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Introductie
Waarom
biopolymeren?

Plastic is een goedkoop, relatief sterk en
veelzijdig materiaal. Maar er zijn er ook
nadelen. Plastics zijn gemaakt van aardolie en
zijn dus afhankelijk van fossiele grondstoffen.
Plastic verpakkingen zorgen daarnaast voor veel
zwerfafval dat langdurig in het milieu blijft. Daarom
zijn veel onderzoekers op zoek naar de ultieme
alternatieven, zoals afbreekbare biopolymeren van
hoge kwaliteit die duurzaam en goedkoop zijn om te
produceren.

Wat is bioplastic?
Om bioplastic uit te leggen moeten er eerst drie belangrijke
onderscheidingen gemaakt worden:
•

Biobased grondstoffen zijn plantaardige materialen zoals
rietsuiker of plantaardige reststromen.

•

Biopolymeren zijn biomoleculen die opgebouwd zijn uit
monomeren (kleinere moleculen). Biopolymeren zijn verdeeld
in groepen zoals eiwitten, koolhydraten en rubber.

•

Bioplastics zijn plastics die bestaan uit (meerdere types)
biopolymeren die uit hernieuwbare grondstoffen gewonnen
zijn. Er zijn veel soorten bioplastic met verschillende
eigenschappen.

Bioplastics hebben een groen imago, maar zijn geen
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Hoeveel bioplastics gebruiken we al?
De consument is bewust van de nadelen van plastic. Toch is nog 99% van
het plastic gemaakt van aardolie: “In 2015 was de productiecapaciteit
voor biobased en/of bioafbreekbare plastics goed voor ongeveer 1% van
de totale wereldwijde kunststofproductie.” (Wageningen Food & Biobased
Research, 2017) In 2022 is dat percentage nog niet veel gegroeid. De
redenen hiervoor zijn vaak de kosten en inzetbaarheid van bioplastics.

wondermiddel. Zo zijn veel bioplastics recyclebaar (verwerkbaar
naar een nieuw product), maar niet afbreekbaar. Het kan
dus nog steeds voor zwerfafval zorgen. Daarnaast zijn de
productiemethodes ook niet altijd duurzaam.

Waarom PHA’s en cellulose?
Polyhydroxyalkanoaat (PHA) en cellulose zijn biopolymeren die
onder andere gebruikt kunnen worden voor de productie van
bioplastics. PHA is een biopolymeer dat geproduceerd wordt door
bacteriën als reservebrandstof. Deze bacteriën maken het PHA uit
biologische grondstoffen zoals agrarische reststromen. Cellulose
is een van de bouwstenen van planten en wordt gebruikt voor het
maken van papier.
Zowel PHA en cellulose kunnen gewonnen worden door
reststromen te gebruiken.
Bacteriën gebruiken
(agrarische) reststromen om
PHA te produceren. Cellulose
kan uit reststromen van
de papierindustrie en uit
waterzuiveringsinstallaties
teruggewonnen worden.
Rechts: Molecuulformule van PHA
(boven) en cellulose (onder)
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Onderzoek
Aanleiding

Het CBW-project werd opgezet door het
samenwerkingsverband BERNN. Het doel
van het CBW-project is om twee circulaire
waardeketens te ontwikkelen rondom de
biopolymeren cellulose en PHA.
Hier komen meerdere vragen bij kijken:
•
•
•
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Welke grondstoffen zijn nodig?
Hoe zuiver je de biopolymeren?

Hoe krijg je constante kwaliteit?

Circulaire Biopolymeren Waardeketens voor PHA & Cellulose

Ook wordt gekeken naar niet-technische aspecten, zoals design,
bedrijfseconomie, wetgeving en duurzaamheidsvraagstukken.
De onderzoeksgroep benaderde het project vanuit een
multidisciplinair perspectief.

‘Afnemers willen meerdere
leveranciers die constante
kwaliteit leveren tegen een
scherpe prijs.’
PHA’s zijn tot nu toe nog geen concurrentie voor traditionele plastics.
De productiekosten van PHA zijn nog relatief hoog, en de kwaliteit
kan verschillen. Afnemers willen graag meerdere leveranciers die
constante kwaliteit leveren tegen een scherpe prijs.

