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INLEIDING

Beste mensen, 

Met trots presenteer ik u het magazine ter ere 
van de lectorale redes van Dorien Derksen en 
Willem Böttger. In dit magazine leest u van 
alles over hun lectoraten: Marine Biobased 
Specialties (Dorien) en Biobased Bouwen 
(Willem). Als programmamanager Biobased 
Economy bij HZ University of Applied Sciences 
is het geweldig om op deze bijzondere manier 
de beide lectoraten op de kaart te kunnen 
zetten. Hiermee is de thematiek van biobased 
economy binnen de HZ echt op de kaart gezet.

HZ maakt samen met Avans Hogeschool deel 
uit van het Centre of Expertise Biobased 
Economy, het CoE BBE. Het CoE BBE heeft als 
missie om bedrijven te helpen om hun 
biobased ambities waar te maken. Met 
vernieuwend onderwijs en praktijkgericht 
onderzoek dat ertoe doet willen we 
professionals opleiden die de transitie naar de 
biobased samenleving kunnen realiseren. Via 
de lectoraten van Dorien en Willem gaat dit 
ook echt lukken: de thema’s Marine Biobased 
Specialties en Biobased Bouwen passen beide 
helemaal in de Zeeuwse agenda.

Inmiddels heeft het thema biobased economy 
al bij veel opleidingen een plaats gekregen. Ik 
hoop dat dat nog verder zal groeien en dat de 
professionals van de toekomst biobased echt 
verder zullen brengen.

U vindt in dit magazine een interview met 
beide lectoren. Laat u verrassen door de 
mooie verhalen en de plannen die beiden 
hebben. Daarnaast nodig ik u uit om de 
belevenissen die in dit magazine staan thuis 
uit te proberen. Ze vormen samen de 
Biobased Parade en hiermee willen we u 
vanuit het Centre of Expertise Biobased 
Economy graag verleiden om u verder in de 
biobased wereld te verdiepen en er zelf mee 
aan de slag te gaan. 

Ik wens u veel plezier met het lezen en het 
ervaren van dit magazine!

Han van Osch
Programmamanager Biobased Economy  
bij de HZ
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Toen hebben ze aan mij gevraagd onderzoek te 
gaan doen en te kijken of er binnen de opleiding 
chemie, van de HZ, ruimte was voor een 
lectoraat biobased.” 

“Bedenk dat niets qua voorbereiding 
moeilijker, qua succes twijfelachtiger en 
qua uitwerking gevaarlijker is dan zich 
opwerpen als iemand die vernieuwing wil 
doorvoeren. Want hij die dat doet, heeft 
hen die van de oude toestand profiteren 
tot vijand, terwijl hij slechts lauwe 
verdedigers vindt in hen die van de nieuwe 
toestand zouden kunnen profiteren. Een 
lauwheid die gedeeltelijk voortkomt uit 
vrees voor de tegenstanders... en 
gedeeltelijk uit het wantrouwen van de 
massa die niet werkelijk gelooft in iets 
nieuws totdat zij het ervaren hebben. Zo 
komt het dat zijn opponenten iedere kans 
grijpen om de vernieuwer vurig aan te 
vallen en de anderen hem slechts 
halfslachtig verdedigen.”

Niccolò Machiavelli die van 1469-1527 
leefde in Florence en dit schreef in  
Il Principe, de vorst.

Op 13 april is het zover. Dorien Derksen en 
Willem Böttger spreken hun lectorale redes uit 
en krijgen de lectorale ketens omgehangen.  
Wat houdt hen bezig?  
Waar gaat hun onderzoek over?  
U leest het in de onderstaande interviews.

Jullie bekleden nu nog beiden een lectoraat bij 
Avans. Willem Böttger biobased bouwen en Dorien 
Derksen biobased products. Komt het onderwerp 
voor onderzoek voort uit het onderzoek bij Avans?

Dorien: “Het proces bepaalde dit vervolg. Het 
Centre of Expertise Biobased Economy is een 
samenwerking van Avans en HZ. Binnen dat 
centrum zitten de biobased lectoraten. 

Een aantal lectoraten zijn sec verbonden met 
Avans, een lectoraat wordt gedeeld tussen Avans 
en de HZ (dat van Willem; biobased bouwen) en 
dan heeft de HZ een biobased lectoraat voor 
zichzelf. Dat is het lectoraat van mij: Marine 
Biobased Specialties. “Binnen de HZ bestaan 
verschillende lectoraten. De opleiding chemie 
werd sterk bevraagd door de andere lectoraten, 
om te helpen en te ondersteunen bij onderzoek. 
Maar daar was eigenlijk geen ruimte voor, omdat 
de opleiding chemie niet zelf een lectoraat had. 

LECTORATEN HZ
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Hoe maken de lectoraten onderdeel uit van het 
onderwijs aan de HZ University of Applied 
Sciences?

Dorien: “Biobased proberen we te integreren in 
alle vier de leerjaren. De eerste twee jaar zijn 
verkennend, in de laatste twee jaar worden 
studenten opgeleid tot een professional.”
 
GASTLESSEN
De lectoren kunnen door de docenten van de HZ 
worden uitgenodigd voor een gastles. Dorien: 
“Ik ben een keer uitgenodigd om een gastles te 
geven over secundaire metabolieten 
(hoogwaardige inhoudsstoffen van planten): dan 
sta je voor een groep studenten die dat ook leuk 
vindt. Dan kun je de diepte in. Dan werf je ook 
echt studenten voor verder onderzoek. 
“Soms geef ik een algemene gastles om uit te 
leggen wat biobased is. Dan zit je veel eerder in 
de opleiding, leg je veel breder het begrip uit, 
want dan zitten alle technische richtingen bij 
elkaar. Het is het belangrijk dat studenten weten 
wat er mogelijk is.”

Willem: “Ik geef ook lezingen, of 
inspiratiebijeenkomsten, om uit te leggen wat 
biobased is. Ik faciliteer het onderzoek en help 
de docenten. Ik help bij schrijven van 
subsidievoorstellen, of projectmanagement, ik 
schrijf artikelen, ik leg contacten en betrek 
bedrijven bij onderzoek. Ik zie mezelf als het 
touwtje om de asperges.”

ONDERZOEK
De lectoren maken bekend voor welk project ze 
een student kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld 
iemand die verschillende bruinwieren wil gaan 
telen, wil gaan variëren in het telen, met de 
focus op phytosterolen. Of iemand die het 
bruinwier wil verwerken tot een smakelijk 
hapje: weer een heel ander project. De 
studenten die reageren op de oproep komen in 
een team met een docentonderzoeker, de lector 
en twee of drie andere studenten. Eens per 
maand komen ze bij elkaar en presenteren ze 
aan elkaar de voortgang en reageren ze op 
elkaars bevindingen. Dat gaat in een samenspel 
met de praktijk.
Willem: “De studenten werken dan een maand 
aan een onderzoeksvoorstel: wat is er al gedaan 
in de wereld, hoe kunnen we een onderzoek 
opzetten, wat verwachten we van dit onderzoek? 
Dan voeren ze het onderzoek uit. Het hogere 
doel is leren onderzoeken. De kapstok is 
biobased.“
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WAT DE MAATSCHAPPIJ VRAAGT
Willem: “Ongeveer tachtig procent van alle 
projecten komt voort uit een vraag vanuit het 
MKB. Er is bijvoorbeeld een bedrijf dat 
koppelstukken voor waterleidingbedrijven 
maakt van pvc en dat wil vervangen door 
biobased materiaal. Of een bedrijf in Zeeuws-
Vlaanderen dat werkt aan biobased asfalt, voor 
vijftig procent biologisch. Hoe milieuvriendelijk 
is dat asfalt? Iemand die afstudeert, gaat 
daarvoor een levenscyclus-analyse doen.” 
Dorien: “Een lectoraat zit dicht tegen het gebied 
aan van wat de maatschappij nu vraagt van 
studenten. Studenten zitten nog twee, drie jaar 
af van het moment waarop ze echt mee gaan 
draaien. Maar dit zijn wel de vragen die ze straks 
als professional gaan krijgen. Dat beseffen 
studenten niet altijd. Soms zijn ze ook blij 
verrast dat een bedrijf echt iets gaat doen met 
hun bevindingen.” 

HOE SLUITEN DE TWEE LECTORATEN  
BIJ ELKAAR AAN?
Dorien: “Sowieso leggen we beiden de nadruk 
op biobased. Willem zit wel veel meer aan de 
materiaalkunde-kant. Zijn werkveld is ook 
verder: er zijn al biobased bouwmaterialen.  
Mijn werkveld is nog niet zo ver. Wij zijn nog echt 
aan het uitvinden, aan het zoeken."
“De overlap zit bijvoorbeeld in kleurstoffen. Ik 
heb kleurstoffen onttrokken aan organismen; 
die kunnen worden verwerkt in zijn 
bouwmaterialen. Van wieren is bekend dat ze 
een isolerende werking hebben. Kun je daar iets 
mee in de bouw?” 

