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VOORWOORD

Onzichtbare maar belangrijke rol
Diverse organisaties in (West) Brabant bundelden drie jaar geleden hun krachten in het Biobased Business Development team om bedrijven te inspireren tot
biobased innovaties. Het team doet dat door specifieke ideeën ‘op te halen’ in
de markt, bedrijven onderling en met kennisinstellingen te verbinden en door
praktisch te ondersteunen bij de innovatieprocessen.

Vaak is het een onzichtbare rol. Maar
het is wel een belangrijke, omdat innovaties steeds vaker op grensvlakken
van sectoren en bedrijven ontstaan.
En daar komt het team in beeld: wij
zorgen voor het verbinden van organisaties over de sectoren heen. Dat blijkt
wel uit het voorbeeld van de aubergineteler en de technicus die elkaar
ontmoetten op een kennismakingsbijeenkomst die wij organiseerden in 2010
rondom biobased innovaties. Na vijf
jaar experimenteren en testen bouwen
ze nu onder de naam Nova Lignum een
fabriek op Nieuw Prinsenland.
Bedrijven hebben elkaars kennis nodig
omtrent technologie, product en/of
markt. Samenwerken met andere
bedrijven, met potentiële afnemers
(multinationals soms), en met kennisinstellingen is cruciaal voor het welslagen
van het innovatieproces. Daarom zijn
de samenwerkingsverbanden die wij
initiëren zo belangrijk. Dat blijkt uit de

voorbeelden in deze publicatie. Hieruit
blijkt ook dat financiële steun onontbeerlijk is om de vaak langdurige en
kapitaalintensieve innovatietrajecten
vol te houden. Het team is er trots op
dat het een rol heeft mogen spelen, of
soms nog speelt, bij al deze innovaties.
In deze publicatie delen we graag met
u drie jaar successen van Biobased
Business Development. Die zijn tot
stand gekomen dankzij de frontrunners die hun nek durven uit te steken.
Om ondernemers die ondanks soms
wel honderd redenen om het (nog) niet
te doen, er voor kozen om wel de stap
te maken naar biobased innovaties en
de markt. Ik hoop van harte dat de geschetste voorbeelden u veel inspiratie
bieden. Wie weet staat u dan over drie
jaar in de vervolgpublicatie over biobased innovaties in (West) Brabant.
Freek van den Heuvel
Voorzitter Biobased Business
Development team /
Hoofd Business Development
REWIN West-Brabant

Het Biobased Business Development team is onder de vlag van Biobased Delta sinds
2012 actief in (West) Brabant. Het team bestaat uit de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), de
Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Centre of Expertise Biobased (CoE)
en de Kamer van Koophandel. Innovatielink is zeer recent toegetreden
De provincie stimuleert de ontwikkelingen van het team door het formuleren van
beleid en het geven van financiële steun.
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KWEKERIJ DE BANKEN
Zoektocht naar bio-afbreekbaar touw
Kwekerij De Banken bestaat uit vijf hectare paprikaplanten, ofwel
een groene muur van 115.000 planten. En touw, heel veel touw:
anderhalf miljoen strekkende meter. En dat touw ‘zit in de weg’ als
de teeltronde is afgelopen, zegt teler Christ Monden.

Na elke teeltronde van bijna een jaar
rijdt Monden zijn kassen leeg. Dat
levert een enorme berg stengels en
loof met een gewicht van circa 250 ton
op. Stengels en loof zijn geschikt om te
composteren of om als basis te dienen
voor biobased materialen, bijvoorbeeld
voor verpakkingen of bouwmaterialen.
“Maar die touwtjes, hè”, zegt Monden.
“Die wil je niet in je compost, maar ook
niet in je vezels voor je biobased
karton.” Het touw gebruikt de paprikateler om zijn planten op te binden. Het
huidige kunststof touw is niet afbreekbaar en moet hij uit de afvalberg verwijderen. Dat gebeurt met een zeef die
op hoge snelheid ronddraait en zo het
groen en de touwtjes scheidt. “Maar,
er blijven altijd wel wat touwrestjes
achter. Bovendien, het is veel werk én
er blijven ook altijd wat plantresten aan
de touwtjes zitten.”

Verbaasd
Biologisch afbreekbaar touw zou een
mogelijke oplossing zijn. Sinds het
begin van de huidige teeltronde (januari 2015) hangen er in zijn kas dertig
stengels met bio-touw, dat is gemaakt
uit restafval van planten. De test is
bedoeld om vast te stellen of het biotouw sterk genoeg is voor een volledige
teeltronde. Monden neemt de proef
op de som en probeert het touw met
zijn handen te scheuren. Dat lukt niet.
De planten hangen er overigens prima
bij. “Ik ben verbaasd over de sterkte.
Hier durf ik volgend jaar wel een test
van duizend meter mee te doen.” Hij
voelt nog eens, om vast te stellen of hij
wel naar het juiste touw staat te kijken.
“Het bio-touw is wat stugger”, stelt hij
vast.
Daar zit mogelijk nog een uitdaging.
Het ophangen van de planten en het

bevestigen van de touwtjes gebeurt
deels met een automaat. Er is nog niet
onderzocht of de automaten met het
stuggere bio-touw overweg kunnen.
Ook de prijs voor het bio-touw is nog
niet bekend. Uit het hoofd rekent hij
snel voor wat het afvoeren van het
restafval hem jaarlijks kost en wat hij
kan besparen door met bio-touw te
werken. “Er is wel ruimte voor een wat
duurder touwtje”, glimlacht hij.
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Projecten in de tuinbouw
ZLTO, de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie werkt aan een tuinbouwcluster binnen de Biobased Delta. Met diverse deelprojecten probeert
ZLTO biobased ontwikkelingen in de sector een
duwtje in de rug te geven. Programmamanager
Ruud Hoosemans van ZLTO: “Wij verbinden vraag
en aanbod en soms spelen we ook een rol in de
uitvoering of bij de financiering.”

Inkuilen paprikagroen, incl. standaard touw
Christ Monden deed in samenwerking met ZLTO
een test met de standaardtouwtjes. Het afval van
de vorige teeltronde werd inclusief touwresten
ingekuild. De voortgang van het rottingsproces
werd gemonitord om te zien wat er zou gebeuren
met het standaard touw. De test duurde bijna een
jaar, maar het standaard touw brak niet af.

Algenteelt in een tomatenkas
In Steenbergen loopt een proef met algenteelt in
een bestaande tomatenkas. De tomatenteler wil
overstappen op een ander plantaardig product,
maar niet zijn bestaande infrastructuur overboord
zetten. De test is geslaagd maar er is nog wel
vervolgonderzoek nodig. Ook is er nog weerstand
bij potentiële afnemers, vanwege de groengrijze
kleur van het product en de onbekendheid ermee.

BioBased Innovations Garden op de Rusthoeve
in Zeeland
Dit landbouwonderzoekscentrum onderzoekt
voor het derde jaar op rij hoe een zestigtal gewassen zijn in te zetten voor biobased toepassingen,
zoals kleurstoffen. De volgende stap is om bedrijven te betrekken als potentiële afnemers.

Vicoe Zundert
In Zundert is een start gemaakt om alle biomassa
in de regio te gebruiken voor toepassingen in hetzelfde gebied. In een pilot is nu bermmaaisel op
een centrale plaats verzameld en gecomposteerd
tot Bohaski. Boomtelers in Zundert nemen deze
bodemverbeteraar af.