Wat is BERNN?
BERNN is een samenwerkingsverband tussen de vier Noordelijke
Hogescholen en de Rijksuniversiteit Groningen, met als doel om
Noord-Nederland haar positie binnen de Biobased Economy (BBE)
te versterken. Cruciaal daarbij is het vermogen van de regio tot
omzetting van kennis in industriële toepassingen. Vraaggerichte
en toepassingsgerichte samenwerking tussen de Noordelijke
kennisinstellingen is essentieel.
Het onderzoek van BERNN wordt mede mogelijk gemaakt door:
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PHA: Bacteriën
aan het werk
zetten voor
biopolymeren

W

aar komen PHA’s vandaan? Bacteriën produceren
PHA’s als reservebrandstof. Als er overvloed is van
een voedselbron, zoals suikers en vetten, maken
bacteriën PHA’s aan en slaan deze op in hun cel.
Ten tijde van voedselschaarste hebben ze dan toch
een energiebron om mee te overleven. De voedselbron en de
bacteriesoort(en) bepalen het type PHA dat gevormd wordt.
Maar wat zijn PHA’s nou eigenlijk? PHA’s zijn polymeren: ketens
van organische moleculen die zich kunnen koppelen om grotere
moleculen zoals polymeren te vormen. PHA’s zijn thermoplastisch
verwerkbaar, wat betekent dat ze makkelijk vervormbaar zijn bij
hoge temperaturen. De lengte en samenstelling van de ketens
kunnen bepalen wat de eigenschappen van het polymeer zijn,
zoals de thermostabiliteit en elasticiteit. De samenstelling en
heterogeniteit van de
voedselbron bepaalt
in grote mate de
opbouw en dus de
eigenschappen van
het biopolymeer.
Links:
‘Bacterial production of
biodegradable bioplastic
(PHA)‘ Rijksuniversiteit
Groningen
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Boven: Productie van PHA door
bacteriën in vier stappen
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Tertiair
cellulose:
grondstof uit
afvalwater

W

at is cellulose? Cellulose is een hoofdbestanddeel
van planten en bomen. Er zijn verschillende soorten
cellulose: primair, secundair en tertiair. Primaire
cellulose is afkomstig van bomen (ook wel virgin
cellulose genoemd) en wordt door de papierindustrie
gebruikt. Secundair cellulose wordt regulier ingezameld zoals
oud papier. Tertiaire cellulose wordt uit reststromen gewonnen.
Een voorbeeld hiervan is wc-papier dat aanwezig is in
waterzuiveringsinstallaties. Deze tertiaire cellulose wordt nu nog
voornamelijk gestort of verbrand. Dat kost geld en is niet circulair.
Wanneer is cellulose wél circulair? Tertiaire cellulose is een
circulaire, duurzame en natuurlijke grondstof. CBW-partner Recell
Group focust zich op dit soort tertiaire cellulose. Dit biopolymeer
wordt gebruikt als basis of als additief voor de productie van
bioplastic. Dit verbetert de duurzaamheid, CO2-voetadruk en
verlaging van de kostprijs. Cellulose kan ook als grondstof voor
de chemische industrie worden
ingezet, zoals de productie van bioethanol en de biopolymeren PLA of
PHA. In het CBW-project is onderzocht
hoe cellulose toegevoegd kan
worden aan andere biopolymeren of
biomaterialen voor het verbeteren van
de toepassingsmogelijkheden.
Links: Tertiaire cellulose (van Recell®)
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Boven: Verwerking en bewerking van
cellulose.
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PHA en
cellulose
waardeketens

E

en waardeketen beschrijft hoe waarde wordt toegevoegd
tijdens het productieproces. In het geval van het CBWproject worden reststromen in het begin van de keten als
bronmateriaal ingevoerd. De keten van activiteiten geeft
dit bronmateriaal meer toegevoegde waarde. Dit wordt ook
beschreven als het verwaarden van reststromen. Een circulaire
waardeketen beschrijft een situatie waar het eindproduct opnieuw
als grondstof gebruikt kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door
recycling of doordat het biologisch afbreekbaar is en weer de basis
kan vormen voor productie van grondstoffen.

