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Samenvatting
Context
Veengebieden in Noord-Friesland hebben te maken met bodemdaling. Dit wordt met name
veroorzaakt door de oxidatie van veen, een proces dat het gevolg is van het lage waterpeil van veel
veengebieden. Ter preventie van verdere inklinking is het noodzakelijk om het waterpeil in
veengebieden te verhogen. Het nieuwe waterpeil maakt conventionele landbouw onmogelijk en
daarom zal een andere invulling gegeven moeten worden aan de bestemming van het gebied.
Aangedragen is over te gaan op natte landbouw, om de economische productiviteit van de grond te
behouden. Daartoe is de cultivatie van lisdodde aangedragen, een plant die goed in natte
omstandigheden verbouwd kan worden.
De huidige afzetmarkt van lisdodde is beperkt, waardoor lisdodde niet zomaar als grondstof
verkocht kan worden. Daarnaast is het economisch aantrekkelijker om zelf een toepassing te
ontwikkelen voor lisdodde zodat winstmarges geoptimaliseerd kunnen worden en de controle over
de productieketen behouden kan worden. Een potentiele toepassing van lisdodde is om het te
fragmenteren en als isolatiemateriaal te gebruiken. Indien dit isolatiemateriaal uit platen bestaat, is
het noodzakelijk om een bindmiddel in het eindproduct te verwerken. Een voorgaand ACT-project
heeft de suggestie gedaan om chitosan als bindmiddel in te zetten.
Chitosan is een biopolymeer dat gemaakt kan worden uit de grondstof chitine. Chitine wordt
aangetroffen in onder meer schaaldieren, schimmels en insecten. Regionaal beschikbare
garnalendoppen vormen een uitstekende bron van chitine. Voor de winning van chitosan moet eerst
chitine worden gescheiden van de rest van het schaalmateriaal. Vervolgens wordt chitine omgezet in
chitosan met een reactie die deacetylering wordt genoemd waarbij acetylgroepen worden
verwijderd.

Chitosan als bindmiddel in lisdodde isolatiemateriaal
Chitosan is een polymeer, wat betekent dat het bestaat uit lange ketens. Een keten is opgebouwd uit
monomeren die achter elkaar zijn gekoppeld. Deze monomeren hebben groepen die positieve
interacties kunnen aangaan met andere materialen, en vormen zo een binding. Doordat een
polymeer flexibel is kan het zich vormen naar het oppervlak, en zo vele bindingen aangaan. Er zijn
verschillende soorten bindingen die aangegaan kunnen worden, waarvan sommige sterker zijn dan
anderen. De bindingen die een polymeer met een oppervlak maakt zijn op zichzelf meestal niet erg
sterk, maar door de grote hoeveelheid bindingen ontstaat er toch een sterke totaalbinding. Daarom
zijn polymeren en specifiek chitosan goede bindmiddelen.
Verschillende omstandigheden kunnen de sterkte van de binding beïnvloeden. Zo heeft de
ketenlengte van het polymeer effect op de binding. Tien korte ketens zijn minder effectief dan vijf
dubbel zo lange ketens, ondanks dat er een even groot totaal aantal bindingsmogelijkheden
aanwezig is. Dit komt doordat lange ketens in elkaar verstrikt kunnen raken, waar korte ketens geen
mogelijkheid toe hebben. Door de ‘knopen’ die ontstaan bij een bindmiddel met lange ketens wordt
extra stevigheid in het netwerk aangebracht.
Verder is er de mogelijkheid om crosslinks te maken, een soort bruggen tussen verschillende ketens.
Hierbij worden de ketens aan elkaar gelinkt en hebben ze minder bewegingsvrijheid. Hier wordt het
totaalnetwerk sterker van, en dus wordt de binding van het materiaal beter. In een
polymeernetwerk zonder crosslinks wordt de sterkte enkel veroorzaakt door de verstrikking, terwijl
bij een gecrosslinkt polymeernetwerk het samenspel van verstrikking en crosslinks voor sterkte
zorgt.
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Een andere eigenschap die de sterkte van de binding beïnvloedt is de grootte van de te binden
deeltjes. Als je hele grote stukken wil laten binden zijn er weinig contactpunten, terwijl er bij kleine
deeltjes veel contactpunten zijn. Hierdoor kunnen de kleine deeltjes makkelijker aan elkaar worden
gebonden, en wordt het materiaal steviger. Een bijkomend voordeel van het gebruik van kleine
fragmenten is dat er minder luchtdoorgangen zullen ontstaan, en dus minder convectie plaatsvindt.
Aandrukken van het drogende isolatiemateriaal is ook een belangrijke manier om de stevigheid te
vergroten. Zo verdwijnen de grote gaten tussen de materiaalfragmenten, en kan het beter aan
elkaar hechten. Verder worden ook door aandrukken van het isolatiemateriaal luchtdoorgangen
voorkomen, en wordt de isolerende werking van het lisdodde isolatiemateriaal vergroot.
Bij de omzetting van chitine naar chitosan worden niet alle monomeren gedeacetyleerd. Sommige
monomeren behouden hun groep, waardoor het percentage deacetylering (de deacetyleringsgraad)
vaak tussen de 50 en 90% ligt. Het deel van de monomeren wat niet gedeacetyleerd is kan minder
bindingen aangaan met andere materialen zoals lisdodde, waardoor de totaalbinding minder sterk
wordt. Echter, dit zal geen groot negatief effect hebben.
Er kan worden geconcludeerd dat chitosan een goed bindmiddel is, omdat het veel bindingen aan
kan gaan met de lisdodde. Verschillende eigenschappen van de chitosan en de lisdodde kunnen
worden aangepast om tot een optimale bindingssterkte te komen.
Belangrijke criteria waar het isolatiemateriaal aan moet voldoen zijn onder meer een hoge
brandwerendheid, een hoge waterafstotendheid en een lage vraatgevoeligheid. Het type bindmiddel
heeft invloed op al deze criteria, zo ook chitosan. Chitosan kan bijdragen aan de brandwerendheid
van houtachtige materialen. Beukenhout dat geïmpregneerd werd met chitosan was 65% minder
brandbaar dan onbehandeld hout.
Verder kan chitosan vijf keer zijn eigen gewicht aan water binden, en zal daarom naar verwachting
niet bijdragen aan de waterafstoting van het isolatiemateriaal. De waterafstoting van chitosan in
houtachtige materialen kan wel verbeterd worden door een hittebehandeling toe te passen.
Chitosan heeft een sterk antimicrobieel karakter, waarbij de werking wordt beschreven aan de hand
van drie mechanismen. De gemiddelde concentratie waarop inhibitie van microben door chitosan
waargenomen wordt is 1000 mg/L. Kortere ketens en een hogere deacetyleringsgraad zorgen voor
een effectievere antimicrobiële werking. Een nadeel van kortere ketens is dat de binding hierdoor
minder sterk wordt, zoals hierboven uitgelegd. Chitosan kan ook dodelijke gevolgen hebben voor
insecten wanneer ze het binnenkrijgen: in een onderzoek werd het dieet van nachtvlinders verrijkt
met minder dan 1 procent chitosan, na 7 dagen legden meer dan 50% van de vlinders het loodje.