Nova Lignum
Hét voorbeeld van een teler die zelf een nieuw
product ontwikkelt op basis van restmateriaal uit
zijn eigen aubergineteelt. Momenteel bouwt hij
een fabriek op Nieuw Prinsenland.
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MILLVISION B.V.
Niet alleen ideeën nodig maar ook toepassingen
Adviseren, rapporten schrijven, onderzoeken doen en samen sparren over nieuwe
ideeën en toepassingen in de biobased economy. “Allemaal nodig en ook prima om
mee bezig te zijn. Maar je moet er wel wat mee dóen”, zegt Leon Joore. Hij is directeur
van adviesbureau Millvision en initiatiefnemer van het Natuurvezel Applicatiecentrum
in Raamsdonksveer.

Een jaar bestaat het centrum nu en
volgens Joore kwamen er al ruim duizend bezoekers over de vloer. “We zijn
al vijf jaar bezig, maar we zijn nu beter
zichtbaar.” Hij wijst op de chemische
apparatuur. “We kunnen hier alles in
het natlab checken.” Bijzonder is de
papiermachine (‘eigenlijk een klein
fabriekje’, zegt Joore) die belangrijk
is voor prototyping. “De enige in de
Benelux.”
“In Nederland vindt veel onderzoek
plaats. Maar de ‘next step’ gebeurt
vaak niet. Het ‘doen’ moet erbij als we
samen in een meer duurzame samenleving willen komen. Daarvoor is het
applicatiecentrum er. Om opdrachtgevers en klanten bij elkaar te brengen;
wat wil de klant en wat kan de leveran-

cier.” Het applicatiecentrum is de incubator waar nieuwe ideeën ontstaan en
waar vervolgens de recepten worden
ontwikkeld en getest. “Daarna wordt
het verkocht.” Her en der in de regio
ontstaan nu applicatiecentra, zoals het
biopolymerenapplicatiecentrum (BAC)
en het Kleuren Applicatie Centrum
(KLAC). De centra vormen samen het
BIK; Biobased Infrastructuur Kennis.
“Het zorgt voor meer samenhang en
embedding in de regio.”
Genomineerd
Op tafel liggen diverse biobased
voorbeelden. Een kartonnen doos om
paprika’s te verpakken en zaadzakjes
op basis van vezels van paprikastengels. Papiersoorten op basis van gras
en van reststromen uit suikerbieten

en waterplanten. Nog specialer zijn
volgens Joore de bio-composieten.
Zo is er een plantenpot op basis van
paprikastengelvezels die afbreekt
in de grond. Joore: “Er is geen afval,
kunstmest is niet nodig en de planten
groeien harder, blijkt uit een test. Er
is dus een duidelijke toegevoegde
waarde. Bij veel biobased producten
zie je die niet goed terug. Dit is echt

‘Bij veel biobased producten zie je de toegevoegde waarde niet goed terug.’
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een fantastisch voorbeeld. We zijn
hiermee genomineerd voor de award
van het World Conference Composite &
Natural Fibers-congres.” De pot wordt
gemaakt en in de markt gezet door
Biobased Composites Technologies,
een samenwerkingsverband van
Millvision, Rodenburg Biopolymers en
Bato Spuittechniek.

Slechteriken
Ondernemen en pionieren in de
biobased-sector is ook kansen zien en
benutten. “De eerste serie potten brak
niet af in de koude grond. Het basisrecept van deze ‘slechteriken’ gebruiken
we nu voor biobased palen. Die staan
nu in proef als walbeschoeiing bij drie
waterschappen. En hetzelfde recept is
gebruikt voor een proef met een biobased geleiderail bij de Grevelingendam voor Rijkswaterstaat.”
Ontmoetingen faciliteren
Volgens Joore is het mede dankzij
projecten als Biobased Innovations dat
‘er dingen gebeuren’. “REWIN fungeert
als aanjager. De bijeenkomsten zorgen
ervoor dat bedrijven die elkaar anders
niet gauw ontmoeten, met elkaar
in contact komen. Zo werkt mkb’er
Rodenburg hierdoor samen met Mars.
En zo is er dankzij een min of meer toevallige ontmoeting op een REWIN-bijeenkomst in 2010 tussen een technicus
en een aubergineteler nu een fabriek in
aanbouw op Nieuw Prinsenland. Daar
komen straks bouwmaterialen vandaan
op basis van auberginestengels.”

Bijdrage Biobased Business Development team
Binnen het valorisatiecluster Biobased verpakking is
doorgepakt op de ingeslagen weg om van vrucht- en
groenteresten, zoals stengels en loof, verpakkingen
te maken. De ‘paprikadoos’ is hiervan een concreet
voorbeeld. Het cluster ontwikkelt vraaggestuurd met
eindklanten (retailers en brandowners) primaire en
secundaire verpakkingen die passen in een totaal
concept.
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NETTENERGY
Moerdijk als hotspot voor pyrolysebedrijven en onderzoekers
Rob Vasbinder woont in Boskoop, maar daar kon hij geen bos kopen. Later kwam hij terecht in Putte, waar dat
wel kon. Vanuit Putte was de stap naar de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom niet groot. Nu gaat hij
ook aan de slag in Moerdijk met het Pyrolysecluster. “Je moet niet met biomassa slepen, je moet er naar toe.”

“Ik wilde een stukje bos kopen om in
mijn eigen energiebehoefte te voorzien”, zegt scheikundig technoloog
Vasbinder van Nettenergy. “Maar met
het hout van Putte naar Boskoop, dat
was veel te veel gesleep. Hout naar olie
omzetten was de oplossing.”
Ideale plek
Pyrolyse is een thermisch kraakproces waarbij biomassa, kunststof, of
afval wordt ontleed door ze zonder de
aanwezigheid van zuurstof tot hoge
temperatuur te verhitten. Bij pyrolyse
ontstaan doorgaans drie producten:
gas, olie en een cokesachtig residu.
Nettenergy ontwikkelt en produceert
mobiele pyrolyse-installaties voor
biomassa die ook nog houtazijn produceren. “Voor toepassingen van deze

producten is veel laboratoriumonderzoek nodig. Green Chemistry Campus
biedt hiervoor de beste faciliteiten tegen de laagste kosten. Het is een ideale
plek voor een mkb’er die fundamenteel
laboratoriumonderzoek wil doen.”
Praktische ervaring
“We willen ook een fysieke locatie om
pyrolysetechnieken te testen en praktische ervaring op te doen. Dat gaan
we met het Pyrolysecluster doen op
Moerdijk.” Deelnemers in het pyrolysecluster zijn behalve Nettenergy: BEWA,
Nimaro Ageno Consult, Charcotec,
Patpert, Havenschap Moerdijk en het
Center of Expertise Biobased Economy.
Er loopt nu een subsidieaanvraag.
Vasbinder: “Financiële steun is nodig
om mkb’ers te ondersteunen in het

kostentraject. Daarnaast helpt het
om focus aan te brengen bij de deelnemers. Het zorgt voor een ‘formule’ in
de vorm van regels en deadlines en dat
geeft houvast.”
Elkaar nodig
Hoe meer verschillende technologieën
er in het cluster zitten, hoe beter,
meent Vasbinder. “Er is ook een partij
die inzet op gas als eindproduct. Ja, dat
is in beginsel inderdaad concurrerend
voor ons. Maar wij onderzoeken ook of
wij onze olie weer kunnen vergassen
om zo bio-methanol en bio-fuels te fabriceren. Zo heb je elkaar toch nodig.”
Mobiel
Nettenergy is het technologiebedrijf
dat installaties ontwerpt en bouwt.
NettCity wordt de operating company die mobiele pyrolyse-installaties
neerzet bij gemeenten en ter plaatse
groenafval verwerkt. “Het is economisch niet haalbaar om met grote
hoeveelheden biomassa te gaan slepen
richting een centrale verwerkingseenheid”, legt Vasbinder uit. Hij denkt binnen drie jaar tien grote installaties te
kunnen wegzetten die elk dagelijks tien
ton biomassa verwerken. Gemeentelijk
groenafval wordt nu afgevoerd en de
afvoerder beslist wat ermee gebeurt en
aan welke route ze kunnen verdienen.
“Een kostenpost voor de gemeenten
met laagwaardige toepassingen als
composteren en verbranding.”
De lokale pyrolyse-installatie, bijvoorbeeld bij een gemeente, zet

‘Hoe meer verschillende technologieën er in het cluster zitten, hoe beter.’
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veertig procent van de biomassa om
in houtgas, dat gebruikt kan worden
voor elektriciteit en warmte opwekking. De rest wordt houtskool, olie
en houtazijn. NettCity raffineert die
centraal en maakt daar weer bruikbare
producten uit. Houtazijn is te gebruiken
als bouwsteen voor diverse chemicaliën, als geur- en smaakstof, als booster
voor vergisters en voor het aanzuren
van mest om ammoniakuitstoot te
verminderen en fosfor te extraheren.
Toepassingen met pyrolyseolie zijn bijvoorbeeld brandstoffen voor schepen,
bitumen, coatings en bio-aromaten.
De houtskool kan gebruikt worden als
bodemverbeteraar of in de waterzuivering.

