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Plastic uit aardappelschil-
len, natuurvezels in dash-
boards en verpakkingen 
uit suikerbietenloof: toe-
komstmuziek of niet? De 
Green Chemistry Campus 
in Bergen op Zoom laat zien 
dat de biobased economy in 
West-Brabant realiteit is!

West-Brabant is Europese 
biobased hotspot
Je staat er misschien niet altijd 
bij stil, maar veel om ons heen 
is van aardolie gemaakt: van 
plastic fl essen tot piepschuim 
en van cd’s tot schoenzolen. 
Aardolie wordt steeds schaar-
ser, duurder en bij de verbran-
ding komt het broeikasgas CO2 
vrij. Niet verwonderlijk dus dat 
men biobased alternatieven 
omarmt. 

Biobased wil zeggen dat 
natuurlijke grondstoff en, zoals 
suikerbietenloof, aardappel-
schillen of maïsafval worden 
ingezet voor duurzame techno-
logieën en producten. Door het 
gebruik van landbouwafval als 
grondstof wordt er niet gecon-
curreerd met de voedselvoor-

ziening. Bovendien wordt er 
een gesloten kringloop gecre-
eerd: afval bestaat niet meer, 
maar vormt een grondstof voor 
een nieuw product. Voor een 
succesvolle biobased economy 
waarin groene grondstoff en 
de rol overnemen van fossiele 
grondstoff en zoals aardolie zijn 
drie zaken nodig:

1.  regionaal aanbod van 
groene reststromen uit de 
landbouw

2.  bedrijven met chemische 
kennis en faciliteiten

3.  een bloeiende logistieke 
sector met goede verbindin-
gen

Al deze cruciale factoren 
komen op een unieke manier 
samen in West Brabant. Er is 
een grote zogeheten agrofood 
industrie waar bijvoorbeeld 
Suiker Unie en Royal Cosun 

deel van uitmaken. Chemische 
bedrijven zoals SABIC zijn hier 
al decennia lang gevestigd en 
wat te denken van de havens in 
Rotterdam en Antwerpen. Het 
is dus geen toeval dat de Green 
Chemistry Campus juist in Ber-
gen op Zoom is neergestreken 
op het terrein van SABIC. 

Green Chemistry Campus
Op de Green Chemistry Cam-
pus werken ondernemers, 
overheden en kennisinstellin-
gen gezamenlijk aan biobased 
innovaties op het snijvlak van 
agro en chemie. Uit reststro-
men van de landbouwsector 
worden onder meer vezels, 

eiwitten en suikers gehaald 
die met behulp van nieuwe 
technologieën worden verwerkt 
in biobased producten met 
een focus op hoogwaardige 
materialen, chemicaliën en 
coatings. De Campus vergroot 
de slagingskans van biobased 
ondernemers en draagt zo 
bij aan de overgang naar een 
biobased economy. 

Biobased Delta
De Green Chemistry Campus 
maakt deel uit van de Biobased 
Delta: het samenwerkingsver-
band van bedrijfsleven, over-
heden en kennisinstellingen 
in Zuidwest-Nederland waar 
onder de noemer ‘Agro meets 
Chemistry’ wordt gewerkt aan 
het verwaarden van agro-rest-
stromen in biobased innova-
ties. De Biobased Delta staat 
in Europa stevig op de kaart 
als centrum van topkennis en 
bedrijvigheid. Dat trekt nieuwe 
bedrijven aan en heeft daar-
door op termijn een gunstig 
eff ect op de werkgelegenheid.

Initiatiefnemers
Partners en initiatiefnemers van 
de Green Chemistry Campus 
zijn de Provincie Noord-Bra-
bant, de gemeente Bergen op 
Zoom, SABIC en de regionale 
ontwikkelingsmaatschappij NV 
REWIN West-Brabant, die ook 
de directie voert van de campus 
en verantwoordelijk is voor 
het aantrekken van nieuwe 
bedrijven.

BIOBASED ECONOMY
Realiteit op Green Chemistry 
Campus in Bergen op Zoom 

De Green Chemistry Campus op het terrein van SABIC in Bergen op Zoom

Campus Innovation Center (CIC): een eigentijdse werkplek 
met ruimte voor Open Innovatie, voor samenwerking en 

business creatie.

De Green Chemistry Campus beschikt over uitgebreide 
laboratoriumfaciliteiten

Uit reststromen van de landbouwsector worden groene bouw-
stenen gehaald die vervolgens worden verwerkt in nieuwe 

biobased technologieën en producten met een focus op hoog-
waardige materialen, chemicaliën en coatings.

The future belongs to 
those who believe in the 
beauty of their dreams 
- Eleanor Roosevelt
(spreuk op wand in Campus Innovation Center)

www.greenchemistrycampus.nl
@GreenChemCampus


