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RUBRIEK BIOBASED

In 2017 verdwijnt het 

suikerquotum. Dan hebben we 

plotsklaps de mogelijkheid om 

2 miljoen ton extra suikerbieten 

te verbouwen. De chemische 

industrie staat te springen om 

dit overschot, al zijn er nog 

behoorlijk veel onzekerheden, 

constateert Desiree Hoving in 

deze reportage. Toch is de tijd 

niet ver meer dat we onze zoete 

frisdranken drinken uit een fl esje, 

gemaakt van suiker.

Als je aan een suikerklontje denkt, dan 
associeer je dat in eerste instantie met 
een zoete smaak in je mond. De voe-
dingsindustrie gebruikt dan ook veel 
suiker; drink je bijvoorbeeld een glas 
cola, dan giet je zo zes klontjes naar 
binnen. Maar je kunt er ook hele andere 
dingen mee doen. Zo haalde Gert-Jan 
Gruter in 2007 een zakje suiker uit zijn 
bedrijfsrestaurant en loste dat in zijn lab 
op in alcohol. Diezelfde middag wist hij 
dat hij iets belangrijks had ontdekt: hier 
zou zijn bedrijf Avantium, waar hij de 
Chief Technology Officer was, zich van-
af dat moment volledig op focussen. 
Gruter had ontdekt hoe hij furaandicar-
bonzuur rendabel moest maken, een 
bouwsteen om plastic van te produce-
ren en een biologisch alternatief voor 
PET-flessen. Een jaar later vloog hij naar 
Coca Cola in Atlanta om de door Avan-
tium ontwikkelde fles plompverloren op 
tafel te zetten. Daar geloofden ze aan-
vankelijk niet dat het mogelijk was om 
van suiker plastic flessen te maken. 

ARABIEREN VAN EUROPA
Polymeren hebben inmiddels het 
grootste marktpotentieel en de meeste 
economische waarde in de op suiker 
gebaseerde chemische industrie, vol-
gens het rapport ‘Opportunities for the 
fermentation-based chemical industry. 
An analysis of the market potential and 
competitiveness of North-West Europe’, 
dat Deloitte eind september presenteer-
de in opdracht van de Rabobank en de 

Suikerbiet nieuwe   grondstof 
voor de chemische   industrie



12  13  Vork december 2014 Vork december 2014

Suiker Unie. Andere veelbelovende che-
micaliën zijn aminozuren, organische 
zuren, zoals melkzuur en barnsteenzuur, 
maar ook vitamines en antibiotica. 
In het rapport concluderen de consul-
tants dat in Noordwest-Europa de kosten 
om suiker te produceren het laagst zijn 
van de hele wereld. Vooral in Neder-
land zijn we competitief, dankzij onze 
suikerbieten. Hier hebben we de hoog-
ste suikeropbrengsten per hectare, lage 
transportkosten én we kunnen hier het 
hele jaar door dik suikersap produceren, 
om maar een paar van de voordelen te 
noemen. 
„Dat was echt een verrassing”, reageert 
Ton Runneboom, voorzitter van het 
Biorenewables Business Platform (BBP) 
en initiatiefnemer van de Deloitte-studie. 
„De chemie heeft in Europa nog nooit zo 
grootschalig een grondstof beschikbaar 
gehad, want die is helemaal gebaseerd 
op olie en gas en dat komt allemaal van 
buiten. We zijn potentieel de Arabieren 
van de biobased technology; we hebben 
de grondstof en we staan voor de uitda-
ging om die grondstof verder te ver-
werken naar producten. Dat is een hele 
unieke situatie. Niemand had dit twee 
jaar geleden durven dromen.” 