Bijdrage Biobased Business Development team
Nettenergy is door REWIN naar de regio gehaald en
heeft zich gevestigd op de Green Chemistry Campus.
Momenteel is het bedrijf actief in het Pyrolysecluster,
opgezet door het valorisatieteam. Het team heeft geholpen de waardeketen van Nettenergy uit te breiden
aan zowel de grondstoffen- als afnemerkant.

foto's: Nettenergy
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BATO PLASTICS B.V.
Afbreekbaar plantenpotje met toegevoegde waarde
Het ontwikkelen van een plantenpot op basis van bio-reststromen duurde flink langer dan
verwacht. Maar nu is er een in de bodem afbreekbare pot die direct is genomineerd voor een
prijs. “Je komt een heleboel technische beperkingen tegen waarbij het materiaal zich totaal
anders gedraagt dan je verwacht.”

Een ontwikkeltijd van een kleine vier
jaar, geuroverlast, biomateriaal dat zich
vastklemt aan de matrijs. Het zijn dit
soort zaken die het lastig maken, licht
Gert-Jan Spierings van Bato Plastics
toe. Het bedrijf uit Zevenbergen ontwikkelt en produceert allerlei kunststof
verpakkingen en aanverwanten, vooral
voor de tuinbouw. “We zijn met onze
bio-pot genomineerd voor de internationale Wood & Natural Fibre Composite
Award 2015.”
Moed in de schoenen
“Met de standaard kunststoffen hebben we al tachtig jaar ervaring. Van
elke kunststof is wel een productsheet
met informatie waarmee je jouw machines voor 98 procent kunt instellen.
Twee procent is bijstellen. Bij bio-plas-

tics is dat precies andersom. Daarom is
de financiële steun ook zo belangrijk.
Dan kun en wil je doorgaan. Want een
nieuwe matrijs maken, kost al snel enkele tienduizenden euro’s.” De testen
gingen vele keren mis. Spierings: “Dan
verzuchtten ze achter de machines
‘daar heb je hem weer met zijn experimenten’.”
Toegevoegde waarde
De pot die Bato samen met Millvision
en Rodenburg ontwikkelde, beschermt
de wortels van de plant totdat de kluit
stevig genoeg is. Na enkele maanden
vergaat de pot. “Er is dus geen afval,
het is minder belastend voor de
hovenier en er hoeft geen kunstmest
meer bij. De pot is bio-mest, die direct
bij de wortels komt.” Er vond al een

grootschalige test met tienduizend
potten plaats samen met landbouwhogeschool HAS. “Onze planten
werden flink groter dan die in standaardpotten. Er is dus een duidelijke
toegevoegde waarde.” Inmiddels werd
er opgeschaald naar een productie van
vijftigduizend stuks die sinds juni met
een plantje erin bij een teler in Zundert
staan te wachten tot ze de grond in
mogen. Jaarlijks zijn er in deze sector
miljoenen potjes nodig, zegt Spierings.
Voordelen communiceren
De laatste stap in het ontwikkelproces
is om de pot nog wat steviger te
maken, zodat hij een teeltronde kan

‘Het grootste nadeel is nog de prijs.’
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doorstaan, maar toch voldoende snel
afbreekt. “Het grootste nadeel is nog
de prijs. De pot is tot vier keer duurder
dan een gewone pot. Dat komt onder
meer door de kostprijs van het granulaat. Het soortelijk gewicht is ook
hoger dus is er meer grondstof nodig
en de productietijden zijn drie tot vier
keer langer. Daar werken we nog aan.”
Tegelijkertijd ligt er een opdracht om
de voordelen te communiceren, beseft
hij. “We moeten de voordelen en de
daarmee gepaard gaande kostenbesparingen duidelijk maken aan de
eindgebruikers. Want met deze pot
besparen de hoveniers op handling en
bemesting. Ze hoeven geen afval af te
voeren en de plant groeit beter.”
De pot ziet er niet gelikt genoeg uit
voor de consumentenmarkt, meent
Spierings. “Als de pot niet mooi is,
koopt men het niet.” Een mooiere pot
ontwikkelen is waarschijnlijk wel
mogelijk, denkt Spierings, maar hij ziet
twee nadelen. “Die pot zal minder snel
degraderen. En als je het verschil met
een standaard kunststofpot niet ziet,
zal de consument de bio-pot bij het
gewone afval gooien.”

Bijdrage Biobased Business Development team
Het cluster tuinbouw/horticultuur onderzoekt mogelijkheden voor het verwaarden van agro-reststromen.
De accenten liggen op technologie, logistiek en
kuiltechnologie en het eventueel wegnemen van
verstorende delen in de reststromen, zoals touwtjes
en clipjes. Het cluster houdt zich ook bezig met het
ontwerpen en produceren van nieuwe producten voor
de tuinbouw zoals de biopot.
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STRIKOLITH B.V.
Consumenten vragen niet om groene verf
Strikolith ontwikkelt en produceert gevel-, wand- en plafondafwerkingen en
hanteert daarvoor de slogan ‘creëer een nieuwe wereld’. Door het toevoegen
van biobased componenten aan de producten krijgt die boodschap een
diepere betekenis. “Maar”, nuanceert operations manager Nico Karper
direct, “het gaat om de eigenschappen van het eindproduct. Niet om hoe je
er uiteindelijk (toe) komt.”

“In hoeverre vindt de consument
biobased grondstoffen belangrijk?
Want consumenten zoeken niet naar
een verf op basis van bietenpulp, maar
een die extra glans geeft, kleurvast
of schrobvast is. Vergroening in onze
sector wordt vooral gedreven vanuit de
overheid, brancheorganisaties en eigen
verantwoordelijkheid. We zijn er nu een
jaar of vijf mee bezig. Onze producten
zijn watergedragen, oplosmiddelvrij en
we gebruiken bijvoorbeeld schelpen als
grondstof.”
Karper raakte op een bijeenkomst
van het cluster Biobased Coatings in
gesprek met Cosun. Daar ontstond
het idee om te onderzoeken of vezels
uit bietenpulp geschikt zouden zijn

als verdikker voor muurverf. Karper:
“We hebben eerst gekeken naar een
grof mengsel van bietenpulp, maar dat
werkte niet optimaal. De suspensie met
deze vezels was niet geconcentreerd
genoeg. We hebben namelijk een meer
uniforme, drogere vezel nodig. Die is
er nu en die kunnen we probleemloos
verwerken.”
Bijkomend voordeel
De vezel van Cosun is ingezet als
verdikker die nodig is om een bepaalde
vloei te krijgen. Het eindproduct is
kwalitatief net zo goed en heeft als
bijkomend voordeel dat het een hele
mooie eindstructuur geeft, geeft
Karper aan. Beide bedrijven werkten
er in totaal circa een jaar aan. Het

product is nu ongeveer anderhalf
jaar op de markt en werd onder meer
toegepast bij de verbouwing van het
provinciehuis in ’s-Hertogenbosch en
bij het Natuurvezel Applicatie Centrum
in Raamsdonksveer. “We promoten
het nog niet actief. We zitten nog in de
ontwikkelfase.”
Duurzaam
“Wij richten ons niet zozeer op biobased, maar op duurzaamheid. Biobased
is onderdeel van duurzaamheid. Duurzaam produceren kan ook met conventionele grondstoffen. Onze naam gaat
nu wel rond in de biobased-hoek. Zo
was hier onlangs iemand via REWIN,

