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SENNE STARCK
BRUSSEL I  Op het eerste gezicht

lijkt het een bizar idee, maar hout
kan aardolie vervangen als grond
stof  van de  chemische  industrie.
‘De  haven  van  Antwerpen  ver
werkt elk jaar zo’n vijftig miljoen
ton  ruwe  olie’,  zegt  Bart  Muys,
hoogleraar  bosbeheer  aan  de
KU  Leuven  en  coördinator  van
een  nieuw  onderzoeksproject
naar  de  haalbaarheid  van  een
houtgebaseerde economie  in Eu
ropa. ‘Het overgrote deel daarvan
wordt  brandstof,  maar  ongeveer
zes procent gaat naar de petroche
mie, die er allerhande kunststof
fen mee maakt, van plastic korrels
over  tandpasta en  lippenstift  tot
farmaceutische moleculen.’

Zes  procent,  dat  is  nog  altijd
een drie miljoen ton olie. Toch ge
looft  de  Leuvense  bosexpert  dat
de  honger  van  de  chemische  in
dustrie  naar  basisgrondstoffen
grotendeels  kan  worden  gestild
met  hout.  Dit  zou  zelfs  opgaan
voor de volledige Europese petro
chemie,  met  hout  afkomstig  van
duurzaam beheerde bossen in Eu
ropa, denkt Muys. 

Rijker palet
Net als in de petrochemie staat

ook in de houtgebaseerde chemie
(xylochemie) een raffinaderij cen
traal – al heeft die het voorvoegsel
‘bio’ meegekregen. ‘In zo’n bioraf
finaderij  worden  de  hoofdbe
standdelen van hout (ruwweg ze
ventig procent cellulose en dertig
procent  lignine,  red.)  van  elkaar
gescheiden, waarna ze apart wor
den verwerkt’, zegt Karolien Van
broekhoven,  die  bij  de  Vlaamse
Instelling voor Wetenschappelijk
Onderzoek (Vito) de scheiding en
verwerking  van  biogebaseerde
grondstoffen coördineert. 

Bij Vito ligt de focus op de ligni
nefractie.  Vanbroekhoven:  ‘Van
de ligninevezels maken we uitein
delijk  biogebaseerde  aromaten.’
Deze hebben dezelfde eigenschap
pen – bijvoorbeeld een antioxide
rende  of  vlamvertragende  wer
king – als de aromaten uit aard
olie.  ‘Daar komt nog bij dat bio
aromaten ook volstrekt nieuwe ei
genschappen kunnen hebben. De
levende  natuur  biedt  een  rijker
palet aan moleculaire structuren
dan minerale bronnen zoals aard
olie,  precies  door  de  alomtegen
woordigheid van zuurstof. Bioaro
maten  openen  zo  de  deur  naar
nieuwe  toepassingen  in  de  che
mie.’  Als  streefdatum  voor  een
commercieel  rijpe  bioaromaten
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Hout als chemisch fabriekje 
chemie wordt 2025 genoemd.

De  vraag  is  of  de  petrochemi
sche industrie (goedkope) aardolie
wil  inruilen  voor  een  andere
grondstof.  ‘De  olieprijs  is  nu  erg
laag, maar ook volatiel’, zegt Bert
Bouwman,  manager  duurzame
chemie  bij  Vito.  ‘Bovendien  zijn
ook de prijzen van houtafval tegen
woordig erg laag. Voor minder dan
honderd euro heb je al een ton.’ De
ambitie van Vito is op middellange
termijn  een  demonstratiefabriek
te (helpen) bouwen waarbij ligni
ne uit hout en houtafval wordt om
gezet in bioaromaten. 

In de lift
Bos is er tegenwoordig in over

vloed  in  Europa.  Terwijl  bossen
vooral negatief in het nieuws ko
men – het bedreigde oerbos  van
Bielowieza in Polen, de vele bos
branden  –  laten  de  statistieken
een ander beeld zien.  ‘De  laatste
jaren is in Europa enorm veel bos
bijgekomen, vooral op marginale
landbouwgronden  die  niet  meer
worden  bewerkt.  In  Frankrijk
komt  zo  elk  jaar  spontaan  hon
derdduizend hectare bos bij’, zegt
Muys.

