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Innovatie cycli



• Stop met het gebruik van fossiele bronnen 
als energiebron

• Stop met het gebruik van fossiele bronnen 
als koolstofbron

Om verdere klimaatverandering tegen 
te gaan



Oplossingen om de koolstofcyclus van 
producten te sluiten

Blijkt uit vele onderzoeken: bijv. Mey et al. (2021) 
Science

o Recycling is nooit perfect
o Meer producten nodig (toename 

bevolking en levensstandaard)
o Uitdaging intensivering landbouw 

(biodiversiteit/concurrentie om 
voedsel)

De koolstofcyclus sluiten: de wereld heeft CCU 
nodig

Carbon capture 
and utilization





• Nieuwe katalysatoren

• bijv. die CO2-stromen met onzuiverheden aankan

• Nieuwe reactoren

• bijv. voor electrochemie

• Nieuwe energie-efficiente processen

• bijv. door geïntegreerde opname en conversie van CO2

• Nieuwe waardeketens

• van CO2-uitstoter, converters tot product makers, …

CCU: Wat is er nodig?

“CCU 
technology”

“CCU 
technologie”



Vanuit Nederland!

Waarom Nederland?

o Uitstekende bio/chemische universiteit faculteiten

o Sterke chemische industrie die wil transformeren en investeren

o Aanzienlijke hoeveelheden groene stroom (althans voor demonstratie-

installaties)

o Een sterke cultuur van samenwerken

CCU technologie: Waarvandaan?



Doel van FutureCarbonNL



Doel van FutureCarbonNL
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Aansluiting met andere NGF programma’s



Belangrijke aspecten van FutureCarbonNL

FutureCarbonNL voorstel ingediend door Ministerie van Economische Zaken

Na toekenning worden calls voor projectvoorstellen gelanceerd door RVO en NWO

Alle geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen!

De competitieve aanpak maximaliseert de maatschappelijke waarde!

** Details currently being worked out with RVO/NWO



Wat gaan we doen?
Een 10-jarig programma om een   toonaangevende carbontech sector op te zetten die CCU-
technologie ontwikkelt

We
ONTWIKKELEN

Generatie-3 technologie

We
PILOT / OPSCHALEN

Generatie-2 technologie

We
DEMONSTREREN

Generatie-1 technologie

We zullen randvoorwaarden ontwikkelen om dit mogelijk te maken (human capital agenda, technologiebenchmarking, 
systeemanalyse, techno-economische evaluaties, ondersteuning van beleidsontwikkeling, …)



Generatie-1 technologie: Demonstratie
Belangrijkste uitdagingen

- Samenwerking tussen sectoren

- Raakvlakken beheren en uitlijnen

- Financiën

Wat gaan we doen?

- Demonstreer 5 nieuwe waardeketens
op demo-schaal (kt/a) met 
verschillende grondstoffen, 
conversietechnologieën, producten, 
in verschillende clusters.

Voorbeelden



De FutureCarbonNL waardeketens



Belangrijkste uitdagingen

- Ontwikkelen en testen van nieuwe concepten

- Technische uitdagingen demoprojecten

- Valley of Death overbruggen

Generation-2 technologie: Pilots & opschaling

Wat gaan we doen?

- Gezamenlijke meerjarige programma's

- Kleine en grote R&D projecten

- Proefprojecten en start-up ondersteuning

- Fieldlab-faciliteiten

Gas fermentation process 
using CO2 and H2

Voorbeelden



Generatie-3 technologie: Ontwikkelen
Belangrijkste uitdagingen

- Disruptieve concepten (efficiëntie, 
robuustheid, etc.)

- In één stap van C1 naar Cx…

Wat gaan we doen?

- Blue-sky, fundamenteel onderzoek bij
lage TRL (gefinancierd door NWO)

- Single- en multi-onderzoeker projecten

- Op universities

Voorbeelden

Artificial photosynthesis    



Belangrijkste uitdagingen

Verwijder knelpunten om de

• duurzaamheid,

• businesscase,

• regelgevende levensvatbaarheid

van de processen van CCU-
technologieën te verzekeren

Ontwikkeling randvoorwaarden / fundamentele basis

Wat gaan we doen?

• technologische benchmarking

• Systeemanalyse en 
beslissingsondersteuning

• Techno-economische evaluaties

• Ondersteuning bij marktintroductie

• Ondersteuning bij beleidsontwikkeling









• www.futurecarbon.nl

Meer info



FutureCarbonNL: het opzetten van 
een toonaangevende CCU-
carbon tech sector in NL

met ontwikkeling en demonstratie 
in NL

om inzet van CCU-processen in 
het buitenland en in NL mogelijk te 
maken (waar dit zinvol is in termen 

van energiebeschikbaarheid, 
geostrategische onafhankelijkheid)

Spreek uw steun uit en breng uw 
potentiële projecten naar voren

Erik Verbrugge
Koninklijke VNCI

verbrugge@vnci.nl

Neem contact op


