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PILOT PLANT IN DE LIFT

L aatstgenoemde, oorspronkelijk een 
spin-out van TNO, maar sinds 2015 on-
derdeel van het Amerikaans/Schotse 
Chemtec UK, heeft een hydraulische 

waskolom ontwikkeld die, samen met een smelt 
kristallisator, chemicaliën van een zuiverheid 
tot 99,9 procent kan afleveren.
Directeur Nicolaas Viets: 'In de meeste gevallen 
gebruiken (chemie)bedrijven destillatie voor de 
zuivering van hun producten. Dit is bewezen 
technologie maar is in veel gevallen energie-
intensief. Met kristallisatie en onze Hydraulic 
Wash Column (HWC) zorgen we voor verhoogde 
zuiverheid in combinatie met een energiebe-
sparing van 20 tot 90 procent, afhankelijk van 
het type eindproduct.'
'Ervaring heeft geleerd dat het proces ook goed 
opschaalbaar is', aldus Viets. 'Op Plant One staat 
de SoliQz pilot plant, een HWC 8 (diameter van de 
waskolom, red.) waarmee we kleinere volumes 
voor applicatietesten kunnen produceren. 
Bovendien kunnen we gelijk ook een indicatie 
geven van de doorzet, yield, zuiverheidsgraden 
en de ontwerpparameters voor toepassing op 
grotere schaal.'

LOGISCHE KEUZE
Viets ziet vooral perspectief voor de SoliQz-
technologie in de biobased chemie. 'Wij zijn 
momenteel in gesprek met een aantal produ-
centen (van itaconic-, barnsteen- en en adipine-
zuur) om de HWC te integreren in hun 

productielijnen. Deze partijen gebruiken nu nog 
andere technologieën, destillatie of discontinue 
kristallisatie in combinatie met filtratie of cen-
trifuges. Deze zijn wel energie-intensiever en 
tijdrovender. Onze technologie is duurzamer en 
goedkoper.'

Viets stelt dat Plant One een logische keuze was 
om de HWC 8 te plaatsen. 'Het kunnen werken 
met chemicaliën onder de vergunning van Plant 
One was voor SoliQz van essentieel belang. 
Daarnaast maken we gebruik van de utilities en 
hulpmiddelen - o.a. vorkheftrucks - die Plant 
One aanbiedt. Het belangrijkste is het service-
element. De werknemers van Plant One zijn 
goed op de hoogte waar wij mee bezig zijn en 
kunnen bijspringen, mocht dat nodig zijn.'

REVITALISATIE PLANT ONE
'We staan altijd stand-by', aldus Gabriel Tschin, 
directeur van Plant One. 'We huisvesten vaak 
kleinere bedrijven die niet altijd de mankracht 
hebben om installaties full-time te bedienen. 
Vandaar dat ons personeel zeer goed op de 
hoogte is van de processen die onder ons dak 
plaatsvinden. Dat moet ook wel, omdat deze 
ondernemingen op onze vergunning meeliften.'
Tschin heeft met zijn team Plant One in korte 
tijd gerevitaliseerd. Er zijn 17 ondernemingen 
actief binnen de pilot plant. 'De meeste partijen 
hebben met ons  langdurige contracten. We zul-
len het de komende jaren nog druk hebben dus. 
Ik verwacht op termijn ook weer nieuwe start-
ups in de biobased chemie gezien de ambities 
om de CO2-uitstoot te reduceren. Dat heeft 
gevolgen voor de producten en processen.' 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking 
met Innovatielink.

Tekst Lucien Joppen Beeld SoliQz

Plant One kreeg eind september tijdens het StartupFest de officiële 
bevestiging van de COCI-status. De pilot plant voor open chemische 

innovatie zit, na een moeizaam begin, in de lift. Op de locatie zijn tal van 
volwassen bedrijven en start-ups actief, waaronder SoliQz.

OFFICIËLE COCI- 
STATUS PLANT ONEDE MISSING LINK

Regio's, lees de lokale bedrijven, kennisinstellingen en over-
heden, spelen een instrumentele rol in het ontwikkelen van 
een biobased economie. Dat wordt ook onderkend op EU-
niveau. Zo stelde Philippe Mengal, directeur van het Bio-
Based Industries Joint Undertaking, dat de Europese regio's 
de benodigde middelen en infrastructuur kunnen 'leveren' om 
optimaal gebruik te maken van lokale grondstoffen. Hoe deze 
waardeketens worden opgezet, hangt af van de bedrijvigheid 
en de expertise in deze regio's.
Noord-Nederland wordt gekenmerkt door een sterke focus op 
agrofood, vooral de melkveehouderij en de aardappel- en sui-
kerbietenteelt. Bovenstaande sectoren zijn in hoge mate 
geconsolideerd - via coöperaties als Avebe, Royal Friesland-
Campina en Cosun - en geprofessionaliseerd. Verder is in 
'onze' regio een chemiecluster - in Delfzijl - en een chemie/
materialencluster in Emmen (EmmTec). Binnen EnTranCe is 
aandacht voor duurzamere energie, onder andere gebaseerd 
op biomassa. Inmiddels is via de oprichting van Chemport een 
loket opgezet om deze individuele krachten te bundelen rich-
ting de buitenwereld.
De focus op agrofood, duurzame energie en chemie/materia-
len maakt dat de uitgangspositie van de regio Noord-Neder-
land goed is. Echter, puur de aanwezigheid van bedrijven en 
kennisinstellingen is niet voldoende. Het (door)ontwikkelen 
van een waardeketen heeft meer nodig. Eén van de belang-
rijke stappen hierbij is opschaling; bevindingen uit het lab 
opschalen naar kilogram-schaal (TRL 2-5). Dit is een kostbare 
activiteit en vormt veelal een onoverkomelijke horde, zeker 
voor mkb-bedrijven met een beperkt budget. ZAP Groningen  
is met haar pilotfaciliteit de missing link in Noord-Nederland. 
Door ZAP Groningen ontstaat een plek waar kennisinstellin-
gen (wo, hbo en mbo) samen met het bedrijfsleven werken aan 
innovatieve oplossingen op basis van groene grondstoffen. De 
nadruk ligt op toegepast onderzoek met een toegevoegde 
waarde voor het midden- en kleinbedrijf. Dat blijkt ook wel uit 
de respons die we hebben ontvangen. Inmiddels is de helft van 
de capaciteit al gevuld en zijn we druk in gesprek met 
 verschillende bedrijven binnen en buiten de regio om op 100 
procent bezettingsgraad te komen. Kortom, de biobased eco-
nomie leeft bij het bedrijfsleven in het noorden. Met ZAP kun-
nen zij de volgende stap zetten in hun R&D-traject.

Rob van Linschoten
Directeur Zernike Advanced Processing

COLUMN
wat het beste opslagmedium is. Zo kijkt een bedrijf als Siemens naar 
waterstof (elektrolyse van water via groene stroom). Volgens Gabriele 
Schmiedel (Hydrogen Solutions) zijn conventionele opslagmedia als bat-
terijen of compressie-opslag niet afdoende qua capaciteit. 'We praten 
over teraWatt-uren. Dan komt waterstof in beeld. Het is een bijzonder 
veelzijdig medium: het kan tussen een paar kiloWatt en gigaWatts opslaan 
gedurende een aantal weken. Ook kan het worden gebruikt als procesgas 
of als brandstof. Tot slot kan waterstof ook worden gebruikt om ammo-
niak van te maken of methanol. Je zou het ook weer om kunnen zetten in 
elektriciteit.'

ELEKTRIFICERING
De voornoemde elektrolyse als een proces om elektriciteit om te zetten in 
bijvoorbeeld chemicaliën is een voorbeeld van elektrificering, een van de 
belangrijke 'marcheerroutes' van de Nederlandse chemie. Binnen het 
meerjarige programma VoltaChem onderzoeken ECN en TNO de opscha-
ling van elektrificering richting respectievelijk waterstof/warmte en 
hogere toegevoegde waarde (platform)chemicaliën. 
Martijn de Graaff  (TNO): 'Elektrificering heeft groot potentieel voor de 
chemie die hiermee haar processen kan verduurzamen en voor haar 
warmtebehoefte - de grote energieslurper - minder afhankelijk van gas 
hoeft te zijn. Aardgas is momenteel aanzienlijk goedkoper dan electrici-
teit, maar de verwachting is dat binnen afzienbare tijd deze situatie omge-
keerd is, zeker als CO2 hoger beprijsd gaat worden.'

TE LANGE TERUGVERDIENTIJDEN
Het bovenstaande proces, waarbij elektrificering gaandeweg gas ver-
vangt, vraagt wel om een ketenbrede aanpak, aldus De Graaff. Hybride 
systemen zijn nodig om op beide energievormen te draaien. Dat vereist 
aanpassingen aan de infrastructuur, vooral in de hardware - onder andere 
warmtepompen - en de werkmedia. 'Technisch kan er al heel veel', zegt 
De Graaff. 'Echter, het vereist wel dat bedrijven aanzienlijk investeren in 
systemen die in essentie dezelfde prestaties leveren en die pas na 2,5 jaar 
zijn terugverdiend. Energieleveranciers kunnen een faciliterende rol spe-
len, onder andere 'dichter' op de processen van hun zakelijke klanten te 
gaan zitten. Het laatste ligt weer gevoelig bij de industrie.'
Kortom, de energie-intensieve industrie en de energiesector sorteren 
voor op hernieuwbare energie om hun CO2-footprint te minimaliseren en 
- uiteindelijk - hun concurrentiepositie te verbeteren. Het punt is alleen: 
bedrijven en/of sectoren kijken naar elkaar wie de eerste stappen zet en 
bestaande systemen zijn nu nog goedkoper. Vandaar dat de private sector, 
bijvoorbeeld Vemw, en een NGO als Urgenda een beroep doen op de over-
heid om de industrie over het dode punt te helpen. 'Deze steun betreft de 
ontwikkeling van nieuwe technologie, het stimuleren van cross-sectorale 
samenwerkingsverbanden, wet- en regelgeving en het opvangen van 
bedrijfsrisico's, aldus Grünfeld. 'Het allerbelangrijkste is een langeter-
mijnvisie van de overheid zodat bedrijven met een gerust hart kunnen 
investeren in een CO2-arme productie en duurzamere eindproducten.' 

SCHOOLVOORBEELD VAN 
ONDERNEMERSCHAP

Bert Jan Lommerts (Topsector Chemie) stelde 
tijdens de bijeenkomst op 25 september dat 
Tschin een schoolvoorbeeld is van een onderne-
mer die Plant One gerevitaliseerd heeft. 'De 
meeste voldoening krijg ik van de bedrijven op 
Plant One en de vorderingen die zij maken. Daar 
helpt de staf van Plant One hen graag bij. We zijn 
meer dan alleen een ruimte met apparatuur', 
aldus Tschin.