‘Een circulaire waardeketen
beschrijft een situatie waarin
het eindproduct opnieuw als
grondstof gebruikt wordt.’
Het produceren van consistente kwaliteit en samenstelling
is belangrijk in een waardeketen. Als afnemers een consistent,
hoogwaardig materiaal kunnen verwachten, kunnen zij dit
verwerken in hoogwaardige producten waar de consument
behoefte aan heeft en ook voor wil betalen.
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Boven: Waardeketens voor PHA en
Cellulose zoals onderzocht in het project
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RESULTATEN
Impact van het
project

De ambitie van het project was om een aantal
vragen over PHA en cellulose te beantwoorden:
•
•

Welke grondstoffen zijn geschikt?
Wat zijn de beste productieroutes?

• Hoe kan de productie opgeschaald worden?
•

Wat zijn de eigenschappen van het polymeer?

Grondstoffen en verwerking
Gebruik van reststromen (BIONND)
BIONND heeft de bruikbaarheid van verschillende soorten
agrarische reststromen uit de land- en tuinbouw onderzocht
ten behoeve van PHA productie. Dit waren verse reststromen uit
de land- en (glas)tuinbouw. Deze reststromen zijn vaak gratis
of hebben een negatieve waarde (het kost de boer geld om het
weg te gooien). De onderzoekers gebruikten o.a. bieten- en
pootaardappelloof, resten van bollen-, lelie- en uienteelt, tomatenen komkommerplanten, resten uit de bio-industrie, en nog veel
meer. Het substraat van leksappen uit ingekuilde organische
restromen werd ook getest. Door anaeroob in te kuilen worden
zuren gevormd (vooral melk- en azijnzuur). Deze zuren kunnen als
‘voeding’ voor de PHA bacteriën gebruikt worden.
Verder werden geschikte bacteriën onderzocht. PHAproducerende bacteriën werden geselecteerd uit rioolslib en
gekweekt onder niet-steriele omstandigheden. Dit betekent dat
12
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Wat is het verwaarden van materialen?
Het verwaarden of opwaarderen van biobased materialen
beschrijft het proces waarin (door middel van onderzoek
en innovatie) waarde toegevoegd wordt aan reststromen of
laagwaardige materialen. Dit introduceert nieuwe economische
activiteiten, mogelijkheden voor start-ups of business cases,
en nieuwe product-markt combinaties voor bestaande bedrijven.

eenvoudige, goedkope bioreactors gebuikt kunnen worden met
alleen beluchting en roeren.
Om de bacteriële biomassa met daarin het opgeslagen PHA
te scheiden van de reactorvloeistof werd geflocculeerd met bioafbreekbaar chitosan uit Noordzeegarnalen. In plaats van extractie
met chloroform uit gedroogde bacteriële biomassa werd het nietgiftige dimethylcarbonaat gebruikt met natte biomassa.
Dit resulteerde in een goedkopere productie van PHA door een
eenvoudig, milieuvriendelijk proces en lagere investeringskosten.

Bewerken van biomassa (Feedtuber)
Feedtuber heeft gewerkt aan het verwerken, opslaan en bewerken
van de agrarische reststromen. Hiervoor gebruikten ze een machine
voor het inslurven
van biomassa
materiaal en pasten
ze doseerapparatuur
toe voor het toevoegen
van vloeibare
additieven. Leksappen
van ingekuilde
producten zijn
ingezet in onderzoek
naar geschikte
voedingsbronnen voor
PHA productie.
Hakselen en inkuilen van bietenloof op proefboerderij ‘Kompas’ in Valthermond (BIONND)
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Bioraffinage van biomassa reststromen (TNO)
TNO beschikt over een
gepatenteerd proces om allerlei
groene grondstoffen (bijvoorbeeld
hout, stro, mest etc.) om te zetten
tot hoogwaardige bouwstenen
zoals suikers voor materialen,
chemicaliën en biobrandstoffen.
In het CBW-project zijn suikers
afkomstig van zowel cellulose
als hemicellulose gefermenteerd
naar PHB. Door de koppeling van
een flexibel bioraffinageproces
met een robuuste fermentatie ligt
de route open om Nederlandse
reststromen (bv. land- en
tuinbouw, snoeiafval, bermgras)
om te zetten naar bouwstenen
voor biopolymeren.