NIET ALLES IN DE HAND
Willem: “Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat de 
onderzoekswerelden van Dorien en mij nu nog 
ver uit elkaar liggen. Het is niet het meest 
logische om elkaar op te zoeken, maar daar 
waar het kan, doen we het wel. Op termijn denk 
ik wel dat we dingen samen gaan doen. 
“Je moet uitkijken dat het niet versplintert. 

Iedereen wil altijd dat alles samenkomt. Ook 
met Avans, met externen, met het bedrijfsleven. 
Het is een extreem complex speelveld. De 
organisatie lijkt zelf ook op een organisme: als 
je hier draait, beweegt het daar. Je hebt ook niet 
alles in de hand. Het is afhankelijk van wat er op 
je pad komt en of het past bij waar je op dat 
moment mee bezig bent.”

KETTING
Dorien: “Willem en ik krijgen straks een 
lectorale ketting. Die is hier normaal gesproken 
van zilver. Maar zilver is de meest schaarse 
grondstof. Daarom hebben we ook gezegd: we 
zijn lectoren biobased, die kun je geen zilveren 
ketting omhangen. Dus wij willen graag een 
ketting gemaakt van biobased materialen.  
De zilversmid heeft daarom van ons de 
dankbare taak gekregen om met composieten 
van Willem en kleurstoffen van mij twee 
kettingen te maken.”

6    



DORIEN
DERKSEN

In 2017 is Dorien Derksen aangesteld als lector 
Marine Biobased Specialties op HZ University of 
Applied Sciences. Binnen dit lectoraat doet 
Dorien Derksen samen met de kennis-
kringleden onderzoek naar bioactieve stoffen uit 
mariene organismen. Dit onderzoek is in 
samenwerking met het Koninklijk Nederlands 
Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en valt 
onder de SIA-L.INT regeling. Het doel is 
biofunctionele mariene componenten te 
begrijpen en ze vervolgens te benutten in diverse 
toepassingen en producten. Fundamentele en 
grensverleggende wetenschappelijke kennis van 
EDS-NIOZ over de fysiologie en ecologie van 
mariene organismen wordt gecombineerd met 
de competentie van de HZ, de chemische isolatie 
en analyse en het toepassen voor 
beroepspraktijk en onderwijs.

Dorien Derksen is in 2001 gepromoveerd als 
fytochemicus aan de vakgroep Bio-Organische 
Chemie van Wageningen Universiteit. Haar 
proefschrift Red, redder, madder; Analysis and 
isolation of anthraquinones from madder roots 
betekende een revival van meekrap als 
plantaardige bron voor textiel kleurstof. 

Zij deed hierna een aantal jaar ervaring in 
onderzoek op in het bedrijfsleven, onder andere 
bij Numico Research en Purac. Bij de start van 
Rubia Natural Colours in 2005 zette zij als 
principal scientist en director research, 
development & production van Rubia Natural 

Colours de teelt en het laboratorium op. 
Bovendien zette ze de productiefabriek op. Ze 
initieerde verschillende gesubsidieerde 
projectonderzoeken en ontving in 2007 een 
NWO-Casimir subsidie op persoonlijke titel met 
het predicaat ‘zeer goed’. 

Sinds 2011 is zij als lector Biobased Products 
verbonden aan Avans Hogeschool, met aandacht 
voor secundaire plantmetabolieten in het 
algemeen en plantaardige kleurstoffen in het 
bijzonder. In deze functie groeide het lectoraat 
uit tot een onderzoeksgroep met diverse 
projecten op deze thematiek. Zoals biorefinery 
van quercetine uit uien, toepassing van 
natuurlijke kleurstoffen in biobased plastics en 
ontwikkeling van nieuwe biobased textiel 
kleurstoffen. Ook heeft ze de verbinding gelegd 
met totaal andere disciplines in het  
werkveld zoals interieurontwerp en  
verpakkingstechnologie. 

Sinds 2017 heeft Dorien Derksen haar focus 
verlegd naar mariene organismen en werkt zij 
als lector Marine Biobased Specialties op HZ 
University of Applied Sciences.
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Dorien Derksen: “Ik vind het lectoraat echt een 
kans. Ik kan in onderwerpen duiken waar ik 
anders niet aan toe zou komen. In het 
bedrijfsleven is de vraag van de baas leidend. 
Hier mag ik mijn eigen vraag bedenken. Een 
feestje voor mezelf.” 

“Onze oude economie zit vol synthetische 
producten, die zijn gebaseerd op niet 
hernieuwbare grondstoffen zoals steenkool of 
aardolie. In essentie zijn die ook hernieuwbaar, 
maar dat kost miljoenen jaren. Dus we praten bij 
biobased vooral over kort-cyclische 
grondstoffen, die in principe niet kunnen 
opraken, omdat ze opnieuw te maken en te 
kweken zijn, weer aangroeien. We hebben het 
over organische grondstoffen, dus niet over 
zand, grafiet, tin, zilver et cetera. Daar zit ook 
geen leven in. Biobased gaat om grondstoffen 
waar wel leven in zat.”

VOORWAARDE
“Dat het onderzoek binnen het lectoraat 
biobased is, is voor mij een voorwaarde. Ik vind 
het erg belangrijk dat we humble zijn over het 
stukje dat wij zelf op de wereld doen. En dat we 
de wereld dus ook zo laten zoals die is. Ik ben 

ook niet voor niets al erg lang vegetariër; ik vind 
dieren ook echt belangrijk. Rentmeesterschap. 
Die aarde moet je goed beheren met alles erop: 
alle planten, alle beesten, de mensen. Die moet 
je netjes achterlaten, ook voor de kinderen. 
“Biobased is daar heel duidelijk in. Ik zal ook niet 
snel op een vliegvakantie gaan, puur en alleen 
omdat vliegen zo slecht is voor het milieu. Ik eet 
geen vlees, omdat ik weet dat je ook zonder 
vlees gezond kunt leven, misschien zelfs wel 
gezonder. Maar vooral omdat ik weet dat het 
zeven keer meer energie vreet om vlees te eten 
dan om planten te eten. We zijn met heel veel 
mensen; laten we dan een beetje verstandig 
leven. Ik hoop dat biobased daaraan bij  
gaat dragen.” 

FINGERPRINT
Het lectoraat Marine Biobased Specialties richt 
zich op grondstoffen uit mariene organismen, dus 
alles dat in zout water leeft. 

Dorien: “Ja. Zeewier natuurlijk, maar ik reken 
daar ook de zilte teelt mee, zoals lamsoor  
en zeekraal.

“Ik vind dat biobased mariene organismen, het 
lectoraat zoals het nu is gedefinieerd, echt een 
fingerprint is van de regio, een fingerprint van de 
HZ en een fingerprint van de studenten die hier 
worden opgeleid. Het is dus geen verzamelbak 
van biobased grondstoffen, maar het past 
naadloos in deze omgeving. Het is ook uniek, 
denk ik, voor Nederland en globaal. Chemie is 
een schakel tussen biologie en toepassing.”

Biobased betekent vervaardigd uit 
biologisch hernieuwbare grondstoffen. 
Dit zijn dus alle plantaardige en 
dierlijke materialen. 
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NIOZ
“Met het NIOZ, het koninklijk Nederlands 
instituut voor onderzoek aan zee
in Yerseke, is een duidelijke samenwerking 
ontstaan. Het idee van het onderwerp voor het 
lectoraat was er eerder dan de samenwerking 
met het NIOZ, maar het bleek wel erg mooi te 
passen. Bij het NIOZ wordt fundamenteel 
onderzoek gedaan door excellente onderzoekers 
en professoren. Dat onderzoek is biologie-, 
ecologie- en geologie-georiënteerd. Door er 
chemie aan toe te voegen vanuit het lectoraat, 
kun je het begrip van die biologie en geologie 
nog wat verdiepen en versterken en – omdat je 
bent verbonden met een hbo-opleiding – ook 
benutten. Dat is ook echt de kern: van begrijpen 
naar benutten en door het benutten weer beter 
begrijpen. Dat is best een hele uitdaging, moet 
ik zeggen.” 

WAT MAAKT HET TOT EEN UITDAGING?
“Ik vind het leuk, dus het is in elk geval geen 
worsteling… Je merkt toch dat de weten-
schappelijke wereld - heel oneerbiedig zou je het 
een bubbel kunnen noemen – een heel andere 
cultuur heeft dan het hbo. Dus je hebt bij het 
NIOZ diepgaand wetenschappelijk onderzoek, 
terwijl het op de HZ onderwijs is met een stukje 
praktijkgericht onderzoek. Die twee werelden 
zijn nauwelijks met elkaar verbonden. Beide 
moeten output leveren, prestatie-indicatoren. 
Maar die overlappen niet. Dus elkaar opzoeken is 
niet logisch. Maar dat is wel wat ik nu probeer te 
doen: binnen de niche van mariene organismen 
twee werelden met elkaar verbinden. 

