
Uit Life Sciences & Health Special – Dagblad van het Noorden – maart 2014 

Plastic tasjes, stoelen en tapijten gemaakt 
van maïs of suikerriet… 

 
‘We koersen af op een biobased economy’ 
 
Duurzaamheid. Het milieu. We hebben er de mond van vol. Maar het blijft voornamelijk 
bij praatjes, niet bij daden. In Emmen maken ze er wel degelijk werk van. Kunststoffen 

gemaakt uit maïs, suikerriet of koolzaadolie hebben de toekomst, weten ze bij de 
Stenden Hogeschool. 
 
Samen met bedrijven doen studenten onderzoek naar biokunststoffen. Producten met aardolie als 
basis worden vervangen door producten die gemaakt zijn van biomassa. Lectoren Rudy Folkersma 
en Jan Jager zijn de aanjagers. 

Zij doen er alles aan om het instituut, dat de naam Stenden PRE (Polymore Research & Education) 
draagt, uit te bouwen tot een toonaangevend kenniscentrum voor duurzame kunststoffen. 

,,Nog steeds worden kunststoffen in Europa op grote schaal gebruikt’’, zegt Jager. ,,Jaarlijks levert 
dit gebruik een grote hoeveelheid kunststofafval op. Afval dat niet kan worden afgebroken. 
Het valt uit elkaar in steeds kleinere stukjes, die in het milieu blijven. Zo verandert al ons 
zeewater in een wereldwijde soep van microplastics. Die plastic verontreiniging kan onze 
gezondheid ernstig schaden. Allerlei dieren die in of van de zee leven, zien plastic afval en 

microplastics voor voedsel aan. Hiermee dringt het vaak giftige afval onze voedselketen 
binnen.’’ Maar er is meer om ons zorgen over te maken. Bij de productie van kunststoffen 
komen veel schadelijke stoffen vrij. Daarnaast droogt onze aardoliebron op. Ook dat is in de 
toekomst een probleem. Immers aardolie is de basis voor tal van kunststofproducten. ,,Kortom, 
redenen genoeg om toepassingen voor biokunststoffen te ontwikkelen’’, zegt Folkersma. 
,,Veel kunststoffen waarmee Stenden onderzoek doet zijn duurzaam. Wij werken met 
biopolymeren, kunststoffen waarvan aardolie niet de basis vormt. Deze grondstoffen 

komen uit biomassa zoals zetmeel, maïs of suikerriet. In tegenstelling tot kunststoffen uit aardolie 
zijn ze herbruikbaar en biologisch afbreekbaar.’’ 
 
Duurzaamheid 
Volgens Jager en Folkersma staan steeds meer bedrijven open voor duurzaamheid. Om dat te 

illustreren, laten ze diverse innovatieve voorbeelden zien. Het kantoor als showroom. ,,Hier, dit 

plastic tasje is van suikerriet gemaakt. Dat wordt gebruikt door een supermarkt in Duitsland. En 
deze rugzakhengsels… Gemaakt van polymelkzuur, van maïs. Datzelfde geldt voor dit afbreekbare 
tapijt. Ideaal voor beurzen. Dit tapijt is kleurvast en kan na gebruik meteen op de composthoop. 
Tja, de ontwikkelingen gaan snel. Dat is een goede zaak. Zo is het API Institute - dat zit hier ook 
in Emmen - bezig met het ontwikkelen van een biologisch afbreekbaar kunstgrasveld.’’ 
 
Samenwerking 

Stenden PRE werkt nauw samen met het bedrijfsleven. Folkersma: ,,Om de hoek ligt een groot 
bedrijventerrein. Daar zit veel chemische industrie. Die industrie is afhankelijk van kunststoffen. 
Dat is prettig want voor onze pilot-projecten hebben we natuurlijk bedrijven nodig. 
Op dit moment is er een samenwerkingsverband met het API institute en Emmtec Services. Dat 
werkt prima. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten. Wij hebben hen nodig, zij ons.’’ 
Een ander voorbeeld van samenwerking is die met VolkerWessels, machinefabriek Emmen en CTC. 
Jager wijst op een paar ‘houten’ brugdelen. ,,Voor de nieuwe dierentuin in Emmen, DPE Next, 

worden veel biobased materialen gebruikt. Daar leveren wij een belangrijke bijdrage aan. Zo 
hebben we de eerste beweegbare klapbrug van biocomposiet ontwikkeld. Dat is een 

wereldprimeur.’’ 
Folkersma: ,,Biocomposiet is kunststof gecombineerd met natuurlijke vezels. Je kunt er alles van 
maken. Denk aan meubilair. Het mooie is dat vlas of hennep voor biocomposiet hier in de regio 
verbouwd wordt. Dus ook in de agri-business liggen nieuwe kansen. Datzelfde geldt voor de bouw. 

Ook daar kan biocomposiet een belangrijke rol gaan spelen, door kunststof als 'hout' te 
gebruiken.’’ 
 
Green PAC 
Samen met Windesheim, de hogeschool uit Zwolle, vormt Stenden Green PAC.  
Een innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten. 
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Binnen Green PAC wordt toegepast onderzoek gedaan, kennis ontwikkeld en worden (versnelde) 
innovaties gerealiseerd door een unieke samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en 

bedrijven in de kunststofindustrie. Jager: ,,Door gebruik te maken van de verschillende 
faciliteiten die Green PAC biedt, wordt het bedrijfsleven in staat gesteld om tegen gunstige 

voorwaarden innovatieve projecten te ontwikkelen en uit te voeren. Daarnaast richt Green PAC 
zich op het onderwijs in Noordoost-Nederland om de innovatiekracht rond kunststoftechnologie 
te versterken.’’ 
 
HBO-masteropleiding 
Stenden en Windesheim bieden het bedrijfsleven ook een HBO-masteropleiding aan. ,,Daar zijn we 
twee maanden geleden mee gestart’’, vertelt Folkersma. 

,,Twaalf mensen volgen een duale opleiding waarbij we het hele kunststofgebied bestrijken, dus 
niet alleen chemie. 1 dag in de week gaan de medewerkers van de bedrijven naar school, de rest 
is zelfstudie.’’ 
Navraag leert dat het om een traject van twee jaar gaat waarbij ook gastdocenten van de RUG, 
WUR en de UT Wageningen ingeschakeld worden. ,,Onze opleiding is echt uniek in Nederland en 
helemaal van deze tijd. De industrie en de maatschappij vragen erom. Wij koersen af op een 

biobased economy." 
Als we door de school lopen, op weg naar het laboratorium, laten Folkersma en Jager een lokaal 

zien. ,,Stenden PRE beschikt over een aantal machines om zelf voorwerpen te maken. Zo hebben 
we 3D printers die op hun eigen manier een object uit kunnen printen. In kunststof. 
Kijk, hier worden leerlingen van een basisschool wegwijs gemaakt. Wij laten ze kennismaken met 
onze opleiding. We laten ze zien dat chemie leuk is. Niet alleen iets voor ‘nerds’. Groene chemie 
biedt enorme kansen.  

De Stenden Hogeschool is de school van de toekomst. Voor studenten en het bedrijfsleven. Dat 
willen we graag laten zien. Vooral in de praktijk." 
 
www.stendenpre.com 
www.greenpac.eu 
Tekst: Alfred Lehmann  

                                                                 