Duurzaamheid van chitosan
Na het winnen van de chitinebron moet de chitine gescheiden worden van andere stoffen en
vervolgens worden omgezet naar chitosan. Deze stappen worden respectievelijk extractie en
deacetylering genoemd. In de extractie kunnen twee stappen worden onderscheiden: de
verwijdering van eiwitten en de ontkalking. Op dit moment worden beide stappen uitgevoerd door
verhitting en toevoeging van de chemicaliën zoutzuur en natronloog. Uit de literatuur blijkt dat er
ook andere duurzamere opties zijn. Zo kan er gebruik worden gemaakt van een enzymatische en/of
microbiële extractie. Bij deze methoden kunnen temperatuur en de benodigde chemicaliën lager
zijn. Daarnaast maken ze een reststroom van eiwitten bruikbaar. Echter, deze methoden worden
alleen nog op laboratoriumschaal uitgevoerd. Daarnaast is de efficiëntie van de extractie lager. Dit
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geldt ook voor een andere groep van extractiemethodes die gebruik maken van “groene”
chemicaliën.
Na de extractie van chitine moet er een nog een chemische stap, de deacetylering worden
ondernomen om chitosan te maken. Deze chemische stap is nodig om chitosan oplosbaar te maken
in een lichtzure waterige oplossing zoals verdund azijn. Ook hier komen er hoge concentraties
natronloog en een hoge temperatuur (100 °C) bij kijken om deze omzetting mogelijk te maken. Deze
stap brengt een grote chemische reststroom met zich mee, wat een negatief gevolg heeft op het
milieu. Het hergebruik en circulatie van de chemische stromen kan leiden tot een milieuvriendelijker
proces. Op laboratoriumschaal wordt op dit moment de enzymatische deacetylering onderzocht.
Deze enzymatische omzetting zorgt voor een reductie van het gebruik van de chemische stoffen en
hoge temperatuur. Echter, via deze enzymatische route kan lang niet dezelfde kwaliteit van de
chitosan worden bereikt. Daarnaast heeft de productie van enzymen ook een negatieve impact op
het milieu, omdat ook de enzymen moeten worden gezuiverd voor gebruik.
De kwaliteit van chitosan die nodig is voor goede binding, is niet vergelijkbaar met vele hedendaagse
toepassingen zoals in medicinale en voedingsapplicaties. Deze toepassingen vereisen doorgaans een
erg hoge kwaliteit chitosan. Genoegen nemen met lagere kwaliteit bespaart energie en chemicaliën
bij het productieproces van chitosan zoals hierboven beschreven. Dit komt de duurzaamheid van
chitosan ten goede. Hierbij wordt de bindende werking van chitosan waarschijnlijk niet
noemenswaardig gehinderd.
In het productieproces van chitosan zijn nog een aantal stappen van belang. Chitosan moet worden
opgelost in een lichtzure oplossing voordat het omgezet kan worden naar een bindmiddel. Deze stap
heeft maar weinig negatieve invloed op het milieu, maar hoge zuurconcentraties kunnen het
drogingsproces vertragen. Voordat er gedroogd kan worden moet het materiaal worden
samengeperst, waarvoor nog goed moet worden gezocht naar optimale omstandigheden. Voor een
goede droging van het isolatiemateriaal is waarschijnlijk een temperatuur van 50 °C gedurende twee
dagen nodig. Door de hoge temperatuur heeft de droging van het isolatiemateriaal waarschijnlijk
een grotere impact op het milieu dan het oplossen van chitosan en het samenpersen van het
isolatiemateriaal.
Als ruime vergelijking op het gebied van duurzaamheid zijn andere bindmiddelen zoals
gemodificeerd zetmeel, magnesiet en andere chemische alternatieven meegenomen. Gemodificeerd
zetmeel geeft nog steeds een mogelijkheid van compostering en heeft een relatief duurzaam
productieproces. Magnesiet (een soort cement) wordt op dit moment al toegepast in lisdodde
isolatiemateriaal, echter er moet veel van worden gebruikt en de productie hiervan is
milieubelastend. Chemische alternatieven hebben allen een milieu-impact in het productieproces en
nemen ook de mogelijkheid van biologische afbraak weg.
De exacte impact van het isolatiemateriaal op het milieu kan op dit moment nog niet worden
verkregen. Dat maakt de vergelijking met andere duurzame isolatiematerialen lastig. Echter, de
isolatiewaarde van vergelijkbaar (lisdodde) isolatiemateriaal is slechter dan die van glaswol,
steenwol en flexibele houtvezel isolatie. Daarom zal er meer materiaal nodig zijn van het lisdodde
isolatiemateriaal om dezelfde isolatiewaarden te bereiken. De regionale productie van het gehele
isolatiemateriaal in een krimpregio, biedt een sociaal duurzaam perspectief. Bovendien zal het
probleem van de bodeminklinking en de daarbij vrijkomende koolstofdioxide mede door dit
isolatiemateriaal worden tegengegaan.
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Economische haalbaarheid
Potentiële bronnen voor chitine zijn schaaldieren, schimmels en insecten. Schaaldieren bevatten de
grootste en meest lokale bron voor chitine. Voor insecten geldt dat de insectenbron momenteel te
klein is voor industriële extractie van chitine. Echter, aangezien de insectenindustrie groeiende is,
zou hier in de toekomst opnieuw naar gekeken kunnen worden. Schimmels onderscheiden zich met
voorgaande bronnen door de andere processtappen die nodig zijn voor de chitine extractie. Het is
onduidelijk hoe groot de reststroom van de champignonindustrie in Nederland is en of hiermee een
toereikende chitineproductie kan worden behaald.
Extractie van chitine kan op chemische, enzymatische en microbiële wijze uitgevoerd worden. De
chemische extractie heeft de grootste effectiviteit en daarmee ondanks de relatief hoge kosten toch
de laagste productiekosten over het geheel. Enzymatisch extractie zou eventueel wel kunnen
concurreren indien de efficiëntie hiervan wordt verbeterd. Naast de genoemde methodes is men
ook bezig met het onderzoeken van verschillende alternatieven. Echter, deze zitten nog in de
opstart/pilot fase en zijn in dit project niet verder behandeld op haalbaarheid.
De omzetting van chitine naar chitosan kan, net als de chitine extractie, op verschillende manieren
gebeuren. Ook hierbij is de chemische manier door lage kosten economisch gezien het meest
interessant.
De kwaliteit van chitosan kan verschillen en afhankelijk van de toepassing kunnen hier keuzes over
gemaakt worden. De huidige hoogwaardige toepassingen vragen om een hoge kwaliteit chitosan
(betreffende de zuiverheid). Voor gebruik van chitosan als bindmiddel is de verwachting dat een
lagere kwaliteit chitosan ook geschikt is. Bij een toekomstige productielocatie zou hierop ingespeeld
kunnen worden om zo ook prijstechnisch voordelig uit te komen.
Bij de productie van isolatiemateriaal met chitosan als bindmiddel zijn geen extreem dure
productiestappen geïdentificeerd. Een conservatieve schatting van het materiaal komt uit op €8-€50
per vierkante meter lisdodde isolatiemateriaal. Naast chitosan zijn er ook verschillende andere
biologische en niet biologische bindmiddelen welke over het algemeen goedkoper zijn dan chitosan.
BREEAM-certificatie kan een belangrijke rol spelen binnen het vermarkten van het lisdodde
isolatiemateriaal. Het gebruik van chitosan als bindmiddel kan invloed uitoefenen op deze
certificatie aangezien het de duurzaamheid van het materiaal kan beïnvloeden. Op welke manier is
volledig afhankelijk van het gebruikte productieproces van chitosan.
Vele toepassingen van chitosan zijn waardevoller dan als bindmiddel in isolatiemateriaal, vooral die
in de medische wereld, en voor deze markten is het dus mogelijk meer te betalen voor de chitosan.
Deze concurrentie zou ervoor kunnen zorgen dat de prijs van chitosan te hoog blijft voor het gebruik
als bindmiddel in bouwmaterialen.
Het project “Valorisatie van chitine,” een project gestart door de Nederlandse
Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) onder leiding van Jan van Ee, biedt kansen voor een regionale
chitosan producent. Indien de huidige fase van het project succesvol doorlopen wordt en aan
verdere (financiële) randvoorwaarden wordt voldaan, kan er binnen nu en 5 jaar een fabriek staan in
welke op industriële schaal chitosan wordt geproduceerd. De productiefaciliteit zal waarschijnlijk
mogelijkheid bieden voor verschillende duurzame productiemethodes, waarbij gebruik gemaakt
wordt van bijvoorbeeld enzymen. Dit zou de chitosan duurzamer kunnen maken en het te
produceren isolatiemateriaal dus ook. Ten slotte zal de fabriek wellicht in staat kunnen zijn om
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chitosan te produceren welke afgestemd is op de toepassing. Voor gebruik als bindmiddel zal een
lagere kwaliteit chitosan geproduceerd kunnen worden met een daarbij behorende lagere prijs.

