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‘d e fossiele brandstoffen waarop 
onze economie draait, raken op’, 
zegt Willem den Ouden, strategisch 
beleidsadviseur van Avans Hoge-

school. ‘Het is een uitgemaakte zaak dat we 
vroeg of laat moeten overstappen op hernieuw-
bare grondstoffen, bijvoorbeeld rest producten uit 
de voedingsmiddelenindustrie. In Brabant, met 
zijn hoogproductieve landbouwbedrijven, chemi-
sche industrie en bloeiende voedingsindustrie, is 
die omschakeling naar een biobased economy al 
vrij ver. 

Dat is in notendop waarom we een Centre of 
Expertise op het gebied van de biobased economy 
hebben opgezet.’ Het onderzoek waarop Avans’ 
expertisecentrum zich toelegt, heeft betrekking 
op het winnen van basale chemische verbin-
dingen uit biomassa, die gebruikt kunnen worden 
voor bioplastics, coatings en textiel. Een Brabants 
bedrijf als Rodenburg, waarmee Avans nauw 
samenwerkt, begon bijvoorbeeld al in de jaren 
negentig met de ontwikkeling van bioplastics uit 
de reststromen van de aardappelverwerkende 
industrie. Deze stromen werden verwerkt in dier-
voeder, maar in 1997, toen de varkenspest 
huishield in Nederland, viel de afname door de 
feed tijdelijk weg. De voorraden aardappelresten 

stapelden zich op, en Aaik Rodenburg, CEO van 
het familiebedrijf Rodenburg, vroeg Wageningse 
technologen van het technologie-instituut ATO of 
zij een manier wisten waarop zijn bedrijf van die 
zetmeelbron een hoogwaardig product  kon 
maken. Die manier kwam er, na veel, heel veel 
jaren onderzoek door de Wageningers en de 
ingenieurs van Rodenburg. Inmiddels produceert 
Rodenburg verschillende soorten bioplastics. 
Wie vliegt met KLM komt ze waarschijnlijk tegen 
in de vorm van het verpakkingsmateriaal van  de 
maaltijden. 

Pionier
Jarenlang was Aaik Rodenburg een eenzame 
pionier. Een pionier is hij nog steeds, maar nu 
geldt hij ook als een visionair. Steeds meer 
bedrijven beginnen voorzichtig met de omscha-
keling naar groene grondstoffen. Op die bedrijven 
richt het expertisecentrum zich. ‘Wij concen-
treren ons op technologieën waarmee we uit 
biomassa op een economische rendabele manier 
hoogwaardige grondstoffen voor de chemische 
industrie kunnen halen’, zegt Den Ouden. De 
onderzoeksprojecten van Avans duren meestal 
anderhalf tot twee jaar en behelzen het op een 
nieuwe manier toepassen van bestaande kennis 
en technologie. Daarnaast werkt Avans met stu-

denten en bedrijven samen in projecten, afstu-
deeropdrachten en stages. Voor fundamenteler 
onderzoek, met een looptijd van vijf tot zeven jaar, 
kunnen bedrijven terecht bij het Center of 
Excellence van Wageningen UR. 
In januari van dit jaar stelde Avans twee lectoren 
aan die de koers van het Centre of Expertise mee 
helpen uitzetten: Dorien Derksen van Rubia 
Natural Colours en Johan Raap van Royal Cosun. 
De betrokkenheid van Rubia en Cosun bij de 
biobased economy ligt voor de hand. Het in Steen-
bergen gevestigde Rubia produceert op basis van 
het plantje meekrap volledig natuurlijke kleur-
stoffen, die worden toegepast in garen, textiel, 
leer, drukwerk, behang, verpakkingen en cos-
metica. Natuurlijke kleurstoffen zijn in de belang-
stelling gekomen van bedrijven, nu striktere 
milieueisen aan productieprocessen de prijs van 
chemische kleurstoffen alsmaar verder opdrijven. 
Op zijn beurt produceert Cosun een indruk-
wekkende stroom restproducten die vrijkomt bij 
de raffinage van suiker. Het bedrijf investeert in 
technologie die hoogwaardige grondstoffen uit die 
reststromen kan halen. 

standaardisering van halffabrikaat
Avans werkt inmiddels samen met in totaal 
anderhalf dozijn bedrijven en dat aantal groeit. 

