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1. WAT IS HET KLAC?
‘ KLAC (KLeuren Applicatie Centrum), onderdeel

van de Biobased Deltainfrastructuur, richt zich op
applicatieontwikkeling van natuurlijke kleurstoffen.
Hoe gedragen deze zich in verschillende producten,
zoals textiel, kunststoffen, rubber of papier? Ook
belangrijk: wat zijn de gevolgen voor het productie
proces? Dat betekent dat het KLAC beschikt over
machines op lab en pilotschaal, waarmee we
kunnen testen. Mocht het niet werken, dan kunnen
we onze bevindingen terugkoppelen aan ons
lectoraat of andere onderzoeksinstellingen die
dan weer terug naar de tekentafel gaan.’

DE

VERFREUZEN TE LIJF MET

BIOBASED BINDMIDDEL

Hoe kun je als kleine verfproducent opboksen
tegen de Sigma’s en AkzoNobels? Het ‘wapen’ van
Van Wijhe uit Zwolle is de ontwikkeling van een
biobased bindmiddel. Samen met HAN BioCentre
onderzoekt het bedrijf wat de mogelijkheden zijn
van olie uit gist.

J

uist als klein bedrijf moet je investeren in dergelijke (biobased)
innovaties, is de overtuiging van Bram Fieten van Van Wijhe.
‘Dit is een goede route om toch uniek te zijn ten opzichte van de
grote reuzen in de verfsector. We zouden daarnaast graag een voor
trekkersrol vervullen voor andere mkbbedrijven. Uiteindelijk gaat
het om de bindmiddelen van de toekomst.’
Vlak voor de zomer ging onder leiding van HAN BioCentre het SIA
RAAK project van start waarbij olie wordt gemaakt uit gist. Richèle
Wind, projectmanager industriële microbiologie bij HAN BioCentre:

2. WAAROM IS HET KLAC OPGEZET?
‘ Simpel. Bedrijven zijn geïnteresseerd om hun

producten te vergroenen. Dat geldt niet alleen voor
materiaalgebruik, maar ook voor additieven en/of
pigmenten. Het probleem is alleen dat applicatie
centra op dit gebied zeer dun gezaaid zijn. We vullen
dus een gat in de markt en we zitten in Bergen op
Zoom (Green Chemistry Campus, red.) in een regio
die eeuwen geleden het hart van de natuurlijke
kleurstoffenbranche vormde. Onze ambitie is
om ook internationaal op de kaart te komen.’

3. WAT ZIJN DE VOORNAAMSTE UITDAGINGEN
OP APPLICATIEGEBIED?
‘ In het proces is het zuiveren een hele klus. Daar
naast is de stabiliteit een heikel punt. Fossiele
kleuren scoren bijvoorbeeld op gebied van
thermische stabiliteit, UVgevoeligheid
en kleurechtheid hoog. Natuurlijke
kleurstoffen hebben, deels door de
aanwezigheid van nietfunctionele
componenten, in meer of mindere
mate last van kleurverlies. Het is
overigens de vraag of het laatste ook
niet een asset kan zijn. Kijk naar vale,
leren jasjes die juist modieus zijn.’
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Gistcellen met daarin de olie (vergroting 1000x)

‘We hebben één giststam geselecteerd waarmee we de olie op maat
gaan maken voor toepassing in bijvoorbeeld verf, vloeren en asfalt.’
De olie die tijdens pilots is ontwikkeld, lijkt een beetje op zonne
bloemolie. Behalve dan qua prijs. Wind: ‘Die ligt nu nog een stuk
hoger, maar we willen meer in de buurt komen van de prijs van
zonnebloemolie. Dan kom je uit op 1 tot 2 euro per kilo.’

BIOBASED KLEURCONCENTRAAT

Zodra de prijs is verlaagd, kan de olie ook echt toegepast worden in
producten. Waar Van Wijhe de mogelijkheden voor bindmiddelen
onderzoekt, bekijkt Holland Colours binnen het project hoe de olie
gebruikt kan worden in kleurconcentraat voor plastics. Een van de
aspecten waar R&Dmanager Jules Roelofs op let, is de verdraag
zaamheid in plastic. Roelofs: ‘Voor gebruik in plastic is het belang
rijk dat de olie goed mengt met de andere componenten in een
kleurstofconcentraat en met het plastic. Anders krijg je bijvoor
beeld een witachtige waas in het plastic en dat wil je niet. We willen
de olie met verschillende soorten plastic testen: PET voor de fris
drankmarkt vraagt weer om heel andere kleurstofeigenschappen
dan bijvoorbeeld PVC voor constructiemateriaal.’ De olie uit gist
moet daarnaast wel iets extra’s bieden ten opzichte van gangbare
oliën, vindt Roelofs. ‘Het is een vervanging, maar is het ook een
verbetering? Zeker omdat op dit moment de prijs nog relatief hoog
ligt, moet het wel van betere kwaliteit zijn. Pas dan kun je klanten
een aantrekkelijk product bieden.’

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn voor
het gebruik van olie uit gist of het vervangen van
componenten door een biobased variant?
Neem contact op met Richèle Wind
HAN BioCentre
Studenten aan het werk in het HAN Biocentre

KENNIS&INNOVATIE

KENNIS&INNOVATIE

T (024) 353 19 00
E richele.wind@han.nl
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