Aanbevelingen
Op dit moment is ons advies negatief tegenover het gebruik van chitosan als bindmiddel in lisdodde
isolatiemateriaal. Wij kunnen namelijk onvoldoende onderbouwde uitspraken doen over de
geschiktheid van chitosan als bindmiddel in lisdodde isolatiemateriaal vanwege een tekort aan (1)
kennis over praktische haalbaarheid, (2) duurzaamheid en (3) economische haalbaarheid.
Momenteel is chitosan relatief duur en bij de conventionele productiewijze van chitosan zijn
meerdere milieubelastende stappen betrokken. Daarnaast bestaan er genoeg aantrekkelijke
alternatieven zoals zetmeel derivaten of magnesiet-gebaseerde bindmiddelen, die goedkoper zijn en
gunstigere eigenschappen hebben.
Om een goed onderbouwde uitspraak te kunnen doen over het gebruik van chitosan als bindmiddel
in lisdodde isolatiemateriaal, zal er meer onderzoek gedaan moeten worden naar praktische eisen
voor toepassing van chitosan. Daarnaast bevelen wij aan een Life Cycle Assessment (LCA) uit te
voeren over het lisdodde isolatiemateriaal gebonden met regionaal uit garnalendoppen gewonnen
chitosan. Ten slotte wordt aangeraden om contact op te nemen met het project “Valorisatie van
chitine” voor eventuele samenwerking, omdat op deze manier gebruik gemaakt kan worden van de
kennis vergaard tijdens dit project.
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Hoofdstuk 1 - Introductie
1.1 Achtergrond
Nederland ligt voor een groot gedeelte onder de zeespiegel. Dit vereist een complex
watermanagementsysteem om problemen te voorkomen. Zo kent Nederland bijvoorbeeld vele
veenpolders. Een bekend probleem van veenpolders is inklinking. Inklinking ontstaat wanneer water
uit de polders wordt gepompt en zuurstof de kans krijgt om in het veen door te dringen. Dit proces
veroorzaakt oxidatie van de oude plantenresten, waardoor de grond kan verzakken. Deze verzakking
van de grond, de inklinking, veroorzaakt schade aan gebouwen, wegen en natuur. Daarnaast komen
bij dit proces broeikasgassen zoals CO2 vrij in de atmosfeer (Figuur 1, links).1

Figuur 1. Schematische weergave van het probleem: inklinking van veenpolders (links), de oplossing in de vorm van
natte teelt van lisdodde (midden) en de verwaarding door lisdodde te verwerken tot isolatiemateriaal (rechts).

In verschillende veenweidegebieden in Friesland (Figuur 2) heeft men met dit probleem van
inklinking te maken. Better Wetter, een collectief bestaande uit verschillende belanghebbenden
vanuit de regionale overheid, waterschap, onderwijs en bedrijfsleven, streeft ernaar om een
toekomstbestendig waterbeheer te ontwikkelen in deze gebieden en hierdoor de grond niet verder
te laten inklinken. Daarnaast wordt bij dit collectief ook nauw rekening gehouden met de betrokken
boeren. Ter voorkoming van verdere inklinking worden boeren nu of op de lange termijn veelal
uitgekocht, waarna het land een nieuwe bestemming als natuurgebied krijgt.
Een voorbeeld van innovatief
waterbeheer, waarbij de huidige
bestemming als landbouwgrond
behouden blijft, is het vasthouden
van water in en op
landbouwgrond, een zogeheten
paludicultuur (natte landbouw).2
Natte landbouw voorkomt
oxidatie van veengronden, omdat
het de bodem zuurstofarm
maakt. Een veelbelovend gewas
voor deze natte landbouw is de
waterminnende plantensoort
lisdodde (Typha spp.).3,4 Lisdodde
(Figuur 1, midden) is een gewas
dat gemakkelijk kan groeien op
natte en zelfs gedeeltelijk
onderwater gelopen
landbouwgrond.
Figuur 2. Veendiktekaart Noord-Nederland.
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Uit voorgaande projecten is de teelt van lisdodde aangedragen als potentieel paludicultuur gewas
met voldoende afzet- en verdienmogelijkheden.5,6,7 Een mogelijke toepassing van lisdodde is dat het
verwerkte product kan worden gebruikt als biologisch afbreekbaar isolatiemateriaal in gebouwen.8,9
Door de sponsachtige structuur van het blad en de stengel blijkt lisdodde uitermate geschikt voor
deze toepassing. Een voorbeeld van lisdodde verwerkt tot isolatiemateriaal is gegeven in Figuur 1,
rechts. Na het gebruik kan dit biologisch afbreekbare isolatiemateriaal worden gecomposteerd of als
grondstof worden gebruikt in biogaswinning. Op die manier kan dit hele project bijdragen aan de
transitie naar een circulaire economie van bouwmaterialen.

