Rodenburg Biopolymers:

Duurzaam vordert langzaam
Van het woord ‘bioplastics’ krijgen zowel politicus,
ondernemer als milieuactivist een dromerige blik in de ogen.
De toepassing vermindert de afhankelijkheid van olie, levert
een positieve bijdrage aan de biobased economy en aan
de gewenste duurzaamheid. Het zijn deze conclusies die
beleidsmakers juichend aanzetten tot onvoorwaardelijke
steun aan de productie van bioplastics. Lijkt logisch maar is
helaas niet waar. “Het gaat langzaam, heel langzaam,” legt
Aaik Rodenburg uit.
Aaik Rodenburg.

M

et 15 man produceert Rodenburg Biopolymers de granulaten voor een op basis van zetmeel en plantaardige
additieven ontwikkeld bioplastic, dat onder de naam
Solanyl furore moet gaan maken. Dat kwam zo. Familiebedrijf
Rodenburg collecteerde reststromen van de landbouw en de voedselverwerkende industrie om veevoeders te produceren en te leveren.
Avontuurlijke Aaik Rodenburg zocht naar verrassende, meer innovatieve toepassingen. Eén daarvan werd de productie van een basis
voor boorspoelingen. Daarop voortbordurend kwam de productie van
biopolymers uit zetmeel boven drijven. Zetmeel is ruim voorhanden
in het vocht dat vrijkomt bij het snijden van aardappels. En daar is
in de aardappelverwerkende industrie, grootschalig en voortvarend
actief in Nederland, geen gebrek aan. Vooral als er chips worden
gesneden, komt er een groot volume aan snijvocht vrij. Rodenburg
zet die reststroom om in een bioplastic met grote voordelen. Mooi en
stevig plastic, dat volledig biologisch afbreekbaar is. Stop het in de
grond en een drietal jaren later is het zonder een spoor van verontreiniging verdwenen. Composteren vergt twaalf weken, vergisten zes
weken. Verbranden gaat ultrasnel, finaal en zonder enige uitstoot.
Een ideaal soort plastic voor de toepassing in verpakkingen voor
voedsel en daar waar het gebruik van reguliere plastic producten de
bodem zou kunnen verontreinigen. Je zou zeggen dat deze duurzame
innovatie algemeen wordt gesteund en gestimuleerd.

CO2-neutraal verwerken
“De voedingsindustrie,” stelt Aaik Rodenburg vast, “kan bijvoorbeeld
met verpakkingen op basis van dit plastic voordeel behalen. De
kwaliteit doet niet onder voor traditioneel plastic. Het biedt dezelfde
garanties op optimaal hygiënische omstandigheden en houdbaarheid. Vervolgens kun je daar de nodige pluspunten bij optellen.
Een voorbeeld: producten die over datum zijn en moeten worden
geruimd, hoef je niet meer uit te pakken om product en verpakking
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gescheiden te kunnen verwerken. Met een verpakking van bio-plastic
is het verpakte product schoon en CO2-neutraal te vernietigen. Extra
voordelig: uitpakken en scheiden is niet nodig. Maar onbekend maakt
onbemind en men kijkt de kat uit de boom. Het bioplastic is een
percentage duurder en dat zet de rem op een grootschalige introductie. De hele keten moet het uiteindelijke voordeel, dat pas aan het
einde van de rit kan worden berekend, gaan waarderen en vervolgens
de marketing erop aanpassen. Maar nu consumentenorganisaties het
gebruik toejuichen, moet je de verpakking van bioplastic breeduit
promoten, als unique selling point. Duidelijk naar voren brengen in
de reclameboodschap en groot vermelden op de verpakking zelf.”
Eind 2010 hoopt Rodenburg samen met TNO de internationale
food approval rond te krijgen om multinationals en grote
supermarktketens over de streep te trekken. Voorlopig produceert de
fabriek in Oosterhout op de grote machine nog altijd de basis voor de
Duurzaam plastic bestaat.

