CBBE

Q&A

‘WE WETEN PRE

JACK VAN SCHIJNDEL

Docent-onderzoeker, Biopolymeren
Onderzoeksgroep Avans Hogeschool

PROD

VRAAG&ANTWOORD

1. WELKE ONTWIKKELINGEN RONDOM
BIOPLASTICS BEN JE DE LAATSTE 5-10 JAAR
IN JE WERK TEGENKOMEN?
‘ Om eerlijk te zijn was ik tien jaar geleden

met heel andere dingen bezig. Mijn beeld van
de laatste vijf jaar is dat er nog veel wordt
geworsteld met het verschil tussen hernieuwbaar (uit biomassa gemaakt) plastic en bioafbreekbaar plastic. In afbreekbaar plastic
zijn productiebedrijven minder geïnteresseerd.
Gelukkig draait de publieke opinie hier wel
steeds meer naartoe, mede door problemen
als de "plastic soep".’

2. WAAR LIGGEN DE GROOTSTE UITDAGINGEN
VOOR BEDRIJVEN?
‘ Het obstakel voor bedrijven die willen over-

stappen naar hernieuwbaar bioplastic zal de
prijs zijn: in vergelijking met fossiel-gebaseerd
plastic is de investering groter. Ook is de onbekendheid met de voordelen van bioplastics een
obstakel. Daarom is het goed om aspecten
zoals "carbon footprint", afbreekbaarheid en
het zelfhelend effect van bioplastics in ons
HBO-curriculum te brengen.’

3. KUN JE EEN VOORBEELD NOEMEN VAN EEN
SUCCESVOLLE ONDERZOEKSOPDRACHT?
‘ In het Raak-Pro-Biopolymeren programma zijn
in drie jaar tijd meer dan 70 projecten uitgevoerd met mkb-bedrijven. Wij hebben
geïnvesteerd in onder andere een minispuitgietmachine, mini-extruder en
een mini-compounder: hierin zijn
geen kilogrammen granulaat
nodig, grammen zijn genoeg.
Dit heeft de realisering van idee
naar labschaal en daarna de
sprong naar productieschaal in
veel projecten mogelijk gemaakt.’
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Binnen Wageningen UR wordt op
grote schaal samengewerkt met
bedrijven. Dat helpt niet alleen
Harry Bitter
het bedrijf zelf vooruit, maar ook
de biobased economy in het algemeen.
Prof. Dr. Harry Bitter: ‘De kennis over de
eigenschappen van bijvoorbeeld bioplastics
wordt alleen maar groter.’

P

rof. dr. Harry Bitter is voorzitter van de leerstoelgroep Biobased Chemistry and Technology van Wageningen UR, waar op
verschillende manieren wordt samenwerkt met bedrijven. Bitter: ‘Er lopen binnen onze leerstoelgroep zowel grote consortia zoals
Be-Basic, als kleinschaligere onderzoeksprojecten waarbij AIO’s
(promovendi, red.) werken aan hun eigen onderzoeksvraag. Een voorbeeld is een onderzoek naar PolyHydroxyAlkanoaat (PHA) en PolyHydroxyButyraat (PHB) uit afvalwater. De onderzoeker kijkt hierbij heel
inhoudelijk naar specifieke condities van het materiaal, bijvoorbeeld
of PHB het beste op 80, 100 of 120 graden te verwerken is.’
Wageningen UR begeleidt bedrijven ook bij het analyseren en verbeteren van het ontwikkelingsproces. ‘Met Avebe bekijken we hoe we de
productieketen van zetmeel naar bioplastics kunnen optimaliseren.
Daar blijkt ergens in het midden een zwakke schakel in te zitten
(waar precies wil Bitter in verband met geheimhouding niet zeggen,
maar het heeft betrekking op de chemische conversie, red.). Op het
moment dat een bedrijf met zo’n vraag bij ons binnenkomt, gaan
onze modelleerders aan de slag om de gehele keten in kaart te brenKENNIS&INNOVATIE

RECIES HOE WE HET

ODUCTIEPROCES
KUNNEN STUREN’
gen en te kijken op welke plekken deze verbeterd kan worden. Door
in te zoomen op de zwakke plek en door samen te werken met de
mensen in het lab kunnen we het proces optimaliseren.’

PROCES KUNNEN STUREN

Bitter merkt dat de kennis over specifieke materialen, waaronder
bioplastics, de laatste jaren enorm is toegenomen. ‘Neem de koffiebeker van bioplastic die Corbion heeft ontwikkeld. Tien jaar geleden
viel die nog in elkaar zodra je er hete koffie in deed. Nu weten we
precies hoe we het materiaal en het productieproces zo kunnen sturen dat de beker wel hittestabiel is. Dankzij onderzoek met bedrijven
wordt de kennis over materiaaleigenschappen alleen maar groter.’
Een hobbel die nog wel genomen moet worden heeft te maken met
de kosten. Volgens Bitter is het ontwikkelen van bioplastics op dit
moment iets duurder dan traditionele plastics; enerzijds omdat er
extra stappen nodig zijn en anderzijds omdat de keten er nog niet
volledig op is ingericht. Bitter: ‘Uiteindelijk hangt het van de cultuur
in het bedrijf af of het wil investeren in onderzoek en ontwikkeling, of
kiest voor de zekerheid van gewone plastics. Wat voor bedrijven wel
een extra afweging kan zijn, is dat de materiaaleigenschappen van
bioplastics in sommige gevallen beter zijn dan traditionele plastics.
De PEF-fles van Avantium heeft bijvoorbeeld betere barrière-eigenschappen dan een fles van het normale PET.’

VERDER KIJKEN DAN EIGEN VAKGEBIED

Onderdeel van het vaste curriculum van (master)studenten van
Wageningen UR is het Academic Consultancy Training (ACT) programma. Een bedrijf met een concrete onderzoeksvraag kan hierbij
een beroep doen op studenten, die in acht weken en onder begeleiding van een ervaren onderzoeker het probleem in kaart brengen.
Linda van Os: ‘Voor het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) is
onderzoek gedaan naar reststromen van aardappelen. De studenten
bekeken hoe componenten in de reststromen geïsoleerd kunnen
KENNIS&INNOVATIE

De koffiebeker van PLA, ontwikkeld door Corbion

worden voor bijvoorbeeld bioplastics, op zo’n manier dat het ook
commercieel interessant is.’ In een onderzoeksgroep zitten studenten van verschillende opleidingen bij elkaar, zodat ze verder leren
kijken dan hun eigen vakgebied. Van Os: ‘Iemand van de opleiding
Plant Biotechnology kijkt natuurlijk heel anders naar de aardappel
dan een student Nutrition & Health.’

Neem met vragen over bioplastic, stages,
afstudeervakken en ACT-projecten contact op met
Brenda Israel of met onderwijsloket.

Brenda Israel Centre for Biobased Economy
brenda.israel@wur.nl
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