“Ik zie die link ook. Ik weet wat ik in de 
wetenschappelijke wereld kan leren en ik kan 
dat hier in de praktijkgerichte wereld 
toevoegen. Daar kunnen we mee aan de slag. 
Vervolgens loop ik in de praktijk weer tegen 
dingen aan, waarmee ik weer terug moet naar 
die wetenschappelijke wereld om een antwoord 
te vinden of een nieuw onderzoek te initiëren. 
“Ik zit voor de helft van de tijd bij het NIOZ en 
voor de helft van de tijd op de HZ”. Bij het NIOZ 
is echt alles ingericht op onderzoek. Dat is heel 
prettig. Want daardoor kun je focussen, gericht 
nadenken, rust nemen, dingen uitzoeken, lezen, 
opzoeken. Op de HZ ben ik midden in de 
dynamiek: er gebeurt veel, diverse experts 
worden erbij betrokken, studenten sluiten aan, 
andere opleidingen en docenten sluiten aan en 
de verbinding met de praktijk wordt gemaakt. 
Dat zijn dus twee totaal verschillende werelden. 
De uitdaging is daar mijn weg in te vinden.”
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VERTROUWEN
“Klaas Timmermans, afdelingshoofd estuariene 
en deltasystemen van het NIOZ in Yerseke heeft 
mij het volledige vertrouwen gegeven. In zijn 
keuken, het NIOZ, mag ik mijn gang gaan. Ik stel 
hem op de hoogte van waar ik mee bezig ben en 
betrek hem bij de ontwikkelingen. Hij is 
enthousiast over het werk, de ideeën. Hij ziet de 
meerwaarde van begrijpen naar benutten; daar 
staat hij helemaal achter. We krijgen op deze 
manier heel veel kennis over zeewier, de 
hoogwaardige inhoudsstoffen van wier. Wat is 
de chemie van het zeewier? Het NIOZ krijgt door 
deze samenwerking ook een betere verankering 
met de regio, met de fingerprint van Zeeland.” 

ECHT IETS BETEKEND
“Als spin in dat web probeer ik heel duidelijk 
een focus te pakken. Want je kunt natuurlijk 
heel veel uitzoeken uit al die mogelijkheden die 
de natuur ons biedt, maar ik wil daar iets uit 
pakken waarvan ik aan het eind van de rit kan 
zeggen: kijk, op dat kleine stukje heb ik echt iets 
betekend. Daar zijn we echt meer te weten 

gekomen en hebben we het ook leren te 
gebruiken, in de juiste context. Om dat te 
bereiken concentreer ik me vooral op de 
hoogwaardige inhoudsstoffen van zeewier en 
dan met name de bio-functionaliteit van deze 
componenten. Dan kun je denken aan een 
medicijn of in voeding. Dat is nog steeds best 
breed. Gecombineerd met de chemische 
expertise aanwezig bij HZ en HZ-studenten werk 
ik momenteel acht concrete onderwerpen uit.” 

SMAAKBELEVING
Op het gebied van voedselvoorziening dwingen 
klimaatveranderingen en de groei van de 
wereldbevolking de consument tot andere keuzes 
in het eetpatroon. We zullen minder vlees moeten 
eten. Als vervanger voor dierlijke eiwitten ligt het 
voor de hand een plantaardige keuze te maken. 
Planten maken ook eiwitten aan. Zeewier is een 
voor de hand liggend product, eiwitrijk en volop 
vindbaar in Zeeland. Zeewier wordt veel gegeten in 
Japan en andere Aziatische landen. Het is heel 
belangrijk voor de economie daar. Maar in Europa 
slaat zeewier als voeding nog niet echt aan. Hoe 
komt dat?

Dorien: “Er zijn vijf smaken: zoet, zout, zuur, 
bitter en umami. Umami is de typische smaak 
van zeewier. Japanners vinden dat lekker, omdat 
ze al generaties lang voedsel met die smaak 
eten. Het zit in hun genen, om het maar even zo 
te zeggen. Wij hebben geen zeewier leren eten. 
“Een van de acht projecten van het lectoraat is 
er een waarbij we gaan kijken naar de 
inhoudsstoffen van het zeewier die een effect 
hebben op de smaakbeleving. De bio-activiteit 
dus: activiteit op het gebied van proeven, reuk, 
kleur en mondgevoel. Wat zijn de componenten 
van het wier die de smaakbeleving beïnvloeden? 
En zou je die smaak dan wat meer Europees 
kunnen maken? Door het op een andere plek te 
kweken, of met een andere methode te 
verwerken. Of moet je het wier eerder oogsten? 
Je kunt van alles bedenken wat van invloed is op 

De samenwerking NIOZ – HZ is mogelijk 
gemaakt door de SIA-L.INT regeling. 
SIA-L.INT: lectorpositie tussen een 
NWO-instituut en hogeschool in.  
Deze regeling financiert lectorposities 
bij de acht NWO- en FOM-instituten 
(AMOLF, ASTRON, CWI, Differ, Nikhef, 
NIOZ, NSCR en SRON).
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de componenten die in het zeewier voorkomen 
en daarmee op de smaak. Als de smaak meer 
Europees is, omdat de componenten dichter bij 
onze beleving van lekker liggen, eten we het 
misschien meer.”

SPEKJES
“Ik proef regelmatig zeewier en ik moet zeggen 
dat ik de smaak ook niet altijd kan waarderen. 
De geur is erg typisch en overheersend. Maar 
toch kunnen er lekkere producten van gemaakt 
worden met zeer specifieke toepassingen. Zo is 
er zeewierkroepoek; erg lekker. Er is ook een 
zeewierpasta die smaakt naar gerookt spek. Als 
vegetariër vind ik dit product ideaal . Ik ben zelf 
al heel lang vegetariër en spek is de enige 
dierlijke smaak die ik echt mis: spekjes door de 
stamppot. Maar met een product als dit is er ook 
voor vleeseters een serieus alternatief om voor 
te kiezen.

“Het grote maatschappelijke doel is – als 
Europeanen zeewier wel lekker gaan vinden – 
dat er minder dierlijk eiwit en meer 
plantwaardige eiwitten kunnen worden gegeten. 
We moeten ons er toch bewust van zijn dat 
dierlijk eiwit eten vele malen meer 
milieubelastend is dan plantaardig eiwit eten. 
Zeewier is rijk aan eiwit en de Oosterschelde is 
perfect voor de kweek van zeewier voor voedsel: 
een prachtig schoon bassin.” 

ALZHEIMER
Een ander project binnen het lectoraat Marine 
Biobased Specialties is het onderzoek naar 
phytosterolen uit zeewier en de gunstige 
invloed van deze stof op de verschijnselen van 
Alzheimer. Phytosterolen zijn sterolen uit 
planten (phyto betekent plant). Het Academisch 
Medisch Centrum in Amsterdam (AMC) heeft de 
phytosterolen uitgetest op symptomen van de 
ziekte van Alzheimer, in een laboratorium-
opstelling, in vitro. Alzheimerpatiënten hebben 
rond de hersencellen een soort plaque zitten. 

Uit de laboratoriumproeven blijkt dat de plaque 
vermindert bij aanwezigheid van de 
phytosterolen. Bij nader onderzoek blijken de 
sterolen uit zeewier dat effect het sterkste  
te hebben. 

Dorien: “De vraag is: in welke zeewieren komen 
deze bioactieve phytosterolen voor? Kunnen we 
de teelt van zeewier sturen op de vorming van 
phytosterolen? Bijvoorbeeld door te telen bij 
andere temperaturen, of door het wier te 
stressen met kou. En misschien zijn er nog wel 
andere sterolen in zeewier die een nog betere 
bio-activiteit hebben. Begrijpen we hoe die  
plant het maakt en wanneer, onder  
welke omstandigheden? 

“Aan het eind van de rit hopen we de bevindingen 
te kunnen benutten. Maar dat is een lange weg. 
Want de sterolen die je hebt geïsoleerd uit het 
zeewier kunnen werken tegen die plaque rond 
de hersencellen van Alzheimerpatiënten, maar 
hoe krijg je de werkzame stof in de hersenen? 
Op welke manier dien je de stof toe zodat het het 
meest effectief is? “Uiteindelijk is benutten vaak 
nog moeilijker dan begrijpen, complexer. Bij het 
benutten moeten verschillende disciplines bij 
elkaar komen: toxicologie, fysiologie, de 
levensmiddelenbranche. Past het? Dat is de 
hamvraag bij praktijkgericht onderzoek.”
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DOELBEWUST OP ZOEK
Als lector ben je de verbindende schakel tussen 
universiteiten, het onderwijs en het bedrijfsleven. 
Onderzoek en praktijk. Hoe kom je met elkaar  
in contact?

Dorien: “Of je elkaar vindt hangt van veel 
toevalligheden af. Je kunt heel doelbewust op 
zoek gaan. Bijvoorbeeld bij het onderzoek naar 
mariene grondstoffen in zonnebrand, lees ik in 
de literatuur over die componenten in het wier 
die het wier beschermen tegen de invloed van 
licht. Dat vind ik interessant. Dat wil ik dan 
verder uitzoeken. Hebben die biologische 
componenten uit zeewier ook een positief effect 
op de huid van mensen in de bescherming tegen 
de schadelijke zonnestralen? Dit past bij het 
lectoraat, bij de andere lectoraten van HZ en 
vooral ook bij Zeeland. Het past ook bij 
hbo-studenten, want het is meteen erg 
praktijkgericht. 
“Maar we hebben toch ook het bedrijfsleven 
nodig: zitten die hier wel op te wachten? Dan bel 
ik iemand en vertel ik waar we mee bezig zijn. 
Als ze het interessant vinden, gaan we eens 
praten en kijken we samen in de keten: de 
toeleveranciers, de productie, de afnemerskant. 
Je komt misschien niet meteen uit bij iemand in 
de regio die zonnebrand maakt, maar misschien 
wel bij iemand die iets doet met cosmetica. Dan 
vind je elkaar.”

