-
tie van elektronica, geneesmiddelen, (emissie)katalysatoren, cosmetica en papier. 
De geschiedenis begint in 1970, als de Chemische Fabriek Zaltbommel CFZ zich op 
een voormalige boomgaard in Zaltbommel vestigt, om voor onder meer het Neder-
landse leger huidontsmettingspoeder te fabriceren, bedoeld als bescherming 
tegen chemische wapens. In 1972 werd gestart met de productie van Reagens, 
waarmee de zetmeelindustrie zetmeel modificeert. Dit gecationiseerde zetmeel 
gebruikt de papierindustrie om schrijfpapier te produceren. De jaren daarna werd 
de productie hiervan opgeschaald naar een industrieel niveau.
In 1976 kwam het bedrijf voor 50 procent in handen van het toenmalige Dynamit 
Nobel en er kwamen verschillende producten bij, zoals metaalacetyl-
acetonaten, die Dynamit Nobel verkocht voor katalysatorsystemen of voor coating 
van glas. De fijnchemietak werd verder uitgebreid met een grondstof voor siliconen 
en later met ammoniumzouten. In 1985 werd het bedrijf ingelijfd door de Shell Fine 
Chemicals-divisie. Er volgde een periode met uitdrukkelijke aandacht voor veilig-
heid en milieu. In samenwerking met de Shell-labs werden nieuwe producten ont-
wikkeld en groeide het bedrijf met name door de export naar Azië en Amerika via 
de internationale Shell-verkoopkantoren.

In 1996 werd het bedrijf met de hele fijnchemietak van Shell overgenomen door 
Inspec. 2 jaar later ging het onderdeel in Zaltbommel over naar het Engelse 
Laporte, dat na opsplitsing met andere bedrijven werd overgenomen door het 
Duitse Evonik Degussa, maar heel snel als separate entiteit werd doorverkocht. 
“We leken teruggeworpen te worden op onszelf, maar er werd in 2001 een prima 
nieuwe aandeelhouder gevonden”, vertelt algemeen directeur Frank Groenen, die 
bijna 24 jaar bij Sachem werkt. “We werden toen gekocht door het Amerikaanse 
Sachem, dat vergelijkbare producten maakt en een locatie in Europa zocht. Ze had-
den geen eigen salesorganisatie hier. We gingen van een heel groot bedrijf terug 
naar een relatief klein bedrijf, met een paar honderd mensen wereldwijd, maar 
creëerden zo wel aanwezigheid in Amerika, Europa en ook Japan toentertijd. Het 
was dus een mooie synergie. Daarbij werd ook de elektronische industrie onze 
klant. Het familiegevoel is sindsdien gebleven en versterkt, zeker omdat Sachem in 
handen is van de familie Mooney.”
Tussen 2000 en 2010 is er veel gedaan aan vermindering van afval en er kwam een 
revisievergunning. Ook nam de aandacht voor de omgeving toe. “Dat heeft ertoe 
geleid dat we in 2010 samen met de overheid een bestuurlijke overeenkomst sloten 
over de ruimtelijke ordening rondom het bedrijf. Waar in de beginjaren vertrouwd 
werd op de kennis en kunde van de bedrijven, is het de laatste 20 jaar duidelijk dat 
je midden in de maatschappij moet staan, openheid van zaken moet geven en je 
kwetsbaar moet opstellen. Aan communicatie met onze omgeving en de overheid 
hebben we de afgelopen jaren als BRZO-bedrijf veel aandacht besteed.” 
Groenen is er ook trots op dat het bedrijf in staat is gebleken om te voldoen aan de 
strenge regels van de FDA, de Amerikaanse Food and Drug Administration, waar-
door geleverd kan worden aan de farmaceutische industrie. “Als je FDA goedge-
keurd bent, heb je je kwaliteitssystemen heel goed op orde.” 
“De toekomst van Sachem Europe ziet er goed uit,” zegt Groenen, “en we hebben 
veel plannen voor nieuwe producten, waarmee we willen groeien in verschillende 
markten zoals personal care.”

ducten die essentieel zijn voor de 
farmaceutische industrie, zoals 
bètablokkers. “Deze worden gepro-
duceerd in Italië. De plant daar 
heeft tot mijn verbazing geen issues 
en draait nog gewoon.” Ook de pro-
ducten voor de elektronica-indus-
trie, voor de productie van chips en 
displays, zijn essentieel. 

Cashflow
Op het bedrijfsresultaat lijkt de 
coronacrisis vooralsnog geen 
invloed te hebben. “En zolang de 
cashflow in stand blijft, kunnen we 
onze mensen aan het werk houden. 
Wel is het zo dat we op dit moment 
voorzichtiger zijn in het aantrekken 
van mensen.” Indirect zal de crisis 
wel voelbaar zijn, voorspelt Groe-
nen. “Het kan zijn dat we bepaalde 
projecten en investeringen moeten 
uitstellen en daarmee hebben 
bepaalde externe partijen straks 
minder werk.” 
Hij houdt ook serieus rekening met 
een recessie en afname van de 
vraag in een aantal markten en 
regio’s. “Dat brengt grote risico’s 
met zich mee, maar biedt ook kan-
sen voor de Nederlandse industrie. 
Wellicht moeten we straks meer 
local for local gaan produceren en 
moeten we de chemische industrie 
in Nederland na deze crisis heel 
anders gaan positioneren. Hoe dan 
ook ben ik ervan overtuigd dat we 
hier als chemische industrie ster-
ker uit zullen komen.” p

‘ Als vitale sector 
kunnen we geluk-
kig door blijven 
produceren en de 
klanten blijven 
beleveren’ 

Het bedrijf in Zaltbommel is 
sinds 2001 onderdeel van het 
Amerikaanse Sachem Inc.
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PLASTIC TIJDELIJK 
HELEMAAL TERUG

Vanwege corona is plastic weer helemaal terug, meldt 
Bloomberg. De reden: veel mensen vinden plastic 
wegwerpartikelen hygiënischer en veiliger, vooral in 
de zorg. 

Het zijn moeilijke tijden voor antiplastic-activisten, stelt 
Bloomberg. Er waren diverse initiatieven in gang gezet 
om het gebruik van plastic te verminderen, maar nu 
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Wetenswaardig

speelt het coronavirus de plasticfabrikanten in de kaart 
met twee sterke troeven: disposability en hygiëne. Vol-
gens een recent rapport van Bloomberg New Energy 
Finance (BNEF) doen de grootste pieken in de vraag zich 
momenteel voor bij dunne verpakkingsfolie en gezichts-
maskers.
Toen consumenten zich van plastic begonnen af te 
keren, kwam de industrie met de claims dat plastic ver-
pakkingen voedselverspilling tegengaan en dat plastic 
onderdelen auto’s lichter maken, waardoor het brand-
stofverbruik daalt. Deze claims stuitten echter op scep-
sis. Maar één argument bleek moeilijker te weerleggen, 
stelt Bloomberg: dat plastic een revolutionaire rol heeft 
gespeeld in de medische zorg. Wegwerphandschoenen, 
injectiespuiten, insulinepennen, infuusslangen en 
katheters hebben niet alleen het risico op infecties sterk 
verminderd, maar hebben ook de werkprocessen 

gestroomlijnd omdat minder materialen gesteriliseerd 
hoeven te worden.
Het BNEF-rapport ziet door de coronacrisis een duide-
lijke tijdelijke piek in de vraag naar plastic. ‘Maar op de 
lange termijn verwachten we niet dat deze toename 
grote invloed zal hebben op de vraag naar plastic of de 
doelstellingen voor een circulaire economie.’ De onder-
zoekers gaan ervan uit dat in de toekomst alle plastic 
wordt hergebruikt.

https://bloom.bg/3ces4cw
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Begin maart greep de coronacrisis ongekend snel om 
zich heen. De zorgsector kreeg gebrek aan van alles, 
zoals aan desinfecterende middelen. Op de noodkreet 
van het ministerie van VWS daarover, reageerden 
onder meer DSM en Shell. DSM zette razendsnel een 
productielijn voor desinfecterende handgel op en 
stelde 260.000 flessen gratis ter beschikking aan de 
zorg. Shell doneerde 2,5 miljoen liter van het belang-
rijkste ingrediënt, isopropylalcohol. 
Tekst: Leendert van der Ent

‘ PA, IK BEN 
TROTS OP JE’

DSM EN SHELL SCHAKELDEN RAZENDSNEL NA 
CORONANOODKREET OVER DESINFECTANS

IN HET KORT
o Shell en DSM beantwoordden coronanoodkreet VWS over tekort desinfectans. 
o DSM paste productielijn Waalwijk aan en produceerde 260.000 flessen handgel.
o Shell doneerde 2,5 mln liter isopropylalcohol (ingrediënt) en staat garant voor meer.

e

11 maart: het ministerie van VWS doet 
een beroep op de Nederlandse industrie om desinfec-
terende handgel te maken. Daaraan dreigt namelijk een 
groot tekort te ontstaan in de zorg. DSM besluit de 
oproep meteen te beantwoorden en gaat diezelfde dag 
nog aan de slag om alle mogelijkheden te verkennen. 
Het bedrijf stelt een speciaal team samen onder aan-
voering van Frank van den Boomen, COO bij DSM 
Resins & Functional Materials. In deze taskforce is 
expertise op het gebied van inkoop, productie, quality 
control-regelgeving, logistiek en later ook communica-
tie samengebracht. Van den Boomen: “Met elkaar heb-
ben we voorstellen gedaan en randvoorwaarden 
gesteld. Welke vestiging zou kunnen produceren? Eén 
van de belangrijkste eisen is dat de productielijn 
bestand is tegen brandbare grondstoffen. We kwamen 
erop uit dat onze productielocatie voor resins in Waal-
wijk een goede optie zou zijn. We hebben met de site-
manager in Waalwijk, Bastiaan van Wieringen, overlegd 
of productie daar mogelijk zou zijn. Zijn antwoord was 
bevestigend.” 

