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Architecten staan dicht
op de markt, vandaar dat ze
belangrijk zijn in de adaptatie
van biobased materialen.
Daan Bruggink, architect en
oprichter van ORGA Architect,
is gespecialiseerd in modern
ecologisch en biobased
bouwen. Het belang van
kennisuitwisseling voor een
verdere uitrol van biobased
bouwmaterialen is evident
voor Bruggink.

MAAR WEL MET
OOG VOOR DE MARKT

DAAN, WERK JE SAMEN MET KENNIS- EN
ONDERZOEKSINSTELLINGEN?

'Zeker, we werken samen met de TU/e (Eindhoven) en Wageningen Universiteit. In het geval van de TU/e zijn we gevraagd
om als marktpartij om mee te denken over nieuwe biobased
producten, zoals biofibercomposieten. Productontwikkeling
dus. Wageningen UR hebben we geholpen bij het inventariseren van biobased materialen en de toepassing daarvan.'

HOE ZIE JE HET BELANG VAN KENNIS EN ONDERZOEK
VOOR HET MARKTSUCCES VAN BIOBASED BOUWEN?

'Kennis en onderzoek zijn vaak de eerste triggers in het ontwikkelen van nieuwe biobased materialen. Innovatieve materialen ontstaan min of meer altijd op twee manieren: kleine
bedrijven die een idee hebben en standvastig zijn. Die houden
de jarenlange trajecten wel vol, trajecten van toetsing, testen
en ga zo maar door. Naast die bedrijfjes zijn het juist de kennis- en onderzoeksinstellingen die tijd en middelen hebben
om dat te ontwikkelen. Belangrijk is wel dat deze concepten
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goed worden getoetst in de markt. Daarom moeten kennisen onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven goed op
elkaar ingespeeld zijn.'

BEDRIJVIGHEID IN BIOBASED BOUWEN: ZIJN ER WEL
VOLDOENDE, INNOVATIEVE BEDRIJVEN DIE BIOBASED
BOUWMATERIALEN ONTWERPEN? KUNNEN KENNIS- EN
ONDERZOEKSINSTELLINGEN HIER NOG EEN ROL IN SPELEN?

'Of er genoeg bedrijven zijn, is eigenlijk niet de goede vraag.
Je zou niet een product moeten ontwikkelen en hopen dat
het verkoopt, dat is een pushstrategie. Je zou meer moeten
streven naar een pullstrategie. Op het moment dat er
genoeg vraag is, verschijnen de bedrijven of producten vanzelf. Kennis- en onderzoeksinstellingen staan echter niet
aan de basis van marktvraag. Overheden kunnen in hun
aanbesteding/prestatie zo voorschrijven dat er meer biobased producten voorgeschreven moeten worden. Of labelsystematieken, zoals BREEAM-NL of Leed, kunnen dergelijke
producten beter gaan waarderen. Marktpull dus.'

KENNIS&INNOVATIE

FUNGIBLOCKS:
BOUWEN MET SCHIMMELS

Composiet bouwblokken gemaakt door schimmels? Het kan.
‘We laten micro-organismen in plaats van chemicaliën het moeilijke werk doen.
Het resultaat is volledig biologisch en bio-afbreekbaar.’
De eerste blokken
zijn inmiddels
geproduceerd.

D

ocent-onderzoeker en polymeerchemicus Luiz Canalle
van de Expertisegroep BioPolymeren van Avans Hogeschool in
Breda startte in september samen
met collega’s materiaalkunde en
microbiologie en twee stagiaires het
project Fungiblocks, vanuit het Center of Expertise Biobased Economy.
Bij ‘fungi’ is de eerste gedachte
vaak aan paddenstoelen, maar een
groot deel van schimmels groeit
normaliter onder de grond, waar
een dicht netwerk van microscopische draadjes ontstaat. ‘Die gebruiken we om houtachtig materiaal te
verlijmen, zoals beukensnippers en
hennep’, aldus Canalle. ‘Door de schimmels op verschillende manieren te kweken, zijn materiaaleigenschappen
van hard tot rubberachtig te maken.’

OP DE MARKT

Een handvol bedrijven gebruikt schimmels inmiddels voor
de productie van verpakkingen en isolatiemateriaal, zoals
het Amerikaanse Ecovative en de Leidse startup Generation of Change. Het eerstgenoemde bedrijf heeft Mycoboard op de markt gezet: plaatmaterialen op basis van
verschillende grondstoffen (o.a. hennep, vlas, houtvezels
etc.) waarbij mycelium als bindmiddel wordt gebruikt.
Mycoboard wordt onder meer ingezet in meubilair.
Fungiblocks zijn echter ook bijzonder geschikt voor biobased bouwen. Zo is het materiaal vlamdovend. Een
nabehandeling met doorgaans milieubelastende brandKENNIS&INNOVATIE

vertragers is daardoor niet nodig.
‘Dat levert direct milieuwinst op.’
De grootste uitdagingen zijn echter
om de groeiomstandigheden te
beheersen en de productie te verhogen. De meeste biologische processen verlopen nu eenmaal trager
dan chemische processen en een te
grote variatie in het eindproduct is
niet wenselijk.

EERSTE BLOKKEN GEPRODUCEERD

De eerste blokken zijn inmiddels
geproduceerd in het lab van Avans.
´We willen nu meer zicht krijgen op
de moleculaire structuur van het
materiaal, zodat we de eigenschappen beter kunnen sturen naar innovatieve toepassingen.
Niet alleen voor de gebouwde omgeving. Het zou ook
interessant zijn om kunst en design in een vroeg stadium
te betrekken. Fungiblocks inspireren om op een andere
manier naar techniek te kijken. Techniek is er niet alleen
om de natuur te beheersen, maar ook om er in harmonie
mee te leven.’

Meer weten over fungiblocks?
Neem contact op met Luiz Canalle

E la.canalle@avans.nl
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