Je begeleidt ook promovendi. Dat moet heel anders 
zijn dan het begeleiden van hbo-studenten. Waarin 
zit het grootste verschil?

Dorien: “Als ik het heel plat zeg: een 
hbo-student wil beginnen en liever gisteren dan 
vandaag. Een masterstudent wil snappen. Die 
zijn soms wat onhandig, een beetje chaotisch. 
Terwijl een bachelor professioneel is, to the 
point, oppakken en doorpakken. Als iets niet 
werkt, zal een hbo-student een volgende 
mogelijkheid aanpakken, terwijl een 

masterstudent eerst na gaat denken waarom de 
eerste mogelijkheid niet werkt. Je hebt ze 
allebei nodig.
“Neem fucoxanthine een stof uit zeewier met 
effect op diabetes: het zou heel handig zijn als 
een master gaat uitzoeken wat er precies 
bekend is over de werking van die stof, 
literatuuronderzoek doet. Daar heb je echt een 
master voor nodig. Een bachelor gaat daar 
ongelukkig van worden. Tegen een hbo-student 
kan je zeggen, bijvoorbeeld bij de zonnebrand, 
‘Knutsel een crème in elkaar’. Dan gaat ‘ie 
daarmee aan de slag. Een master zou daar weer 
heel ongelukkig van worden. Masters zijn meer 
opmerkzaam, analytisch. Hbo-studenten willen 
bouwen, maken, doen. Heel generaliserend 
gezegd natuurlijk.”

DRIVE
Dorien: “Ik heb wel geleerd, eigenlijk pas toen ik 
lector ben geworden, dat mensen bepaalde 
capaciteiten hebben, een bepaalde drive, die 
onderling verschilt. Je moet mensen inzetten op 
die drive, ze daarop ontwikkelen, ze laten 
feesten, laten groeien, laten zijn. Ik heb als 
lector geleerd daar goed in te schakelen. Ik heb 
verschillende soorten opdrachten, waarvan ik 
snel zie: dit is een hbo-opdracht, dit is een 
master-opdracht, dit is een creatievelingen-
opdracht, dit is een denkers-opdracht. Ik hak 
onderzoek op in die verschillende disciplines. Ik 
heb geleerd mensen in hun kracht te zetten. 
Maar ik leg de lat wel hoog. Dat krijg ik ook altijd 
terug van studenten: U bent zo streng. Dat klopt, 
maar ik leg de lat voor mezelf waarschijnlijk  
nog hoger.” 
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Willem Böttger is lector Biobased Bouwen bij 
Avans Hogeschool en HZ University of Applied 
Sciences. Hij is een enthousiaste onderzoeker, 
die als producent van bio-composieten de 
markt voor biobased materialen van binnenuit 
kent. Hij is een creatieve ontwikkelaar die 
graag met nieuwe, onverwachte combinaties 
van biobased materialen werkt. Vanuit zijn 
gedrevenheid wil hij (toekomstige) 
professionals uitdagen om met deze 
materialen aan de slag te gaan. 

Willem studeerde Natuurkunde aan de 
Universiteit van Amsterdam en werkte daarna 
bij TNO Bouw als onderzoeker passieve 
zonne-energie. Als adviseur werkte hij daarna 
bij adviesbureau Ecofys aan diverse projecten 
op het gebied van zonne-energie. Daarnaast 
leidde hij verschillende Europese onderzoeken 
naar de ontwikkeling van nieuwe 
bouwproducten. Deze onderzoeken 
resulteerden in een tweetal Europese 
patenten voor ondersteunings-constructies 
voor zonnepanelen. Vervolgens werkte hij bij 
Essent in de groep Corporate Strategy aan 
verschillende adviestrajecten op het gebied 
van innovatie en duurzaamheid. 

In 2003 stapte hij met drie andere 
ontwikkelaars in NPSP, een bedrijf dat 
biobased, vezelversterkte kunststof-
producten ontwikkelt voor de bouw, interieur, 
mobiliteit en industrie. Bekende producten 
van dit bedrijf zijn de rode ANWB-
paddenstoel, de neus van de Koploper-trein 
en de behuizing van oplaadpalen voor 
elektrische auto’s. 

In 2011 ontving NPSP de prijs voor het meest 
duurzame bedrijf in de Nederlandse rubber- 
en kunststof-industriemarkt. Binnen NPSP is 
Willem als directeur innovatie 
verantwoordelijk voor strategie, R&D en 
business development. 

Sinds 1 januari 2016 werkt hij als lector 
Biobased Bouwen bij Avans Hogeschool en 
HZ University of Applied Sciences, binnen het 
Centre of Expertise Biobased Economy. Hij 
combineert dit met zijn werk bij NPSP. 

WILLEM 
BÖTTGER

13



Eeuwen geleden leefde de mens sober, 
gebruikmakend van energiebronnen als 
hout voor warmte en dierlijke oliën voor 
licht en van materialen als steen, hout, 
plaggen, leem en wol om hun huis te 
bouwen en isoleren. Het leven was niet 
gemakkelijk en het duurde maar kort. 
Met de actieve winning van steenkool en 
later aardolie en gas, zijn de 
levensomstandigheden sterk verbeterd. 
Sinds de industriële revolutie hebben die 
goedkope energiebronnen ervoor gezorgd 
dat we bijzondere materialen hebben 
kunnen ontwikkelen. De gemiddelde 
levensstandaard neemt nog altijd toe.  

Nu ook in landen die tot nu toe een lage 
levensstandaard hadden.
De keerzijde is dat de economische groei 
- gebouwd op het stijgend gebruik aan 
fossiele brandstoffen - synoniem is 
geworden aan opwarming van de aarde, 
uitputting van schaarse aardmaterialen en 
een toenemende milieuvervuiling.
Om deze groei in gebruik van fossiele 
brandstoffen en schaarse aardmaterialen, 
de klimaatverandering en milieuvervuiling 
om te buigen is het nodig om een circulaire, 
biobased economie te ontwikkelen.

Willem Böttger: “De norm voor biobased is dat 
het sneller moet groeien dan dat de levensduur 
in de bouw is. Helemaal omdat er nog gigantisch 
veel gebouwd gaat worden. In Nederland niet 
zozeer, maar wel wereldwijd. Er is een enorm 
woningtekort en de wereldbevolking groeit.“
“Ik denk niet dat de echte verandering uit het 
Westen zal komen. Wij zijn te veel vastgeroest in 
ons kapitalistische systeem. We zijn te verwend 
en hebben nog geen prikkel om te veranderen. 
Misschien komt de echte verandering uit China 
of India? Misschien een combinatie van het geld 
hier en de ideeën van daar? Mensen gaan pas 
wat doen als het echt moet. Dan is het misschien 
al te laat. Vooral te laat voor de arme mensen. 
De rijken redden zich wel.” 
 

OPREKKEN
“Eigenlijk wil ik de norm voor biobased nog een 
beetje oprekken. Ik wil dat CO2 onderdeel 
uitmaakt van de definitie. Organismen als 
planten nemen CO2 op. We maken daar 
materialen van en wij eten planten. Er is een 
overschot aan CO2. Je kunt ook CO2 uit de lucht 
halen en daar kunststof van maken. Dan is  
het meer man-made biobased. Dat klinkt 
onvoorstelbaar, maar het kan door het 
comprimeren van de lucht via chemische routes. 

“Als we alles uit de natuur zouden willen halen, 
beschadig je de natuur ook. Er is een maximum 
wat je aan biomassa kunt oogsten zonder het 
hele biosysteem te verstoren. Dus wat mij 
betreft verleggen we de focus van biobased naar 
CO2-based.” 

De focus bij biobased bouwen ligt nu vooral op 
materialen die in Noordwest Europa te vinden zijn, 
zoals hout, gras en vlas? 

Willem: “En bamboe, als het lokaal is 
verbouwd. De bamboe uit België en Nederland 
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is net zo sterk als die uit China, alleen het groeit 
hier minder snel. Maar je hebt veel minder 
transportenergie nodig. De combinatie kalk-
hennep is een veel gebruikt isolatiemateriaal, 
vooral in Engeland en België. Dat heeft ook heel 
fijne gezondheidseigenschappen.” 

Zijn er bestaande biobased projecten waarbij je 
kunt bekijken hoe een dergelijk gebouw zich houdt 
in de tijd?

Willem: “Strobouwwoningen bestaan al 
honderdvijftig jaar. Oude plaggenhutten zijn in 
feite ook biobased. Vorig jaar was ik op vakantie 
in IJsland en daar heb ik ook een soort 
plaggenhutten bezocht. Maar de levensduur  

van biobased gebouwen is wel een van de 
uitdagingen. Van zichzelf is alles in de natuur 
biologisch afbreekbaar: hout gaat rotten,  
dust to dust.” 

