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DUURZAME INGREDIËNTEN

Reststromen voor
biochemicaliën
ChainCraft verduurzaamt voedselketens
Als het aan ChainCraft ligt, worden organische reststromen
uit huishoudens en bedrijven de belangrijkste grondstof voor
de productie van biochemicaliën. De jonge Nederlandse
onderneming ontwikkelde een baanbrekende fermentatietechnologie om middellange vetzuren te produceren. Na het
laboratorium en een pilotinstallatie is het nu tijd voor de stap
naar commerciële productie op demonstratieschaal.

biochemicaliën zo efficiënt geproduceerd
dat we zonder subsidies voor het eindproduct, zoals bij biogas het geval is,
bepaalde op aardolie en palmolie gebaseerde producten kunnen vervangen.”

Middellange vetzuren
De revolutie begon bij toeval aan Wagenin-

Nederland loopt internationaal in de

bestaande en nieuwe producten. Het
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voorhoede van de biobased economy.
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zocht milieutechnoloog Kirsten Steinbusch

Bijna nergens ter wereld wordt afval zo
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compost en of biogas uit voedselresten
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niet meer, zeker niet waar het gaat om
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brandstof te maken. Tot haar verrassing
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Niels van Stralen spreekt dan ook conse-
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quent van reststromen. “Voedselresten

gepaard gaande druk op de voedselketen
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goed bruikbaar als grondstof voor allerlei
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tot medicijnen.

Volwaardige concurrent
Het nieuwe ketenverlengingsproces resulteerde in de oprichting van onderneming
Waste2Chemical, later omgedoopt tot
ChainCraft. Medeoprichter Niels van
Stralen studeerde Biobased Technologies
in Wageningen. Als een van de directeuren
is hij nu verantwoordelijk voor de verdere
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De pilotinstallatie wordt vervangen door een demonstratiefabriek die 10.000 ton voedselresten per jaar
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We kunnen verschillende reststromen
verwerken, van waterige processtromen
met een beetje organische stof tot energierijke voedselresten”, zegt Van Stralen. “Dat
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Van Stralen: “Grondstof is er in principe
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Opschaling
De pilot waarin de nieuwe technologie

ceerd uit organisch materiaal, dat nu nog

voor ketenverlenging is geperfectioneerd,

Totale lifecycle-kosten

past in een zeecontainer en heeft een ver-

ChainCraft werkte in samenwerking

gistingsvat van een paar kubieke meter.

met Tebodin het conceptuele proces-

Afzetgebieden

De demonstratiefabriek moet straks

ontwerp voor de nieuwe fabriek uit

De eindproducten, middellange vetzuur-
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als Den Haag genereert. Voor de volgende
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cruciale stap in deze ongewoon snelle reis
van laboratorium naar productie riep
ChainCraft de hulp in van Tebodin. Erwin

‘We kunnen verschillende
reststromen verwerken’

geproduceerd voor
marktsegmenten
binnen chemie,
voedingsindustrie en
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de alternatieven. In de industrie kunnen
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onze producten dienen als chemische

kan enorm verschillen, maar daarvoor

scheiden. Op basis daarvan wordt appa-

bouwstenen voor geur- en smaakstoffen,

bestaan goede oplossingen. Onze rol ligt

ratuur aangekocht, worden aannemers

maar ook voor polymeren, bioplastics,

vooral in succesvolle opschaling van

gecontracteerd en kan de bouw beginnen.”

oplosmiddelen, smeermiddelen, verf en
coatings.”

pilotplant naar industrieel produceren.”

Platformtechnologie
Marktontwikkeling

ChainCraft noemt zijn nieuwe type fermen-

ChainCraft wil een fabriek bouwen die

tatieproces een platformtechnologie. Het
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meteen kan concurreren met olieraffinage

bedrijf ambieert niets minder dan de

R. Schipper,s, in opdracht van Tebodin
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