SUIKERQUOTUM
Maar wacht eens even, hoe kunnen we 
onszelf nu suikerbietbaronnen noemen 

als we een suikerquotum hebben? Jaar-
lijks mogen we in Europa 13,3 miljoen 
ton suiker uit suikerbieten produceren, 
wat neerkomt op 1 miljoen ton suiker 
voor Nederland. Die restrictie is al in 
1968 bedacht door de Europese Com-
missie met als doel zelfvoorzienend te 
zijn in suiker en hoge inkomsten voor 
boeren te garanderen. Daardoor is de 
Europese suikerprijs hoger dan die van 
de wereldmarktprijs. Van de WTO (World 
Trade Organisation) mogen we daarbo-
venop nog eens 1,35 miljoen ton expor-
teren, die alleen voor biobrandstoffen of 
andere industriële doeleinden gebruikt 
mag worden. Verbouwen we nog meer, 
dan wordt dat alvast doorgeschoven naar 
het quotum van het jaar erop. 
Importeren doen we wel volop, maar 
nauwelijks uit de landen waar de mees-
te suiker wordt geproduceerd, zoals 
rietsuiker uit Brazilië of maïsfructose uit 
Amerika. Voor die landen gelden hoge 
importheffingen. We importeren suiker 
vooral van de minder ontwikkelde lan-
den, aangeduid als de ACS-landen (Afri-
kaanse, Caribische en Stille Oceaan-lan-
den), waarvoor die heffingen niet gelden, 
en de geïmporteerde rietsuiker verkopen 
we vooral door aan andere landen. 

SUIKERBERG
Na bijna vijftig jaar hebben de suiker-
subsidies zoveel kritiek ontvangen dat de 

Europese Commissie besloot deze op te 
heffen. Per 2017 zouden we dus pas echt 
kunnen beginnen met het spekken van 
onze suikerberg. Hoe hoog die berg kan 
worden, berekende de Universiteit van 
Wageningen in augustus dit jaar. 
Nederlandse boeren zullen hun bietena-
reaal proberen te vergroten ten koste van 
andere gewassen die minder opbrengen, 
zoals granen, tot maximaal 25 procent 
van het areaal van een akkerbouwbe-
drijf, voorspellen de onderzoekers in 
het rapport ‘Suiker als grondstof voor 
de Nederlandse chemische industrie’ 
(augustus, 2014). Dat laatste is bedoeld 
om bodemziektes te voorkomen; suiker-
bieten mogen maar eens in de vier jaar 
op dezelfde grond groeien. 

REKENSOM
Laten we even uitrekenen hoeveel de 
boeren die op dit moment al suikerbieten 
op hun land hebben maximaal zouden 
kunnen verbouwen. Volgens de laatste 
Landbouwtelling wordt 59.000 hectare 
suikerbieten geteeld op Nederlandse 
akkerbouwbedrijven. De totale hoeveel-
heid landbouwgrond op deze bedrijven 
telt 615.000 hectare; 25 procent daarvan 
zou ruim 150.000 hectare zijn. Daar-
naast werden op veebedrijven een kleine 
14.000 hectare suikerbieten geteeld. In 
theorie zou het maximale suikerbietare-
aal op vee- en akkerbouwbedrijven dus 

ongeveer 165.000 hectare zijn. 
Momenteel is de gemiddelde opbrengst 
zo’n 13,5 ton suiker per hectare. De 
verwachting is dat die hoeveelheid rond 
2020 is opgelopen tot 20 ton. Ofwel: 
de potentiële hoeveelheid suiker zou 
165.000 keer 20 is 3 miljoen ton per jaar 
zijn. Dat is een toename van 2 miljoen 
ten opzichte van het huidige quotum. „Je 
kunt die extra 2 miljoen gewoon verko-
pen op de wereldmarkt, maar je kunt die 
suiker ook naar de chemische industrie 
sturen”, zegt Ton Runneboom optimis-
tisch. En dat is nou net de hamvraag: hoe 
zouden we die enorme suikerberg het 
best kunnen verpatsen? 