MATERIAALKEUZE

Mycelium
Mycelium is een nieuw materiaal, dat nog aan 
het begin van de ontwikkelingsketen staat, 
maar interessante eigenschappen heeft. 
 In een eenvoudige mal, gevuld met 
restmateriaal uit de landbouw, voeding zowel 
als vezelig, wordt geënt met een 
schimmelbroed. Deze schimmel groeit in een 
week uit tot een mycelium en wanneer deze in 
een oven bij 80 graden wordt gedood ontstaat 
een lichte bouwsteen.

Bamboe
Bamboe is een materiaal wat al eeuwenlang in 
tropische landen als bouwmateriaal wordt 
gebruikt. Het groei snel, is sterk en stijf. Ook 
binnen Europa groeit bamboe, aanzienlijk 
langzamer dan in China of Colombia, maar 
hierdoor wel met goede mechanische 
eigenschappen. Binnen het lectoraat wordt 
vooral deze bamboe gebruikt, direct of als 
losse vezel in biocomposiet. 

Vlas
Vlas en ook hennepisolatie is het meest 
volwassen biobased materiaal, veel gebruikt in 
België, Frankrijk en Duitsland. Waarom wordt dit 
eenvoudig in te passen materiaal niet breder 
gebruikt?

Stro
Sinds de uitvinding van de balenpers eind 19e 
eeuw worden er huizen gebouwd met stro. In 
Nederland is het eerste huis uit 1942 en nog 
steeds is er aandacht voor stro als isolatie en 
bouwmateriaal. Er staan ruim honderd 
strohuizen in Nederland. Ook stro heeft goede 
vochtregulerende eigenschappen.

Zeewier
Zeewier is geschikt als isolatiemateriaal, het rot 
nauwelijks en spoelt gewoon aan op het strand. 
Misschien zijn er mogelijkheden voor de 
overdadige hoeveelheid aan waterplanten in 
Nederland? Kan dit ook met Zeeuws wier?
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Willem Böttger kiest zijn focus: “Voor de keuze 
uit het enorme aanbod biologische materialen 
hebben we gekeken naar lokale aanwezigheid 
van materialen en bedrijven, naar de sterktes 
van de beide hogescholen, de affiniteiten van de 
kenniskringleden en naar waar de andere 
hogescholen in Nederland mee bezig zijn. Op 
basis hiervan hebben we de isolatiematerialen 
vlas, stro, riet en wier gekozen en de 
constructief belastbare samengestelde 
materialen op basis van vlas, hennep en 
bamboe, met biopolymeer, kalk en mycelium als 
bindmiddel. De vezels geven hierbij de sterkte 
aan het materiaal, de binder zorgt ervoor dat het 
materiaal zijn vorm behoudt en de additieven 
zorgen voor extra toegevoegde waarde als 
vochtregulering, licht en stijf zijn en bestand 
tegen weersinvloeden of brand.”

ONVOORSPELBAAR
Willem: “Het onberekenbare van de biologische 
materialen is een nadeel. Elke vlasoogst 
verschilt weer van die van het jaar ervoor. Geen 
boom is hetzelfde. Accepteer je dat het 
materiaal elke keer een beetje anders is, of niet? 
Als je dat niet accepteert, moet je het proces 
industrialiseren. Misschien moet dat sowieso. 
Want als iedereen biologische boer wordt, 
biologische materialen wenst, is er dan wel 
genoeg grond? 
“Onderhoud vinden we vervelend. Alles moet 
zolang mogelijk zonder onderhoud kunnen 
blijven zoals het bij aanvang is. Vinden we nu. 
Maar je zou ook kunnen zeggen: als mijn 
biologische brug vijf jaar meegaat, zet ik er na 
vijf jaar een nieuwe neer. En dan maak ik hem 
net weer een beetje leuker, beter en mooier. In 
Afrika knappen ze bijvoorbeeld eens per jaar 
met zijn allen de kerk op. Dan maak je er ook 
nog iets sociaals van. Maar dat zit nu niet in onze 
samenleving.”

PLASTIC ZAK
Willem: “Er zijn eigenlijk vier problemen waar 
biobased bouwen een oplossing voor kan zijn: 

het klimaat warmt op, materialen raken op, er 
zijn arbo-problemen (het plaatsen van 
isolatiemateriaal als glaswol is slecht voor je 
longen) en het binnenklimaat in woningen wordt 
steeds slechter. We isoleren alles steeds beter. 
Maar dat doen we door een plastic zak om ons 
huis te doen, waardoor je binnen veel 
vochtophoping krijgt en schimmels.” 

TOEGEVOEGDE WAARDE
“In feite zijn dit negatieve drijfveren, terwijl ik 
het juist op een positieve manier wil aanpakken. 
Waar ik me op focus bij dit lectoraat is de 
toegevoegde waarde van biologisch materiaal. 
Er zitten veel voordelen aan het gebruik van 
biologische materialen. Ze zijn bijvoorbeeld veel 
lichter: hout is veel lichter dan staal of beton. En 
ze isoleren van zichzelf al best goed, terwijl ze 
ook goed zijn in het opnemen van vocht en het 
afstaan van vocht. Het ‘ademt’ beter. Denk maar 
aan het verschil tussen sporten in een katoenen 
T-shirt ten opzichte van een nylon shirt:  
katoen is veel plezieriger sporten, omdat de  
stof ademt.” 

ONGEZOND BINNENKLIMAAT
Willem: “Onderzoek van de Humboldt 
Universiteit in opdracht van Velux stelt dat het 
binnenklimaat van Nederlandse woningen niet 
gezond is. Ruim een kwart van alle 
Nederlanders ervaart hinder van vocht en 
onvoldoende frisse lucht in hun woning. Uit het 
onderzoek blijkt dat 27 procent van alle 
Nederlanders de eigen gezondheid onder 
‘gemiddeld’ beschouwt. 49 Procent heeft last 
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van verminderde energie en lusteloosheid. Als 
we naar de top drie aandachtspunten voor 
tevredenheid in huis in Nederland kijken zijn dat 
vocht, status van het onderhoud en 
binnenklimaat. Dat komt door slechte woningen 
uit de jaren ‘50 en ‘60 aan de ene kant, maar ook 
doordat we zo zijn gefocust op het terugdringen 
van energiegebruik in woningen aan de andere 
kant. Daardoor is de bestaande bouwregelgeving 
vooral gericht op energiebesparing en worden 
daarbij maatregelen voor een gezond en 
comfortabel binnenklimaat van  
ondergeschikt belang.”

Doet de bouw daar niets aan? 

“Zeker wel. Er zijn al vele, meer dan vijftig 
initiatieven op het gebied van biobased bouwen. 
Allemaal kleinere bedrijven die pionieren met 
nieuwe materialen en producten, omdat ze zien 
dat het anders kan en anders moet. Isolatie van 
vlas, vloeren van bamboe, boomankers die 
biologisch afbreekbaar zijn, panelen van 
restafval van aubergineteelt; allemaal 
interessante initiatieven. Omdat voor deze 
bedrijven geldt dat het biobased zijn alléén nog 
geen garantie is voor economisch succes en 
omdat er naast de geclaimde milieuvoordelen 
behoefte is aan onderzoek, onderbouwing en 
communicatie van de technische en 
economische voordelen, is het lectoraat 
Biobased Bouwen opgezet.”
“Naast lector Biobased Bouwen ben ik ook 
mede-eigenaar van een bedrijf (NPSP) dat een 
van die pioniers is van biobased bouwen, ik kan 
me goed verplaatsen in hun positie.” 

Komt dat in conflict met elkaar: je eigen bedrijf en 
het lectoraat?

“Mijn bedrijf financiert voor een gedeelte het 
lectoraat. Dan krijg je een gezamenlijke agenda. 
Maar ik probeer het wel zoveel mogelijk te 
scheiden. Het kan elkaar wel versterken: 
onderzoeken die we binnen het lectoraat doen 
kunnen in het voordeel werken voor mijn bedrijf. 
Binnen mijn bedrijf maak ik veel gebruik van 
studenten. Dus het is geen conflict, maar een 
versterking van elkaar, als het past.” 

ESTHETISCH
Willem: “Je kunt met natuurlijke materialen ook 
heel mooie dingen maken: de esthetische 
eigenschappen zijn bijzonder. Bovendien: mooi 
ontworpen spullen van goede materialen gaan 
veel langer mee dan wat lelijk is of slecht 
ontworpen. Sustainable design. Mooie dingen 
waar je zuinig op bent.“
Biologische materialen zijn niet alleen vaak 
mooier, fijner in gebruik, maar kunnen daarbij 
antibacterieel zijn. Er is onderzoek gedaan naar 
de verschillen tussen een houten en een 
kunststof snijplank. Bacteriën blijken eerder 
dood te gaan op de houten snijplank. Willem: 
“Dat komt omdat natuurlijke materialen gewend 
zijn zichzelf te beschermen tegen aanvallen van 
buitenaf. De bacteriën dringen er wel in, want 
hout is poreus, maar sommige houtsoorten zijn 
erg goed in het doden van aanvallers.”
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ONZE EIGEN LEEFOMGEVING
Willem: “CO2, het milieu; dat is allemaal te ver 
van ons bed. Dat waarderen we niet, of een klein 
beetje. Maar gezondheid vinden we heel erg 
belangrijk. Denk maar aan de discussie over de 
voetbalveldjes met de korrels gemaakt van 
vermalen autobanden. De focus lag vooral op de 
kinderen die ziek konden worden, omdat dat 
heel dichtbij ons staat. Later is ook naar buiten 
gekomen dat de grond onder die voetbalvelden 
werd besmet met zware metalen. 
“Dus ik probeer ook met het biobased bouwen 
een snaar te raken die dichtbij ons staat: onze 
eigen leefomgeving. Want het klimaat is nog te 
vaag. Ik wil biobased bouwen in het hart krijgen; 

liever dan tussen de oren alleen. Dan kun je 
verandering teweeg brengen. Mensen snappen 
wel dat er iets moet gebeuren, maar niemand 
heeft er zin in. Met het benadrukken van de 
positieve eigenschappen van de biobased 
materialen krijg je er ook zin in.” 