Rechtsboven: Installatie voor bioraffinage binnen TNO
Rechtsonder: Voorbeelden van reststromen die cellulose bevatten
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Productieroutes
Productie en degradatie
PHA (RUG)
Onderzoekers van de
Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
hebben onderzocht onder welke
omstandigheden PHA optimaal
geproduceerd wordt met behulp
van natuurlijke mengculturen
van bacteriën en wat de beste timing is gedurende het proces
om de PHAs te oogsten. Vervolgens zijn in samenwerking met
de Hanzehogeschool Groningen verschillende extractie- en
zuiveringsroutes onderzocht die een groen alternatief kunnen
zijn voor de huidige zuiveringsmethoden waarbij schadelijke
chemicaliën worden gebruikt.
Daarnaast heeft de RUG samen met NHL Stenden de biologische
afbraak van PHA onderzocht, met name in mariene systemen.
Het resultaat was volledige mineralisatie binnen een aantal
maanden. Het materiaal breekt in compost of in de grond nog
sneller af. Over de bacteriële productie van PHA zijn twee papers
(lees hier en hier) gepubliceerd.

Grondstoffen en productieschaal
(Van Hall)
In de schooljaren 2019-2020 en
2020-2021 hebben studenten
vanuit verschillende opleidingen
en uit verschillende landen
businessmodellen uitgewerkt. De
opdracht was:

Hoe kan waarde toegevoegd
worden aan biologisch afbreekbare
bioplastics gemaakt van PHA uit grote
hoeveelheden agrarische afvalstromen,
15
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waardoor de keten gesloten wordt binnen een duurzaam
systeem?
Tijdens de minor International Business and Natural Resource
Management van de opleidingen Agrarische Bedrijfskunde en
International Business and Management Studies (VHL/NHLS)
is nauw samengewerkt vanuit opdrachtgeverschap met de
BERNN groep. Ook docenten van verschillende hogescholen en
universiteiten hebben hierbij samengewerkt.
Deze activiteiten hebben geleid tot een gezamenlijk rapport.
Drie studenten hebben samen met dr.ir. Jerke de Vries van
het lectoraat Milieu-Impact van Circulaire Agro-Foodketens,
de minor coördinator en de werkpakketleider het rapport ‘De
oneindige perspectieven van PHA uit rest- en afvalstromen,
potentiële cases, systemisch ontwerp en circulaire
businessmodellen’ geschreven.

Productieketen van PHA, Alexander Prinsen (Van Hall)
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Synthese en opschaling (Hanzehogeschool)
De Hanzehogeschool Groningen werkte onder andere aan de
volgende uitdagingen:
•

Analyse (NMR, GPC, Mass)

•

Opschaling productie en downstream processing (in ZAP
Groningen)

•

(Co)polymerisatie

•

Verdere omzettingen/applicaties

•

Recycling

Van commerciële en binnen het project gesynthetiseerde PHA’s
werd de chemische samenstelling en (in samenwerking met NHL
Stenden en Senbis) ook een groot aantal fysische parameters
bepaald. De resultaten, samengevat in een database, geven
een goed inzicht in de verschillende structuur-eigenschappen
van PHA’s. Ook de mogelijkheden voor upcycling van het PHA
(andere hoogwaardige toepassingen) werden onderzocht. Zo is
er de mogelijkheid om exogene ketonen te produceren tijdens
het productieproces van PHA, wat weer voor farmaceutische
toepassingen gebruikt kan worden.

Janneke Krooneman en André Heeres in ZAP Groningen
(Hanzehogeschool Groningen) (foto credit: Simon van der Woude)
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Extractie en ontwatering (Paques)
Paques werkt sinds 2011 aan
de ontwikkeling van PHAproductietechnologie op basis van
afvalstromen. Met het CBW-project hebben
ze hun technologie kunnen uitbreiden
en verbeteren. Ze hebben meer inzicht
gekregen in de PHA-verwerkingsstappen,
waaronder stabilisatie, ontwatering
extractie. Deze kennis is toegepast in een
PHA-demonstratieproject met de naam
PHA2USE, en zal worden gebruikt om dit
jaar (2022) ook een nieuwe pilot voor PHAextractie te bouwen.