Aan de slag
In Waalwijk heeft DSM vijf productielijnen. Eén daarvan 
is geschikt gemaakt om tijdelijk de desinfectiemiddelen 

te kunnen maken. “Op die productielijnen wordt nor-
maal emulsie als grondstof voor verf gemaakt”, zegt 
Van den Boomen. “Dat is echt iets heel anders, dus er 
waren wel aanpassingen nodig. We moesten bijvoor-
beeld contaminatie met de reguliere producten op de 
lijn uitsluiten. Daar hebben we voor gezorgd.”
Complex is het productieproces van desinfectiemidde-
len niet. Van den Boomen: “Het recept is verder niet zo 
ingewikkeld. De grote wereldwijde vraag naar isopro-
pylalcohol was wel een lastig punt. Er was bijvoorbeeld 
sprake van dat overheden voorraden op nationaal 
niveau zouden confisqueren. Gelukkig kon Shell in Per-
nis ons snel voldoende grondstof leveren voor onze 
productie. Later heeft Shell nog een grote hoeveelheid 
isopropylalcohol aan Nederland ter beschikking gesteld 
(zie kader), maar toen waren wij al voorzien. Daarnaast 
hebben we onder andere bij een van onze leveranciers 
glycerol ingekocht. Toen we de beschikbaarheid van 
beide grondstoffen hadden geborgd, konden we in prin-
cipe aan de slag.”

Wet veranderen
In principe, want de WHO mag het recept dan openbaar 
hebben gemaakt, volgens de Europese en Nederlandse 
wet- en regelgeving mag niet iedere producent deze 
biocide zomaar produceren. “Dat bleek uiteindelijk het 
grootste knelpunt”, blikt Van den Boomen terug. “Werk 
aan de winkel voor onze specialisten van regulatory 
affairs, in nauwe samenwerking met het ministerie. Het 
ministerie verleende ons uiteindelijk een vrijstelling 
middels een wetswijziging voor de productie van de 
desinfectiemiddelen volgens het WHO-recept.”
Gelukkig kon dit dankzij de inzet van alle betrokkenen 
snel worden geregeld. Van den Boomen: “Dat maakte 
de weg vrij om productie te gaan draaien. Om de pro-
ductie in goede banen te leiden, hebben we ook een 
team samengesteld om alle productionele aanpassin-
gen op de locatie in Waalwijk snel en veilig te organise-
ren. Bij de kwaliteitscontrole hebben we onder meer 
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Op de lijn waar normaal emulsie 
voor verf wordt gemaakt, werd nu 
desinfectiemiddel geproduceerd.

‘Mocht het ministerie 
weer een beroep op ons 

doen, dan maken we 
een tweede batch’
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‘Op deze manier leveren we onze 
bijdrage aan de bestrijding van 

het coronavirus’

SHELL DONEERT 2,5 MLN 
LITER ISOPROPYLALCOHOL 
(EN STAAT GARANT VOOR MEER)

Veel en goed handen wassen is mis-
schien wel de belangrijkste maatregel 
tegen corona. Dat heeft geleid tot een 
wereldwijd exploderende vraag naar 
desinfecterende handgels. Shell pro-
duceert in de raffinaderij in Pernis 
synthetische alcohol (isopropylalcohol, 
ipa) die in deze handgels wordt 
gebruikt. Afgelopen periode maakte 
Shell productiecapaciteit vrij en 
schroefde het de productie van isopro-
pylalcohol op.
Het bedrijf heeft 2,5 miljoen liter van 
deze grondstof kosteloos beschikbaar 
gesteld voor de productie van hand-
gels voor de Nederlandse zorgsector. 
“De fabriek draait op volle toeren, bin-
nen de gestelde veiligheidsnormen. Op 
deze manier leveren we onze bijdrage 
aan de bestrijding van het coronavi-
rus”, zegt productmanager Yuriy Yan-
son van Shell. Niels Maijers reageert 
namens de Nederlandse Federatie 
Academische Ziekenhuizen en het 
ministerie van VWS in het persbericht 
van Shell: “Fantastisch, dit is precies 
wat we nodig hebben. Hiermee is in 
ieder geval een solide basis gelegd 
voor de komende maanden in Neder-
land.” Salesmanager Tomas Rieu van 
Shell: “Wij hebben aangegeven garant 
te staan voor voldoende voorraad voor 
Nederland.”

dat zo hard getroffen is door corona. Daardoor komt de 
ziekte letterlijk heel dichtbij. Bijna iedereen hier in 
Waalwijk kende wel patiënten vanuit zijn familie, vrien-
den- of kennissenkring. Bovendien werken een aantal 
van onze partners in de zorg. Mijn vrouw is verpleeg-
kundige in het St. Jans Gasthuis in Weert en de partner 
van een collega is huisarts. Daardoor weet je hoe hoog 
de nood is en hoe hard de mensen in de zorg werken. 
Dat geeft extra motivatie.” 
In het NOS Journaal kwam een item over het tekort aan 
desinfectiemiddelen voorbij. Van den Boomen: “Toen zei 
mijn zoon van 13: ‘Dat ga jij oplossen, hè?’ Dat zijn mooie 
momenten.” De actie maakte duizenden reacties op 
social media los. “Eén van de mooiste”, zegt Van den 
Boomen, “was van de dochter van een van onze maga-
zijnmedewerkers: ‘Pa, ik ben trots op je.’”  
Voorlopig kan Nederland weer vooruit – 130.000 liter is 
heel wat. “Maar mocht het ministerie weer een beroep 
op ons doen, dan maken we een tweede batch.” p

gebruikgemaakt van de expertise van DSM Food Speci-
alties in Delft, om te borgen dat de productie honderd 
procent veilig en volgens de juiste richtlijnen zou verlo-
pen.” 
Daarna ging het snel: op woensdag 11 maart startte het 
project met het eerste team dat aan de slag ging en op 
vrijdag 20 maart konden de eerste 30.000 flesjes van in 
totaal 260.000 stuks bij een contractverpakkingsbedrijf 
in een vrachtwagen worden geladen voor distributie 
naar de overheid, die het verdeelde over de Neder-
landse ziekenhuizen. Van den Boomen vat samen: “Het 
mooie is dat we heel snel hebben kunnen schakelen, 
met inachtneming van veiligheid en gezondheid als 
basiswaarden van DSM en de chemische industrie in 
Nederland.”

Trots
Wat Van den Boomen het meeste zal bijblijven, zegt hij, 
is de persoonlijke drive van alle betrokkenen. “Het was 
wel bijzonder dat we in Brabant hebben geproduceerd, 

Anderhalve week na het verzoek van het ministerie 
kon de eerste lading van in totaal 260.000 flessen 
desinfectans in een vrachtwagen worden geladen. 
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DDeessiiggnniinngg  aa  qquuaalliittyy  aapppprrooaacchh  
  
There is a certain mythology around inventors who prevail 
using ‘trial and error’ techniques. Dyson famously makes a 
large number of prototypes in the design of new products. 
He produced 5,127 models on the way to creating Britain’s 
best-selling vacuum cleaner. More recently his company 
worked its way through $71 million and 1,000 miles of 
human hair, creating 600 prototypes for a supersonic 
hairdryer.1 Not every company has the resources of Dyson 
today. Many have limited budgets and need experimental 
approaches that achieve project outcomes with less total 
work. And many need to ensure predictable results every 
time they develop new products and devise production 
processes. 

Edison’s pursuit of the incandescent lightbulb is held up as 
the ultimate example of trial and error.  He tested 
thousands of materials and demanded a relentless work 
ethic from his team. Whether historically accurate or not, 
Edison is remembered for his resource-hungry methods and 
his own disregard for the need for sleep.2  

In today’s uncertain world, most organisations simply do not 
have access to the time and resources to take a similar 
route, even if it were sustainable. Rapid innovation requires 
a different approach. The demand for a high level of product 
and process innovation means researchers and engineers 
are constantly under pressure. Those being called upon to 
respond to the current pandemic are facing incredible 
challenges, where the speed of a scientific breakthrough 
could make the difference between life or death for millions 
of people. Even during times of ‘business as usual’, 
researchers are in a race to uncover hidden insights, drive 
down costs and get to market faster than the competition, 
then continually improve products and reduce costs 
throughout production.  

A statistically designed approach to experimentation helps 
scientists and engineers work more productively with 
limited resources to extract valuable insights from their 
experiments. They become better placed to reduce product 
development costs and speed up time to innovation.  

HHooww  ddooeess  aa  qquuaalliittyy  aapppprrooaacchh  aaffffeecctt  oouuttppuutt??  

Designing an approach to innovation means extending 
quality practices to the entire development life cycle. It 
starts with driving up the quality of experimentation using 
strategic, data-driven methods. Bradley Jones, Principal 
Research Fellow at JMP, describes it simply as a ‘structured’ 
or ‘smart’ approach to trial and error:  

“Structured trial and error involving multiple trials, while 
varying many potential causal factors, is ultimately a faster 
and safer way to achieve process understanding. 
Investigating more potential factors in a process study 
exponentially expands the opportunity space for discovery. 

 
 

So, a key element of smart trial and error is generating a list 
of potential causal factors that the investigating team thinks 
are likely to affect the measured process outcomes. 

 “Given this list, there is a mathematically sound way to 
come up with a series of trials that allows for identifying 
which potential causal factors have the largest effects by 
changing the settings of multiple causal factors over the 
series of trials. We call this series of trials a designed 
experiment.” 

Designed experiments are critical for realising the benefits 
of data analytics quickly. The approach helps businesses 
make better decisions faster and meet project milestones 
more predictably. This in turn helps to reduce stress levels 
on individuals, leading to more productive, efficient teams. 

SSyymmrriissee  ––  sshhoorrtteenniinngg  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ccyyccllee  

The world of scents and tastes is a huge, invisible part of 
modern-day life. Globally, consumers interact with flavours 
and fragrances between 20 and 30 times a day. German 
company Symrise AG commands 11 per cent of the global 
taste and smell market with its creations appearing across 
30,000 products in more than 100 countries. Symrise faces 
constant pressure to keep innovating, not only by creating 
new flavours and smells, but also by perfecting formulas to 
make products more sustainable.  

