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plant van de Brightlands Cheme
lot  Campus,  die  hem  heeft  ge
bouwd en gefinancierd.

Ambities
Dannie van Osch, Chief Business
Officer  van  Vertoro:  „Zover  we
weten zijn we de eerste startende
onderneming die binnen drie jaar
in een pilot plant zit.”  
De ambities zijn groot. Jaarlijks is
er in potentie 20 miljard ton ligni
ne beschikbaar, terwijl zo’n 5 mil
jard  ton  aardolie  wordt  opge
pompt. Er is dus in theorie vier 
keer zoveel  lignine voorhanden,
meer dan genoeg om een groene
revolutie te beginnen”, zegt Van 
Osch.  „We  willen  het  grootste
duurzame oliebedrijf ter wereld 
worden.  Daar  hebben  we  mis
schien 10 tot 20 jaar voor nodig.
Het zou fantastisch zijn als we 20
tot 40 procent van die vijf miljard
ton  aardolie  kunnen  vervangen 
met onze duurzame lignine olie.”

paaien. Het lukt inmiddels om in 
een  laboratoriumopstelling  van
lignine – of zelfs direct van hout –
een bioolie  te maken, die altijd
van dezelfde kwaliteit is. Maar nu
moet  Vertoro  nog  bewijzen  dat
het  ook  op  grotere  schaal  kan. 
Het  is de bedoeling dat de pilot
plant per dag een vat van 160 liter
olie gaat produceren. 
Dat gebeurt  in een minifabriek
van Chemelot InSciTe. Dat ken
nisinstituut faciliteert onderzoek
naar nieuwe chemische bouwste
nen uit biomassa, als vervanger
van fossiele olie. InSciTe stelt de 
benodigde  laboratoria  en  een
veelzijdige  pilot  plant  beschik
baar, niet alleen aan startende on
dernemers,  maar  ook  aan  mid
delgrote en grote chemiebedrij
ven.  De  minifabriek  is  recent
speciaal voor de toepassing van
Vertoro  uitgebreid  met  nieuwe 
installaties, zegt directeur Emiel 
Staring.  InSciTe  huurt  de  pilot 

Eindhoven  bedacht  promoven
dus Panos Kouris een paar jaar
geleden een procedé om van ligni
ne een biologische olie te maken.
Die bioolie kan bijvoorbeeld die
nen als groene grondstof voor de
chemische  industrie  of  als  ver
vanger  voor  bunkerolie  waarop 
schepen varen. Maar er zijn ook 
andere  toepassingen  mogelijk, 
zoals  kunststof  kozijnen,  fenol
harsen waar je biljartballen van 
kan maken, of schuim voor auto
stoelen.  Het  materiaal  be
schermt ook nog eens tegen scha
delijke uvstraling. 

Homogeen
Panos Kouris en zijn begeleider
Michael  Boot  richtten  het  be
drijfje Vertoro op, een naam die 
zoiets  betekent  als  het  groene 
goud. Een paar jaar hebben ze no
dig gehad om de techniek te ver
fijnen,  toepassingsmogelijkhe
den te zoeken en investeerders te

A ls  alles  volgens  plan
verloopt,  wordt  deze
zomer  in  een  speciaal
voor dat doel uitgebrei

de proeffabriek dagelijks een vat
biologische  olie  geproduceerd. 
Die olie wordt gemaakt van ligni
ne. Dat is een stof die in alle plan
ten  en  bomen  zit,  en  ze  stevig
maakt. 
Lignine  blijft  als  restmateriaal
achter  in  de  houtverwerkende 
papierindustrie, maar het is ook 
een restproduct als landbouwaf
val wordt gebruikt voor de pro
ductie van bioethanol. Het spul 
is  dus volop beschikbaar en kost 
geen drol, maar het is wel lastig in
te zamelen. Jaarlijks is er in po
tentie vier keer meer lignine be
schikbaar dan er aardolie uit de 
grond wordt gehaald. 
Op de Technische Universiteit in
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Het startende bedrijfje Vertoro gaat vanaf maandag dagelijks uit biomassa een vat olie 
maken. Dat gebeurt in een vernieuwde proeffabriek op de Brightlands Chemelot Campus. 
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Dannie van Osch: „We willen het grootste duurzame oliebedrijf ter wereld worden.”   FOTO JONATHAN VOS