Eigenschappen
Eigenschappen en afbraak (NHL Stenden)
NHL Stenden (lectoraat Duurzame Kunststoffen) heeft onderzoek
gedaan om enerzijds de eigenschappen van het materiaal en
anderzijds om de afbraaksnelheid van PHA’s en blends van PHA
met andere biopolymeren en vezels te beïnvloeden. Deze vezels
waren onder andere hennep en cellulose.
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De onderzochte natuurvezels veranderen wel de mechanische
eigenschappen van het materiaal, maar hebben een geringe
invloed op de afbraaksnelheid. Het inmengen van andere
afbreekbare polymeren heeft wel een grote invloed op de
afbraaksnelheid. Polymeren die langzamer afbreken dan de PHA
verlagen ook de afbraaksnelheid van het mengsel met PHA. De
mechanische eigenschappen van de mengsels liggen meestal
tussen de eigenschappen van de verschillende polymeren.
In samenwerking met de Hanzehogeschool is de verandering
van het molecuulgewicht van het materiaal onderzocht tijdens
een afbraakproef. Hieruit blijkt dat het molecuulgewicht van
het overblijvende materiaal nauwelijks verandert. Pas wanneer
het grootste deel van het materiaal afgebroken is, neemt het
molecuulgewicht af. Dit toont aan dat de afbraak vanaf het
oppervlak plaatsvindt.

Links: Afbraaksnelheid van PHA, NHL Stenden
Onder: Corinne van Noordenne, Thiago Oliveira Castro (stagiair) en Rudy
Folkersma van NHL Stenden
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Bovenste rij: Voorbeelden van gebruikte vezels: a) gras, b) organosolv pulp, c) suikerbietwortel pulp,
d) gezeefde cellulose. Onderste rij: De ingrediënten (zonder hardingsmiddel) en hoeveelheid nodig
voor 1 kg composietmateriaal: e) polyester resin, f) zinc stereate, g) calcium carbonate en h) vezels.

Composietmateriaal van a) gras, b) organosolv pulp, c) suikerbietpulp, d) gezeefde cellulose, e) nat
behandeld organosolv pulp en f) droog behandeld organosolv pulp.

Boven: Vergelijking verschillende bronnen van cellulose (NPSP)
Onder: Geproduceerde biocomposieten (NPSP)

Kenmerken van biocomposiet aanpassen (NPSP)
NPSP heeft gewerkt aan het optimaliseren van de receptuur
voor het biocomposiet op basis van cellulose vezels, een
cellulose vulmateriaal en een biobased hars. Het doel was om
de karakterisatie van het materiaal aan te passen zodat het de
viscositeit van deeg zou krijgen.
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Voeding en productie
(Buwalda Synergie)
Buwalda Synergie
ontwikkelde een
voedingsrecept voor
de stabiele productie
van PHA in 1000-liter
reactoren. Het product
werd vervolgens gedroogd
voor de winning van het
biopolymeer.
Ook heeft Buwalda
Synergie laten zien
hoe bekers van PHA in verschillende omgevingen worden
afgebroken. NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit
Groningen hebben in aanvulling daarop de biologische
afbraaksnelheden verder onderzocht en het effect van aantasting
op de materiaaleigenschappen bepaald.
In verschillende omstandigheden en op meerdere locaties werd
gekeken naar de afbreekbaarheid van PHA (bekers). Een beker
is bijna geheel afgebroken in tropisch zeewater met koralen en
vissen.

Toepassingen
Toepassingen van PHA in garen en filamenten (Senbis)
Binnen het CBW-project heeft Senbis onderzocht wat
de eigenschappen zijn van de diverse typen PHA’s voor
hoogwaardige toepassingen zoals garens en filamenten.
Het blijkt dat kristalliserende PHA’s geschikt zijn voor de productie van filamenten en garens, redelijke mechanische eigenschappen hebben maar slechts langzaam biologisch afbreken.
Amorfe PHA’s breken wel snel af, maar zijn ongeschikt voor de
productie van filamenten en garens, en de mechanische eigenschappen vallen tegen.
De tweede conclusie is dat PHA’s geschikt zijn als onderdeel in
compounds. En dat is precies de richting waarin het onderzoek
binnen Senbis zich beweegt: het ontwikkelen van eigen com21
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pounds voor de productie van biologisch afbreekbare filamenten
en garens voor hoogwaardige toepassingen.