Using designed experiments means Symrise can tweak and 
rework formulas easily, replicating what is good and 
changing what needs to evolve. Creating interactive 
visualisations enables research and development experts to 
make decisions based on data that might not otherwise 
have been possible. The ability to manipulate visuals in real 
time is especially important in formulation work where 
ingredients must be tweaked on a very small scale. 
Developing this efficiency has helped the company optimise 
production overall by extracting more meaningful 
information from its data in far less time. The time saved has 
allowed the organisation to expand its remit and increase 
output without increasing headcount. 

Whatever the next breakthrough being pursued, a quality 
approach to experimentation ensures the ability to drive 
quality manufacturing processes, delivering innovation at 
scale, with consistency and dependability. 

Join us for Statistically Speaking in June with Symrise, where 
we will be discussing the techniques and approaches to 
experimentation that contribute to their growing success. 

JJMMPP  BBeenneelluuxx 
Henley Road, Medmenham 
Marlow, SL7 2EB, United Kingdom 
Phone:  +32 27 66 0897 
Phone:  +31 35 699 6860 
Contact:  jmpbenelux@jmp.com 

jmp.com/belgium 
jmp.com/netherlands 

 

(advertorial)



32 Chemie Magazine april 2020

Een afvalverwerkingsbedrijf met een negatieve CO2-emissie? 
Twence in Hengelo, producent van grondstoffen en energie uit afval, 
werkt eraan om op de langere termijn zover te komen. Een eerste 
demo-afvanginstallatie op een schoorsteen ‘oogst’ al CO2. Onder 
meer toe te passen voor de productie van mierenzuur en door Nou-
ryon voor de zoutproductie. Tekst: Leendert van der Ent

OOGSTEN UIT DE 
SCHOORSTEEN

TWENCE OP WEG NAAR NEGATIEVE CO2-EMISSIE

IN HET KORT
o Afvalverwerker Twence vangt 4000 ton CO2 per jaar af en wil opschalen naar 100.000 ton.
o Toepassing: glastuinbouw en voor productie natriumbicarbonaat, mierenzuur en zout.
o Op lange termijn hoopt Twence een negatieve CO2-emissie van 150.000 ton te realiseren.

Steeds meer afvalverwer-
kingsbedrijven en afval-
energiecentrales wer-
ken aan het afvangen 
van de CO2 die ze uitsto-

ten, om het vervolgens te kunnen 
hergebruiken. “Bij Twence zijn we 
al vele jaren bezig met het sluiten 
van onze kringlopen om de emis-
sies te reduceren en van onze rest-
stromen nieuwe producten te 
maken. CO2-opslag is mooi, maar 
hergebruik is beter”, stelt adviseur 
markt en strategie Wim de Jong 
vast. 
Zo startte Twence in 2007 met 
onderzoek naar het afvangen van 
CO2. Projectmanager Andy Roeloff- 
zen: “Samen met TNO, een spin-off 
van de Universiteit Twente en Bou-
man Industries hebben we een 
eigen CO2-capture ontwikkeld. We 
kwamen erop uit dat de beste 
manier voor ons een CO2-capture 
op basis van een solvent (oplosmid-
del) was. De afvang van CO2 met 
een solvent is een bekend en bewe-
zen proces, maar het vraagt wel 
per specifi ek proces een eigen 
oplossing. Zo hebben we uiteinde-
lijk in 2014 als eerste een CO2-cap-
ture met een solvent op basis van 
een amine achter een van onze 
afvalverbrandingslijnen in gebruik 
kunnen nemen.”  
De keuze van het juiste amine is 
daarbij het geheim van de smid. 
Iedere leverancier heeft zijn eigen 

amine. Roeloffzen: “Deze installatie 
voor de afvang van CO2 draait sta-
biel, maar we zijn nog altijd bezig 
met optimalisatie. Met TNO en Bou-
man Industries testen we steeds 
nieuwe solvents. Het punt is name-
lijk dat de gebruikte amines na ver-
loop van tijd degraderen onder 
invloed van het zuurstofgehalte en 
metaalionen. De zoektocht is er dus 
op gericht amines te vinden die een 
langere levensduur hebben, zodat 
we er minder van hoeven toe te 
passen.” 

Zoutproductie
Op dit moment vindt de CO2-afvang 
op demoschaal plaats. De CO2 uit 
de rookgassen die de installatie 
produceert is nagenoeg 100 procent 
zuiver, wat hoogwaardige toepas-
singen mogelijk maakt. Het gaat om 
één capture-unit met een capaciteit 
van ruim 4000 ton CO2 per jaar. Dat 
is niet niks, maar anderzijds ook 
weer niet veel in vergelijking met de 
totale CO2-uitstoot van Twence. 
Het bedrijf exploiteert twee afval-
energiecentrales, waarvan één met 
twee lijnen, en een bio-energiecen-
trale. Beide afvalenergiecentrales 
verwerken elk ruim 300.000 ton 
restafval. De bio-energiecentrale 
wordt gestookt op niet-herbruik-
baar afvalhout afkomstig van bouw- 
en sloopafval en grof huishoudelijk 
afval uit Nederland en de Duitse 
grensregio. Jaarlijks wordt 180.000 
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ton afvalhout als brandstof ingezet. 
Het verbrandingsproces van de 
centrales levert zowel elektriciteit, 
stoom als warmte op. De elektrici-
teit is voor het eigen proces en het 
openbare net, en Nouryon krijgt 
stoom geleverd voor de zoutpro-
ductie. 
Als Twence hiervoor op termijn alle 
stoom kan leveren – waarop de 
stoomleiding tussen Nouryon en 
Twence al is berekend – kan Nou-
ryon de eigen energieproductie 
stopzetten. Nu gebruikt het bedrijf 
voor zijn zoutraffi nageproces nog 
CO2 die vrijkomt bij deze eigen 
energieproductie. In de nieuwe situ-
atie kan het naast stoom ook de 
benodigde CO2 van Twence gaan 
afnemen. 
De warmte uit het verbrandings-
proces komt tot zijn recht in het 
stadsverwarmingsnet in Enschede 
– in 2019 uitgeroepen tot het meest 
duurzame grote warmtenet in 
Nederland. Maar feit blijft dat bijna 
99 procent van de CO2 uit het ver-
brandingsproces nog altijd de lucht 
in gaat. Dat zou Twence graag fors 
terugbrengen door de capture op te 
schalen.  

Einddoel
De plannen voor het bouwen en 
installeren van een CO2-capture-
installatie met een capaciteit van 
100.000 ton per jaar zijn vergevor-
derd. De Jong: “Het ontwerp ligt er, 

CO2 ALS BOUWSTEEN
Hoe groter het percentage CO2 dat wordt afgevan-
gen, hoe meer verschillende producten ervan 
gemaakt moeten worden. Gelukkig heeft Twence 
nog meer ideeën voor hergebruik van CO2. Eén 
daarvan is het vastleggen van CO2 in bouwstenen. 
Niet in chemische bouwstenen, nee, bouwstenen in 
de meest letterlijke zin van het woord. Het is moge-
lijk een deel van de bodemassen die na het ver-
brandingsproces overblijven net zoals met kalk-
zandsteen te binden met CO2 tot bouwblokken. De 
Jong: “Het zou mooi zijn als we daar uiteindelijk in 
slagen. Als het zover komt, duurt het in elk geval 
nog wel een paar jaar onderzoek voordat we aan 
praktijktoepassing toe zijn.”

De huidige CO2-capture heeft een capaci-
teit van 4000 ton per jaar, maar Twence wil 

snel opschalen naar 100.000 ton. 
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je de CO2 toepast die in de keten 
vrijkomt. Daarmee heb je deze 
kringloop min of meer gesloten. 
Min of meer, want het is bijvoor-
beeld niet denkbeeldig dat bepaalde 
producten of materialen die je met 
afgevangen CO2 maakt, na herge-
bruik niet nogmaals geschikt zijn 
voor recycling. Mag je die meetel-
len?” 
Van de totale 400.000 ton CO2 is 
ongeveer 250.000 ton afkomstig uit 
de verbranding van fossiele bron-
nen uit het restafval. Voor de reste-
rende 150.000 ton gaat het om    
CO2 uit bronnen waarin het kort-
cyclisch is vastgelegd – zoals het 
afvalhout en bijvoorbeeld organi-
sche fracties in het restafval. “Dat 
betekent dat we op de lange termijn 
per saldo op een negatieve CO2-
emissie van 150.000 ton per jaar 
zouden kunnen uitkomen, als we 
deze CO2 volledig kunnen vastleg-
gen in producten.”

Toepassingen
Dat is natuurlijk de inzet, want 
opslag van CO2 is minder duurzaam 
dan hergebruik. Daarom is het voor 
Twence belangrijk de afzet te kun-
nen waarborgen. In dat licht moet 
de aanpassing van de huidige 

CO2 VOOR PRODUCTIE MIERENZUUR
“Een klein deel van onze CO2-productie gebruiken we in een samenwerkingsproject met 
Coval Energy”, vertelt Roeloffzen van Twence. “Dat bedrijf heeft een technologie in ontwikke-
ling voor hergebruik van CO2 voor de productie van mierenzuur. Met medewerkers van Coval 
voeren we momenteel op een laboratoriumlocatie testen uit om dat proces verder te ontwik-
kelen.” Het gaat hier om een kleine installatie, die goede mogelijkheden biedt om opschaling 
van de technologie binnen enkele jaren in de praktijk te testen. Mierenzuur kan onder andere 
worden benut bij energieopslag en worden ingezet in brandstofcellen. Het is daarnaast als 
E236 een bekend additief voor de voedingsmiddelenindustrie, een antiseptisch bestanddeel in 
schoonmaakmiddelen en een ontkalker. 
Er zijn bovendien talloze mogelijkheden voor de chemische synthese tot organische stoffen. 
Met alcoholen vormt mierenzuur oplosmiddelen en geurstoffen. De Jong: “Ook die toepassin-
gen passen uitstekend op onze routekaart. Het is goed om een breed palet aan afzetmogelijk-
heden te hebben.” 

