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In het project Levende Kleuren onderzoekt Avans
Hogeschool samen met bedrijven kleurstoffen uit
planten die, net als in de natuur, na verloop
van tijd van kleur veranderen. Verf- en textielproducenten omarmen de mogelijkheden, maar
slaan deze producten ook aan op de markt?

E

en appel is nooit alleen maar geel, rood of groen. Tijdens het
groeiproces maar ook na oogsten verandert de kleur voort
durend. Hoe kun je die natuurlijke eigenschap ‘vangen’, zodat
het toe te passen is in bijvoorbeeld verf en textiel? Dat onderzoch
ten Avans Hogeschool, Rubia Natural Colours en meer dan 30
andere bedrijven de afgelopen 2 jaar in het SIARAAK project
Levende Kleuren.
Jappe de Best, projectleider vanuit Avans: ‘In het lab van Avans
bootsten we in 2 weken de weersomstandigheden van 2 jaar na. In
2 jaar tijd schommelt in de natuur de temperatuur, lichtsterkte en
luchtvochtigheid. Dit heeft invloed op het kleurverloop van bijvoor
beeld gewassen.’ Van diverse kleurstoffen die door chemiestudenten
van Avans of Rubia Natural Colours zijn ontwikkeld, denk aan rood uit
meekrap en grijs/groen uit brandnetels, is bestudeerd wat het effect
is van dit natuurlijke proces op de kleur.

DOORN IN HET OOG

Om te zien hoe deze kleurverandering gebruikt kan worden, pasten de
deelnemende producenten de kleurstoffen toe in producten als verf
en textiel. Machiel van Westerhoven, directeur van Rigo Verffabriek

Studenten van AKV St Joost ontwierpen als afstudeerproject verschillende toepassingen
voor de levende kleuren, zoals deze lampenkap van gekleurde vissenhuid.
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KANSRIJKE EN RENDABELE
BEDRIJVIGHEID?

DUTCH DESIGN WEEK

Van 1725 oktober heeft
Levende Kleuren zijn eind
presentatie tijdens de Dutch
Design Week. Betrokken
bedrijven, designers en
studenten laten zien hoe de
kleuren er in de praktijk
uitzien, bijvoorbeeld in een
gordijn, tapijt, slaapzak en
aan de wand.

Het principe van biocascadering, met de
hieraan gekoppelde ecopiramide, staat
aan de basis van het opzetten van waardeketens in de biobased economy. En
waarom ook niet? Het concept om in een
bioraffinaderij eerst de meest waardevolle
componenten uit biomassa te halen en vervolgens in stappen steeds laagwaardiger
componenten te winnen, lijkt logisch.

(voorheen Ursa Paint): ‘Dat er in biobased verven nog altijd syntheti
sche kleurpigmenten worden gebruikt, was ons een doorn in het oog.
Vandaar dat we de mogelijkheden wilden onderzoeken om natuurlijke
kleuren te gebruiken.’
De transparante wandafwerking uit het assortiment van Rigo bleek
de beste mengeigenschappen te hebben voor de natuurlijke kleur
stoffen. Tijdens de Dutch Design Week in oktober (zie kader) laat Rigo
met verschillende wandpanelen zien hoe de kleur in een half jaar
tijd verandert.

ANDERS KIJKEN

‘We hebben ons vooral gericht op de applicatiemethode, maar uitein
delijk is de vraag in hoeverre dit aanslaat in de markt’, tekent Van
Westerhoven aan. ‘Van een houten vloer weet je dat die na verloop
van tijd gaat verkleuren, maar bij een wand verwacht een consument
dat het de kleur behoudt.’
Van Westerhoven merkt dat een groeiende groep mensen het gebruik
van natuurlijke materialen waardeert. ‘Als je nu je nek uitsteekt, heb
je op de lange termijn een voorsprong op concurrenten. Ik denk dat
we er op termijn best een interessante omzet mee kunnen behalen.’

Wilt u ook aan de slag met natuurlijke kleuren
of meer informatie?
Neem contact op met Jappe de Best
Coordinator lectoraten Biobased Energy en Biobased Products Avans Hogeschool
T 088-5258097
E jh.debest@avans.nl

KENNIS&INNOVATIE

Het klinkt goed, maar de werkelijkheid is
weerbarstig. Ik heb ervaren dat zuivere bio
cascadering een opvolging van scheidings
stappen vereist die in de praktijk moeilijk te
realiseren is. Dit komt doordat
voor de winning van verschil
lende biologische inhoudsstof
fen vaak totaal verschillende
scheidingsprincipes nodig zijn,
die elkaar kunnen uitsluiten,
dan wel de kwaliteit of econo
mie van volgende biocascade
stappen negatief beïnvloeden.
Dit in tegenstelling tot aard
olieraffinage, waar aardolie volgens één
scheidingsprincipe, gefractioneerde destil
latie, in al haar componenten te ontleden is.
Als we biomassa tegen een redelijke kost
prijs en zo volledig mogelijk willen benutten,
ligt het mijns inziens meer voor de hand om
niet bovenaan, maar midden in de waarde
piramide te beginnen: eerst zo economisch
mogelijk bulk inhoudsstoffen als koolhydra
ten, eiwitten, oliën etc. winnen, zodat een
levensvatbare business case ontstaat.
Vervolgens de reststromen voor winning
van andere interessante componenten of
energiewinning inzetten.
Het eerst winnen van specialty inhoudsstof
fen voor cosmetica, farma etc. uit biomassa
vereist vaak dermate geavanceerde en dure
scheidingstechnologie dat dit het beste
als een aparte business case beoordeeld
kan worden.

Dr. Hans Derksen
Lector Biobased Economy, Hogeschool VHL,
Leeuwarden
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