‘Is het uiteindelijk groener of niet? Dat moeten we nog onderzoeken.’
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die uit de schillen van de koffieboon
een emulgator ontwikkelde als mogelijke grondstof voor verf. We kijken zelf
of we gerecycled calciumcarbonaat
uit waterzuiveringsinstallaties kunnen gebruiken voor onze verf. En we
onderzoeken of kurk toepasbaar is als
grondstof voor isolatieplaten, in plaats
van polystyreen.”
“Er loopt nu een IPC-aanvraag via
REWIN om de bietenvezels verder door
te ontwikkelen of om te zoeken naar
andere biobased componenten of natuurvezels, en hoe je die kunt verwerken. We moeten bijvoorbeeld ook nog
verder onderzoeken of het uiteindelijk
‘groener’ is, of niet. Hoeveel energie
wordt er gebruikt om biobased producten geschikt te maken voor verdere
productie? En is dat dan wel of niet
beter voor het milieu dan de conventionele methode? Daarvoor is nog veel
onderzoek nodig.”

Bijdrage Biobased Business Development team
Het valorisatieteam brengt vraag en aanbod bij
elkaar om producten verder te vergroenen en om
concreter showcases te realiseren. Afhankelijk van de
resultaten wordt besloten om de businesscase wel of
niet verder te ontwikkelen. Het team zorgt hierbij voor
de belangrijke link met de clusters Groen (ver)bouwen
en Natuurlijke kleurstoffen.
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Het is tijd voor duurzame samenwerking
Medewerkers van diverse organisaties (zie kader) werken samen in het
Biobased Business Development Team om de ontwikkelingen in de
regionale biobased economy te stimuleren. Zet ze rond een tafel en je
hoort al snel dat ze Biobased Business Development Team niet lekker
vinden bekken. Het gaat om verbinden, versnellen, business (helpen)
ontwikkelen, zorgen voor financiële ondersteuning, beleid ontwikkelen
en samenwerken.
Het woord dat het meeste valt tijdens
het gesprek is ‘funnel’. Ook al zo’n
woord dat eigenlijk niet lekker ligt in de
groep, maar dat wel aangeeft waar de
verschillende organisaties samen aan
werken: zo veel mogelijk bedrijven in
de biobased trechter krijgen. Het idee
is dat er aan het begin van de funnel
nieuwe ideeën en nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan die uiteindelijk leiden tot nieuwe producten. Dat
begint door bedrijven met elkaar in
contact te brengen (zie de voorbeelden
in deze uitgave). Is er een match dan
begint het proces van kennis delen en
samen onderzoek doen. Bij voorkeur
gebeurt dat door de potentiële afnemer te betrekken bij het ontwikkelproces. Slaagt de innovatie dan is aan
het einde van de funnel sprake van de
daadwerkelijke marktintroductie.
Rol aan de voorkant
De time-to-market in de biobased eco-

nomy is lang. De funnel van productidee tot marktintroductie is stijl en
diep. En als het einde van de weg in
zicht komt, is de rol van het valorisatieteam soms al weer uit beeld geraakt.
“Onze rol zit ook vooral aan de voorkant”, zegt Freek van den Heuvel.
“Bedrijven bezoeken, ideeën en
wensen in kaart brengen, bedrijven
onderling verbinden en met kennisinstellingen. Daarna moeten ze zelf aan
de slag. Wij zorgen zo nodig voor een
financiële bijdrage, bijvoorbeeld uit
OP Zuid of Interreg. Of we helpen de
ondernemer bij het opzetten van een
businesscase. De verschillende regionale applicatiecentra zijn er voor het
maken van prototypes gemaakt en het
doen van testen.”
Meer bedrijven betrekken
Bij alle leden van het team leeft de
wens om meer bedrijven te betrekken
bij de biobased ontwikkelingen. De

vraag die leeft, is of en tot hoever de
ondersteuning in de funnel door moet
gaan. Leon Joore (kwartiermaker): “Als
we een voorsprong willen realiseren,
moeten we anders acteren. Kunnen we
de kwaliteit die we aan het begin van
de funnel leveren, de hele reis garanderen?” Sina Salim (Innovatielink): “Onze
opdracht is om juist het mkb erbij te
halen. Er is namelijk maar een klein
aantal mkb’ers dat de weg weet in het
topsectorenbeleid.”
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Ook Pieter Meuwissen (BOM) wil meer
partijen op weg helpen. “Maar hoe
verder je de funnel in gaat, hoe meer
arbeid en dus mankracht dat kost.
Sommige bedrijven kunnen dat zelf,
andere hebben hierbij onze steun nodig. Dat vraagt om capaciteit. Hebben
wij die? Het is ook een kapitaalintensief
traject. Biobased is geen standaard
business en vraagt om een andere
manier van financieren. Moeten we
hiervoor de fondsen anders inrichten?”
Joore: “De ambitie moet zijn om aan
de voorkant meer bedrijven te bezoeken, anders wordt het inteelt. Als we
verderop in het ontwikkeltraject ondersteuning blijven bieden, dan heb je ook
andere competenties nodig en dat kost
inderdaad veel meer tijdsinspanning.
Daar moeten we ons van bewust zijn,
anders heeft het werk aan de voorkant
geen nut.” Douwe Frits Broens (CoE
Avans) ziet aanknopingspunten in de
huidige aanpak: “De huidige clusters en
programma’s helpen hier wel bij. Zo is
er het cluster Groen (ver)bouwen voor
alle vragen vanuit de bouwsector. Dat
is interactie; zorgen voor infrastructuur
met een programmatische aanpak.”
Andere invalshoek
Voorzitter Van den Heuvel: “Het doel
is om volgend jaar driehonderd nieuwe
bedrijven te bereiken. Dat geeft richting aan de programmavorming of de
zoektocht naar weer andere bedrijven.
Veel bedrijven zijn nog onvoldoende
bekend met de biobased kansen. We
moeten ook inteelt voorkomen. Bij
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REWIN kiezen we ook voor een iets
andere aanpak. We benaderen bedrijven niet slechts vanuit een biobasedinvalshoek, maar vanuit een brede
innovatie-agenda. Het hele business
development team van REWIN neemt
zo de biobased-agenda mee. Hiermee
wordt de vijver ineens veel groter en
misschien ook wel interessanter.”

Marktkennis
Volgens de teamleden ontbreekt het
bij innovators in de biobased sector
soms aan marktkennis en realisme.
Kwartiermaker Joore: “Vakinhoudelijke
kennis is er wel, maar kennis van de
markt is vaak moeilijker. Veel bedrijven
verkopen alleen een halffabricaat door.
Het ontbreekt aan voldoende kennis
voor de volgende stap; wat is de marktpotentie, wat zijn de marktontwikkelingen.” Salim: “Je moet de taal van
de eindgebruiker spreken. Een supermarktketen heeft niet zozeer interesse
waar de bioplastics vandaan komen.
Maar ze willen wel weten hoe het zit
met smaak- of geurtransmissie en hoe
het plastic zich gedraagt op de verpakkingslijn.” Jenk de Jong (KvK): “Je moet
veel vroeger in de ontwikkelfase kijken
naar de markt en de behoeften die daar
spelen. En dat moet je voortdurend
toetsen.” Joore: "Dat is nu die domeinkennis.” Raimo van der Linden
(REWIN): “Bedrijven moeten vroegtijdig kennis maken met andere partners
in de waardeketen waarin ze zich bevinden. Ze moeten zich niet baseren op
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aannames omtrent die waardeketen en
besluiten onderdelen ervan later wel uit
te zoeken. Eventueel kunnen ze onze
hulp inroepen.”