Chemiebedrijf  Bayer  heeft  een
schikking getroffen met Amerika
nen die claimen door gebruik van
onkruidbestrijder Roundup kanker
te  hebben  gekregen.  Het  gaat  om
een totaalpakket van 9,1 tot 9,8 mil
jard  euro.  8,5  miljard  euro  is  be
doeld voor het schikken van claims
van huidige slachtoffers. De rest is 
voor toekomstige zaken. 
Volgens  de  slachtoffers  veroor
zaakt glyfosaat, de werkzame stof in
Roundup, nonhodgkinlymfoom.
De  totstandkoming  van  de  schik
king, die circa 95.000 gevallen om
vat, was erg complex omdat een af
zonderlijk  akkoord  moest  worden 
bereikt met 25 advocatenkantoren. 
Bayer staat nog voor de opgave om 
met 25.000 andere klagers tot een 
schikking  te  komen.  Bayer  bena
drukt  dat  de  schikking  niet  bete
kent dat het bedrijf schuld bekend. 
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kijken naar wat de kansen op le
vensvatbaarheid  op  de  langere
termijn van Wirecard zijn, voor
dat wordt gevraagd om aflossing 
van  de  lening.  Daarbij  worden
documenten  onderzocht  en 
wordt overlegd met aandeelhou
ders  zoals  Visa  en  Mastercard. 
Tot  de  schuldeisers  van  Wire
card zouden volgens Bloomberg 
onder meer Commerzbank, ING 
en ABN AMRO behoren.
Wirecard ligt al maanden onder
vuur  vanwege  mogelijke  fraude 

en maakte eind vorige week be
kend dat er een kleine 2 miljard
euro kwijt was. Deze week stelde
het bedrijf dat dit geld mogelijk 
nooit  heeft  bestaan  en  trok  het 
zijn financiële publicaties van de 
afgelopen jaren in. 
Topman Markus Braun werd ge
arresteerd.  Inmiddels  is  hij  op 
borgtocht vrijgekomen. Duitse fi
nanciële autoriteiten en openba
re  aanklagers  doen  onderzoek
naar de zaak.
Marktwaakhond BaFin verdenkt

Wirecard nu ook van marktmani
pulatie.  De  financiële  autoriteit
heeft een extra rapport over de 
betalingsdienstverlener naar de 
openbaar aanklager in München 
gestuurd. Er loopt daar al een on
derzoek naar Wirecard vanwege 
mogelijke fraude. 
BaFINpresident  Felix  Hufeld
noemde de fraudezaak bij Wire
card eerder al een „schande” en 
„de ernstigste situatie die ik ooit
heb  gezien  bij  een  bedrijf  in  de 
DAXindex”.

Dat  meldt  persbureau  Bloom
berg. De schuldeisers willen vol
gens ingewijden eerst eens goed 
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‘Wirecard krijgt uitstel van schuldeisers’

De vanwege omvangrijke 
boekhoudfraude noodlijdende 
Duitse betalingsdienstver
lener Wirecard krijgt even 
uitstel van schuldeisers bij 
het aflossen van een krediet
faciliteit van 1,75 miljard euro. 

De  noodlijdende  luchthaven  heeft
snel 6 miljoen euro nodig om door te
kunnen  gaan.  Van  de  gemeente
Weeze wordt een bijdrage van 7 ton,
daarover beslist de gemeenteraad 
vandaag.
Eind vorig jaar kreeg het vliegveld
al  2  miljoen  euro  toegeschoven, 
maar  vanwege  de  coronacrisis  is 
nog 6 miljoen euro extra nodig. Zon
der die bijdrage moet de deur in juli
of augustus op slot, aldus de lucht
havendirectie.  Airport Weeze ging 
vanwege het coronavirus in maart
dicht, maar sinds afgelopen zondag
vliegen Ryanair en Corendon weer 
vanaf de luchthaven.
Vorig jaar verwerkte Airport Wee
ze  1,3  miljoen  passagiers,  40  pro
cent was afkomstig uit Nederland. 
Directeur Ludger van Bebber ver
wacht  in  de  komende  jaren  weer 
zwarte cijfers te kunnen schrijven. 
Lange tijd zag het ernaar uit dat de 
regio de luchthaven niet te hulp zou
schieten. Alleen de CDU was zon
der meer voor steunverlening. Gis
teren  tijdens  de  regiovergadering
van de Kreis Kleve bleken echter  te
genstanders van steun niet aanwe
zig door ziekte. Een regioraadslid is
onlangs  overleden.  Daardoor  ont
stond er een meerderheid van CDU
en AfD voor de steun aan de vakan
tieluchthaven.  Volgens  de  CDU
biedt Airport Weeze werk aan meer
dan duizend mensen. 
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De regio Kleve betaalt ruim 
5,3 miljoen euro om Airport 
Weeze overeind te houden. Dat 
heeft een meerderheid van de 
regioraad gisteravond besloten. 