demo-afvanginstallatie worden 
bezien. Daaraan wordt nu een ver-
vloeiingsinstallatie gekoppeld. Roe-
loffzen: “Op dit moment is de bouw 
in volle gang. In juni begint als alles 
goed gaat de levering van vloeibare 
CO2 aan derden, mogelijk gemaakt 
door deze installatie.” 
Volgens de inschatting van Twence 
kan uiteindelijk de afzet van grote 
hoeveelheden vloeibare CO2 aan de 
glastuinbouw – in plaats van CO2 
uit aardgas – worden gewaarborgd. 
Roeloffzen: “Maar je moet natuur-
lijk ergens beginnen. We willen die 
route richting grootschalige afzet 
alvast in, om de logistiek en proces-
sen te kunnen inrichten en om een 
netwerk van afnemers op te bou-
wen. Het gaat bij deze kleine instal-
latie om een productie van 500 kilo-
gram vloeibare CO2  per uur. Die 
gaan we via tankauto’s aan de 
Nederlandse glastuinbouw leveren, 
waaronder bedrijven in die sector in 
de kop van Overijssel.” 
Maar Twence wedt niet op één 
paard. Al in 2015, een jaar na de 
ingebruikname van de CO2-cap-
ture, startte de productie van natri-
umbicarbonaat. Roeloffzen: “We 
brengen de CO2 in speciaal met 
Bouman Industries en een spin-off 
van de universiteit Twente ontwik-
kelde reactoren in contact met een 
soda-oplossing. Dat levert een zeer 
efficiënte productie van natriumbi-
carbonaat op. Die gebruiken we in 
onze eigen rookgasreiniging.” 
Dat gebeurt op een energetisch 
zeer gunstige manier. “Dat komt 
doordat we het niet eerst hoeven te 
drogen of te korrelen, maar het 
meteen als slurry aan de rookgas-
reiniging kunnen toevoeren”, legt 
Roeloffzen uit. Als Twence de pro-
ductie opvoert, kan het ook aan 
derden natriumbicarbonaat gaan 
leveren voor allerlei producten. Het 
wordt onder andere gebruikt als 
rijsmiddel in bakproducten, als 
maagzuurremmer en als ingrediënt 
van tandpasta. p

‘ Het is goed om een 
breed palet aan 
afzetmogelijkheden 
te hebben’

onze voorbereiding is klaar, de ver-
gunning is rond en we hebben dui-
delijkheid over de financiële kant 
van de zaak. Het is bekend dat er 
altijd nog een ‘onrendabele top’ is 
bij het afvangen en toepassen van 
CO2. Dat blijkt ook uit ons haalbaar-
heidsonderzoek.” Het wachten is 
nog op de overheidsregeling die 
moet gaan bijdragen om die onren-
dabele top te compenseren. “Het 
zou mooi zijn als de start van de 
bouw van de afvanginstallatie kon 
worden versneld”, vindt De Jong. 
In de eindsituatie met vier grote 
CO2-capture-installaties, één bij 
elke lijn, zou Twence in totaal 
400.000 ton CO2 kunnen afvangen. 
De Jong: “Dat getal is haalbaar als 
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In 2030 moeten extreme armoede, ongelijkheid en 
klimaatverandering de wereld uit zijn, vindt de VN. 
De zeventien Sustainable Development Goals 
(SDG’s) helpen bedrijven hun duurzaamheidsdoel-
stellingen te checken en te communiceren. Op 
welke SDG’s legt de chemie zich toe? Wat leveren 
ze op? Eerste deel van een serie.
Tekst: Klaartje Jaspers

SDG’S IN ACTIE
VN’S DUURZAAMHEIDSDOELEN: CHEMIE MAAKT KEUZES 

IN HET KORT
o Chemie Magazine start serie over ervaringen met Sustainable Development Goals. 
o Inventarisatie SDG-ambities VNCI-leden.
o Directeur Manon Bloemer vertelt over VNCI’s selectie van zes duurzaamheidsdoelen.

andere sectoren vooruit kunnen helpen. Denk aan bio-
logisch afbreekbare plastics, uv-verf waarmee energie 
opgewekt kan worden en isolatiematerialen van gemi-
neraliseerd CO2. 
Om tot meetbare afspraken te komen, zijn de zeventien 
SDG’s op hun beurt voorzien van 169 subdoelstellingen 
en een reeks indicatoren. Om dat behapbaar te maken, 
verbinden veel bedrijven zich aan de doelstellingen die 
in hun productieketen het meest urgent of relevant lij-
ken. Bij hun directe en indirecte toeleveranciers is vaak 
nog veel meer winst te behalen. Daarom is het belang-
rijk de hele keten te analyseren. Dat kan bijvoorbeeld 
met True Cost Accounting, een vorm van boekhouden 
waarin ook zaken als natuurlijke hulpbronnen, sociale 
omgeving en klimaatimpact worden opgenomen (zie 
februarinummer Chemie Magazine). 
Om te kijken welke keuzes VNCI-leden hierbij de afge-
lopen tijd gemaakt hebben, inventariseerde Chemie 
Magazine voor dit artikel de SDG-ambities op hun web-

Ze klinken heel onbaatzuchtig, de Sustaina-
ble Development Goals (SDG’s) van de VN, 
maar ze leveren bedrijven ook veel op. 
Tijdig kijken naar de risico’s die ontstaan 
als duurzaamheidseisen genegeerd wor-

den, kan toekomstige schade door zaken als grond-
stoftekorten, arbeidsuitval of schadeclaims voorko-
men. Daarnaast helpen de SDG’s chemiebedrijven bij 
het selecteren van producten waarmee ze ook 

Op welke 
SDG’s legt de 

chemie zich toe? 
Eerste deel van 

een serie.
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sites. Dat toonde al veel verschillen. Sommige hebben 
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in SDG-
termen vertaald, andere niet. Sommige lijken SDG-
aspecten geparkeerd te hebben in een aparte stichting 
of een ‘groene tak’, andere nemen hun hele bedrijfsvoe-
ring integraal onder de loep. Sommige zetten hun 
ambities centraal op de voorpagina of in hun missie-
statement, andere laten je flink zoeken.
 
Brede claims
Daarmee is niet gezegd dat de bedrijven die hun SDG-
ambities het luidst verkondigen, ook de duurzaamste 
zijn. Verschillende jonge bedrijven die helemaal geba-
seerd zijn op een biobased of circulaire bedrijfsvoering 
blijken de SDG’s vaak niet eens te noemen. Terwijl 
bekende bedrijven die vaak op vermeende excessen 
aangesproken worden, ze juist hoog in het vaandel dra-
gen. 
Wie denkt dat de VNCI-leden zich alleen laten voor-
staan op SDG-doelen die al bekend waren vanuit initia-
tieven als de ISO-richtlijnen en het Responsible Care-
programma, komt bedrogen uit. SDG’s gerelateerd aan 
het verminderen van CO2, het bieden van een veilige 
werkomgeving en het voorkomen van chemische onge-
lukken worden inderdaad vaak genoemd, maar wie alle 
duurzaamheidsambities bekijkt, kan voorbeelden vin-
den die het hele scala aan SDG’s dekken. Zo stelt stik-

stofverwerker OCI zich ten doel om zoveel mogelijk 
lokale mensen in dienst te nemen om bij te dragen aan 
SDG 1: geen armoede. En wil agribusiness-groep 
Wilmar branden rond zijn Indonesische palmolieplanta-
ges bestrijden door te investeren in SDG 17: partner-
schappen. 

Selectie
Bij de selectie van de SDG’s dient de keuze van het 
VNCI-bestuur als startpunt: de SDG’s 3, 7, 8, 9, 12 en 13 
(zie kader). “Bij Vopak had ik dagelijks te maken met 
veiligheid”, vertelt VNCI-directeur Manon Bloemer. “In 
mijn laatste rol als directeur van Vopak België kwam   
ik in aanraking met de SDG’s. Tijdens een lange sabba-
ticalperiode heb ik me uitgebreid in de SDG’s verdiept. 
Het was heerlijk om daar tijd voor te hebben; het denk-
werk achter de SDG’s is zo rijk. Toen de VNCI een 
nieuwe directeur zocht, realiseerde ik me direct: hier 
komt veiligheid samen met focus op duurzaamheid en 
de SDG’s. Wat een mooie combinatie. Dat is mijn baan, 
dacht ik.”
Halverwege 2019 startte Bloemer met haar manage-
mentteam en het bestuur met het opstellen van een 
nieuw strategisch plan. “Eerst hebben we veel tijd 
besteed aan een goede omgevingsanalyse. En we ont-
wikkelden een streefbeeld voor de toekomst, waarin 
een breed publiek de VNCI-leden ziet als toegankelijke 

‘Wedding cake’-afbeelding die 
laat zien hoe alle andere SDG’s 
op de 4 onderste leunen: natuur/
biodiversiteit, land, water, lucht. 
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GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN  
Hoe bescherm je niet alleen de gezondheid van 
je klanten, medewerkers en omwonenden, maar 
ook die van kinderen, moeders en ouderen ver 

weg? De chemische industrie stelde eigen gedragscodes op, 
maar helpt ook bij het ontwikkelen van hulpmiddelen en 
medicijnen die ziektes moeten voorkomen. Hoe dragen de 
SDG’s bij aan verdere vooruitgang op dit gebied? 

BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE
Wil de wereld een schonere lucht, dan zal zij 
haar energie uit andere bronnen dan olie en kool 
moeten halen. Hoewel er inmiddels veel alterna-

tieve bronnen zijn, stellen de productiecapaciteit, opslag en 
distributie van ‘groene’ warmte en elektra ons nog altijd voor 
grote uitdagingen. Wat doen VNCI-leden om hun energie-
vraag te verminderen of verduurzamen, en hoe helpen hun 
producten andere industrieën verder? 

WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI
Hoe bied je medewerkers een inclusieve werk-
plek waar ze zich veilig en gewaardeerd voelen, 
hoe krijg je diversiteit op de werkvloer, hoe zorg 

je ervoor dat iedereen in het bedrijf gelijke kansen krijgt? 
Verschillende leden ontwikkelden al methoden om meer 
vrouwen, meer jongeren of meer mensen van andere achter-
gronden op invloedrijke posities te krijgen. Wat heeft dat ze 
opgeleverd, en hoe zorgen ze ervoor dat ook hun ketenpart-
ners hun medewerkers goede werkomstandigheden bieden?

INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR
Om innovaties in de hele keten te kunnen onder-
steunen, zullen grote en kleine bedrijven steeds 
meer moeten gaan samenwerken – soms zelfs 

met partijen buiten de sector. Hoe valt openheid in bedrijven 
die gewend zijn hun boeken tegen de borst te houden, hoe 
reageren werknemers die gehecht zijn aan vertrouwde werk-
wijzen? Wat kan de chemie doen om andere industrieën te 
steunen in hun ambities, en hoe komt ze daarachter? 

VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE
We moeten circulair gaan produceren, maar ook 
zorgen dat er producten komen die consumenten 
helpen om verantwoorde keuzes te maken. Waar 

vind je de grondstoffen waarmee dat kan, hoe voorkom je dat 
de energiekosten voor chemisch recyclen de pan uit rijzen, en 
wat doe je met je eigen afval? 

KLIMAATACTIE
Wanneer het om klimaatactie gaat, gaat het 
meestal om het verminderen van de uitstoot van 
broeikasgassen als CO2. Dat vergt vaak lange-

termijn-investeringen, het vervroegd afschrijven van 
bestaande productiemiddelen of het omgooien van de hele 
productieketens. Grote en kleine bedrijven laten zien hoe ze 
dat voor elkaar kregen, en hoe dat loonde. Daarnaast wordt 
gekeken naar producten die de CO2-uitstoot van andere sec-
toren helpen verminderen. 

bedrijven met grote maatschappelijke relevantie. Kleine 
en grote chemiebedrijven werken dan samen aan inno-
vaties die bijdragen aan een CO2-arme, circulaire eco-
nomie, waarmee we vooroplopen in de wereld. Zodra 
we deze visie hadden, hebben we gekeken welke SDG’s 
daar het beste bij aansluiten. Dat zijn vooral SDG’s die 
zich in onze directe omgeving manifesteren: waar in 
Nederland de maximale inzet op nodig is.” 
Uiteindelijk koos het bestuur voor zes SDG’s. “Ze pas-
sen allemaal naadloos bij de nieuwe strategie en visie. 
De chemie draagt bijvoorbeeld al veel bij aan gezond-
heid, SDG 7. Niet alleen door zelf heel zorgvuldig te ope-
reren, waardoor uitstoot wordt geminimaliseerd, maar 
vooral ook door grondstoffen te leveren voor zaken als 
zeep, medicijnen en bijvoorbeeld speciale matrassen 
voor ic-bedden – allemaal extra relevant in de huidige 
tijd. SDG 8 geeft een andere invalshoek: de chemie 
zorgt in Nederland voor 45.000 directe banen – uitda-
gend, afwisselend en met goede arbeidsvoorwaarden. 
Vanuit die ‘directe werkgelegenheid’ zijn zo’n 300.00 tot 
500.000 mensen aan het werk. Zeker na de coronacrisis 
zal de industrie van groot belang zijn in het economisch 
herstel.”

Omwenteling
Bloemer is onder de indruk van de omwenteling die ze 
ziet in de chemische industrie. “Veiligheid stond altijd al 
voorop in de chemie, en nu staat ook duurzaamheid 
centraal. De titel van onze strategie is dan ook ‘de Tran-
sitie als kans2’. We moeten niet alleen werken aan 
reductie van eigen uitstoot, maar proactief innoveren en 
daardoor ook andere sectoren helpen om hun klimaat-
doelen te bereiken. Bijvoorbeeld door lichtere materia-
len te maken of onderdelen voor betere accu’s. De 
maatschappij heeft de chemie nodig om aan de doel-
stellingen van Parijs te kunnen voldoen.” 
Ze besluit: “Met de nieuwe visie en de keuze voor de 
SDG’s willen we juist laten zien hoe de chemische in-
dustrie bijdraagt aan het vergroten van welvaart en 
welzijn. Die boodschap moet ook bij jongeren overko-
men: werken in chemie is in deze tijden van verandering 
superrelevant.” p

KEUZE VAN HET VNCI-BESTUUR

‘Na de coronacrisis zal 
de industrie van groot 
belang zijn in het  
economisch herstel’
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De veelheid aan ‘duurzame’ fi nancieringsopties leidt tot ineffi ciëntie en frustraties, 
constateert een recent MVO-rapport. Investeerders vinden de chemie te afwachtend 
en ondoorzichtig, bedrijven zien door de bomen het bos niet meer. Door hun krachten 

te bundelen, kunnen beide sectoren bedrijfsrisico’s afwenden en concurrentievoorde-
len behalen. Zes tips voor een vruchtbare samenwerking. 

Tekst: Klaartje Jaspers

GROEN GELD GEEFT 
ZWARTE CIJFERS

HET LOONT OM SNEL MET DUURZAME 
INVESTEERDERS IN ZEE TE GAAN

IN HET KORT
o Transparante duurzaamheidsstrategie leidt tot concurrentievoordelen.
o Investeerders willen meer aandacht voor biodiversiteit.
o Chaos aan criteria hoeft chemiebedrijven niet af te schrikken.
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A ls de Chinese autoritei-
ten eerder hadden 
ingezien dat de illegaal 
verkochte gordeldie-
ren, vleermuizen of 

civetkatten wellicht een virus met 
zich meebrachten dat de wereld-
economie volledig op haar kop zou 
zetten, hadden ze het verbod erop 
wellicht strikter gehandhaafd. Vóór 
corona leek het echter best reëel 
om ook te luisteren naar de traditi-
onele medicijnindustrie, jaarlijks 
goed voor een geschatte omzet van 
zo’n 74 miljard dollar. Die had min-
der haast met restricties op haar 
geliefde stroperswaren: de ‘kan-
kerwerende’ schubdierschalen en 
het voedzame ‘bos’vlees. Afgelopen 
24 februari besloot het Volkscon-
gres om de wildmarkten alsnog te 
sluiten. Op dat moment had het 
virus in China al duizenden levens 
geëist, en waren de Italiaanse 
schappen leeg. 
In een paar maanden kreeg het 
virus voor elkaar waar milieube-
schermers al decennia tevergeefs 
voor streden: de stroperij werd 
platgelegd, de luchten boven 
Wuhan werden weer blauw. 
Waarom moest de mens zo lang 
wachten voor hij maatregelen nam 
die zijn natuurlijke leefomgeving 
beschermen, al was het maar als 
bijvangst? Wat als we eerder inge-
grepen hadden? Nu overvalt het 
corona-virus ons: tienduizenden 
sterven een eenzame dood, bedrij-
ven gaan onderuit, er dreigt een 
wereldwijde recessie.

Aanjager
Wacht niet tot je met ingrijpende 
maatregelen te maken krijgt, maar 
zorg dat je ze voor bent, adviseren 
de auteurs van het recente MVO-
rapport ‘Chemical industry is not 
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Duurzaamheid

e

yet the game changer it could be’. 
Het biedt een kwalitatieve verken-
ning van de rol van duurzame 
investeerders in de chemische 
industrie, gebaseerd op interviews 
met experts en investeerders van 
ASN, Nationale Nederlanden, 
Achmea, Robecco, PGGM, Eume-
dion, VBDO, Sustainalytics, RVO en 
het Sustainable Finance Lab van de 
Universiteit Utrecht.
De chemie heeft een enorme rol te 
spelen als aanjager van de verduur-
zaming van onze hele economie, 
constateren ze, maar lijkt die kans 
veel minder actief op te pakken dan 
zij wel hadden gehoopt. Veel spe-
lers in de chemie lijken nog te 
wachten op concrete wet- en regel-
geving, die vooralsnog beperkt lijkt 
tot klimaatdoelstellingen. Dat lijkt 
een enorme gemiste kans, vrezen 
de respondenten, want er is een 
enorme markt voor verantwoorde 
producten die duurzaamheid in 
andere sectoren bevorderen. Denk 
aan ethisch geproduceerde grond-
stoffen voor medicijnen die kinder-
sterfte helpen voorkomen of bio-
based lakken die de duurzaamheid 
van bouwmaterialen verlengen.

Keuzestress
Anders dan virussen, lijken veel 
chemiebedrijven last te hebben van 
keuzestress. Opeens poppen overal 
duurzaamheidsissues op – omge-
kapte oerbossen, veronachtzaam-
de vrouwenrechten, droogte, 
hittestress, economische crises. 
Alles vraagt urgentie, waardoor 
niets het krijgt. Manieren om al die 
vliegen in één klap te kunnen doden 
zijn niet altijd bekend. 
Investeerders kunnen daarbij hel-
pen, maar de manier waarop ver-
schilt. Terwijl pensioenfondsen als 
PGD, Abo en PFZW hun geld terug-

trokken uit bedrijven met belangen 
in de kolen-, tabak- of wapenin-
dustrie, gebruiken activistische 
fi nanciers hun geld juist om veran-
dering binnen het bedrijf aan te 
jagen. Ze hanteren bij hun investe-
ringskeuzes bijvoorbeeld ‘Environ-
mental, Social and Governance’-
criteria (ESG), die kunnen bijdragen 
aan het beschermen van hun belan-
gen en het verkrijgen van concur-
rentievoordelen. 

Groene banken
Groene banken als Triodos en ASN 
groeien snel, maar zijn voor veel 
chemiebedrijven nog onbereikbaar. 
Ze hanteren uiteenlopende criteria, 
die ervoor moeten zorgen dat hun 
investeringen bijdragen aan de 
wereld die ze voor ogen hebben. 
Chemiebedrijven die met hen 
samenwerken, moeten daarin een 
constructieve rol spelen. 
Veel grotere banken bieden voor-
alsnog een overwegend ‘grijs’ pak-
ket vanuit een klimaatneutraal 
gebouw, waar men werkt aan 
‘groene’ opties. Een internationale 
bank als ING werd door de Eerlijke 
Bankwijzer eind 2018 nog op de 
vingers getikt wegens een gebrek 
aan klimaatactie en een weinig 
duurzame rol in de fi nanciële sec-
tor, maar lijkt druk in de weer met 
nieuwe fi nancieringsmodellen. 
Naast zijn eigen Environmental 

Social Risk Framework, waar alle 
investeringsverzoeken aan moeten 
voldoen, hanteert ING indexen van 
externe duurzaamheidsbeoorde-
laars voor zijn groene opties. Zo 
heeft de bank een systeem waarbij 
bedrijven die hun duurzaamheids-
doelstellingen halen minder rente 
betalen, en vice versa. 