Bomen zijn alternatieve grondstof voor raffinaderij

‘De laatste jaren is 
in Europa veel bos 
bijgekomen, vooral 
op marginale 
landbouwgronden 
die niet meer 
worden bewerkt’
BART MUYS  
Hoogleraar bosbeheer (KU Leuven)

In het Meerdaalbos bij Leuven staan prachtige dikke bomen,         maar er wordt ook gekapt.    ©  Gert  Verbelen

Terwijl  in Azië en het Mid
denOosten de ene na de 
andere wolkenkrabber ver
rijst, zijn de  ‘oude’  industrie
landen het toneel van een 
andere race to the sky. Zo 
wordt dit  jaar  in Wenen de 
HoHo Wien opgeleverd, een 
woontoren van 24 verdie
pingen die voor driekwart 
uit hout is opgetrokken. 
Het huidige record staat op 
een gebouw in het Noorse 
Bergen, een woonblok van 
14 verdiepingen dat volledig 
uit hout bestaat. Ook  in 
Australië, Canada, Neder
land en het Verenigd Ko
ninkrijk staan houten reuzen 
in de steigers. 
Die kleine revolutie  in de 
bouw is een gevolg van de 
ontwikkeling van zoge
naamd engineered wood, 
een moderne variant van 
multiplex die kan wedijveren 
met beton en staal.  (ses)

Houten reuzen Maar ook de houtdichtheid in
de bestaande bossen is de voorbije
decennia sterk gestegen, omdat er
minder wordt gekapt dan er bij
groeit. ‘Er is zeker ruimte voor in
tensievere bosbouw, ook bij ons.’
Volgens Muys hoeven we dat nau
welijks te merken. Hij noemt het
Meerdaalbos bij Leuven als voor
beeld  van  verantwoord  bosbe
heer, waar je dat door de natuur
pracht niet meteen zou verwach
ten.  ‘Je  vindt  er  prachtige  dikke
bomen, maar er wordt ook gekapt.
Nu gaat het hout uit dit soort bos
sen vooral naar zagerijen, produ
centen van plaatmaterialen en de
papier  en  pulpindustrie.  In  de
toekomst kunnen we wellicht het
laagwaardige hout naar de bioraf
finaderij sturen.’

‘Kaphout  uit  goed  beheerde
bossen kan best’, zegt ook Mathias
Bienstman,  beleidscoördinator
van  Bond  Beter  Leefmilieu.  ‘Al
blijft de vraag wat er gebeurt als
de vraag naar hout explodeert ter
wijl het aanbod beperkt blijft. Een
circulair model, waarbij het bio
gebaseerde  afval  wordt  herge
bruikt, dringt zich op.’
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ANTWERPEN  I   Bijna  drie  miljoen
foto’s van kinderen staan er op een
Russische  website  die  maandelijks
door  meer  dan  zeventien  miljoen
mensen wordt bekeken. Op de home
page verschijnen mooie beelden van
steden en natuurgebieden. Maar wie
verder klikt, merkt al snel dat pedo
fielen  er  al  enkele  jaren  op  grote
schaal gestolen  foto’s van Facebook
en Instagram uitwisselen.

Het volstaat om de zoekterm ‘Bel
gium’ of ‘Belgian’ in te geven, en met
een verschijnen vakantiekiekjes van
Belgische  kinderen  en  jonge  vrou
wen. Onder de foto’s plaatsen gebrui
kers van de website uit verschillende
landen schunnige commentaren.

‘De  meeste  kinderfoto’s  zijn  on
schuldig. Vaak zijn het vakantiefoto’s
van  kinderen  op  het  strand,  in  de
speeltuin  of  bij  het  zwembad,  die

Politie en Child Focus doen onderzoek naar Russische website

Pedofielen delen vakantiefoto’s 
van Belgische kinderen
Op een Russische fotosite 
wisselen pedofielen massaal 
gestolen kinderfoto’s van 
Facebook en Instagram uit. 
Ook Belgische kinderen zijn er 
het slachtoffer van. 

door ouders of de kinderen zelf on
line zijn gezet’, zegt de Nederlandse
ITbeveiligingsexpert  Sijmen  Ruw
hof. ‘In de praktijk is dit gewoon een
dekmantel voor pedofielen die op de
ze site komen om kinderporno uit te
wisselen.’ Volgens Ruwhof zijn er op
de website veel albums die alleen met
een wachtwoord voor pedofielen toe
gankelijk zijn. ‘Daar gaat het om kin
derpornografisch materiaal.’ 

‘We kennen deze website  en  tre
den er al langer tegen op’, zegt Yves
Goethals, sectiechef kindermisbruik
bij de federale politie. ‘Vorig jaar heb
ben we in dit verband nog arrestaties
gedaan. In het begin was deze web
site vooral een plaats waar beeldma
teriaal  werd  uitgewisseld.  Maar  nu
wordt  de  site  meer  en  meer  een
plaats waar pedofielen eerste contac
ten leggen.’

Ook Child Focus is een onderzoek
gestart.  ‘Het  is  hoogst  verwerpelijk
dat die  foto’s misbruikt worden om
bij bepaalde mensen lust en machts
gevoelens  los te maken.’ Mensen en
verenigingen  wordt  aangeraden
voorzichtig te zijn met welke beelden
ze op sociale media zetten. (mkm)

‘Vaak zijn het 
foto’s van 
kinderen op 
het strand, in 
de speeltuin 
of bij het 
zwembad’
SIJMEN RUWHOF 
ITbeveiligingsexpert 
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