Toepassingen van tertiaire cellulose in asfalt (Recell)
Vanuit het CBW-consortium is gekeken naar het celluloseproduct Recell®, en de mogelijkheden van cellulose in een
biocomposiet. De tertiaire cellulose (Recell®) wordt toegepast
in biocomposieten zoals gevelbekleding, verkeersborden,
picknicktafels etc.
Recell Group is ook bezig met het ontwikkelen van bouwstenen
uit tertiaire cellulose voor de chemische industrie. In het
CBW-project is er veel kennis ontwikkeld over de chemische
en enzymatische hydrolyse van Recell® naar specifieke
chemicaliën. Hiervoor werd samengewerkt met de RUG,
Hanzehogeschool en TNO. Ook is het materiaal op grotere schaal
getest bij bij ZAP Groningen. De eerste resultaten zijn behaald
door het maken van glucose en levulinezuur.
Daarnaast is veel inzicht verkregen in de toepassing van Recell®
in biocomposiet als toevoeging aan (bio)plastics zoals PHA,
PLA, PE en TPS in samenwerking met Senbis en NHL Stenden.
De kenmerken van deze biopolymeren zijn vervolgens getest.
maar ook op afbreekbaarheid door NHL Stenden, Maan en
Rijksuniversiteit
Groningen. Tevens
zijn ontwikkelde
biocomposieten
met 30% Recell®
(en 70% PLA) en
10% Recell® (en
90% PHA) getest op
functionaliteit door
Natural Plastics,
Maan, Foamplant en
NPSP.
Eigenschappen
van Recell® in (bio)
Onder: Recell verwerkte restcellulose in producten.
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plastic zijn:
•

Duurzamere grondstof (1 ton Recell® bespaart 2 ton CO2)

•

Kostprijs verlaging tot 40%

•

Versnellen en sturing van afbreekbaarheid

•

De trek- en buigsterkte blijft ongeveer gelijk tot iets lager

•

Verhoging van de viscositeit

Toepassingen in schuimextrusie (Foamplant)
Foamplant heeft diverse schuimexperimenten uitgevoerd,
waarbij PHA biopolymeren en cellulosevezels zijn getoetst op
toepasbaarheid in schuimapplicaties. Foamplant heeft het
reologiegedrag van de biopolymeren PHA en cellulose in kaart
gebracht. Reologie beschrijft de stromingseigenschappen en
vervormingen van een materiaal, zoals viscositeit. Foamplant
heeft gekeken naar de modificaties die nodig zijn om tot
succesvolle schuimextrusie te komen. Dit onderzoek zal
bijdragen aan de ambitie van Foamplant om per 2025 alleen
biobased schuim te produceren. PHA’s en cellulosevezels worden
hierbij als belangrijke bouwstenen gezien.

Verwerken in producten
(Maan Group)
Maan Group wilde graag het
gebruik van PHA als grondstof
voor hun (toekomstige)
producten testen. Maan
Group als bedrijf begon in
lijmproductie, maar heeft in
recente jaren zich uitgebreid
naar biobased producten. Zo
heeft de Maan R&D afdeling
een biologisch afbreekbare
kweekplug ontwikkeld,

Boven: Growcoon concept van Maan
Group met PHA
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de Growcoon. In het CBW-project heeft Maan Group de
mogelijkheden van PHA in hun producten onderzocht en getest.
Dit wordt verder onderzocht in een vervolgproject (PHA2USE)
samen met andere partners Paques en Foamplant.

Toepassingen in de groensector (Sustainable Tree
Systems)
Sustainable Tree System nam deel aan het COW-project om
de mogelijkheden van PHA en cullelose in de groensector te
onderzoeken. Zo zijn testen gedaan met producten met Recell.
STS heeft deelgenomen om de mogelijkheden te onderzoeken
naar de toepassing van cellulose en PHA in biobased producten
in de groensector. Dit project gaf het bedrijf meer inzicht in de
mogelijkheden en uitdagingen rond cellulose.