Andere financieringsmethoden
Joore: “Opschalen vanuit een laboratoriumsituatie kost veel tijd en geld. Vaak
is het voor ondernemers en investeerders te kostbaar om in te stappen. De
financiering van dit soort onderzoeken
is nu eigenlijk verkeerd. Op het moment dat de risico’s groter worden,
moet je geld nu dus uit de markt halen
en wordt het moeilijker. Want er is
vaak geen patent, of de technologie
werkt net even anders dan bedacht.”
Van den Heuvel: “De financiering is een
heikel punt en bepaalt of en waar een
innovatie een succes wordt.” Salim:
“Crowdfunding kan ook een deel van
de oplossing zijn.” Van den Heuvel:
“Financiering door de banken is voorbij,
maar echte ondernemers laten zich
niet ontmoedigen. Crowdfunding is
inderdaad een optie, evenals strategische partners die instappen of informal
investors met specifieke kennis en een
eigen netwerk. Daar ligt ook een rol
voor ons, als team.”

Joore: “Maar soms is het ook de timing;
is de markt er wel rijp voor? Daarom is
die samenwerking met die opdrachtgever ook zo belangrijk. Door die al vroeg
te betrekken, ontwikkelt hij mee. Dan
heb je co-development en co-creatie en
is de kans dat je ermee de markt op kan
groter. Bij het Natuurvezel Applicatie
Centrum zie je dat met de vangrail en
de walbeschoeiing, waar respectievelijk
Rijkswaterstaat en de waterschappen
een rol bij spelen vanaf het begin.”
Van der Linden: “Ook is het belangrijk
om te overwegen om de opgebouwde
technische kennis vast te leggen,
bijvoorbeeld via octrooien. Dit kan
de ondernemer bescherming bieden
tegen kopiëren en een voordeel geven
ten opzichte van potentiele concurrenten bij het betreden op de markt.”
Joore: “Toen we een paar jaar geleden
van start gingen zaten we op het niveau van het ‘verbinden van inkoop aan
verkoop’. We zitten nu in de fase dat
we met steeds meer nieuwe materialen
met elkaar samenwerken. Het is nu
tijd om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om duurzaam
te gaan samenwerken. Provincies,
gemeenten en waterschappen kunnen
daarbij een voortrekkersrol spelen.”

Jenk de Jong, adviseur
ondernemersondersteuning
Kamer van Koophandel/Enterprise Europe
Network: verbindt vraag en antwoord over
de landsgrenzen heen.
Denkt vooruit: ‘Bij innovaties moet je al heel
vroeg naar de marktbehoefte kijken.’
Douwe Frits Broens, portfoliomanager
onderzoek
Centre of Expertise Biobased Economy
(Avans): toegepast onderzoek en kennisverspreiding.
Ziet kansen: ‘Met de onderzoeksfaciliteiten
en de applicatiecentra zijn we nu klaar om
buitenlandse investeerders aan te trekken.’

Sina Salim, innovatiemanager
Innovatielink: verbindt het topsectorenbeleid
met innovatie in het mkb.
Wil meer bereik(en): ‘Wij hebben instrumenten om mkb-bedrijven op weg te helpen.’

Waldo Maaskant, projectmanager
biobased economy
Provincie Noord-Brabant: Ontwikkelen van
beleid, verbinden, aanjagen en ondersteunen.
Is trots op: ‘De succesvolle brede samenwerking in de regio, met veel dynamiek en
concrete producten als resultaat.’

Esther Stapper, coördinator cluster Groen
(ver)bouwen
Namens de projectgroep Biobased Innovations: bedrijven in de bouwsector informeren
over biobased bouwmaterialen en concreet
vraag en aanbod verbinden.
Bekijkt het nuchter: ‘Uiteindelijk moet het
materiaal doen wat het moet doen. Biobased
is geen doel op zich.’
Ruud Hoosemans, programmaleider
bio-economie en coördinator cluster
horticultuur
ZLTO: nieuwe innovaties in de bio-economie
door het verwaarden van reststromen.
Is een doener: ‘Wij zorgen dat tuinders
daadwerkelijk met hun reststromen aan de
slag gaan.’

Wiebe Loghe, projectmanager en
coördinator cluster pyrolyse
Regionale ontwikkelingsmaatschappij
REWIN West-Brabant: business development
voor het mkb.
Ziet het Europees: ‘Dat de Biobased Delta
bekend is in Europa en wordt gezien als
voorloper in biobased ontwikkelingen is goed
voor de regio.’

Leon Joore, Biobased ondernemer en
coördinator van diverse clusters (coatings, kleurstoffen, vezels)
Namens het Biobased Business Development
team Innovations: bedrijven enthousiasmeren om in nieuwe ketens nieuwe business te
ontwikkelen in de biobased sector.
Kijkt vooruit: ‘Nu de infrastructuur van onze
samenwerking staat, kan dit zelfs een exportdingetje worden.’
Freek van den Heuvel, voorzitter
Biobased Business Development team
Regionale ontwikkelingsmaatschappij
REWIN West-Brabant.
Is trots: ‘Dat er een team staat dat over de
eigen organisatiegrenzen heen kijkt en meerwaarde haalt uit de samenwerking.’

Raimo van der Linden, projectmanager
Regionale ontwikkelingsmaatschappij
REWIN West-Brabant: business development
voor het mkb.
Houdt het overzicht: ‘Ondernemers moeten
de hele keten betrekken bij het opzetten van
hun businessplan.’
Pieter Meuwissen, projectmanager en
coördinator cluster verpakkingen
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
(BOM): business development.
Ziet het breder: “Biobased is een ander type
business dat om andere financieringsmodellen vraagt.’
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RODENBURG BIOPOLYMERS
Bioafbreekbare folie: een ingewikkeld verhaal
Bijeenkomsten waar bedrijven bij elkaar komen om elkaar te leren kennen en ideeën
¨ en kennis uit te wisselen zijn zeer nuttig, zegt Thijs Rodenburg van Rodenburg
Biopolymers. In 2010 kwam het bedrijf zo in gesprek met Mars en nu is er een biobased en bioafbreekbare chocoladereepwikkel gereed voor marktintroductie. “Ze
vroegen of we wel de juiste monsters hadden gestuurd. Ze zagen geen verschil.”