1.2 Chitosan
Om van bewerkte lisdodde een werkend isolatiemateriaal te maken moet het worden gebonden met
bindmiddel (lijm). Dit bindmiddel moet ook biologisch afbreekbaar zijn om zo het gehele product
biologisch afbreekbaar te houden. Daarnaast moet het isolatiemateriaal brandwerend zijn, bestand
zijn tegen vocht, en vraat/rotting tegengaan.5 Een bekend biologisch afbreekbaar bindmiddel is
zetmeel.10 Zetmeel voldoet echter niet aan de vooraf gestelde eisen, omdat insecten, schimmels en
bacteriën zetmeel gemakkelijk kunnen gebruiken als voedingsbron.11,12,13,14 Daarnaast trekt zetmeel
gemakkelijk water aan wat kan leiden tot een vochtige atmosfeer waar schimmels en bacteriën goed
gedijen. Daarom is er in eerder onderzoek al gezocht naar alternatieve bindmiddelen.
Een veelbelovend bindmiddel werd gevonden in de vorm van chitosan.5 Chitosan is een biopolymeer
dat wordt vervaardigd uit chitine en het is net als zetmeel biologisch afbreekbaar. Chitine wordt
hoofdzakelijk gewonnen uit de schalen van schaaldieren. Hierdoor is er een goede mogelijkheid tot
een samenwerking met de regionale garnalenindustrie, waardoor het gebruik van chitosan bij kan
dragen aan de duurzaamheid en circulariteit van het lisdodde isolatiemateriaal.15

Figuur 3. Schematische weergave van de productie van bindmiddel
gemaakt van chitosan.

Chitine is op de aarde het tweede
meest voorkomende biopolymeer,
na cellulose, en is vooral aanwezig in
insecten, schimmels en schaaldieren
zoals kreeften en garnalen.16 Chitine
is zelf niet oplosbaar in waterige
oplossingen, wat het in de praktijk
onbruikbaar maakt als bindmiddel.
Chitosan is echter oplosbaar in
lichtzure oplossingen en heeft
hierdoor potentie als bindmiddel.17
Chitosan heeft een rijke
geschiedenis van toepassingen en
kent naast zijn potentiële functie als
bindmiddel ook al vele andere
toepassingen, zoals: afslankmiddel,
biologisch pesticide,
bodemverbeteraar, membraan in
water filtratie, nano-medicijn en
verwerking in biologisch afbreekbare
plastics. 18,19,15,20 Bij dit project is het
daarom ook van belang om te
achterhalen of er toepassingen van
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chitosan zijn welke nu, of in de toekomst, zouden kunnen concurreren voor de regionale bron van
chitosan.
Voor de winning van chitosan uit natuurlijke bronnen kunnen een tweetal processen worden
onderscheiden, namelijk de extractie van chitine en de chemische omzetting van chitine naar
chitosan. Tijdens de extractie wordt chitine gescheiden van hoofdzakelijk eiwitten en mineralen. Bij
de chemische omzetting worden acetylgroepen van chitine verwijderd, waardoor het polymeer
oplosbaar wordt in lichtzure oplossingen. Vanaf 50% deacetylering mag het gevormde biopolymeer
chitosan genoemd worden.21 Deze processen zijn schematisch weergegeven in Figuur 3.
De genoemde mogelijke voordelen van het gebruik van chitosan als bindmiddel in lisdodde
isolatiemateriaal hebben geleid tot interesse vanuit verschillende regionale stakeholders. Deze
interesse heeft ook geleid tot nieuwe vragen, die vooral gericht zijn op de werking van chitosan als
bindmiddel, de isolatie eigenschappen, de duurzaamheid en de economische haalbaarheid. Voor het
beantwoorden van deze vragen is het van belang meer fundamentele kennis over chitosan te
verzamelen, om een betere inschatting te kunnen maken van de duurzame toepassing van deze stof
als bindmiddel in lisdodde isolatiemateriaal. Om verder het eventuele succes van deze toepassing
goed in te kunnen schatten zal er ook een vergelijking worden gemaakt met andere bindmiddelen en
isolatiematerialen. In het resterende deel van dit verslag wordt ingegaan op deze vragen en
uiteindelijk is de verworven informatie gebundeld tot een zo compleet mogelijk advies aan de
opdrachtgever en stakeholders.
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Hoofdstuk 2 – Chitosan als bindmiddel
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de werking is van een polymeer bindmiddel, en wordt er
toegespitst op het gebruik van het biopolymeer chitosan als bindmiddel in lisdodde
isolatiemateriaal. Ook wordt het gebruik van chitosan in de praktijk kort behandeld.

2.1 De werking van polymeren als bindmiddel
Polymeren zijn grote moleculen, bestaande uit een keten repeterende bouwstenen. Deze
verschillende bouwstenen worden ook wel monomeren genoemd (Figuur 4). Polymeren variëren
sterk in de hoeveelheid gekoppelde monomeren, waarbij 15 en 1500 beide geen uitzondering zijn.
Een polymeerketen kan bestaan uit één soort monomeer, of een aantal verschillende soorten
monomeren. Aan elk van de monomeren van een soort bevinden zich dezelfde groepen. Deze
groepen kunnen interacties hebben met de omgeving. De interacties kunnen zowel positief
(aantrekkend), als negatief (afstotend) zijn. Doordat een polymeer veel van dezelfde groepen dicht
naast elkaar heeft, is de totale interactie van een polymeer met zijn omgeving groter dan dat van de
aparte monomeren. Dit maakt dat een polymeer sterk kan hechten aan een oppervlak.

Figuur 4. Twee verschillende soorten monomeren (links) vormen een polymeer (rechts).