Chaotische fase
De manier waarop duurzaamheids-
criteria worden vastgesteld en 
doorgemeten, blijkt vaak moeilijk te 
achterhalen. Beleidsdocumenten 
zijn weinig concreet, bieden nauwe-
lijks meetbare indicatoren en ver-
wijzen op hun beurt weer naar 
allerhande afspraken en conven-
ties. 
De één controleert daadwerkelijke 
prestaties, de ander neemt genoe-
gen met vrijblijvende beleidsplan-
nen over gendergelijkheid of groene 
energie. De Eerlijke Bankwijzer 
baseert zich op standaarden van 
organisaties als de VN en de OESO, 
andere verwijzen weer naar initia-
tieven als het Chemicals Sector 
Project van het Science Based Tar-
gets initiative (SBTi). Daarnaast 
hebben allerlei gespecialiseerde 
investeerdersgroepen allemaal 
weer hun eigen criteria.
‘We verkeren momenteel in een 
experimentele, rommelige, chaoti-
sche fase waarin de kwantiteit en 

‘ Wacht niet tot je met ingrijpende 
duurzaamheidsmaatregelen te 
maken krijgt, maar zorg dat je 
ze voor bent’

Groene banken als Triodos en 
ASN groeien snel, maar zijn voor 
veel chemiebedrijven nog onbe-
reikbaar, alleen al omdat ze 
weigeren te investeren in fos-
siele grondstoffen.
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‘ Hoe duurzamer 
de productie, hoe 
lager de risico’s, 
hoe geliefder het 
product’

diversiteit van relevante initiatieven 
rondom zaken als natuurlijk kapi-
taal zowel bij investeerders als bij 
bedrijven tot verwarring, ineffi-
ciency en frustraties leidt’, consta-
teert het MVO-rapport. Regelgeving 
vanuit de EU en het Network of 
Greening the Financial System 
(NGFS), een internationaal netwerk 
van centrale banken en toezicht-
houders, moet dat de komende tijd 
verbeteren.

Geld opleveren
Ondanks die chaos loont het om 
snel met duurzame investeerders 
in zee te gaan. Eén criterium delen 
ze allemaal: ze kiezen voor toe-
komstbestendige activiteiten die 
geld op gaan leveren. Daarnaast 
hebben ze vaak veel kennis. Het 
inventariseren van duurzaamheids-
aspecten helpt hen immers selec-
teren: hoe duurzamer de productie, 
hoe lager de risico’s, hoe geliefder 
het product. Dat blijkt ook op de 
beurs. 
Met een transparante, duurzame 
strategie kunnen chemiebedrijven 
daar nu nog gebruik van maken, 
benadrukken de respondenten. Het 
helpt hen aan betrouwbare lange-
termijn-investeerders die willen 
helpen met het vervangen van 
gedateerde installaties of het kli-
maatneutraal maken van hun bezit. 
Wie wacht tot hij gedwongen wordt 
door financiers, autoriteiten, klan-
ten of natuurrampen, komt te laat: 
de werkelijkheid haalt de risico’s in, 
en het concurrentievoordeel wordt 
steeds kleiner. p

6 TIPS 
VOOR WIE MEER HAAST WIL MAKEN

1KIJK VERDER  
DAN KLIMAAT
Terwijl andere sectoren al 

doorhebben dat alle andere 
duurzaamheidsdoelen uiteinde-
lijk leunen op onze zorg voor 
natuur en biodiversiteit, lijken 
veel chemiebedrijven zich vooral 
te bekommeren om hun CO2-
uitstoot. Dat is een te nauwe 
focus, denken de geïnterviewde 
investeerders. 

2 INVENTARISEER  
JE RISICO’S
Om haar producten te kun-

nen maken is de chemische 
industrie afhankelijk van hulp-
bronnen als schone lucht, water, 
energie, gezonde werknemers, 
veilige vestigingsplaatsen, 
gewasbestuiving en uiteenlo-
pende grondstoffen als fosfaten, 
potassium, borium en magne-
sium. Veel van dit ‘natuurlijk 
kapitaal’ staat onder druk. Door 
te inventariseren welke natuur-
lijke hulpbronnen gebruikt wor-
den in de hele productieketen, 
kan een strategisch risicoma-
nagement ingericht worden om 
deze ook in de toekomst veilig te 
stellen. 

3 MAAK  
PRODUCTPORTFOLIO’S
Bedrijven die Portfolio 

Sustainability Assessments 
(PSA) opmaken, zien dat niet 
alleen terug in minder risico’s, 
een sterkere groei van hun 
duurzame oplossingen en een 
betere reputatie, maar ook in 
betere besluiten, robuustere 
strategieën en een verbeterde 
communicatie met klanten en 
stakeholders, constateert het 
World Business Council for 
Sustainable Development 
(WBCSD). Met AkzoNobel, BASF, 
Clariant, Covestro, DSM, East-
man, Evonik Industries, SABIC 
en Solvay maakte het een 
methodologie waar ook andere 
chemiebedrijven mee aan de 
slag kunnen. 

4 KIJK WAAR DE GROEI ZIT
Weet welke producten de 
toekomst hebben. Kijk 

bijvoorbeeld naar de chemische 
activiteiten in de EU Taxonomy 
on Sustainable Finance, bena-
drukken RVO en ING. Naast ver-
schillende ‘do not harm’-stan-
daarden op het gebied van 
klimaatadaptatie, circulariteit, 
water, vervuiling en biodiversi-
teit, geeft de taxonomy aan hoe-
veel ton broeikasgassen de pro-
ductie van een ton ‘duurzaam’ 
product maximaal mag opleve-
ren. Bij styreen is dat bijvoor-
beeld 0,527 ton, bij natriumcar-
bonaat 0,843 ton. 

5 ZOEK DE MEDIA
Veel media-aandacht gaat 
naar de mijnbouw, retail, 

olie en gas, pharma en de voe-
dingsindustrie, wat investeer-
ders dwingt om hun eerste aan-
dacht aan deze sectoren te 
besteden. Vragen rond ontbos-
sing, palmolie, water en plastic 
zetten klanten van chemiebe-
drijven steeds meer onder druk 
om te verduurzamen. Door hun 
uitdagingen en hun mogelijkhe-
den op die gebieden zelf proac-
tief onder de aandacht te bren-
gen, kunnen chemiebedrijven 
hun verhaal op hun eigen voor-
waarden vertellen. 

6 WERK SAMEN
Om verduurzaming te ver-
snellen en de benodigde 

capaciteit efficiënt in te zetten, 
moeten chemiebedrijven met 
hun sectorgenoten aan geza-
menlijke oplossingen werken. 
Organisaties als de VNCI en 
internationale brancheorgani-
saties in de chemie kunnen het 
werk van hun leden coördine-
ren, suggereert het MVO-rap-
port. Daarnaast kunnen bedrij-
ven samen optrekken om de 
politiek in beweging te krijgen, 
zodat er bijvoorbeeld een gelij-
ker speelveld ontstaat voor alle 
betrokkenen.
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Wetsus-promovendus Thomas Wagner onderzoekt hoe Dow in Ter-
neuzen aangelegde wetlands kan inzetten om chemicaliën te ver-
wijderen uit industrieel afvalwater. “Door een dergelijk op de 
natuur gebaseerd waterzuiveringssysteem te creëren, kunnen 
industrie en natuur hand in hand gaan, terwijl kostbaar vers water 
wordt gerecycled.”

Wagner doet zijn onderzoek voor het NWO-TTW-programma Water 
Nexus, dat oplossingen zoekt voor zoetwatertekort. Hij richt zich spe-
cifiek op water uit industriële koeltorens. “Veel industrieën gebruiken 
zoet water voor koeldoeleinden”, legt hij uit. Het zoutgehalte daarvan 
neemt tijdens het koelproces toe als gevolg van verdamping, en als 
het zoutgehalte te hoog wordt moet het water worden geloosd. Dit 
water hergebruiken in de koeltorens zou de inname van vers water 
verminderen, maar daarvoor moet het ontzilt worden. Daarvóór is 
echter nog een voorbehandeling nodig. “Om corrosie, excessieve bac-
teriegroei en afzetting van calciumzouten in het koelsysteem te voor-
komen, voegen bedrijven corrosieremmers toe, maar ook biociden en 
antikalkmiddel. Voor het ontzilten moeten deze chemicaliën eerst 
worden verwijderd.” Geconstrueerde wetlands kunnen hierbij volgens 
Wagner een sleutelrol spelen.
In het in zijn lab nagemaakte industriële koelwater richt Wagner zich 
op verschillende verwijderingsmechanismen. Het water bevat een 
mengsel van verschillende zouten, nitraat,  fosfaat en de corrosie-
remmer benzotriazol. Verwijdering van chemicaliën kan het gevolg 
zijn van adsorptie aan het sediment, microbiologische afbraak in het 
sediment of opname en afbraak door planten. Daarnaast kijkt hij naar 
verschillende geconstrueerde wetlandontwerpen om het meest opti-
male systeem voor reiniging te vinden. Ondanks enkele uitdagingen is 
de onderzoeker ervan overtuigd dat aangelegde wetlands een belang-
rijke rol kunnen spelen in de voorbehandeling van industrieel koelwa-
ter, vóór de laatste ontziltingsstap. p
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Uitgelicht

Aangelegde wetlands 
worden al gebruikt 

voor het beheersen van 
oppervlaktewater, 

zoals hier bij Stock-
holm in Zweden.
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‘WE WILLEN DEZE STOFFEN 
GEWOON NIET MEER’

IN 2025 ZITTEN ER GEEN ZEER ZORGWEKKENDE 
STOFFEN MEER IN COATINGS DSM 

IN HET KORT
o DSM stopt (vrijwillig) met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in eindproducten.
o Per 2025 moeten alle ZZS in DSM’s coatings uitgefaseerd zijn. 
o Doel: een beter, milieuvriendelijker product aanbieden dan nu op de markt is.