ONDER DE STREEP
Laten we die vraag eerst aan de boeren 
zelf stellen. Annemarie van de Vate, boe-
rin in Zeewolde, in Flevoland, zegt: „Het 
maakt mij niet uit of ik lever voor voedsel 
of voor de chemie. Als je er onder de 
streep maar wat aan verdient. Bieten zijn 
nu het gewas waar ik het meeste geld 
aan verdien: 45-55 euro per ton bieten, 
mits ik binnen het suikerquotum blijf. 
Boven dat quotum kan ik ze voor 26,70 
euro per ton verkopen als surplus bieten. 
Dat is ongeveer hetzelfde bedrag als ik 
voor tarwe krijg, het gewas waar ik het 
minst aan verdien. Dus als ik 26,70 euro 
of meer zou krijgen, dan is het goed.” 
Walter Kempenaar, ook akkerbouwer in 
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Zeewolde, die tevens zitting heeft in de 
ledenraad van de Suiker Unie, vult aan: 
„Boeren zijn nu nog verzekerd van die 
minimumprijs van 26,70 euro, dat is de 
Suiker Unie zelfs verplicht te betalen. 
Maar na 2017 verdwijnen de quota en 
zal er veel meer beweging in de markt 
komen. Net als bij aardappelen en uien, 
waar ook geen coöperaties, geen re-
gelgeving vanuit de EU, en geen mini-
mumprijzen zijn. Wat we wel houden, is 
de Suiker Unie, een coöperatie waarbij 
9.000 boeren zijn aangesloten. Als zij een 
bepaalde afzetgarantie kan krijgen bij 
chemische bedrijven, dan krijgen boeren 
ook meer garanties en zullen ze geneigd 
zijn meer suikerbieten te verbouwen. 
Maar om eerlijk te zijn is het heel moei-
lijk inschatten hoeveel suikerbieten ik 
straks ga verbouwen.”

GROENE REVOLUTIE
Als het alleen aan de boeren ligt, staat 
ons land dus op de rand van een groene 
chemische revolutie. Bovendien becijfert 
het Deloitte-rapport dat Noordwest-Eu-
ropa in totaal 5 miljoen ton meer suiker 
uit suikerbieten kan verbouwen dan de 
voedselconsumptie nodig heeft. Maar is 
dat zo? Hoeveel suikerbieten zijn straks 
daadwerkelijk nodig om de wereldbevol-
king te voeden? En hoeveel is er straks 
beschikbaar voor de chemie? Met die 
vraag weet Dorette Corbey wel raad. Ze 
is voorzitter van de Commissie Duur-
zaamheidsvraagstukken Biomassa (cie 

Corbey) en adviseert de regering over 
duurzaamheid bij de productie en het 
gebruik van biomassa. 
„We hebben gekeken naar de beschik-
baarheid van biomassa voor de lange 
termijn. Rekening houdend met de groei 
van de bevolking heeft de FAO (Food and 
Agriculture Organization of the Uni-
ted Nations) berekend dat er 70 procent 
voedsel meer moet komen voor 9,1 
miljard mensen in 2050. Vooral de vraag 
naar vlees, en dus ook naar veevoer, stijgt 
enorm. Dat is een reden om heel voor-
zichtig te zijn met de biobased economy.” 
Corbey is wel vóór de biobased econo-
my, maar alleen als er door de overheid 
strenge duurzaamheidscriteria aan 
verbonden worden. Dit om zogenoemde 
indirecte effecten te voorkomen. Zou 
je al het land in Groningen of Brabant 
ineens gaan gebruiken voor de chemi-
sche industrie in plaats van voor voed-
sel, dan moeten op een andere plek in 
de wereld die suikerbieten nog steeds 
worden verbouwd. Dan kan het indirecte 
effect ontstaan om ergens stukjes bos te 
ontginnen. En dat is niet duurzaam; de 
biobased economy mag niet ten koste 
gaan van bossen of natuurgebieden. 
Om die reden zou de overheid volgens 
Corbey het best aan kunnen sturen op 
de overproductie van voedsel, want er is 
niet veel extra land beschikbaar voor de 
biobased economy. En dat kan door te 
eisen dat de efficiëntie omhoog moet; 
door te stimuleren dat de suikerop-

brengst per hectare elk jaar hoger wordt. 
„Wat dan over is, kan de chemische 
industrie voor een goede prijs opkopen”, 
zegt Corbey. „Ik geloof er erg in dat agro 
en chemie elkaar erg kunnen versterken, 
zoals Deloitte zegt. In de meeste jaren zal 
er geen schaarste zijn voor de voedsel-
sector en zal er voldoende zijn voor de 
biobased economy. In jaren dat dat niet 
zo is, is het ethisch van belang dat de 
voedingsindustrie voor gaat.”