Het zijn overwegend maar niet uitsluitend 
mkb-ers. Avans’ Centre of Expertise ontwikkelt 
voor deze groep vooral technologie om ver-
schillende soorten bioplastics te ontwikkelen. 
‘Dat varieert van bioplastics voor potjes van 
planten die in de grond op een natuurlijke manier 
worden afgebroken, tot robuuste bioplastics voor 
dashboards van auto’s, aldus Den Ouden. Voor de 
grotere bedrijven werkt het expertisecentrum 
onder meer aan technologie waarmee produ-
centen van groene chemische grondstoffen en 
bioplastics hun product kunnen standaardiseren. 
‘Omdat bedrijven werken met natuurlijke grond-
stoffen, is de variatie in hun eindproduct aan-
zienlijk’, legt Den Ouden uit. ‘Zelfs een bioplastic 
dat telkens wordt geproduceerd op basis van 
dezelfde suikerbiet van hetzelfde bedrijf, varieert 
van samenstelling door seizoensinvloeden. Dat 
zorgt onherroepelijk voor problemen verderop in 
de keten. Als we willen dat de biobased economy  
echt van de grond komt, zullen we dat probleem 
moeten oplossen.’
De instelling gebruikt de kennis die het in zijn 
onderzoek verwerft, sinds 2010 in zijn oplei-
dingen. Die leveren de specialisten af waarnaar 
in het bedrijfsleven een groeiende vraag is. Avans 
stemt zijn aanbod af in overleg met partners als 
het Wageningse Center of Excellence en Hoge-

school Zeeland, en de vier andere Centers of 
Expertise, bijvoorbeeld binnen HAS Den Bosch. 

start-up vanuit het onderwijs
‘We hebben al sinds een paar jaar de minors 
Biobased Technology en Biopolymeren', zegt Den 
Ouden. ‘Daar komen in september nog een paar 
minors bij.’ De opleidingen hebben een eco-
nomisch en juridisch profiel. ‘In de biobased 
economy zullen we ketens anders moeten 
inrichten’, verklaart Den Ouden. ‘De houd-
baarheid van grondstoffen is beperkter dan in de 
reguliere economie, en dat vraagt om andere 
modellen en dus andere economen. Bovendien is 
in de EU de im- en export van biomassa 
onderhevig aan een complexe regelgeving. 
Daarom is er behoefte aan gespecialiseerde 
juristen.’ Tegelijkertijd zal Avans de bestaande 
minors verdiepen. 
Projecten van Avans-studenten haalden recen-
telijk de koppen van vakbladen en regionale 
dagbladen. Studenten van de minor Biopo-
lymeren zetten bijvoorbeeld het bedrijfje eYeXD 
op, dat van bioplastics sieraden maakt. Acht 
andere studenten van dezelfde minor wonnen 
enkele maanden geleden de innovatieprijs 
Design Pressure Cooker (DPC) Groen. De stu-
denten ontwikkelden voor Imperial Ventures 

een afbreekbare verpakking van bioplastics. 
Daarvan maakten ze, samen met Imperial 
Ventures en ontwerper Paul Hendrikx van 
Studio Mango, het winnende product ABulbC: 
drie tulpenbollen die de consument compleet 
met afbreekbare verpakking kan planten. 

major biobased tech
In september begint Avans met de major 
Biobased TeCh, waarin duurzaamheid, bioraf-
finage, biopolymeren en productontwikkeling 
centraal staan. ‘Het is een opleiding op het 
snijvlak van chemie, biologie, procestechnologie 
en bedrijfskunde’, beschrijft Den Ouden. ‘We 
willen er een nieuwe groep studenten mee 
trekken, die nu de weg naar Avans nog niet 
kunnen vinden. We willen natuurlijk niet op onze 
bestaande opleidingen kannibaliseren.’ 
Hoeveel studenten de nieuwe major zal trekken, 
weet Den Ouden niet, en hij waagt zich niet aan 
koffiedik kijken. Wel wil hij kwijt dat hij hoge ver-
wachtingen heeft. Niet zozeer omdat de pro-
vincie Noord-Brabant een half miljoen euro 
steun heeft toegezegd, en Avans kans maakt op 
nog eens vijf miljoen ondersteuning van het 
ministerie van ELI. ‘Wat me bovenal goed doet, 
is de interesse van bedrijven voor ons werk’, 
besluit Den Ouden.  
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die vOOr deze grOene Take-Off Onmisbaar is. 
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— De jonge ondernemers van eYeXD.