In 2010 ontmoette Rodenburg Dennis
van Eeten, de packaging innovation
manager van Mars, op een biobased kennismakingsbijeenkomst van
REWIN. Samen pakten ze het idee op
om een food grade folie te maken op
basis van aardappelzetmeel. Er werd
een foliefabrikant bij betrokken en met
financiële steun uit Europa ging het
innovatietraject in 2012 van start.
Het was een lang en heel complex
traject, legt Rodenburg uit. “Met name
omdat het om chocolade ging. Je
hebt te maken met voedselveiligheid,
smaak- en geurtransmissies en de snelheid van verpakken.” Het opschalen
vanuit het lab naar productie was een
flinke uitdaging. “Er ontstonden gaten
in de folie.” De financiële steun was
belangrijk om het traject levensvatbaar te houden. “En we hebben veel
geluk gehad met Mars die het echt
zag zitten.” Er ligt nu een biobased en
bioafbreekbare wikkel, waarvan ook
de fabricage duurzamer is dan die van
conventionele polypropyleenverpakking. “Het marketingbureau belde op
om te vragen of we wel de juiste monsters hadden toegestuurd. Ze zagen
geen enkel verschil tussen de oude en
de nieuwe winkel.”
Samen optrekken
“Voor ons zijn dit soort ontmoetingen,
zoals in 2010, mooie bijeenkomsten.
Puur ons product (granulaat, red.)
aanbieden op de markt, is lastig.
Potentiële afnemers zijn onbekend

met de mogelijkheden van biologisch
afbreekbare producten, het is duurder
en men weet niet hoe het te gebruiken.
Samen optrekken met een potentiële
afnemer is dus beter. Met de provincie
en de gemeente Oosterhout hebben
we bijvoorbeeld biobased bekisting
aangebracht op een duiker. Met
Heijmans en Wavin is een biobuis ontwikkeld voor tijdelijke bekabeling bij
een bouwproject. De aannemer trekt
de kabels er aan het einde van het werk
uit en de buis kan blijven zitten. Dat is
toegevoegde waarde.”
Biopolymeren applicatiecentrum
“We zijn samen met Avans druk bezig
om een biopolymeren applicatie
centrum (BAC) op te zetten. Het idee is
om een fysieke locatie op te zetten om
biobased/bioafbreekbare producten te
ontwikkelen, testen te kunnen doen en
geïnteresseerden fysieke producten te
tonen. Van idee tot nul-serie. Malletje,
prototype, marktonderzoek, marketingplan, businessplan. Avans levert
hiervoor derde- en vierdejaarsstudenten uit allerlei disciplines. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Er ontstaat een
menukaart; wat je nodig hebt, neem
je af. Een centrum als dit zorgt voor
versnelling in de regio. Dit is goed voor
de studenten, maar ook voor regionale
bedrijven. Er zijn diverse spuitgietbedrijven die onderbezet zijn. Die kunnen
gaan profiteren van het BAC.”
Dankzij een vergelijkbare bijeenkomst
als die in 2010 kwam Rodenburg in

‘Samen optrekken met een potentiële afnemer is beter.’
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contact met ecologisch adviesbureau
Waardenburg dat naar een duurzame
manier zocht om natuurlijke habitats
te herstellen. “Voor het herstellen van
mosselbanken voor de kust”, zegt Rodenburg terwijl hij een 3D-rooster laat
zien. Als je dit soort toepassingen kunt
laten zien, dan worden potentiële afnemers vanzelf enthousiast. Ze hebben
iets om in de hand te houden en dan
komt het vliegwiel vanzelf op gang.
Daarom leuren wij niet met zakjes met
korreltjes.”

Bijdrage Biobased Business Development team
Het Biobased Innovations Project was een van de
voorlopers van het valorisatieteam. Op 30 juni 2010
werden thematisch vraag en aanbod op het gebied
van onder andere biobased verpakking en agrorestvezels samengebracht. In dit geval bleken biopolymeren van Rodenburg Biopolymers interessant voor
Mars.
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KLEURSTOFFEN APPLICATIECENTRUM
Telers, bedrijven en onderwijs bekennen kleur in West-Brabant
Hogeschool Zeeland, Avans Hogeschool en ROC West-Brabant werken een aan Kleurstoffen Applicatiecentrum
(KLAC) in West-Brabant waar bedrijven en onderwijs samenwerken aan nieuwe toepassingen. “Wereldwijd
moeten mensen straks weten dat als ze iets met natuurlijke kleurstoffen willen, dat ze dan naar het KLAC toe
moeten.”

Het KLAC is gebaseerd op de kennis
die er al is in de regio. Er zijn diverse
locaties, elk met hun eigen expertise.
De Green Chemistry Campus is er
voor onderzoek op moleculair niveau.
Centre of Expertise Biobased Economy
(CoE BBE) is er voor breder onderzoek.
“Bijvoorbeeld hoe de kleurstoffen zich
gedragen in een groter geheel. Als het
niet voldoende oplost, kun je er niet
mee verven bijvoorbeeld”, zegt Dorien
Derksen, lector Biobased Products bij
CoE BBE, onderdeel van Avans Hogeschool en Hogeschool Zeeland.

Studenten aansluiten
“Het ROC in Bergen op Zoom is er voor
de applicatiekant; welke toepassingen
zijn er mogelijk, bijvoorbeeld in vezels
of plastics. Het idee is dat bedrijven

naar de KLAC-locatie bij het ROC toe
komen. Hiervoor komen er instrumenten en machinerie te staan. En er zijn
medewerkers met specifieke kennis.
Ondernemers kunnen zelf aan de slag
of hun testen (laten) doen. Op die
manier kunnen studenten aansluiten
op actuele onderzoeksvragen. En dat
kan over de volle breedte van diverse
opleidingen. Van het ROC, maar ook
van Hogeschool Zeeland en Avans.”

Frisse blik
Onderzoek naar natuurlijke kleurstoffen op de Green Chemistry Campus
vindt al plaats onder de vlag van het
KLAC. Elk half jaar werkt een onderzoeksgroep van vijf personen (studenten en docenten) aan een onderzoeksvraag. De blik van een student is

vaak een frisse blik, zegt Derksen. “Bij
een bedrijf is er vaak geen capaciteit
voor dit soort onderzoek. Daarnaast
gaat een student vaak anders met zo’n
vraag om. Ja, dat heeft al verrassende
resultaten opgeleverd. Nee, ik kan niet
zeggen welke dat zijn, dat is concurrentiegevoelig.”

Vertrekpunt
“In Zuid-Nederland hebben de telers
aangegeven dat ze wisselgewassen
zochten en ZLTO heeft zich daarvoor
hard gemaakt. Dat is eigenlijk het vertrekpunt geweest voor het onderzoek
naar natuurlijke kleurstoffen. Maar het

'De blik van een student is vaak een frisse blik.'
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zijn lange ontwikkeltrajecten voordat je een natuurlijke kleurstof in een
toepassing terugziet. Er zijn vaak heel
veel partijen in de keten waarmee je te
maken hebt.”
Derksen werkt twee dagen per week bij
Rubia 100% Natural Colours in Steenbergen dat al jaren pioniert met
natuurlijke kleurstoffen. “Rubia heeft
een breed aanbod aan natuurlijke
kleurstoffen. Ons onderscheidende
voordeel is dat we weten waar een
kleur vandaan komt, wat erin zit, dat
we telkens dezelfde kwaliteit leveren
en ook op grotere schaal kunnen
produceren. We leveren vooral aan de
kleding- en tapijtindustrie. Sinds kort
leveren we aan RIGO, een fabrikant
van muurverf. Dat is de eerste natuurlijke verf met een natuurlijke kleurstof,
deels ontwikkelt met studenten chemie
en chemische technologie van Avans.”

Bijdrage Biobased Business Development team
Het team stimuleert het basic en toegepast onderzoek in en het ontwikkelen van natuurlijke kleurstoffen en pigmenten voor textiel, papier, coatings en
kunststoffen. Dit gebeurt in samenwerking met het
CoE Biobased. Het team is de linking pin voor de samenwerking van het coating cluster met de creatieve
sector.
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UNIPAK
Voedselveilige biobased verpakking na zes jaar
pionieren marktgereed
Eddie Clarijs is verpakkingsadviseur bij Unipak in Steenbergen. Het bedrijf maakt
miljoenen kunststof bakjes per jaar. Bakjes voor koekjes, frites, tomaten, chocolade, fruit en nog veel meer. Clarijs heeft een aantal verschillende bakjes voor zich
uitgestald. En waar een leek nauwelijks verschil ziet, wijst hij op de verschillen.
“Kijk, deze is in de hoeken dunner.”