In 2009 opende DSM in Waalwijk een fabriek voor 
acrylharsen op waterbasis, die toegepast worden in 

coatings. Deze coatings bevatten, in tegenstelling 
tot coatings op basis van oplosmiddelen op olieba-
sis, geen VOS (vluchtige organische stoffen) en zijn 

daardoor minder schadelijk voor het milieu.
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DSM heeft grote ambities als het gaat om het uitfase-
ren van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in coatings. 
Dat meldde het bedrijf vorig jaar. Hoe staat het er nu 
voor met deze ingrijpende operatie, die in 2025 moet 
zijn afgerond? 
Tekst: Bastienne Wentzel
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dat de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen, op te vragen bij 
het RIVM; internationaal gaat het daarbij om Chemicals 
of Very High Concern. De Nederlandse lijst is uitgebrei-
der.
DSM Resins and Functional Materials heeft nu de ambi-
tie om in 2025 geen enkele Chemical of Very High Con-
cern meer in een eindproduct te hebben. Het gaat hier-
bij om de internationale lijst, opgesteld door REACH. 
Daarop staan stoffen die een reeks aan ongewenste 
eigenschappen hebben: carcinogeen of mutageen, 
toxisch, schadelijk voor de voortplanting, ze hopen zich 
op in het milieu of worden niet afgebroken. Volgens 
Griffi oen is er nog geen wetgeving die deze stoffen ver-
biedt en alle producten voldoen aan de norm. “Wij doen 
dit uit eigen initiatief, omdat we een verschil willen 
maken. We verwachten wel dat de regelgeving gaat ver-
anderen en lopen daar alvast op vooruit.

 ‘Nee, het is niet makkelijk, maar het is heel 
belangrijk en er is heel veel mogelijk.” 
Sjaak Griffi oen, innovation & sustainability 
director bij DSM Resins and Functional 
Materials staat volledig achter de ambitie 

om in 2025 alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit 
eindproducten te weren. “We willen deze stoffen 
gewoon niet meer.”
De ambitie is vorig jaar uitgesproken door DSM Resins 
and Functional Materials (vaak afgekort als DRF), een 
van de business-onderdelen van DSM. Griffi oen legt uit 
waarom: “Voor onze business zijn gezondheid, milieu 
en duurzaamheid en circulariteit heel belangrijk. Wij 
maken bijvoorbeeld al lang geen harsen meer voor 
kwastverven met oplosmiddel, zoals de traditionele 
verf met terpentine. Al dat soort producten zijn vervan-
gen door watergedragen coatings, poedercoatings en 
uv-uithardende coatings. Die zijn veel milieuvriendelij-
ker.”
Volgens Griffi oen loopt dit programma om schadelijke 
stoffen uit te faseren al zeker 25 jaar. “Daarom is er ook 
al veel gebeurd, maar nog niet alles. Nu hebben we 
daar een duidelijk eindpunt voor gemarkeerd.”

Schadelijk
DSM Resins and Functional Materials ontwikkelt 
grondstoffen voor coatings. Coatings is een verzamel-
naam voor alles wat een laagje of omhulsel vormt. Dat 
kan verf zijn, maar ook lijm, inkt, een laagje op verpak-
kingsmateriaal of zelfs een beschermlaagje om zaden 
heen. Omdat de toepassingen zo divers zijn, gaat het bij 
coatings ook om zeer diverse chemie. Een hars of resin 
is meestal de basis. Dat is een polymeer dat na het aan-
brengen van de coating uithardt. Soms verdampt daar-
bij het oplosmiddel, soms vindt er een chemische reac-
tie plaats met de verharder of door uv-licht of hitte. 
De hars is meestal niet schadelijk. Dit in tegenstelling 
tot de oplosmiddelen, verharders of andere toevoegin-
gen aan de coatings. Een deel van die stoffen staan op 
een lijst met ongewenste chemicaliën. In Nederland is 

NIEUWE VEILIGE 
CROSSLINKER
Onlangs presenteerde DSM Resins and 
Functional Materials een nieuw 
product voor coatings waarbij de stof 
aziridine, die op de lijst van Chemicals 
of High Concern staat, is vervangen 
door een duurzaam alternatief. 
NeoAddTM PAX is een crosslinker, een 
stof die ervoor zorgt dat de 
polymeerketens van de hars aan 
elkaar geknoopt worden zodat een 
harde coating ontstaat. Aziridine is 
geschikt als crosslinker voor een 
watergedragen acryl- of urethaan- 
coating of -lijm voor uiteenlopende 
toepassingen in de industrie, op 
gebouwen of als inkt of coating op 
verpakkingen. Aziridine zorgt voor een 
snel uithardende coating met heel 
goede eigenschappen in bijvoorbeeld 
krasvastheid, vochtbestendigheid en 
hechting. Alternatieven die niet op de 
‘zwarte lijst’ staan zijn er wel, maar die 
zijn bijvoorbeeld langzamer of je hebt 
er veel meer van nodig. 
NeoAdd PAX bestaat uit een aziridine-
molecuul dat aan een korte polymeer- 
keten is gekoppeld. Daardoor is het 
niet meer toxisch, maar als crosslinker 
werkt het net zo goed als vrij aziridine. 
“Daar gaan we van uit”, zegt Griffioen. 
“Het is een heel nieuw product. Maar 
we hebben goede reacties van klanten. 
Dit is een mooi voorbeeld van onze 
strategie voor het uitfaseren van 
Chemicals of High Concern.”
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We streven ernaar om dit op termijn ook te doen met de 
grondstoffen die gebruikt worden tijdens het productie-
proces, maar die komen niet in het eindproduct bij de 
consument terecht, dus dat is niet ons primaire doel”, 
zegt Griffioen. “Dat is ook niet direct nodig, want wij 
hebben al uitgebreide veiligheidsprocedures voor col-
lega’s die met deze stoffen werken. Ons primaire doel is 
dat gebruikers, bijvoorbeeld de schilder of tapijtlegger, 
niet met deze stoffen in aanraking komen.”

Uitleggen 
Omdat DRF al lang bezig is met het uitfaseren van deze 
stoffen, is er veel kennis over de technologie en chemie 
erachter. Een voorbeeld is de vervanging van het oplos-
middel nmp (N-methyl-pyrrolidon). Dat is een heel goed 
oplosmiddel om watergedragen coatings te maken, 
maar staat op de lijst, legt Griffioen uit. “Het is een 
grondstof die we niet meer willen gebruiken. We wer-
ken al met verschillende methodes om die grondstof te 
vervangen. Daarbij hebben we ons hele productiepro-
ces aangepast, we gebruiken een totaal andere tech-
niek. De fabrieken hoefden niet te worden omgebouwd, 
maar we moesten wel de opschaling opnieuw doen.” 
Met de implementatie van dit proces faseert DSM de 
grondstof nmp in juli van dit jaar uit.
Vaak is het vinden van een nieuwe component of tech-
niek niet eens het grootste probleem, zegt Griffioen. De 
uitdaging zit vaak in het uitleggen van de veranderingen 
aan de klant. “Dit is niet alleen een taak van R&D, maar 
ook van business en sales. Zij verkopen de nieuwe pro-
ducten aan de klant. Het gaat zelden om een directe 
drop-in, een product dat exact hetzelfde is als het oude. 
Verf is niet simpel te mengen en roeren, onze klanten 
maken hun eigen formulering. Zij voegen hun eigen 
ingrediënten toe aan de hars. Die hebben allemaal 
interactie met elkaar. We werken dus altijd samen met 
klanten om ervoor te zorgen dat zij onze nieuwe pro-
ducten kunnen gebruiken en daarmee een duurzamer 
eindproduct kunnen aanbieden aan consumenten en 
grootverbruikers.”
Hij vervolgt: “Die samenwerking vraagt veel aandacht. 
Er is veel begrip voor onze ambitie, maar het product 
moet wel aan de eisen van onze klanten voldoen. Ons 
doel is om een beter, milieuvriendelijker product aan te 

bieden dan er nu op de markt verkrijgbaar is. We kun-
nen bijvoorbeeld naar wens van de klant een eigen-
schap verbeteren, zoals een betere hardheid of kras-
vastheid.” De prijs van de nieuwe producten moet 
concurrerend zijn: “Ook dat is maatwerk.”

Tempo
Als DRF al zo lang aan het uitfaseren van deze stoffen 
werkt, waarom is het dan nog niet klaar? “Dat ligt voor 
een deel aan het vertrouwen dat klanten hebben in 
oude, vertrouwde producten. Mensen zijn gewend aan 
de eigenschappen, ze willen graag dat een buitenverf 15 
jaar houdt. Daarom hebben wij nu ook een deadline 
gesteld, in 2025 zitten er geen stoffen met de classifica-
tie ZZS meer in onze coatings. Daar zijn wij uniek in.”
En hoe weten we of dat gelukt is, niet alleen in Neder-
land maar wereldwijd? “Je mag me bellen over 5 jaar”, 
lacht Griffioen. Serieuzer: “Wij zijn heel transparant 
over wat we doen. Ook in China bijvoorbeeld gaat de 
transitie nu heel snel. 5 jaar geleden gingen mensen 
daar weken ergens anders wonen nadat ze hun huis 
hadden geschilderd, vanwege de stank. Nu willen ze 
helemaal niets meer ruiken. De curve is daar veel    
steiler.” p

DE AMBITIES VAN DSM
DSM noemt zichzelf een ‘Nutrition, 
Health and Sustainable Living’-
bedrijf. Daarvoor koos het bedrijf 
vijf van de Sustainable Develop- 
ment Goals (SDG’s) die de VN   
heeft geformuleerd. De diverse 
business-onderdelen bepalen hun 
eigen strategie om deze doelen te 
bereiken. Vorig jaar verklaarde 
DSM Resins and Functional Mate-
rials dat het ‘de intentie heeft om 
een van de meest milieuvriende- 
lijke producenten te worden binnen 
de coatings-industrie en een 
marktleidende leverancier van 
duurzame oplossingen.’ 
Deze ambitie is uitgewerkt in een 
aantal concrete stappen, zoals: 
• In 2030 wordt 30 procent minder 

broeikasgas uitgestoten, onder 
andere door gebruik van 
elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen.