BIOBASED EXPERIENCE (VAKANTIE)HUIS 
“We gaan een biobased huisje bouwen dat door 
veel mensen kan worden gebruikt. De focus van 
het huisje ligt dan op de demonstratie van de 
verschillende biobased materialen en het gebruik 
daarvan. Je kunt in het huisje ervaren wat de 
voordelen zijn van biobased bouwen:  
de akoestiek, het fijne binnenklimaat. “We moeten 
nog even zoeken naar een geschikte locatie. Er 
zijn nu drie initiatieven: een bij de huidige locatie 
van HZ-opleiding Bouwkunde, voor het pand van 
architectenbureau Rothuizen waar een 
woonbestemming is. Er is een woon-werkgroep 
Walcheren die twintig huizen gaat bouwen en nog 
op zoek is naar een gemeen-schappelijke ruimte. 
En we zijn bezig met tiny houses in Middelburg 

ZIEKENHUIZEN
Binnen ziekenhuizen is het een grote 
uitdaging om resistente bacteria onder 
controle te houden. Hiervoor worden vaak 
coatings gebruikt met nano-metalen als 
zilver. Maar zilver raakt op. We moeten 
zoeken naar een alternatief.

Op basis van een Deens onderzoek waarin 
aangetoond werd dat houten snijplanken in 
de keuken hygiënischer zijn dan kunststof 
snijplanken, heeft een Avans-student 
onderzoek gedaan in de laboratoria van het 
Amphia ziekenhuis naar de antibacteriële 
werking van tien biobased materialen. 
Hierbij zijn houtsoorten en andere poreuze 
materialen niet meegenomen, omdat de 
tafel of het handvat van de deur met 

reguliere schoonmaakmiddelen moet 
kunnen worden gereinigd. Als bacterie is  
de Escherichia Coli bacterie genomen,  
een heftige bacterie die in onze  
ontlasting voorkomt. 

Het eerste resultaat van het onderzoek is 
dat de biobased materialen niet veel 
slechter functioneren dan glas. Dit is 
positief, want het had namelijk ook zo 
kunnen zijn, dat de bacteriën beter gedijen 
op de biologische materialen. Vervolg van 
het onderzoek met hennep-composiet 
zonder waslaag laat zien dat na tien uur 
antibacteriële werking van de hennep-
composiet een factor honderd beter is  
dan glas.

18    



voor studenten. Het idee is dat deze huisjes (die 
mobiel zijn) mee kunnen verhuizen naar daar 
waar er een tekort is aan studentenwoningen. We 
zullen zien welke van deze ideeën door kan gaan. 
Toch vaak een kwestie van geld.” 

BOUWFYSICA
De andere focus van de HZ ligt op het terrein van 
de bouwfysica: akoestisch, thermo-hygrisch 
(vochtopname), isolatie en brandeigenschappen. 

Willem: “Voor al deze onderdelen zijn normen 
verzonnen. Door middel van samples testen we 
de materialen op die normen. Voor het thermo-
hygische onderdeel willen we gebruik maken 
van twee zeecontainers, met ertussen een 
nieuwe gevel van drie bij drie meter waar we 
biobased materialen in verwerken. Dan gaan we 
de ene kant van de wand verwarmen en de 
andere kant juist koelen. Of aan de ene kant veel 
vocht gebruiken en aan de andere kant niet. Om 
zo te kijken hoe het biobased isolatiemateriaal 
zich gedraagt: hoeveel vocht gaat er nu door die 
gevel heen? Is het een katoenen shirt of een 
plastic jas? Echte doe-tests dus, waarbij je veel 
kennis opdoet. Leuk voor studenten.”

NAUWE SAMENWERKING
Materiaal, productietechnieken en ontwerp 
beïnvloeden elkaar, geven elkaar 
vrijheidsgraden en beperkingen. Door met 
biobased materialen aan de slag te gaan, 
kunnen en moeten productietechnieken, 
ontwerp en de markt mee innoveren. Dit 
betekent een brede aanpak van het lectoraat en 
nauwe samenwerking met andere lectoraten, 
hogescholen en universiteiten.

Willem: “Vroeger tekende een architect een 
gebouw en werd er een aannemer gezocht om 
het te gaan bouwen. Nu materialen belangrijker 
gaan worden, veranderen de rollen van 
architecten, aannemers en producenten. Ze 
moeten meer van elkaars vakgebied weten om 
tot een optimaal product te komen. De docenten 

en studenten van Avans en de HZ moeten 
mee-ontwikkelen in deze veranderende rol.”

Als lector ben je de verbindende schakel tussen 
universiteiten, het onderwijs en het bedrijfsleven. 
Onderzoek en praktijk. Hoe kom je met elkaar  
in contact?

“Zoveel mogelijk ben ik op de hoogte van wat er 
gebeurt. Bij de lezingen buiten school raak ik 
vaak aan de praat en als bij allebei de mindset 
staat op samenwerken, heb je al snel een klik. 
Het is laagdrempelig, werken met studenten, 
want het kost geen geld. Wel tijd en aandacht. En 
wij, van onze kant, moeten het bedrijfsleven de 
ruimte bieden. Het is een soort evolutie van de 
plannen; de beste ideeën overleven, de andere 
sterven een zachte dood. Bij sommige onder-
werpen zoeken we zelf bedrijven, zoals bij de 
ontwikkeling van mycelium als bouwmateriaal.”

DE BRUG
’s Werelds eerste biocomposieten brug, 
is veertien meter lang geworden en is 
over de Dommel in Eindhoven 
geplaatst. Het is het resultaat van een 
groot aantal gekoppelde studenten-
onderzoeksprojecten op het gebied  
van materiaal, ontwerp, productie-
technieken en duurzaamheid. De  
brug is opgebouwd uit vlas en hennep 
vezels, een polymelkzuur schuimen 
kern en een biobased hars.
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Wat zijn de successenverhalen?

Willem hoeft daar niet lang over na te denken: 
“In Zeeuws-Vlaanderen zijn gevels gerealiseerd 
met veel vlas erin (vlas-composieten panelen): 
het resultaat van een vruchtbare samenwerking 
tussen een team studenten en Woongoed 
Zeeuws-Vlaanderen. De biobased brug (zie 
kader, red.) heeft zelfs het journaal in België 
gehaald. En als straks het biobased experience 
huisje er komt, verwacht ik ook een grote 
impact. 
“Een groot project waar we nu mee aan de slag 
gaan is Emergis in Goes. Die gaan verbouwen 
en gedeeltelijk nieuwbouw plegen en die willen 
graag biobased en circulair bouwen. Bij 
Emergis komen kinderen met psychische 
problemen. De akoestische eigenschappen van 
biobased materialen zijn daar heel goed voor:  
het binnenklimaat zorgt er dan voor dat er 
minder prikkels zijn. Daar gaan we een grote 
Europese subsidie voor aanvragen, zodat we er 
vanaf september vier jaar lang onderzoek naar 
kunnen doen en kunnen helpen bij de bouw.” 

ZAADJES PLANTEN
Je vertelt het met veel enthousiasme.  
Wat drijft je?

“Ik wil iets goeds doen. Daarom ook dit lectoraat. 
Ik kan natuurlijk ook wel wat doen vanuit mijn 
eigen bedrijf, maar de impact van het lectoraat is 
veel groter. Ik kan heel veel zaadjes via mijn 
studenten planten. Ze nieuwsgierig maken naar 
alternatieven, kritisch over de huidige gang van 
zaken. Het is super dat Avans en de HZ hier 
ruimte voor geven. Het gaat om nieuwe kennis, 
waarvan nog weinig of niets in boekjes staat. Dat 
betekent dat we met zijn allen moeten gaan 
zoeken. Zeven miljard mensen moeten hun 
hersenen inzetten om deze problemen te 
tackelen.
“Nederland is een raar land als je naar de bouw 
kijkt. Projectontwikkelaars bouwen woningen. 
De projectontwikkelaar kiest de architect, de 
materialen, de grootte van de nieuwbouw, 
zonder de kopers erbij te betrekken. Ik ben ervan 
overtuigd dat heel veel woningeigenaren wel 
biobased huizen willen hebben, gezonde 
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gebouwen, maar dat projectontwikkelaars nog 
steeds weg kunnen komen met hun 
winstmaximalisatie en het afdekken van risico’s, 
waardoor die biobased woningen er niet komen. 
Ik wil dus ook een zaadje planten bij de burger. 
Want ik denk dat daar een grote kracht zit.” 

