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Biogebaseerde producten 

De vraag naar grondstoffen van biologische 
oorsprong vertoont sinds een tiental jaren een 
opwaartse beweging. De markt van de 
biogebaseerde producten zou zo tegen 2020 
verdubbeld moeten zijn (bron: LMI evaluation 
report, 2011).  
 
Bedoeling is om in plaats van grondstoffen van 
fossiele oorsprong hernieuwbare grondstoffen 
te gebruiken:  biomassa1, een hernieuwbare 
organische stof. Het gaat dus om biologische 
alternatieven voor fossiele bronnen. Zoals te 
zien is op het schema hiernaast, hebben die 
producten betrekking op een hele reeks 
actoren: van de landbouwer over de agro-
industriëlen en chemische industrieën  tot de 
verdeler van de eindproducten. 
 
Wat wordt nu verstaan onder de term 
« biogebaseerd product »? 
Onder biogebaseerde producten vallen alle 
producten die geheel of gedeeltelijk afkomstig 
zijn van grondstoffen van biologische 
oorsprong, met uitzondering van voeding, 
traditionele producten zoals hout of papier en 
biomassa als energiebron.  

Het gaat dus om: 
 hoogwaardige producten (farmaceutica, 

parfums, cosmetica) 
 specialiteitsproducten (smeermiddelen, 

detergenten) 
 gemaksproducten (polymeren, chemische 

tussenproducten, …) 
 
De toepassingen van biogebaseerde 
producten duiken op in een hele reeks 
voorwerpen uit het dagelijkse leven.  
Voorbeelden van toepassingen:  
- biocomposieten (materialen 
vervaardigd op basis van dierlijke of 
plantaardige natuurhars en natuurlijke 
vezels die meestal afkomstig zijn van een 
plant of van cellulose) 
- biopolymeren (polymeren afkomstig 
van biomassa, dit wil zeggen 
geproduceerd door levende wezens: 
planten, algen, dieren, schimmels, ...) 

                                                           
1 Biomassa verwijst naar alle organische stoffen  

(rechtstreekse producten, afval of residuen) van plantaardige (inclusief algen), dierlijke of fungoïde oorsprong. 
 

(Source: http://www.asso-agrobiotech.fr/produitsbiosources) 
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We wijzen er ook op dat er een echt economisch potentieel is voor nieuwe 
biotechnologieën. Groene chemie en bioraffinaderijen zijn in Europa belangrijke 
vernieuwende wegen en maken integraal deel uit van de doelstellingen tegen 
2020 die de Europese Unie vastgelegd heeft. 
 
De chemische industrie, die momenteel 8 tot 10% hernieuwbare grondstoffen 
aanwendt, zou er tegen 2030 tot 50% kunnen aanwenden, zowel in de chemische 
specialiteiten als in de fijne chemie of de polymeren. 
 
 
 

Een wijdverbreid voorbeeld in de distributie is 
bioplastic. « 100% flessen uit bioplastic (plastic op basis 
van planten) in heel de wereld»: dat 
is de uitdaging die aangegaan is door 
voedsel- en drankbedrijven, zoals 
Coca-Cola en PepsiCo, voor het 
leiderschap over hernieuwbaar 
plastic op basis van planten.  
 
Niettemin kunnen bioplastic en 
andere biogebaseerde producten op 
grote schaal een bedreiging vormen voor het leefmilieu, 
de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten, waarvan ze 
rechtstreeks afhankelijk zijn. 
 
 

 
De milieuvoordelen die vaak gekoppeld worden aan 
biogebaseerde producten, zijn:  
 het gebruik van hernieuwbare en onbeperkte bronnen  
 minder afhankelijkheid van fossiele bronnen, die 

beperkt zijn en steeds duurder worden 
 mogelijkheden inzake reductie van de 

broeikasgasemissies (neutrale / lage koolstofbalans) 
 mogelijkheden inzake duurzame industriële productie 
 vaak een lage giftigheid  
 potentiële biologische afbreekbaarheid of 

compostering 
 efficiency op het vlak van bronnen (water, energie) en 

geringere productie van afval 
 potentieel betere opties op het vlak van terugwinning 

en recyclage 
Source: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/swd_lmi_midterm_progress.pdf

Dat biogebaseerde producten een beroep doen op 
die plantaardige grondstoffen (uit water of aarde) 
doet de vraag rijzen of de nodige bronnen wel in 
voldoende hoeveelheid aanwezig zijn. Dat 
impliceert dat de productie ervan kan concurreren 

met de voedselproductie op het vlak van de 
toegang tot de gronden en de voedselveiligheid, 
wat meer indirecte veranderingen inzake 
grondgebruik tot gevolg heeft en zo kan leiden tot 
ontbossing, bodemerosie en conversie van 
wilde/natuurlijke gebieden in bewerkte velden. 
Al die plantaardige stoffen zijn bovendien zelf 
afhankelijk van de biodiversiteit en de 
ecosysteemdiensten: bodemvorming- en 
kwaliteit, bestuiving: zonnebloem en koolzaad 
worden bijvoorbeeld bestoven door insecten als 
bijen en hommels...  

Het opduiken van biogebaseerde producten brengt bovendien het risico mee dat er nieuwe afhankelijkheden gecreëerd 
worden voor die grondstoffen van biologische oorsprong, die duurzame voorzieningsmethoden zullen vereisen. 

Welke link is er tussen biodiversiteit en de bank- en verzekeringssector? Zie fiche « wat met de bank- en 
verzekeringssector ? ». 

(http://www.roquette.fr/2013-1/38-milliards-deuros-pour-le-developpement-des-industries-
biosourcees-/) 

 

 

 
 

De plantaardige grondstoffen die gebruikt worden, zijn  
- zetmeelbronnen (maïs, tarwe, aardappel, …) 
- oliehoudende bronnen: zonnebloem, koolzaad, … 
- suikerbronnen: biet, … 
- eiwitrijke bronnen: erwten, paardenboon, lupine, … 
- lignocellulosebronnen: bosbouwbronnen (bossen), grasachtige 
planten (olifantsgras) of vezelplanten (hennep, vlas), en 
verschillende residuaire bronnen (residuen uit landbouw, 
bosbouw of papierindustrie). 
- mariene bronnen (algen) 
http://www.iar-pole.com/bioraffinerie/tour-dhorizon/agroressources) 