“Duurzaamheid staat hier al sinds jaar
en dag voorop”, stelt Clarijs. “We willen
de wereld niet viezer maken.” Sinds
2008 werkt het bedrijf met kunststoffen gebaseerd op suiker (PLA’s). Deze
zijn volledig recyclebaar. “Maar we wilden eigenlijk op basis van reststromen.
Vanuit die wens ontstond het contact
met Het Innovatiehuis en Rodenburg
Polymers. Laatstgenoemde maakt
bio-kunststoffen uit agro-reststromen,
zoals aardappelzetmeel.”
Ontwikkelproces
“Met Rodenburg stelden we ons voor
de uitdaging om van het biobased
granulaat een folie te ontwikkelen.
Daarvan moesten we een vorm kunnen

maken die wij kunnen verwerken.” De
sheet mag hiervoor niet scheuren, niet
aanhechten en moet dunwandig zijn.
Het ontwikkelproces duurde circa twee
jaar. Zo zijn de temperatuurinstellingen
tijdens de productie bijvoorbeeld bij
bio-kunststoffen totaal anders. “Het
lijkt erop dat we het twintig graden
kouder kunnen produceren. Dat zou
een enorm energievoordeel opleveren,
als het bij grote runs zo blijft.”
Kritisch
Clarijs blijft kritisch op de ontwikkelingen. “We hebben weliswaar een
product op basis van reststoffen, maar
is het inderdaad milieuvriendelijker?
Je loopt tegen heel veel vragen aan.

Wat kan wel, wat niet? Is het groen,
of niet? Voordeel is wel dat je de biokunststof kunt vergisten en dat levert
meer energie op dan verbranden. Maar
het productieproces van het granulaat
kost energie, en wat gebeurt er als al
dat zetmeel in de grond terecht komt?
Wat doen de zuren die vrijkomen met
de grond?”

‘Je loopt tegen heel veel vragen aan.’
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Marktintroductie
Na vier tot zes jaar pionieren is het
product nu zover dat het de markt
op kan. Clarijs: “We zoeken nu een of
twee klanten waaraan we een relatief
beperkte oplage van maximaal één
miljoen eenheden kwijt kunnen.” Hij
houdt een gifgroen bakje met twee
ronde vormen erin omhoog. “We
begonnen ooit met een rechthoekig
bakje, waarvan de hoeken niet echt
wilden. In theorie kunnen we nu alle
vormen maken. Hier kunnen twee
avocado’s in. Er loopt nu een test in
Noorwegen.”
Voedselveiligheid
Bijzonder aan het product is dat er een
Document of Compliance is toegekend
voor de Voedsel- en Warenautoriteit.
“Voor de voedselveiligheid moet je
aantonen wat erin zit en in welke
verhouding.” Een mooie bijkomstigheid is het feit dat de producten in de
biobased-verpakking langer houdbaar
lijken. “Bij een test bleven tomaten
langer goed. Dat willen we nu op grote
schaal testen.”
“Ik moet nu de auto in, zo simpel is het.
We hebben nu iets dat ik durf te laten
zien en als klanten een vraag hebben,
kan ik antwoord geven. Overigens, de
eerste vraag was ooit: ‘waar komen
de aardappelreststromen vandaan?’
Die vraag krijg je nooit bij gewone
kunststoffen: ‘waar komt de aardolie
vandaan?’

Bijdrage Biobased Business Development team
Het team brengt nieuwe partners in nieuwe ketens bij
elkaar om in co-creatie te werken aan andere verpakkingsconcepten. Het bioplastic wordt hier getest in
het thermovorming-procedé in plaats van in het veel
vaker voorkomende spuitgietprocedé.
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PATPERT TEKNOW SYSTEMS
Dieselolie uit kunststof verpakkingsmateriaal (g)een koud kunstje
Kunststof restafval verdwijnt nu meestal in de verbrandingsoven. Het gaat jaarlijks om enkele kilotonnen. De kosten
van het verbranden lopen in de miljoenen, zegt Laurens Trebes. “Door de kunststoffen chemisch te recyclen dalen die
kosten bijna tot nul en krijg je waardevolle dieselolie terug.”

Depolymerisatie heet het proces van
chemisch recyclen. Het lijkt op pyrolyse, omdat het ook in een zuurstofarme omgeving gebeurt. Het treedt
op bij verwarming tussen de 300 en
350 graden Celsius en zorgt ervoor dat
het kunststofafval in een gasvormige
toestand gebracht wordt. “Wij maken
van de polymeren weer monomeren en
condenseren deze tot dieselolie, zegt
Laurens Trebes van Patpert Teknow
Systems. “Depolymerisatie is hoogwaardiger dan verbranden, omdat het
bruikbare eindproducten oplevert.
Daarnaast is veel minder CO2 nodig
voor de productie van een liter synthetische diesel dan voor het winnen,
raffineren en transporteren van fossiele
brandstoffen.”

Hoogwaardige diesel
“Ik ben in India met een lokale partner
begonnen in 2006, omdat je daar tien
keer zoveel kunt doen dan in Nederland met hetzelfde geld. Er draaien
22 installaties in India en nu rollen we
de techniek uit over de VS en Europa, om te beginnen in Nederland.
Waarom? Omdat ik tegenwoordig in
’s-Hertogenbosch woon.” Daar kwam
Trebes in contact met de Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en
via de BOM met afvalverwerkers als
Van Gansewinkel en BEWA. Laatstgenoemde vergast voedselresten in een
vergistingsinstallatie in Moerdijk. Vaak
gaat het hierbij om in kunststof verpakt
voedsel. Die kunststof verpakkingen
moeten worden verwijderd en afge-

voerd. Met BEWA zijn er nu vergaande
plannen om een Patpert-installatie
te bouwen in Moerdijk. “Een relatief
kleine installatie die vijfduizend kilo
plastic per dag kan verwerken. Dat levert 3.500 liter hoogwaardige synthetische diesel op. Dat is jaarlijks ruim een
miljoen liter laagzwavelige diesel die
bijvoorbeeld geschikt is voor aggregaten en scheepsmotoren.”
Financiering
Voor de financiering van de plannen
sprak Trebes onder meer met het investeringsfonds van de BOM. Van REWIN
ontving hij informatie over het netwerk
aan informal investors in Zuid-Nederland. Bovendien assisteerde REWIN
bij het zoeken naar geschikte kantoorruimte. “We zoeken een investeerder
die gelooft in het concept en die actief
mee wil doen. Als de eerste installatie
is verkocht, dan komt de rest vanzelf.”
Pyrolysecluster
Patpert zal in Moerdijk deelnemen aan
het pyrolysecluster. “In eerste instantie zag ik niet direct een toegevoegde
waarde in deelname aan het cluster.

‘Ze klimmen zelfs in de schoorsteen
om te kijken of er zwavelverbindingen vrijkomen.’
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Toch is het wel interessant om mee
te doen. Anderen kunnen bij ons hun
feedstock testen om te kijken of onze
technologie interessant is. Na elke
reguliere stop starten we straks op met
een bestaande feedstock van een van
de andere bedrijven in het cluster.”
Door de lage CO2 productie zou de
synthetische diesel vergeleken kunnen
worden met bio oil. “Wij hopen via het
cluster de nodige ingangen te creëren
bij overheden en beleidsmakers waardoor chemische recycling erkend wordt
als een volwaardige recycling.”
Inspecteurs hebben de installaties in
India uitvoerig getest. “Alles wat je
kunt testen, is getest. Ze wegen wat
erin gaat, en wat eruit komt. Ze klimmen zelfs in de schoorsteen om te
kijken of er zwavelverbindingen vrijkomen. Alle uitkomsten zijn goed. Hier
hebben we nu contact met onder meer
TNO. En er ligt een launching customer
in de scheepvaart in het verschiet. We
leveren straks een zwavelarme diesel
conform de geëiste specificaties voor
een significant betere prijs.”