Er bestaan verschillende soorten interacties en bindingen tussen moleculen en in het molecuul zelf.
Zo zijn er covalente bindingen: vaste bindingen tussen verschillende atomen die de opbouw van het
molecuul bepalen. Deze bindingen zijn erg sterk, rond de 200 – 500 kJ/mol.22 Naast covalente
bindingen zijn er ook niet-covalente bindingen. Deze bindingen zijn minder sterk, maar door de vele
mogelijke interacties kan een totaal van vele niet-covalente bindingen voor een sterk gebonden
geheel zorgen. Ter vergelijking: niet-covalente bindingen hebben een energie van rond de 5
kJ/mol.23
Er zijn verschillende soorten niet-covalente bindingen die kunnen plaatsvinden tussen een polymeer
en zijn omgeving. Ten eerste de van der Waals binding: een interactie die tussen alle moleculen
plaatsvindt, en de grootte wordt bepaald door de polariseerbaarheid van de betrokken atomen. Hoe
groter de atomen zijn, hoe sterker de binding.23 Ten tweede waterstofbruggen: dit is een
ladingseffect tussen zuurstof of stikstof, en een waterstofatoom dat covalent is gebonden aan een
ander stikstof- of zuurstofatoom. Zuurstof en stikstof zijn sterk elektronegatief geladen, en de
daaraan gebonden waterstof draagt daardoor een gedeeltelijke positieve lading. De verschillen in
lading trekken elkaar aan, waardoor interactie ontstaat.23 Een derde soort interacties zijn de
ionogene bindingen. Deze bindingen bestaan tussen positief en negatief geladen atomen, zoals bij
een zuur- en een aminogroep.23
Een polymeer is geen stugge keten, maar juist flexibel. Dit brengt een voordeel voor het toepassen
van polymeren in bindmiddel: polymeren kunnen zich vormen naar het oppervlak, en dus veel
bindingen aangaan (Figuur 5). Een stug molecuul zou slechts op enkele punten interactie met het
oppervlak kunnen hebben, waardoor de totale binding minder sterk zou zijn.

Figuur 5. Een polymeer kan zich vormen naar de vorm van een oppervlak (links), een stug molecuul kan dit niet (rechts).
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De totale sterkte van een polymeerlijm wordt niet alleen bepaald door de soorten bindingen die
aangegaan kunnen worden, maar is ook afhankelijk van de lengte van elk polymeer. Zo zijn tien
korte ketens minder effectief dan vijf dubbel zo lange ketens, ondanks dat er een even groot totaal
aantal bindingsmogelijkheden aanwezig is.24 Dit komt doordat lange ketens in elkaar verstrikt
kunnen raken, waar korte ketens geen mogelijkheid toe hebben. Door de ‘verstrikking’ die ontstaat
bij een bindmiddel met lange ketens wordt extra stevigheid in het netwerk aangebracht.
Extra sterkte in het materiaal kan worden bereikt door middel van crosslinking. Hierbij worden
verschillende polymeerketens gebonden met een crosslinker, nadat de optimale interactie is
aangegaan met het materiaal. De ketens hebben dan minder bewegingsvrijheid waardoor het
polymeernetwerk stijver wordt. Crosslinks kunnen zowel covalent als niet-covalent (vaak ionogeen)
gebonden zijn. Zowel de soort binding als de hoeveelheid crosslinks hebben invloed op de totale
toegevoegde sterkte in het materiaal. Een enorme hoeveelheid crosslinks in het materiaal maakt het
materiaal echter zo stijf dat het bros wordt, een ongewenste eigenschap voor bindmiddel. Daarom
moet een balans worden gevonden voor de juiste hoeveelheid crosslinks. In Figuur 6 wordt het
verschil tussen verstrikking en crosslinks in een polymeernetwerk weergegeven.

Figuur 6. Een vrij polymeernetwerk met verstrikking (links) kan worden gecrosslinkt (rechts).

Ook de grootte van het te binden materiaal beïnvloedt de sterkte van het gebonden product. Grote
stukken materiaal hebben in verhouding weinig oppervlak, en creëren weinig contactpunten in het
product. Kleine stukken materiaal hebben in verhouding meer oppervlak, en ook passen deze
stukken beter in elkaar en hebben dus meer contactpunten. Een groot oppervlak waar binding plaats
kan vinden is voordelig voor de sterkte van het product. Dit effect is weergegeven in Figuur 7,
waarbij het groene en gele oppervlak constant blijft in de verschillende situaties.

Figuur 7. Verschillende groottes materiaal (groen) en bindmiddel (geel) hebben dezelfde totaaloppervlaktes, maar
hebben van links naar rechts een oplopend contactoppervlak.
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Voor bindmiddel geldt: hoe minder hoe beter. Hiermee wordt bedoeld dat op het contactoppervlak
tussen twee stukken materiaal een zo dun mogelijke laag bindmiddel moet worden aangebracht.
Hoe dunner de lijmlaag, hoe directer de polymeren beide oppervlakken kunnen binden. Ofwel, er
moet genoeg bindmiddel worden toegevoegd om alle oppervlakten te bedekken, maar wel met een
hele dunne laag. Een overschot aan bindmiddel doet afbreuk aan de sterkte van het materiaal. Ook
dit pleit er dus voor om kleine stukken materiaal te gebruiken (Figuur 7).

2.2 Chemische interacties tussen chitosan en lisdodde
Om te kunnen beoordelen of chitosan een goed bindmiddel is voor lisdodde isolatiemateriaal is
allereerst van belang te weten welke moleculaire interacties kunnen worden aangegaan tussen
chitosan en het isolatiemateriaal. Door de chemische structuur van chitosan en lisdodde naast elkaar
te leggen kunnen deze bindingen worden gevonden. Chitosan is een polymeer bestaande uit
glucosamine monomeren en N-acetylglucosamine monomeren (Figuur 8). De deacetyleringsgraad
vermeldt hoeveel procent van de monomeren gedeacetyleerd is, en dus is omgezet van Nacetylglucosamine naar glucosamine. Een deacetyleringsgraad van 50-90% is gebruikelijk voor
chitosan. In tegenstelling tot chitosan bestaat gedroogde lisdodde uit een mengsel van allerlei
moleculen. De moleculen die hierin het meeste voorkomen zijn cellulose (±31%), hemicellulose
(±31%) en lignine (±15%), samen goed voor ongeveer 77% van het drooggewicht.6 Deze stoffen
bevinden zich hoofdzakelijk in de celwanden van het plantenmateriaal. Hierdoor zijn ze goed
beschikbaar voor binding met chitosan.

Figuur 8. Structuurformules van N-acetylglucosamine (links) en glucosamine (rechts). Beide monomeren komen voor in
chitosan. Enkele voorbeelden worden gegeven waar waterstofbruggen (blauw) en ionogene interacties (groen) kunnen
plaatsvinden).