Verbinding met onderwijs
Vaardigheden voor de beroepspraktijk (Drenthe College)
In het werkgebied van Drenthe College wordt hard gewerkt aan
oplossingen voor recyclingmethodes en de vergroening van

Boven: Drenthe College en NHL Stenden ontwikkelden samen een cursus
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de chemie. Door actief deel te nemen aan het CBW-project kon
Drenthe College hun medewerkers en studenten fundamentele
kennis en vaardigheden geven. Hiermee werd bijgedragen aan de
ontwikkeling van toekomstige vakmensen waar de regio behoefte
aan heeft.
Zo werden studenten in contact gebracht met partners uit
het project, en konden ze hun apparatuur gebruiken. Hiermee
hebben ze waardevolle praktische vaardigheden opgedaan.
Daarnaast werd samen met NHL Stenden een cursus ontwikkeld
welke aan externe partijen wordt aangeboden: Duurzame
Kunststoftechnologie. Het doel hiervan is kennisvergroting in
de regio. Deze cursus werd aangeboden aan studenten van de
opleiding Laboratoriumtechniek.

Conclusies
Het doel van het CBW-project was om meer inzicht te vergaren
op gebied van de biopolymeren PHA en cellulose. Zoals je op
de voorgaande pagina’s hebt kunnen lezen is er veel kennis
opgedaan op het gebied van grondstoffen, productieroutes,
eigenschappen en toepassingen van deze biopolymeren. Deze
kennis werd gedeeld met kennisinstellingen en bedrijven, en
zal worden ingezet om de waardeketens van deze biopolymeren
verder uit te bouwen.
Dit zal de sector in Noord-Nederland versterken, en bijdragen aan
het verduurzamen van productmethodes van biopolymeren.
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OVERZICHT:

Samenwerking
kennisoverdracht

B

innen BERNN werken noordelijke kennisinstellingen
op het gebied van de biobased economy samen aan
onderzoek en onderwijs. Een doel van de samenwerking is
dat onderzoek door de partijen beter op elkaar afgestemd
wordt. Binnen BERNN is het CBW project ontwikkeld,
waarbinnen kennisinstellingen en het MKB intensief samenwerken.
Inzichten en wensen uit de praktijk zijn enorm waardevol, vooral
bij een product zoals biopolymeren, waar toepasbaarheid en
veelzijdigheid belangrijk is voor consumenten.

‘Inzichten en wensen uit de
praktijk zijn enorm waardevol,
vooral bij een product zoals
biopolymeren.’
Tijdens het CBW-project leidde deze samenwerking tot gedeeld
inzicht in de productie, eigenschappen en toepassingen van PHA
(in de vorm van een database) en cellulose. Ook is er kennis over
de wet- en regelgeving rond bioplastics opgedaan. Dit zal bijdragen
aan toekomstige innovatie op het gebied van bioplastics. Zo worden
binnen het BERNN-verband momenteel meerdere projecten opgezet
om innovatieve biobased producten te ontwikkelen.
Links: een factsheet over de samenwerking
binnen BERNN tijdens het CBW-project
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OVERZICHT:
Resultaten en
impact

D

e samenwerking in het CBW-project heeft tot veel
nieuwe inzichten geleid. Er werd kennis opgedaan
over de productie, zuivering, eigenschappen,
applicaties en degradeerbaarheid van biopolymeren.
Om biopolymeren aantrekkelijk te maken moet er
een consistent product geleverd worden. Een product waar de
mechanische eigenschappen en degradeerbaarheid goed te
voorspellen zijn. Tijdens het CBW-project werd hier dan ook veel
aandacht aan besteed.

‘Om biopolymeren
aantrekkelijk te maken moet
er een consistent product
geleverd worden.’

Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de milieubelasting
van biopolymeren, zowel in de productiemethodes en de
biodegradeerbaarheid. Er is een groenere extractiemethode
ontwikkeld, en de biodegradeerbaarheid is in onder
verschillende omstandigheden getest en bewezen.

Links: een factsheet over de resultaten en
impact van het CBW-project
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Deze brochure is ontwikkeld door:

Het onderzoek van BERNN wordt
mede mogelijk gemaakt door:

