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“Open Innovation as tool for development of Bio Renewable Materials”
Door Rob Kirschbaum, Vice President Innovation, DSM Innovation Center, 9 juli 2009

EcoPaXX heet de nieuwste nylon die DSM op 13 juli jl. introduceerde. En ze zijn er trots op.
EcoPaXX is voor 70% ‘gebouwd’ uit natuurlijke materialen. Van Castor Olie, om precies te
zijn. Gewonnen uit een tropisch gewas. En in die zin is de grondstof toch al voor een groot
deel hernieuwbaar. En het wordt nog mooier. EcoPaXX – voorzien van kwalitatief
hoogwaardige eigenschappen – is 100% koolstofneutraal. De hoeveelheid CO2 die vrijkomt
bij de productie van het polymeer is gelijk aan de CO2 die de castor boon opneemt tijdens de
groei. Dat soort principes komen al aardig in de richting van het cradle-to-cradle denken. En
dan heb je een mooi aanbod voor de markt. Want klanten roepen hard om nieuwe materialen.
Om groene materialen.

20% geloof en ambitie, 80% wetenschap
BIOPOL’S HEAL THE WORLD…
Chemelot, 9 juli 2009. Een paar dagen daarvoor presenteerde Rob Kirschbaum, Vice
President Open Innovation bij DSM, de stand van zaken en DSM’s ambities ten aanzien
van de ontwikkeling van biopolymeren. Biopol’s, zoals ze bij DSM kort, en
ingeburgerd, genoemd worden. Het is één van de antwoorden van de industrie op de
problemen van deze tijd. Opwarming van de aarde, schaarser wordende olie, stijgende
grondstof- en energieprijzen... DSM, sinds jaren vertegenwoordigd in de top drie van
de Dow Jones Sustainability Index, neemt zowel de aandeelhouder als haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en zet de life- and materials scientists
aan het werk met een dubbele doelstelling: financiële winst en maatschappelijke
vooruitgang. People, Planet, Profit. En hernieuwbare grondstoffen zijn absoluut
noodzakelijk om gerust en met vertrouwen verder te kunnen denken dan, zeg een jaar
of vijftig. Duurzaamheid is een voorwaarde voor succes: een onderneming kan niet
succesvol zijn in een maatschappij die faalt. En DSM doet hard haar best om in de
kopgroep, de richting aan te geven. Een mooi avontuur. ‘VOORUITGANG’ met
kapitalen geschreven... en daar mag je best heel even lyrisch over worden. “Heal the
world...” om maar eens met een hit van Michael Jackson te spreken.
Maar dat sentiment mag maar even , want daarna duikt de doorgewinterde wetenschapper
toch vooral snel weer de diepte in. Realiteitszin wint het al gauw van geloof, hoop en liefde in
de zakelijke bèta cultuur van DSM. Feiten, data, harde cijfers en bewezen technologie tellen.
En dan is de waarheid dat er nog veel moet gebeuren. EcoPaXX is mooi, en zal naar
verwachting ook de cash genereren om de ingeslagen weg voort te zetten, maar helemaal
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cradle-to-cradle is het nog niet. Rob Kirschbaum verwacht dat we daar nog zeker tot 2020 erg
hard aan moeten werken. Er is nog heel veel te doen.
Grote stappen
Maar DSM heeft daarvoor, met de unieke combinatie van expertise in de Life- en de Materials
Sciences, wel erg goede papieren. Om vanuit de Life Sciences – de ontwikkeling van
natuurlijke grondstoffen voor polymerisatie en de productie van polymeren op basis van
fermentatie (de bio-route) – en vanuit de Material Sciences – jarenlange ervaring met
polymerisatie, extrusie, compounding en de ontwikkeling van toepassingen van polymeren –
grote stappen te gaan maken. Nu en in de komende jaren gedreven door bijvoorbeeld
vervanging van metaal door kunststof, de ontwikkeling en productie van watergedragen
harsen en vermindering van toxische stoffen als styreen en halogenen. Maar iets verder aan
de horizon (Rob Kirschbaum noemt 2015) ziet hij al mogelijkheden om de kennis en expertise
die op dit moment wordt opgebouwd ten aanzien van de bio-route, te vertalen naar
aantoonbaar competitief voordeel en serieuze marktaandelen. Om misschien al vanaf 2020
realistisch over ‘afval is voedsel’ en ‘eco-effectiviteit’ te kunnen praten. Met kunststoffen die
voor 100% gebouwd zijn uit natuurlijke materialen. Echt cradle-to-cradle. Daarvóór ziet DSM
de markt voor Biopol’s als een ‘aanloop’ en als grote groeimarkt om haar bijdrage aan de
ontwikkeling van een duurzame maatschappij te kunnen leveren. Consultants becijferen de
huidige wereldmarkt voor Biopol’s op 4 miljard euro. Een voorzichtige schatting voor 2015 is
12 miljard euro en een optimist ziet dan al een potentie van 20 miljard. De technologie – Witte
Biotechnologie – die DSM nu met haar partners ontwikkelt, moet het aandeel in die markt
gaan verzekeren.
De bioroute
Biomassa is de nieuwe grondstof. De wereld houdt zich bezig met de ontwikkeling van
technologie om niet uit olie, maar uit biomassa bouwstoffen voor nieuwe, hernieuwbare
grondstoffen en materialen te ontwikkelen. Onder andere op basis van fermentatie. Microorganismen, zoals bacteriën, schimmels en gisten, worden aan het werk gezet om bruikbare
stoffen uit suikers te winnen. De eerste golf van de ontwikkeling concentreert zich op de
fermentatie van suikers uit bijvoorbeeld maïs of suikerriet. DSM, dat het beleid heeft geen
biomassa te willen gebruiken die concurreert met voedsel, onderzoekt de mogelijkheden van
cellulose en lignocellulose uit gewassen zoals olifantengras (zie foto op de volgende pagina).
De zogenaamde tweede generatie biomassa. De technologie beoogt uit dit soort gewassen
fermentabele suikers te produceren, daar vervolgens de chemische bouwstoffen uit te winnen
en deze te verwerken tot consumentenproducten. Na gebruik van die producten wordt het
afval CO2 neutraal hergebruikt of verbrand. De invloed van CO2 op de delicate klimaatbalans
van onze planeet wordt zo drastisch verkleind. Omdat met deze veel kortere cyclus niet de
fossiele koolstof wordt gebruikt – die zo lang deze opgeslagen is, de klimaatbalans ook niet
verstoort – maar de CO2 die het gewas opneemt om vervolgens weer tot Biopol’s verwerkt te
kunnen worden. Een grote stap vooruit. Zo spannend is de ontwikkeling. En om een idee te
geven over de impact die de technologie op onze maatschappij kan hebben, gebruikt Rob
Kirschbaum een klassiek rekenvoorbeeld (bron: Ceres Inc.): als we heel de staat Zuid-Dakota
vol zouden planten met Olifantengras, zou je het gebied – als leverancier van aardolie
equivalenten – op de derde plaats van OPEC-landen mogen plaatsen. Net onder SaoediArabië en Iran!
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Open innovatie
Maar bewezen en commercieel rijp is de technologie nog niet. Nog niet. Want het feit dat een
vice-president Open Innovatie – dat bij DSM gezien wordt als een van de meest kritische
succesfactoren – dit verhaal wil komen vertellen op de Open Campus van Chemelot, zegt
toch ook wel wat.
DSM voorspelt voor 2010 ongeveer 1 miljard euro extra omzet uit innovatie (meer dan 10%
van de huidige omzet). Crisis of geen crisis, en Witte Biotechnologie is één van de ‘Emerging
Business Areas (EBA’s) waaraan ze werkt. En DSM gelooft in de technologie. Tot op de
laatste molecuul en de kleinste verbinding schetst Rob Kirschbaum hoe bijvoorbeeld
Butaandiol, Butyrolacton en Tetrahydrofuraan uit biomassa (via barnsteenzuur) gewonnen
worden. Stoffen die de kwaliteiten van de huidige generatie performance materials, ook met
biopol’s bereikbaar maken. Dat is innovatie. Open innovatie. Het ‘not-invented-heresyndrome’ heeft plaats gemaakt voor ‘proudly found elsewhere’. Zo is het budget voor
venturing – deelname in innovatieve bedrijven die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van
DSM´s toekomstige groeigebieden zoals de witte biotechnologie – meer dan verdriedubbeld.
Want vooruitgang is teamwork, zo heet het. En dat geldt ook voor de ontwikkeling van
biopol’s. Met partner Roquette bijvoorbeeld, een Frans bedrijf dat zetmeel en
zetmeelderivaten produceert. Een gezamenlijke demonstratie fabriek voor biologisch
geproduceerd barnsteenzuur wordt eind 2009 geopend. Maar een doorbraak is ook de
ontwikkeling van een zeer speciaal type Polymelkzuur bij een Japanse partner. Met deze
Polymelkzuur kunnen Engineering Plastics achtige eigenschappen worden behaald waardoor
toepassingen in de Automotive- en Electro & Electronics sector binnen bereik komen.
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Geloof
En zo zijn er meer voorbeelden. De ontwikkeling en het winstgevend vermarkten van biopol’s
komt binnen bereik. In zicht. In de ontwikkeling van ‘een mes dat aan twee kanten snijdt’;
winstgevende business én maatschappelijke vooruitgang. We worden slimmer met z’n allen.
Geld verdienen alleen, is niet meer genoeg. People, Planet, Profit. “Misschien wel in die
volgorde”, zegt Rob Kirschbaum. “Innovatie is een kwestie van geloven”, wil hij nog kwijt in
een kort maar enthousiast gesprekje na de bijeenkomst. “... een kwestie van het geloof in je
mogelijkheden en kwaliteiten... om iets te creëren dat nog niet bestaat. Dat nog niet kan. Voor
een betere wereld. En wij hebben dat geloof, dat vertrouwen, die passie en dat
doorzettingsvermogen. Ook als het even tegenzit. DSM kan echt een verschil maken. En dat
kan een mens behoorlijk drijven...”. Onze wereld wordt gezonder. Gedreven door een beetje
geloof, grote ambities en heel veel vernieuwende wetenschap.
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