boorspoelingen. De kleine unit wordt ingezet om een beperkt aantal
afnemers van de granulaten voor de bioplastic producten te voorzien.
Dat moet veranderen, want de markt voor de boorspoelingen vloeit
langzaamaan weg naar Azië en andere opkomende markten. Een
kwestie van groeiende wil en toenemend inzicht om productie
van Europa over te nemen, aangewakkerd door lagere lonen. Een
ontwikkeling die we over de gehele linie gelaten over ons heen
laten komen, soms ondersteund door ondernemers en overheid die
beweren dat het nu eenmaal zo ‘moet gaan’.
Voorbeeldfunctie overheid
Je zou zeggen dat de overheid, op basis van het beleid ten aanzien
van duurzaamheid, voor honderd procent achter de verdere ontwikkeling en introductie van het innovatieve bioplastic staat. “Ja en
nee,” moet Aaik Rodenburg met enige tegenzin bekennen. “Het is
een Nederlandse vinding, die ons een voorsprong geeft op andere
landen. Het nieuwe product ligt geheel in lijn met het zo intensief
gepromote beleid van duurzaamheid en innovatie. En inderdaad, ik
heb gebruik kunnen maken van enkele programma’s om het bioplastic te helpen ontwikkelen. Onderzoek is onder andere met hulp van
LNV en SenterNovem uitgevoerd. Dat leidde tot een positief resultaat.
De overheid droeg een steentje bij aan het opzetten van de nieuwe
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De Waterboxx
Zoals vaak met innovatieve producten maken de specifieke
voordelen van het Solanyl een bijzondere toepassing mogelijk:
bebossing van woestijnen en andere gortdroge gebieden. Pieter
Hoff, een voormalig leliekweker ontwikkelde de Waterboxx. Dit
systeem biedt een boomzaadje de gelegenheid onder de meest
droge omstandigheden toch wortel te schieten. Aan de basis
staat een doordacht gevormde bak van Rodenburg’s bioplastic.
Het deksel loopt naar het midden taps toe. Het vocht uit de
overdag zo warme lucht condenseert ’s nachts op het deksel,

Technologie en
kennis worden de
exportproducten

’

fabriek. Maar bij de inkoop van eigen producten worden de inkopers van de overheid niet aangezet om de factor duurzaam bij hun
overwegingen te laten overheersen. Dan is het plotseling te duur. De
overheid eist bovenal de prijsbewuste aanpak. Uiteindelijk krijgt het
‘vuile’ maar laagst geprijsde plastic voorrang. Het absolute tegendeel
van duurzaam en zo gaan we feitelijk tegen het gewenste beleid in.
Terwijl een royale acceptatie van overheidszijde juist de introductie
van duurzame producten in de breedte kan bespoedigen. Dat zou een
positief signaal aan de hele markt geven om ook op de verantwoorde
bioplastics over te stappen. Je dient als overheid het goede voorbeeld
te geven en toch doe je het tegenovergestelde. Dat kan ik niet goed
volgen.”
Export van productie
Toch blijft Aaik Rodenburg alle vertrouwen in zijn baanbrekende
product houden. “Jazeker, we gaan het winnen, want dit plastic
ontstijgt op vele punten het plastic uit de olieproductie. De markt
weet waar we mee bezig zijn en begint voorzichtig te reageren. We
exporteren naar Spanje en leveren aan een producent die blaasmondjes voor alcoholtesters maakt. Ziekenhuizen in Europa tonen steeds
meer belangstelling voor de toepassing in de bakjes waarin allerlei
lichaamsstoffen worden afgevoerd. Die kunnen nu compleet worden
vergist, zoals het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft in praktijk

stroomt naar het midden en vormt een voorraad in het reservoir
binnen in de bak. Van daaruit wordt het water met behulp
van een katoenen draad geleidelijk naar het zaadje gevoerd.
Dat krijgt nu wel de kans om te ontkiemen en tot boompje
uit te groeien. De dikker wordende stam en de vertakkende
wortels breken de bak en de aarde neemt de restanten van
het bioplastic in de loop der tijd weer op. Niemand hoeft
zich zorgen te maken over het opruimen van de bakken. Zet
duizenden van die Waterboxxen met geschikte boomzaadjes in
de woestijn en over enkele jaren neemt het uitgroeiende bos
de natuurlijke vochtcirculatie over. Een prachtige innovatie, die
mede dankzij de eigenschappen van Rodenburg’s Solanyl een
bijdrage kan leveren aan de ontginning van de woestijn of van
andere ontboste, droge gebieden.

brengt. Vele malen voordeliger en schoner. Die hoogwaardige en innovatief ingestelde sector herkent de pluspunten al langer.”
De aanstaande uitbreiding van de export gaat gepaard met partnerships, licenties en de bouw van een fabriek in Brazilië. Technologie en
kennis worden exportproducten en een tweede productielijn wordt
in Zuid-Amerika gerealiseerd om die markt te bedienen. “Local for
local,” legt Aaik Rodenburg uit, “Daar gaan we in een maatschappelijk verantwoord ondernemende wereld naar toe. Beperken van de
transportkilometers en de CO2-uitstoot, regionale productie en werkgelegenheid en het benutten van de ruimschoots aanwezige lokale
reststromen vormen tezamen de aanleiding om in die richting uit te
breiden. Met overigens nog een ander voordeel: Brazilië is van oudsher vooruitstrevend met duurzame productie en innovatie. Een beleid
waar we best een voorbeeld aan zouden kunnen nemen.”
Frits H. Emmerik
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