De chemische structuren van cellulose, hemicellulose en lignine zijn weergegeven in Figuur 9. Als we
kijken naar de mogelijke chemische interacties tussen deze moleculen en chitosan (chemische
structuur van de monomeren in Figuur 8) vinden we één hoofdinteractie, namelijk de
waterstofbruggen (enkele voorbeelden zijn blauw omcirkeld in Figuur 9 en Figuur 8). Tussen de
verschillende OH, O en NH-groepen kunnen deze bindingen vormen.25 Ook kunnen de positief
geladen aminogroep in chitosan en de negatief geladen carboxylgroep in hemicellulose een
ionogene interactie aangaan (groen omcirkeld in Figuur 9 en Figuur 8). Naast deze bindcategorieën
is er ook altijd de mogelijkheid tot het vormen van Van der Waals bindingen. Bij een lager
percentage deacetylering van chitosan zijn er minder positieve interacties tussen de biopolymeren
mogelijk, omdat de mogelijkheid voor ionogene bindingen vervalt en er minder waterstofbruggen
gevormd kunnen worden. Echter, omdat een gedeelte van de waterstofbruggen beschikbaar blijft en
er nieuwe Van der Waals interacties gevormd kunnen worden tussen de acetylgroep en de
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biopolymeren, zal dit geen groot negatief effect hebben. Uit deze korte chemische analyse blijkt
dat chitosan op moleculair niveau een prima bindmiddel is voor deze moleculen.
Dat deze analyse klopt blijkt uit het onderzoek van Mishima et al.26 Zij hebben gevonden dat er
slechts een chitosan tetrameer (vier opvolgende monomeren) nodig is om het sterk te laten binden
aan kolommateriaal gemaakt van cellulose. Ook na veelvuldig wassen met water blijft deze korte
chitosanketen op zijn plek. Grotere ketens zullen een nog veel sterkere binding aan kunnen gaan,
zoals eerder beschreven.

Figuur 9. Structuurformules van cellulose (linksboven), hemicellulose (linksonder) en lignine (rechts). Enkele
voorbeelden worden gegeven waar waterstofbruggen (blauw) en ionogene interacties (groen) kunnen plaatsvinden.

Door de overeenkomsten in moleculaire structuur en de vele positieve interacties tussen chitosan en
cellulose is er een lage oppervlaktespanning tussen de materialen en de oplossing van chitosan. Uit
een onderzoek van het binden van houtvezels van dennenhout met chitosan blijken deze positieve
interacties en de lage oppervlaktespanning.27 Dit zorgt voor capillaire krachten die het
bindmiddel als het ware naar binnen trekken het houtvezelnetwerk in. Onderzoekers hebben dit
proces onderzocht door een kleurstof (rhodamine) covalent te binden met chitosan zoals
weergegeven in Figuur 11. Duidelijk is zichtbaar dat chitosan in de poriën van het materiaal
binnendringt. Deze eigenschap is gunstig aangezien dit zorgt voor een sterkere binding,
omdat de voor chitosan bereikbare oppervlakte aanzienlijk toeneemt in de houtvezels. Daarnaast
komt naar voren dat chitosan zich kan nestelen tussen de cellulose in de celwand, wat de binding
nog sterker en effectiever maakt.
Het is te verwachten dat ook de chitosanoplossing (gedeeltelijk) de poriën van lisdodde wordt
ingetrokken, en dezelfde interacties aan kan gaan met de celwanden van lisdodde.
Zoals eerder werd genoemd, geldt dat naar mate de lengte van de chitosanketens toeneemt, er
meer bindingen kunnen worden aangegaan met de droge lisdodde. De adhesie tussen
de chitosan en de lisdodde neemt dan sterk toe. Dit principe is ook zo ondervonden voor
de binding tussen hout (cellulose) en chitosan.27 Uit hetzelfde principe volgt ook een tweede
belangrijke waarneming. Vele onderzoeken zijn gedaan naar de binding van chitosan met kleine
deeltjes cellulose van zonnebloemstengel.28,29 Doordat deze deeltjes klein zijn is er
een groter oppervlakte tot volume ratio. Dit betekent dat de polymeren meer bindingsplaatsen
hebben. Uit onderzoek met verschillende deeltjesgrootten van zonnebloemstengels (1,6 mm – 6,3
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mm) is gebleken dat een materiaal samengesteld uit kleinere deeltjes steviger wordt
dan wanneer grotere deeltjes worden toegepast. Hoewel er minder lucht in het materiaal zit blijkt
dat dit nauwelijks effect heeft op het isolerend vermogen van het materiaal.

Cel lumen

Celwand

Porie waarin
chitosan kan
binnendringen

Figuur 11. Een foto van chitosan (paars gelabeld met rhodamine) dat poriën tussen verschillende houtcellen
binnendringt. Overgenomen van Patel et al. en gedeeltelijk aangepast.27