PLOFKIP
“In mijn vorige lectorale rede heb ik een 
vergelijking gemaakt met kip. Kiloknaller kip is 
drie keer zo goedkoop als biologische kip. Toch is 
de biologische kip een miljoenenmarkt 
geworden en niet omdat Albert Heijn dat zo 
graag wil. Dat komt omdat de burgers dat 
belangrijk vinden en er geld voor over hebben. 
“Zo’n soort ontwikkeling wil ik ook bij biobased 
bouwen veroorzaken, al zal het moeilijker zijn. 
Want wie bouwt nu zijn eigen huis? Toch zie ik 
steeds meer initiatieven; zelfbouwgroepen die 
met tien of twintig man zelf hun huis bouwen. Die 
initiatieven wil ik zo veel mogelijk helpen. Plus 
kleine bedrijven, want die hebben vaak geen geld 
om zelf die testen te doen. Als wij die testen dan 
voor ze doen, hebben ze nog geen certificaat, 

maar wel een weerwoord tegen de grote 
bedrijven. Mensen die iets willen, moeten we 
koesteren.” 
“Gemakkelijk is het allemaal niet. Dus je moet 
ook wel een beetje gek zijn, een wereld-
verbeteraar, om er aan te beginnen. Maar als het 
niet een beetje moeilijk is, kan iedereen het en is 
het geen uitdaging meer,” lacht Willem.

DROOM
“Het is mijn droom om een huis te bouwen dat 
helemaal uit CO2, uit koolstof bestaat. 
Elektronica is daarbij eigenlijk het allerlastigste: 
daar heb je veel metalen voor nodig. Dat kan je in 
principe vervangen door koolstof, carbonbased 
geleiden. Er bestaan al ledjes van organisch 
materiaal, polymeren. Maar alles bij elkaar zal 
het nog wel vijftig jaar duren voordat dat 
mogelijk is. Dus die droom voert verder dan mijn 
lectoraat.”
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BIOBASED ECONOMIE

Willem Böttger: “Omdat we de laatste decennia 
zo gewend zijn geraakt aan het gebruik van 
aardolie gebaseerde producten is het lastiger en 
dus duurder om over te stappen naar biobased 
producten. Productieprocessen zijn helemaal 
ingericht op bestaande materialen. Het is voor 
de producenten eenvoudiger om de aardolie 
gebaseerde producten te laten recyclen.”  
“Waar we naar toe moeten is een circulaire 
economie waarbij alle materialen hergebruikt 
worden. Zo’n circulair model ziet er logisch uit, 
maar toch betrap ik mezelf en de mensen om 
mij heen er op, dat we in ons denken nog altijd 
de stap naar recyclen van materiaal vergeten. 
We spreken bijvoorbeeld nog steeds over de 
eindklant, en die bestaat niet in een  
circulaire economie.” 

CIRCULAIR VERSUS BIOBASED
Circulair is vergelijkbaar met recyclen, cradle to 
cradle, waarbij je bio-circulair hebt (organische 
materialen), maar ook technisch circulair (waarbij 
wel metaal wordt gebruikt bijvoorbeeld). Hoe past 
biobased bouwen daarin?

“Met biobased kan de conventionele 
bouwwereld niet veel, want dat is echt een heel 
andere tak van sport, waarbij je alleen 
biologisch hernieuwbare stoffen gebruikt. Met 
een verwaterde definitie van circulair kunnen ze 
wel uit de voeten, want daarbij kunnen ze 
gewoon de bekende bouwmaterialen (beton, 
steen, staal) blijven gebruiken. Een beetje 
materiaal hergebruiken en je hebt al circulaire 
bouwstoffen. Maar echt circulair zijn (alleen met 
hergebruikte materialen bouwen) is vrijwel 
onmogelijk. Metalen gaan roesten, slijten en 
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verdwijnen op den duur. In feite komt alles in zee 
terecht uiteindelijk. Het gehalte van ijzer in zee 
is super laag, dus het zou heel veel energie en 
geld kosten om dat weer te oogsten uit het 
zeewater. 

“Door de aandacht voor circulair komt biobased 
op een tweede plan. We moeten uitkijken dat we 
het kiempje dat biobased nu is, niet onder de 
voet laten lopen door de huidige recycling hype.

UITSTEL VAN EXECUTIE
“Het kapitalistische model past eigenlijk niet in 
een biobased economie. Circulair kán een echte 
verandering zijn, maar neigt nu naar een beetje 
recyclen. Daarmee redden we de wereld niet. 
Circulair is uitstel van executie; biobased is een 
echte verandering. We moeten dus de economie 
aanpassen, maar wie gaat dat trekken?  
Zolang die nieuwe economie er niet is, blijft 
iedereen in zijn oude business-model zitten om 
zijn geld te verdienen...”

BELASTEN OP MATERIAALGEBRUIK
“We zouden al veel kunnen bereiken als we het 
belastingsysteem veranderen. We hebben nu 
belasting op arbeid en bijna geen belasting op 
materialen. Materialen zijn daardoor weg- 
werpproducten geworden. Terwijl als je het 
omdraait en materialen gaat belasten, dan gaan 
mensen veel beter nadenken over de vraag hoe 
ze zuinig kunnen zijn met materialen.  
Dan breng je als vanzelf een maatschappelijke 
verandering teweeg.

“De invoering van CO2-belasting, zoals nu in 
Zweden van kracht is, zou goed zijn. Als je 
materiaal produceert als glaswol, produceer je 
meteen ook CO2: daar zou je dan voor moeten 
betalen. Daarmee wordt het product duurder. Als 
je die extra kosten bij vlaswol niet hebt, komen de 
prijzen van glaswol en vlaswol dichter bij elkaar. 
Dus dan maak je het makkelijker om over te 
stappen naar het biobased product vlaswol.” 
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Plastics zijn een groot probleem omdat ze niet 
afbreekbaar zijn. Denk maar aan de plastic soep 
in de oceanen en zeeën. Het zou mooi zijn als we 
de plastic soep kunnen opruimen. Daar wordt al 
veel onderzoek naar gedaan, maar het is een 
ingewikkeld proces. Een manier om ervoor te 
zorgen dat er niet meer plastic in het milieu 
terechtkomt, is ervoor te zorgen dat het nieuwe 
plastic afbreekbaar is. In aardappelen, maar ook 
in maïs, zit zetmeel en daar kun je afbreekbare 
plastic van maken.

Allereerst moet je natuurlijk het zetmeel uit de 
aardappel halen. Eerst moet je de aardappel in 
stukjes snijden en dat gaat uitstekend met een 
frietsnijder. De stukjes aardappel gaan in de 
blender en met een deel water maak je daar een 
zetmeelsoepje van. De zetmeel laat je bezinken 
en kun je dan scheiden van het water.   

Nu hebben we zetmeel uit aardappelen: 
aardappelzetmeel. Om van het zetmeel uit de 
aardappel plastic te maken, moeten we het 
mengen met onder andere glycerine en azijn. 
Om het plastic te kleuren, kun je nog kleurstof 
toevoegen. Na verwarmen en roeren is de 
afbreekbare plastic klaar en kun je het in 
vormen gieten en af laten koelen. 

HOE MAAK JE VAN 
AARDAPPELS 
PLASTIC?

HZ BIOBASED PARADE
De wens van beide lectoren is duidelijk om 
biobased dichter bij de mensen te brengen. 
Daarom hebben zij het moment van de 
inauguratie aangegrepen om een Biobased 
Parade op te zetten. Naar het voorbeeld van de 
Parade zoals op verschillende plaatsen in 

Nederland wordt georganiseerd zijn 
belevenissen ontwikkeld die voor zowel klein als 
groot publiek een mooi beeld geven van de 
mogelijkheden die de biobased economy biedt. 
Op de volgende pagina’s vindt u beschrijvingen 
van een aantal van die belevenissen.
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De eerste gedachte die bij veel mensen naar 
boven komt bij het woord biobased is een 
vervanger van een milieubelastend 
petrochemisch product, tegen een meerprijs. 
Denk bijvoorbeeld aan biobrandstoffen. Terecht 
worden hier vragen bij gesteld. Denk 
bijvoorbeeld aan de discussie over de sociale 
problemen en milieubelasting rondom 
palmolieproductie. Vanuit een economisch 
oogpunt liggen er veel grotere kansen voor 
biobased toepassingen, als er niet alleen naar 
het milieutechnische aspect wordt gekeken. Om 
het gebruik van biobased materialen te 
bevorderen, is het van belang om te zoeken naar 
toepassingen die leiden tot extra toegevoegde 
waarde, die niet kan worden bereikt met behulp 
van producten die op fossiele grondstoffen zijn 

gebaseerd. Dit wordt ook wel een sustainable 
competitive advantage genoemd.
 