• In 2030 is ten minste 30 procent 
van de grondstoffen biobased of 
gerecycled.

• In 2025 worden geen producten 
meer verkocht waarin Chemicals 
of High Concern zitten.

‘ Ons primaire doel is dat 
gebruikers, de schilder of 
tapijtlegger, niet met deze 
stoffen in aanraking komen’ 
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‘G
aan we terugveren of fundamenteel veran-
deren?’, zo luidde laatst een krantenkop 
die mij erg aansprak. Wat mij betreft kie-
zen we in het post-coronatijd voor ‘veran-
deren’, en dan doel ik vooral op een nieuwe 
kijk op biomassa. De chemische industrie 
bepleit al langer het stimuleren van het 
gebruik van biomassa voor het vervaardi-
gen van materialen, als alternatief voor 

fossiele grondstoffen. Helaas wil het nog niet erg vlotten, vanwege 
negatieve beeldvorming en gebrek aan juiste beleidsondersteu-
ning. 
Debet hieraan is onder meer dat ‘biomassa’ een nogal brede term 
is. Veel mensen denken bij dit woord aan verhalen over van ver 
aangevoerde houtpellets die verdwijnen in een energiecen-
trale. Maar biomassa is ook: reststromen van bosbeheer, 
groente-, fruit- en tuinafval, de resten van land- en 
tuinbouw en berm- en olifantengrassen. Afhankelijk 
van de soort biomassa en de toepassing zijn er al 
duurzaamheidscriteria die bijvoorbeeld biodiversiteit 
en bodemkwaliteit borgen. 
Inzet van biomassa-stromen voor materialen biedt 
enorme kansen voor het vergroenen van de chemi-
sche industrie. Door de waardevolle plantaardige 
koolstoffen te binden in materialen wordt de 
koolstof over een lange periode benut en worden 
de CO2-emissies uitgesteld. Op deze manier 
kunnen we toewerken naar een klimaatneu-
trale samenleving in 2050. Biomassa is een 
uitstekend alternatief voor fossiele kool-
stof.  

We moeten deze toepassing van bio-
massa dan wel omarmen, niet alleen 
door de beeldvorming bij te stellen, 
maar vooral ook door de juiste beleids-
ondersteuning. En dat gebeurt op dit 
moment onvoldoende. Het huidige kli-
maatbeleid is gericht op de korteter-
mijnuitstoot van CO2 uit de fabrieks-
schoorsteen en subsidieert de inzet 
van biomassa voor energie: waarde-
volle biogene koolstoffen worden 
rechtstreeks door de schoorsteen 
gejaagd en de daaraan gekoppelde 
CO2-emissies zijn vrijgesteld van 
uitstootrechten. De bijdrage van bio-

ALTERNATIEF VOOR 
FOSSIELE KOOLSTOF

ROSIENNE STEENSMA
SENIOR BELEIDSMEDEWERKER 
ENERGIE & KLIMAAT, MILIEU EN 

PROCESVEILIGHEID BIJ DE 
KONINKLIJKE VNCI

massa voor materialen daarentegen wordt niet beloond, terwijl het 
klimaatvoordeel langere tijd doorwerkt in de hele circulaire keten 
van toeleveranciers, verwerkers, producenten en consumenten. 
Het is daarom de hoogste tijd om de inzet van biomassa voor mate-
rialen actief te stimuleren. Binnenkort komt de SER met een 
advies over beschikbaarheid, duurzaamheid en optimale inzet van 
biomassa als onderdeel van de klimaatopgave. Een aantal partijen, 
waaronder het Planbureau voor de Leefomgeving, heeft de afgelo-
pen maanden studies gedaan om de feiten en heersende opinies 
rond biomassa op tafel te krijgen. De experts stonden soms lijn-
recht tegenover elkaar, maar het heeft uiteindelijk veel punten van 
overeenstemming opgeleverd, zoals de noodzaak om koolstof zo 
lang mogelijk vast te leggen en de duurzame herkomst van bio-

massa te borgen. Een andere interessante discussie vond 
plaats onder leiding van de Rijksdienst voor Onderne-

mend Nederland. Sectoren als biobrandstoffen, afval-
verwerking, voedingsmiddelen, energie en chemie 
bogen zich gezamenlijk over de optimale inzet (’cas-
cadering’) van biomassa. Duidelijk werd dat de 
betere stimulering, waar de chemie al langer voor 
pleit, onontbeerlijk is om de huidige situatie om te 
buigen naar optimale benutting. 
In het beleid moet de inzet van biomassa voor 
materialen eerst volledig erkend worden, zowel 
nationaal als internationaal. Pas dan kan de 
gewenste beweging naar groene materialen echt 
in gang worden gezet. En kunnen beschikbare en 
nieuwe instrumenten, zoals subsidies voor het 

verder ontwikkelen van nieuwe technologieën, 
het stimuleren van de marktvraag naar  bio-
based materialen  en subsidies voor opscha-
len van beschikbare technologieën (SDE++) 
hun werk doen. 

Ik pleit er sterk voor om in de post-corona-
tijd te kiezen voor ‘verandering’ en bio-
massa uitgebreid te gaan inzetten voor een 
duurzame chemische industrie. Want 2050 
komt steeds dichterbij. p
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HUNTSMAN HOLLAND
Colette Alma, tot aan haar pensionering medio vorig 
jaar directeur van de Koninklijke VNCI, is per 
december 2019 toegetreden tot de raad van com-
missarissen van Huntsman Holland. Ze wil vooral 
een klankbord zijn voor de directie en het manage-
mentteam, vertelde ze aan het personeels- en rela-

tiemagazine Spreekbuis. “Ik ben er om een antenne te zijn met betrek-
king tot politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, toezicht te 
houden of de directie haar werk goed doet, maar er ook voor zorgen 
dat zij hun werk goed kunnen doen.” Innovatie ligt haar na aan het 
hart en ze zegt vernieuwing en ontwikkeling altijd te hebben gestimu-
leerd. De slogan van Huntsman ‘Enriching lives through innovation’ is 
haar dan ook op het lijf geschreven. 

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Bas de Bruin, hoogleraar Bio-inspired Sustainable 
Catalysis aan het Van ‘t Hoff Institute for Molecular    
Sciences van de Universiteit van Amsterdam (UvA), 
is als erkenning voor zijn wetenschappelijke bijdra-
gen benoemd tot Chemistry Europe Fellow. Dit is de 
hoogste onderscheiding van Chemistry Europe, een 

associatie van zestien Europese chemieverenigingen, waaronder de 
KNCV. Andere Nederlandse Fellows zijn Nobelprijswinnaar Ben 
Feringa en chemiehoogleraren Bert Meijer en Bert Weckhuysen. De 
Bruin werd na zijn studie scheikunde aan de Radboud Universiteit 
postdoc aan het Max Planck Instituut voor Bio-Anorganische Chemie 
in Mülheim a/d Ruhr en werd in 2000 benoemd tot universitair docent 
aan de Radboud Universiteit. In 2005 verhuisde hij naar de UvA. Zijn 
onderzoeksfocus ligt op de ontwikkeling van nieuwe homogene kata-
lysatoren. 

BIORIZON
Shared Research Center Biorizon heeft een nieuwe directeur: 
Joop Groen. Hij heeft de  afgelopen jaren ervaring opgedaan bij alle 
initiatiefnemers van Biorizon: TNO, het voormalige ECN (onlangs 
samengevoegd met TNO) en het Vlaamse VITO. Hij is vanaf het begin 
in 2013 bij Biorizon betrokken. Shared Research Center Biorizon 
ontwikkelt op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom 
samen met partners innovatieve chemische processen voor de 
productie van bio-aromaten uit biomassareststromen.
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Wat bieden wij?
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• Werken in een no-nonsense werkklimaat

• Opleidingsmogelijkheden

Solliciteren  

Stuur jouw CV en motivatie naar

Robbin Verbeek (HR):    

r.verbeek@adinternationalbv.com 

0167 - 526982 
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Mail Robbin!
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CLS Services
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SENIOR SCIENTIST FORMULATION DEVELOPMENT
JANSSEN VACCINES & PREVENTION - LEIDEN

Dedicated to bringing meaningful innovation to global health, Janssen Vaccines & Prevention focus on 
the discovery, development, manufacture and marketing of vaccines to protect people worldwide from 
infectious diseases. They partner with many of the world’s leading experts, working in a dynamic culture 
with entrepreneurial and talented people who have the ambition to develop themselves.

As Senior Scientist Formulation Development you will be responsible for the late stage development of 
the Drug Product (formulation and primary packaging). Besides a PhD in a relevant discipline you have 
at least 5 years of industry experience in a biologics or vaccine development company. Your experience 
includes project management and all facets of product development; from the development of a 
stable formulation and choice of primary packaging around a new molecular entity, submission of the 
regulatory dossiers towards MAA/BLA/IND, until the post launch market support. Are you enthusiastic, 
proactive, with a ‘can do’ state of mind and ready for a challenging role?

(MSc. candidates with sufficient experience will also be considerd.) To know more about this position;
Visit www.cls-services.nl?vac=A2000019 for more information.
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Betrouwbare niveau-

meting onder extremen

www.krohne.nl

OPTIFLEX 7200 – Nieuwe generatie geleide radar (TDR)  
niveautransmitter voor geavanceerde applicaties  
•  Continue niveau- en interfacemeting van vloeistoffen in proces- en opslagapplicaties  

in de chemische-, energie- en olie en gasindustrie, ook voor zeer lage  
dielectrische constante (Ɛr ≥1.3)

•  Ontworpen voor tanks, reactoren en drukvaten met bijv. oplosmiddelen, zuur en  
alkalische media, condensaten, koolwaterstoffen, olefinen, CO2, schuimmiddelen,  
corrosieremmers, vloeibaar gas, koelwater

•  Keramische procesafdichting voor hoge veiligheidseisen  
voor gevaarlijke media

• ATeX, IECEx, NEPSI, cOPSus, NAMUR compliant
•  Modulair ontwerp voor installatie in smalle ruimtes,  

procesomstandigheden tot 250°C en 100 bar