Sterker nog, als de deeltjes te groot zijn kunnen er directe luchtdoorgangen ontstaan in het
isolatiemateriaal. Hierdoor kan er door convectie veel warmte verloren gaan en is het
isolatiemateriaal niet meer effectief. Zie Figuur 10 voor een schematisch overzicht. Naast het
verkleinen van de deeltjesgrootte zal ook het aandrukken van het isolatiemateriaal luchtdoorgangen
voorkomen, en zorgen voor een stevigere binding. Aandrukken kan met verschillende hoeveelheden
kracht worden uitgevoerd, en hoe meer er wordt aangedrukt, des te minder luchtkamers en
doorgangen zich in het materiaal zullen bevinden. Echter, het bijna volledig ontbreken van
luchtkamers heeft een negatief
effect op de isolatiewaarde.
Daarom moet een optimum
worden gevonden voor zowel de
deeltjesgrootte als de kracht
waarmee het isolatiemateriaal
wordt aangedrukt. In het
onderzoek van Mati-Baouche et
al. wordt gebruik gemaakt van
compressie van
zonnebloemstengels met 1 – 32
kPa druk,29 en bij het Duitse
bedrijf Typha Technik wordt er
zelfs 100 kPa toegepast in het
productieproces van lisdodde
isolatiemateriaal. Hierbij blijven
de luchtkamers in de lisdodde
Figuur 10. Isolatiemateriaal met luchtkamers (boven) en isolatiemateriaal
stengels nog intact (Appendix A).
met luchtkamers en luchtdoorgangen, waardoor convectie (groene pijl) kan
Het toepassen van zulke
plaatsvinden (onder).
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hoeveelheden druk is dus niet nadelig voor de isolerende werking, maar juist positief door afname
van convectiemogelijkheden.
De binding van een oppervlakte met chitosan blijkt onder water ook nog steeds sterk te zijn.30
Verder is adhesie tussen twee chitosan oppervlakten zelfs onder water nog goed, wat belangrijk is
omdat niet al het bindmiddel zal binden met een ander materiaal, maar een gedeelte zal binden met
zichzelf. Zelfs cellulosepulp gebonden met chitosan blijft intact na langdurig weken in water.28 Dit is
een sterke indicatie dat chitosan een goed bindmiddel is, zelfs onder vochtige omstandigheden.
Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de droogtijd van twee chitosan oppervlakten een sterke invloed
heeft op de uiteindelijke kracht. Door een langzame droging hebben de polymeren een grotere kans
om een optimale positie aan te nemen, waardoor de bindingskracht sterk toeneemt.30 Als deze
informatie geëxtrapoleerd wordt naar het gebruik van chitosan als bindmiddel in het
isolatiemateriaal, kan het erg helpen om het materiaal langzaam te laten drogen. Dit zorgt voor een
betere binding tussen het bindmiddel onderling en tussen het bindmiddel en het materiaal.
Ook blijkt uit een aantal artikelen dat er een goede mogelijkheid is om chitosan te crosslinken. De
vrije aminegroepen in chitosan zijn goed beschikbaar om chitosan te crosslinken. Crosslinking leidt
tot meer rigide ketens die zorgen voor extra bindingskracht. De meest voorkomende is de
crosslinking van chitosan is met glutaaraldehyde, echter is glutaaraldehyde een erg giftige stof en
daarom wordt er gezocht naar andere crosslinkmogelijkheden. Andere mogelijkheden zijn gevonden
in een reactie met hoge concentraties zwavelzuur (30% v/v), trinatriumcitraat en
natriumtripolyfosfaat.31,32 Ook kan een crosslinking worden bereikt door alleen een hittebehandeling
(90°C) of door gebruik te maken van de biologische stof genipine.31,32,33,34 Genipine wordt gewonnen
uit Kaapse Jasmijn (Gardenia jasminoides). Naast deze methodes zijn er nog meer methodes om
chitosan te crosslinken. Een van deze methodes, crosslinking door middel van citroenzuur sluit goed
aan bij de applicatie van chitosan als bindmiddel. Deze methode kan worden gevonden in literatuur
over de bindende werking van chitosan met hout. Hieronder is deze methode verder uitgewerkt.
Met behulp van citroenzuur kunnen de ketens onderling worden verbonden. De negatief geladen
carboxylgroepen in citroenzuur kunnen met de positief geladen amine groepen een ionogene
binding aangaan, die leidt tot het vormen van onderlinge crosslinks (Figuur 12). Om dit te bereiken
voegen Patel et al. en Cui et al. glycerol toe.27,35 Deze weekmaker zorgt dat het bindmiddel flexibel
blijft waardoor de chitosan en citroenzuur goed kunnen oriënteren. Naast glycerol is er ook een
temperatuur van 110°C nodig om deze oriëntatie goed te laten verlopen. Naast deze methode zijn er
verschillende andere manieren beschreven in literatuur die crosslinking beschrijven.
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Figuur 12. Crosslinking van twee chitosanketens door middel van citroenzuur. De ionogene interacties tussen de negatief
geladen carboxylgroepen van het citroenzuur en de positief geladen aminogroepen van de chitosanketens zijn
aangegeven in groen.

Om te onderzoeken of het crosslinken van chitosan een positief effect kan veroorzaken in het
lisdodde isolatiemateriaal, is een crosslink protocol opgesteld en aan ontwerper Tjeerd Veenhoven
overgedragen. Naar aanleiding van de verkregen resultaten zijn enkele wijzigingen in het protocol
aangebracht en is er opnieuw getest. Het protocol en de bijbehorende resultaten zijn vermeld in
Appendix B.

2.3 Chitosan en lisdodde in de praktijk
Chitosan heeft goede bindingseigenschappen en kan daardoor worden gebruikt als bindmiddel voor
het binden van het lisdodde isolatiemateriaal. Om de binding en het product te optimaliseren kan
onder andere worden gekeken naar het molecuulgewicht en de deacetyleringsgraad van het
gebruikte chitosan. Ook kan de binding worden verstevigd door het aanbrengen van crosslinks in het
chitosannetwerk, het verkleinen van de lisdoddedeeltjes en het harder aandrukken van het
gevormde isolatiemateriaal.
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Hoofdstuk 3 – Waterbinding, vraatgevoeligheid en brandwerendheid
Wanneer chitosan toegepast wordt als bindmiddel in lisdodde isolatiemateriaal kan het gunstige of
ongunstige eigenschappen toevoegen aan het isolatiemateriaal. Drie cruciale criteria van kwalitatief
hoogstaand isolatiemateriaal zijn een goede waterafstoting, lage vraatgevoeligheid en hoge
brandwerendheid. In dit hoofdstuk wordt de verwachte rol die chitosan als bindmiddel zal spelen in
elk van deze criteria onderbouwd met wetenschappelijke literatuur.