Tijdens deze belevenis worden twee 
voorbeelden van zo’n sustainable competitive 
advantage gepresenteerd. Het eerste voorbeeld 
is een biologisch afbreekbare kweekpot van de 
firma Rodenburg Biopolymers. De pot is 
gemaakt van reststromen van aardappelen, 
graan en zaad- en wortelmeel. Omdat de potten 
volledig biologisch afbreekbaar zijn, kunnen ze 
met pot en al worden geplant. Het tweede 
voorbeeld is een set mengkommen, die door het 
gebruik van biobased materialen een look & feel 
hebben die niet te bereiken is met  
gewoon plastic.

BIOBASED COMPETITIVE ADVANTAGE

26    



Op het gebied van voedselvoorziening dwingen 
klimaatveranderingen en de groei van de 
wereldbevolking de consument tot andere 
keuzes in het eetpatroon. Als vervanger voor 
dierlijke eiwitten ligt het voor de hand een 
plantaardige keuze te maken. Zeewier is 
eiwitrijk en bovendien volop te vinden in 
Zeeland. Zeewier wordt veel gegeten in Japan 
en andere Aziatische landen, maar in Europa 
slaat zeewier als voeding nog niet echt aan. 
Misschien omdat we nog onbekend zijn met de 
smaak van zeewier?

In deze belevenis kun je kennis maken met de 
smaak van zeewier. Er is een groot aantal 
verschillende soorten zeewier te zien. Natuurlijk 
kun je hier ook zeewier proeven. Er is vers 
zeewier en gedroogd zeewier uit de oven en er 
zijn zeewiertapas. 

Smaak is zoveel meer dan alleen eten. Het heeft 
ook alles te maken met geur, met mondgevoel. 
En vergeet het culturele aspect niet: wij vinden 
het toch nog een beetje gek om zeewier te eten. 
Dus laat je verrassen.

DE SMAAK VAN ZEEWIER
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GELUIDSABSORPTIE 
VAN BIOBASED 
MATERIALEN

HZ-studenten Bouwkunde, Jesper Priester en 
Jasper Meerdink, bedachten een meetopstelling 
om geluidsabsorptie van biobased 
bouwmaterialen te meten. Zij kunnen hier 
uitgebreid over vertellen.

Op een informatiemarkt over onderzoeken van 
HZ University of Applied Sciences kwam Jesper 
in contact met Willem Böttger. Willem vertelde 
daar dat er een onderzoeksvraag openstond 
naar meetopstellingen om eigenschappen van 
biobased materialen te testen.
De jongens besloten om op de akoestische 
eigenschappen te focussen. Geluid kaatst tegen 
een ander materiaal aan en weer terug. Dit gaat 
heel snel. Ze hebben hun onderzoek verder 
gespecificeerd tot geluidsabsorptie: hoeveel 
geluid neemt het materiaal op? Ze bedachten 
een meetopstelling waarbij je meet hoeveel 
geluid er wordt weerkaatst. Je zendt een geluid 
en je meet wat er weer terugkomt.  
De rest blijft hangen in het materiaal en dat is  
de geluidsabsorptie.

Tijdens deze belevenis kun je ervaren welk 
biobased isolatiemateriaal het beste geluid 
absorbeert. In de ruimte staan schermen die 
zijn bekleed met verschillende 
isolatiematerialen; biobased en gewone 
materialen. Je maakt een geluid en beoordeelt 
op eigen gehoor hoe snel het geluid wordt 
geabsorbeerd en zet de schermen in de  
juiste volgorde.
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Mycelium is een nieuw materiaal, dat nog aan 
het begin van de ontwikkelingsketen staat, maar 
interessante eigenschappen heeft. Om een 
myceliumblok te maken, wordt een agrarische 
reststroom (bijvoorbeeld stro of zaagsel) geënt 
met een schimmelbroed. Het materiaal kan 
verschillende vormen aannemen door het in een 
mal te laten groeien.   Deze schimmel groeit in 
een week uit tot een mycelium. Wanneer dit 
mycelium in een oven boven de 60 graden wordt 
gedood, ontstaat een lichte bouwsteen.

Je kunt zelf mallen vullen met het materiaal om 
myceliumblokken te maken. Zo ondervind je aan 
den lijve hoe het organisme werkt, krijg je 
inzicht in de ontwikkeling van mycelium 
composieten en leer je de eigenschappen van 
het materiaal kennen. Daarnaast kun je met het 
eindresultaat – myceliumcilinders die al zijn 
voorgegroeid – een drukproef uitvoeren. 

MYCELIUMBLOKJES
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WINEGUMS MET ZEEWIER

Vlees voor consumptie kost zeven keer meer 
energie dan plantaardige voeding. En zonder 
vlees kun je ook heel gezond leven, misschien 
zelfs wel gezonder. Voor veel toepassingen van 
dierlijke producten is een heel goede 
plantaardige vervanger, zoals agar als 
vervanger van gelatine.

Het lectoraat Marine Biobased Specialties 
onderzoekt toepassingen voor zeewieren. 
Gelatine wordt gemaakt uit onder ander botten 
en huiden van varkens, kippen en runderen, 
maar een product met gelijkwaardige eigen-
schappen kan ook goed worden gewonnen  
uit algen. 

Kook zeewier in water en vang alles op in een 
schone theedoek. De theedoek werkt als een 
fijne zeef. Het vocht vang je op: hier zit de agar 
in. Voor het gemak maken wij gebruik van 
agarpoeder uit algen bij deze belevenis. Samen 
met vruchtensiroop en honing wordt de agar 
verhit. De vloeistof wordt in vormpjes gegoten. 
Als het is afgekoeld, heb je lekkere winegums, 
die bovendien passen in een veganistisch dieet. 
Natuurlijk kun je ze ook proeven!
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In de bouw zijn we gewend te werken met 
stevige materialen als beton en staal. Maar deze 
grondstoffen zijn niet per se het beste, want ze 
komen in conflict met het milieu. Het lectoraat 
biobased bouwen zoekt de toegevoegde waarde 
van biologische bouwmaterialen. Niet alleen 
vanuit milieuoverwegingen; er zitten meer 
voordelen aan. Ze zijn bijvoorbeeld veel lichter: 
hout is lichter dan staal of beton. Biobased 
bouwmaterialen ademen, isoleren en zijn vaak 
van nature mooi. Maar niet altijd zo sterk als 
beton of staal.

In deze belevenis wordt gedemonstreerd hoe je 
op een slimme manier materialen kan 
gebruiken die van zichzelf niet zo sterk zijn. 

Neem bijvoorbeeld een plaatje kurk en zet daar 
aan elke kant een plaat dun hard materiaal (vlas 
bio-epoxyplaat) tegenaan: een sandwich. Zolang 
deze drie lagen niet aan elkaar zijn verbonden, 
houdt de sandwich het niet onder druk. Maar 
maak je de lagen aan elkaar vast, met lijm 
bijvoorbeeld of door de sandwich vacuüm te 
trekken, dan is het super sterk.

We hoeven dus niet per se materialen te 
gebruiken die van zichzelf sterk en stevig zijn, 
als we maar slim gebruik maken van het 
materiaal dat van nature niet sterk is.

SANDWICH
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Kom en ervaar de diversiteit in kleur in de zee! 
Onderwater kan je vele verschillende kleuren 
tegenkomen; het is niet zo blauw en grauw zoals 
je in eerste instantie zou verwachten. 
Denk bijvoorbeeld aan het Great Barrier Reef 
in Australië. En zelfs op Antarctica kun je 
interessante kleuren tegenkomen.

Tijdens deze Biobased Belevenis word je 
blootgesteld aan de verschillende kleuren van de 
zee en waar je ze tegen kan komen. Met een 
klein experiment laat het lectoraat Marine 
Biobased Specialties zien hoe je met 
“bioprospecting” kleuren uit het zeeleven kunt 
halen. Je zult dit in je eigen experiment met 
bruinwier doen tijdens de belevenis.

REGENBOGEN VAN DE ZEE
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THE PARADOX OF OUR AGE
We have bigger houses but smaller families;
more conveniences, but less time.

We have more degrees but less sense;
more knowledge but less judgment;
more experts, but more problems;
more medicines but less healthiness.

We’ve been all the way to the moon and back,
but have trouble in crossing the street to meet our new neighbor.

We built more computers to hold more copies than ever,
but have less real communication;
We have become long on quantity,
but short on quality.

These are times of fast foods but slow digestion;
Tall men but short characters;
Steep profits but shallow relationships.

It’s a time when there is much in the window but nothing in the room.

The 14th Dalai Lama: "The Paradox of our..." —The 14th Dalai Lama

34    



35

FOTOGRAFIE 

• Claudia de Wit
• Edwin Paree
• Mechteld Jansen 
• Tanja Rizzo
• mHome van ECO+Bouw 
• Shutterstock 
• Koreo and Kolab Arkitekter
•  Reiulf Ramstad Arkitekter /  

© Søren Harder Nielsen 
•  Vo Trong Nghia Architects VTN,  

© Hiroyuki Oki, Phan Quang 

TEKST

• Karen Kroese

COLOFON



Edisonweg 4
4382 NW Vlissingen
Postbus 364 / P.O. Box 364
4380 AJ Vlissingen
Nederland / The Netherlands

T +31 118 - 489 000
F +31 118 - 489 200
E info@hz.nl

E study@hz.nl
I www.hz.nl


