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BAC:

IDEE TOT
NULSERIE

Nog voor de zomer opent het vernieuwde
Biopolymeren Applicatie Centrum haar deuren
op de TechLog Campus in Breda. In het centrum
kunnen ondernemers hun (product)ideeën
tot wasdom brengen en experimenteren met
materialen. Thijs Rodenburg: ‘Oorspronkelijk
was het BAC vooral een doorgeefluik. Nu gaan
er echt dingen ontwikkeld worden.’

E

en jaar of tien geleden richtte Aaik Rodenburg in samenwerking met Syntens (nu Kamer van Koophandel) en Rewin de
stichting Biopolymeren Applicatie Centrum op, met het doel
om de verkoop van bioplastics te bevorderen. Het BAC had geen
fysieke locatie maar wel een virtuele omgeving waar ondernemers
terecht konden met hun vragen over bioplastics. Thijs Rodenburg,
tegenwoordig directeur van Rodenburg Biopolymers: ‘Mensen konden het BAC een email sturen met hun vraag of verzoek, waarna ze
door ons werden doorgeleid naar een producent of het meest
geschikte materiaal. Het BAC was eigenlijk meer een doorgeefluik
dan een plek waar producten van bioplastic worden ontwikkeld. Dat
laatste gaat nu wel gebeuren.’
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MENUKAART VAN MOGELIJKHEDEN

In samenwerking met het Centre of Expertise Biobased Economy en de
gemeenten Oosterhout en Breda werd het BAC getransformeerd tot
een fysiek centrum waar ondernemers niet alleen kun kennis over bioplastics kunnen bijspijkeren, maar ook zelf aan de slag kunnen gaan. In
de werkplaats van het BAC staan onder meer een spuitgietmachine,
3D-printers en diverse test- en meetapparatuur. Om te experimenteren
met materialen is een breed assortiment aan granulaten en filamenten
aanwezig. Maurice van Londen, projectleider van het Centre of Expertise Biobased Economy, benadrukt dat het BAC echt is bedoeld als
experimenteerruimte. ‘Grootschalige productie zal hier niet plaatsvinden. In plaats daarvan gaan ondernemers van idee naar materiaalonderzoek, om vervolgens een nulserie van het product te ontwikkelen.
Hiermee kunnen ze onderzoeken of het product aanslaat op de markt
en of het ontwikkelde prototype werkt.’ Hoewel de precieze route voor
elke ondernemer anders is, verwacht Rodenburg na verloop van tijd
wel een duidelijke lijn aan te kunnen geven die ondernemers kunnen
volgen. ‘Uiteindelijk moet er een soort menukaart van mogelijkheden
komen. Voor de ondernemer is dan direct duidelijk welke stappen genomen moeten worden en hoeveel tijd het proces in beslag neemt.’
KENNIS&INNOVATIE

CBBE COLUMN

KANSRIJKE EN RENDABELE
BEDRIJVIGHEID?
Het is druk op de catwalk van biobased. De
zoektocht naar (en etalering van) innovatieve toepassingen is in volle gang. Knappe
koppen richten zich (terecht) op raffinagekansen om de op olie-gebaseerde plastics
te vervangen door bio-logischer materiaal.
De technische kant van de transitie is in dit
model oplosbaar, echter, de sociaaleconomische kant van een waardevol businessmodel
is minstens zo belangrijk. Welke klant willen
we eigenlijk bereiken met die plastics en wil
die er ook voor betalen? Wat is de meerwaarde van de propositie? Welke partijen
kunnen samenwerken en hoe
committeren we die?

HET HELE PROCES GEDEKT

Als het aan Rodenburg en Van Londen ligt, zullen de eerste producten binnen enkele weken al uit de machine rollen. Als producent van
granulaten zal Rodenburg Biopolymers regelmatig in het centrum
aanwezig zijn om bedrijven te adviseren over de meest geschikte
grondstof. Ook experts op het gebied van design en marketing worden aangetrokken om zo het hele productieproces af te kunnen dekken. Overigens behoren niet alleen bedrijven, maar ook studenten,
scholieren en particulieren tot de doelgroep. Nieuwsgierige bezoekers kunnen verschillende producten van bioplastic uit het BAC, denk
aan een ijskrabber of speelgoedpoppetje, bekijken in de expositieruimte. Daarnaast hoopt Rodenburg dat 3D-werkplaats FabLab zal
aansluiten, zodat ook particulieren een product kunnen ontwikkelen.
Studenten kunnen binnen het BAC bedrijven ondersteunen door bijvoorbeeld onderzoek te doen naar materiaalsamenstelling en marktkansen of het ontwerpen van matrijzen.
Maurice van Londen Centre of Expertise Biobased Economy
m.vanlonden@avans.nl
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Allemaal vragen die een
eureka lab-moment kan doen
verbleken wanneer het niet
onderzocht wordt. Twijfels over
geld verdienen en onzekerheden over beschikbaarheid van
grondstoffen kunnen kansrijke
innovaties aardig frustreren, vertragen en
dwarszitten. Die knelpunten brengen we bij
Inholland in Delft in kaart. In mijn onderzoeksdomein, dat wordt ondersteund door o.a.
CBBE, Bio Base Westland, Greenport Venlo
als ook de innovatiefondsen van Rabobank
Westland en Zuid-Holland Midden, kijken we
naar de cross-sectorale samenwerkingen in
deze ontwikkelingen, denk aan composietgebruik in straatmeubilair en brommers, verpakkingen van en voor tomaten, telen op
inhoudsstoffen, et cetera.
De technische hoogstandjes moeten daadwerkelijk het lab ontstijgen en de markt op. Soms
met een pakkend verhaal en soms met stevig
marktonderzoek. Pas dan zijn we als klein
landje echt slim bezig met kansen verzilveren.

Alex van der Zwart,
Onderzoeker en docent opleiding Tuinbouw
en Agribusiness CBBE, Hogeschool Inholland Delft
domein Agri, Food en Life Sciences
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