EVENWICHT
Het lijkt er dus op dat we echt de sjeiks 
van de suikerindustrie kunnen worden. 
Maar er zijn ook nog onzekerheden. Die 
liggen onder meer op het gebied van de 
wereldmarktprijs. Is er nog een risico dat 
de prijzen enorm gaan dalen? 
„De wereldconsumptie van suiker neemt 
naar verwachting de komende jaren toe 
door een grotere vraag uit met name 
ontwikkelingslanden. Door gemiddeld 
hogere inkomens en bevolkingsgroei 
wordt gerekend met een stabiele con-
sumptiegroei van 2 procent per jaar”, 
staat in het eerder genoemde rapport 
van Universiteit Wageningen. 
Door de grotere vraag op wereldschaal 
zal de extra suikerbietenproductie in 
Nederland leiden tot minder import en 
meer export van suiker. Bovendien zal 
de Europese prijs voor consumptiesuiker 
dalen (die is nu 535 euro) en de prijs voor 
industriële suiker (318 euro) stijgen. Die 
stijging zal echter niet heel hard gaan, 
omdat er steeds meer suikerbieten op de 
markt komen en de wereldmarktprijs er 
al dicht bij ligt (330 euro). 
Er moet dus een evenwicht ontstaan 
tussen de relatief lage prijs voor indus-
triële suiker en de huidige uitbetalings-
prijs voor boeren, zodat zij suikerbieten 
willen blijven verbouwen in plaats van 
andere gewassen die meer geld in het 
laatje brengen. We hoeven in ieder geval 
niet bang te zijn dat de Brazilianen onze 
suikermarkt overnemen; hoewel ze 
de meeste suiker produceren, zo’n 20 
procent van de wereldmarkt, behoudt 
Europa zijn hoge importheffingen. 
Een andere onzekere factor is dat er nog 
geen businessmodellen zijn voor boeren 
om suikerbieten aan de chemische in-

dustrie te verkopen. Runneboom: „Of dat 
via de Suiker Unie moet lopen of bijvoor-
beeld rechtstreeks via een polymeerfa-
brikant is nog niet duidelijk, al lijkt het 
logisch dat een boerencorporatie als de 
Suiker Unie daarin mee gaat doen.” 

WHISKY
Wat wel zeker is, is dat de suikerquota in 
2017 gaan wegvallen. We kunnen er ook 
van op aan dat er dan meer suiker be-
schikbaar komt. Dat betekent dat de che-
mische industrie nu al zou moeten be-
ginnen met investeren. Doet ze dat niet, 
dan gaat straks een van onze buurlanden 
er met het witte goud vandoor. Net als de 
Schotten die stiekem investeerden in de 
whisky-industrie, waardoor ze ten koste 
van de Ieren de markt veroverden na de 
drooglegging. 
De moraal van het verhaal: zorg dat je er 
op tijd bij bent. En dat lijken de groene 
chemiegiganten in Nederland ook van 
plan te zijn, ondanks alle onzekerheden. 
Zo zei Willem Sederel, directeur van 
Biobased Delta, in een persbericht dat 
hij met Zuidwest-Nederland al bezig is 
om de sweet spot van Europa te worden. 
Hierbinnen ligt bijvoorbeeld de Green 
Chemistry Campus, een incubator voor 
biobased ondernemers, waaronder Pro-
gression Industry, Nettenergy en Millvi-
sion. Maar er zijn ook andere plekken in 
Nederland waar al veel op het gebied van 
het chemisch verwaarden van suiker ge-
beurt, waaronder Plant One in de Botlek 
en de Biotech Campus Delft. 
 
En hoe zit het met die bioplastic flessen 
van Avantium? In Geleen staat sinds 
2011 al een proeffabriek, maar de eerste 
commerciële fabriek zou in 2016 klaar 
moeten zijn, zegt Ed de Jong, vice-presi-
dent development van Avantium, in het 
Deloitte-rapport. Waar die fabriek dan 
moet komen, is echter nog niet bekend. 
Maar dat we straks onze zoete frisdran-
ken nuttigen uit een fles van suiker, daar 
mogen we gerust van uitgaan. 

Desiree Hoving is freelance journalist. 
Meer informatie: www.desireehoving.nl. 

beeld  Susan Rexwinkel