Bijdrage Biobased Business Development team
Het Indiaase Patpert is door REWIN verbonden aan
het Pyrolysecluster waarna het zich gevestigd heeft
in de regio. REWIN begeleidt Patpert in hun financieringsbehoefte om hun eerste demonstratiefabriek in
Nederland, in West-Brabant te bouwen.
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CLUSTER GROEN (VER)BOUWEN
Provincie als launching customer voor biobased stoelen
In het gerenoveerde provinciehuis in ’s-Hertogenbosch hangen (!) zes futuristisch vormgegeven
stoelen van biobased materialen. Marloes Lenting: “We voeren al enkele jaren beleid op het thema
biobased economy. Nu konden we zelf aan slag dankzij de renovatie. Het kostte veel inspanning,
maar het resultaat mag er zijn. We krijgen veel positieve reacties.”

De provincie wilde eigenlijk meer biobased materialen toepassen, maar de
beperkte beschikbaarheid van biobased
producten stond grootschalige toepassing in de weg. Lenting, projectleider
Biobased Economy bij de provincie: “De
provincie zet in op groene chemie en het
toepassen van biobased materialen. We
stimuleren dat door bijvoorbeeld partijen
bij elkaar te brengen en financieel bij te
dragen aan diverse projecten. We wilden
zoveel mogelijk biobased materialen
toepassen in het provinciehuis, maar
als je gaat doorvragen op lever- en productietijden merk je dat deze markt nog
volop in ontwikkeling is.”
Kip-ei verhaal
Reden voor de provincie om bouwkundig
adviseur Esther Stapper te betrekken:
“Het is een kip-ei verhaal. Je hebt toepassingen nodig om te laten zien wat er kan.
Maar als mensen onbekend zijn met de
mogelijkheden van biobased materialen,
dan worden ze ook niet toegepast in de

bouw en de infra. Daarom is dit belangrijk als showcase.” Er werd gekozen om
de stoelen in de ontvangstruimte van het
bestuur te maken van biobased materialen. Geschikte materialen moesten functioneel en vormvrij ontwerp versterkend
zijn en innovatie uitstralen.
Kwestie van proberen
Stapper ging samen met de architect op
zoek naar een geschikte leverancier en
kwam uit bij Poly Products in Werkendam, een bedrijf dat ervaring heeft met
bio-composieten. Directeur Jan
Schrama: “De ontwerper kwam bij ons
met het idee voor stoelen op basis van
natuurlijke vezels, kleurstoffen en harsen. Dat is wel een bekend proces voor
ons: van idee uitwerken tot productie.
Biocomposieten ontwikkelen is vooral
een kwestie van veel proberen. Hoe sterk
is het materiaal, hoeveel grondstof is er
beschikbaar? Bij vlas en hennep speelt
het vochtgehalte een rol. Ook zijn de
vezels niet altijd even lang of sterk.”

'Het materiaal moet doen wat het moet doen.
Biobased is geen doel op zich.’
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Launching customer
Biocomposieten bestaan voor een belangrijk deel uit bio-harsen. Dat wordt
wel eens over het hoofd gezien, zegt
Schrama: “Bio-harsen ontwikkelen is iets
om verder te onderzoeken. Natuurlijke
vezels moet je comprimeren, anders is
het materiaal te luchtig. Hiervoor heb
je bepaalde harsen nodig, in de juiste
samenstelling en dikte. Dat is om de
gewenste sterkte te krijgen. Het is
zoeken naar de juiste grondstoffen,
dat is lastig voor de harsen.” Schrama
stipt het belang aan van de provincie als
launching customer. “Er is wel interesse
uit de markt voor biocomposieten, maar
het moet allemaal voor dezelfde prijs.
Door de crisis zijn budgetten lager, maar
als je innoveert, moet je altijd eerst geld
uitgeven. De provincie was bereid om
dat te doen.”
De stoelen bestaan uit met biocoating
beschilderde matten van hennepvezel
en een transparante bio-hars, waardoor
de gekleurde vezels goed zichtbaar zijn.
De stoelen zijn gestoffeerd met wol dat
is gekleurd met natuurlijke kleurstoffen
van Rubia uit Steenbergen. De stoelen
hangen aan het plafond, wat het coconeffect van het ontwerp benadrukt. Stapper: “De reden om naar biobased materialen in bouwtoepassingen te gaan is
om de bouw te vergroenen en gebruik te
maken van de unieke eigenschappen:
wat doet het beter dan traditionele
materialen? Denk aan vochtregulering,
akoestiek of thermische isolatie. Uiteindelijk moet het materiaal doen wat het
moet doen in zijn toepassing. Biobased is
geen doel op zich.”

Cluster Groen (ver)bouwen
Het cluster Groen (ver)bouwen is één van de valorisatieclusters in de Biobased Delta. Het voornaamste
doel van het cluster is het realiseren van nieuwe businessketens om inspirerende voorbeelden te ontwikkelen die helpen om de transitie naar meer biobased
toepassingen in de bouw te versnellen. Het cluster
heeft op dit moment bijna honderd deelnemers (leveranciers, producenten, opdrachtgevers, aannemers,
architecten e.a.) Het cluster brengt vraag en aanbod
bij elkaar.
Jan Schrama neemt namens Poly Products deel aan
het cluster. “Het is belangrijk om als partners samen
iets te realiseren. Bijvoorbeeld een bouwteam dat
bestaat uit aannemer, opdrachtgever en fabrikant,
zodat je samen kunt zoeken naar een oplossing. Naar
verhouding is er nog niet zoveel bekend over biobased
materialen. Samen moet je bepalen waar je naar toe
wilt en kun je ervoor zorgen dat het betaalbaar blijft.
Innovaties zijn ook lastig in een bestek te verwerken.
Door samen te werken kun je grip houden.”
In totaal zijn er nu (herfst 2015) zestien biobased
bouw-/infraprojecten actief in het cluster. Negen daarvan leverden al concreet resultaat op, waaronder:
Meubels voor Dutch Design Week 2013
Millvision ontwikkelde samen met Fijnevent en Fraai
Projecten een biobased meubellijn, speciaal voor de
evenementenindustrie. Een unieke, biobased meubellijn uit grondstoffen als tomatenstengels, maïsstengels, hennep, grasvezels, geëxpandeerde kurk en
bioplastic.
Avans Hogeschool Breda verbouwing
September 2015 is de biobased inrichting in opdracht
van het Centre of Expertise Biobased Economie opgeleverd. Leveranciers en ontwikkelaars uit het cluster
leverden materialen aan de interieurbouwer, die de
ideeën van de architect nader uitwerkte.
Zoomland viaduct A58 Bergen op Zoom
Dit is het laatste viaduct voor Bergen op Zoom vanuit
het oosten. De gemeente Bergen op Zoom wil het viaduct laten uitvoeren in biobased materialen. Veiligheid
is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Deelnemers aan
het cluster werken hiervoor een voorstel uit.

Bijdrage Biobased Business Development team
Het team zorg er voor dat in het cluster Groen(ver)
bouwen vraag en aanbod bij elkaar komt en zorgt voor
showcases, zoals in het provinciehuis. Het team kijkt
ook kritisch naar het beter organiseren van randvoorwaarden. Zoals het begeleiden van opdrachtgevers,
architecten en het adresseren van knelpunten. Bijvoorbeeld in het kader van inkoop, certificering en garanties. Het team zorgt voor de link met het academisch,
hbo en ROC-onderwijs. Dit cluster werkt nauw samen
met andere valorisatieclusters, zoals Biobased coating
en Natuurlijke kleurstoffen en andere partijen in de
Green Deal Biobased bouwen.
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