3.1 Chitosan & water
De relatie van chitosan tot water is duidelijk omschreven in de literatuur. Deze relatie is gedeeltelijk
afhankelijk (zoals bijna alle eigenschappen van chitosan) van het percentage deacetylering van het
oorspronkelijke chitine. In één artikel werden zes verschillende chitosanproducten beschreven, met
elk een uniek deacetylering percentage.36 De producten hebben allemaal een licht variërend
waterbindend vermogen, hoewel het gemiddeld rond de 500% (w/w) ligt. Dit betekent dat het
onderzochte chitosan ongeveer vijf keer zijn eigen gewicht in water kan binden. Dit getal wordt ook
bevestigd in de literatuur.37 Hoewel dit niet hoeft te betekenen dat chitosan verwerkt in
isolatiemateriaal precies dezelfde eigenschappen kent, zal het hoogstwaarschijnlijk een
waterbindend karakter hebben. Dit laatste gegeven hangt af van de mate waarin de
waterstofbrugvormende groepen beschikbaar zijn voor binding met water36 en daarmee zal het
ingrijpende gevolgen hebben voor de houdbaarheid van het isolatiemateriaal. Onderzoek naar
lisdodde isolatiemateriaal door Maureen Materman, een student aan de TU Twente, laat zien dat
lisdodde isolatiemateriaal (met chitosan, zetmeel of een combinatie van die twee als bindmiddel)
meer water bindt dan steenwol.38 Dit resultaat suggereert dat lisdodde isolatiemateriaal gebonden
met chitosan (en een laag hennep aan de boven- en onderkant) inderdaad een waterbindend
karakter heeft.
In een onderzoek waarbij twee soorten hout geïmpregneerd werden met chitosanoplossing, werd
aangetoond dat dennen- en beukenhout meer hydrofiel werden dan hout wat niet geïmpregneerd
was met chitosan. Echter, in hetzelfde onderzoek werd ook aangetoond dat wanneer er een
hittebehandeling werd toegepast op het geïmpregneerde hout (variërend van 80 tot 100 graden °C,
60 uur lang), werd het hout juist meer hydrofoob dan hout waar geen chitosan in verwerkt was en
nam het hout dus minder water.44
Bij een ander onderzoek waarbij papier verrijkt werd met chitosan, ontstond een papier wat meer
hydrofoob was en moeilijker nat te maken was dan papier waar geen chitosan in verwerkt was.39
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat chitosan de vrije ruimtes in het papier opvult zodat water
niet via poriën het materiaal kan binnendringen. Ook gaat chitosan waterbruggen en
elektrostatische interacties aan met de cellulose in het papier, waardoor minder binding van water
met cellulose mogelijk is.
Als gebruik wordt gemaakt van crosslinking van de chitosanketens, zal het waterbindend karakter
verminderen. Dit komt doordat het gevormde netwerk minder goed water binnen laat en het
netwerk minder kan zwellen om het opgenomen water ruimte te geven. Daarnaast reageert tijdens
het crosslinken altijd de aminogroep, waardoor deze zijn lading verliest en minder hydrofiel wordt.
Crosslinking kan op vele verschillende manieren worden bereikt zoals beschreven in het vorige
hoofdstuk. Door chitosan te behandelen met een citroenzuur, glycerol en blootstelling aan
langdurige hitte ontstaan er ook crosslinks. Van deze gecrosslinkte vorm van chitosan is aangetoond
dat het veel minder hydrofiel is. 35
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3.2 Chitosan & microben
Chitosan heeft een sterk antimicrobieel karakter, dit gegeven is vele malen beschreven in de
literatuur.40 De meest geopperde hypothese voor deze antimicrobiële eigenschappen van chitosan is
dat de positief geladen aminogroepen (NH3+) interacties aangaan met het negatief geladen
membraan van microben (Figuur 13, (1)). Het celmembraan wordt kapot gemaakt en gaat lekken,
waardoor het metabolisme van het micro-organisme stil komt te liggen. Dit leidt uiteindelijk tot
celdood.
Een tweede hypothese voor het antimicrobiële karakter van chitosan is dat het de cellen van
microben binnentreedt en daar bindt met DNA, en zo de synthese van mRNA blokkeert, met het
stilleggen van metabolisme als gevolg, en daarmee uiteindelijke celdood (Figuur 13, (2)).40
Een derde hypothese is dat chitosan allerlei nuttige deeltjes zoals metalen en spoorelementen bindt
waardoor ze niet beschikbaar zijn voor het micro-organisme (Figuur 13, (3)). Afwezigheid van deze
essentiële voedingsstoffen zorgt voor een stagnatie van de groei in het micro-organisme.40

Figuur 13. Drie mechanismes die de antimicrobiële werking van chitosan kunnen verklaren.41 (1) Positief geladen
aminogroepen van chitosan gaan interacties aan met het negatief geladen celmembraan; (2) Chitosan gaat de cellen
van microben binnen en bindt met DNA, zodat de synthese van mRNA geblokkeerd wordt waardoor het metabolisme
van de cel wordt stilgelegd; (3) Chitosan bindt nuttige deeltjes, zoals metalen en spoorelementen, waardoor deze niet
beschikbaar zijn voor het micro-organisme.

Waarschijnlijke spelen alle drie de mechanismen een rol, zij het in verschillende mate. Daarnaast
geldt voor de antimicrobiële werking van chitosan dat deze sterker wordt naarmate het
deacetyleringspercentage hoger is, en deze ook sterker wordt naarmate de ketens korter zijn.
Minder acetylgroepen zorgt voor meer positieve ladingen op de keten, en dus meer bindingen met
celmembraan/DNA/spoorelementen. Verder zorgen kortere ketens ervoor dat chitosan betere
toegang heeft tot bijvoorbeeld het DNA in de cel.40
Tot slot speelt de concentratie van chitosan (in een groeimedium van microben, in dit geval vochtig
isolatiemateriaal) een belangrijke rol. De concentratie waarop chitosan antimicrobieel wordt hangt
veelal af van het type micro-organisme. Voor veel micro-organismen is een minimale concentratie
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bepaald die benodigd is om inhibitie in de groei van het micro-organisme te veroorzaken. Gemiddeld
ligt dit getal rond de 1000 mg/L (in water), met als uiterste extremen: microben die bij 20 mg/L al
geremd worden, en andere die pas bij 5000 mg/L geremd worden.40

3.3 Chitosan & insecten
Chitosan wordt in de literatuur vaak beschreven als een potentieel insecticide. Hoewel dit zeker een
kern van waarheid heeft is het belangrijk om te realiseren wat voor mechanisme chitosan heeft als
insecticide. Uit onderzoek blijkt namelijk dat chitosan de immuunrespons van planten activeert,
waardoor insecten die zich bijvoorbeeld voeden op de plant een kleinere overlevingskans hebben.42
Een verklaring hiervoor is dat schimmels die ook pathogeen kunnen zijn voor de plant vaak chitine
bij zich dragen, en daarmee een signaal vormen voor de plant om over te gaan op een defensieve
modus. Chitosan zelf heeft in dit geval dus geen directe werking als insecticide maar wel als immuun
stimulans voor levende planten. In isolatiemateriaal zal het geen gebruik kunnen maken van het
immuunsysteem van de plant, aangezien chitosan een bindmiddel zal zijn van dood
plantenmateriaal. Om deze reden kan een ‘in vitro’ test gedaan in de literatuur niet geëxtrapoleerd
worden naar de toepassing van chitosan in isolatiemateriaal.
Toch zijn er bewijzen in de literatuur die ook een intrinsieke insecticide functie van chitosan.43 In een
onderzoek wordt chitosan namelijk toegevoegd aan het dieet van Spodoptera littoralis (een
nachtvlinder), ongeveer 4 gram chitosan per kg dieet. Er worden vier verschillende moleculaire
gewichten gebruikt voor dit onderzoek: 2,27·105, 3,60·105, 5,97·105 en tenslotte 9,47·105, met
respectievelijk 89,85,81 en 82 % deacetylering. Deze toevoeging van chitosan blijkt een uitgesproken
effect te hebben op de overlevingskans van deze larven, waarbij in het ergste geval de helft afsterft
binnen zeven dagen. Ook is het effect duidelijk terug te zien in de inhibitie van de groei van de
insecten – in het meest dramatische geval is er een 77,8 % groei inhibitie te zien. In beide gevallen,
zowel qua dodelijkheid alsook groei inhibitie, komt chitosan met het laagste molecuulgewicht
(2,27·105) als meest effectieve insecticide uit de test. Dit kan zowel aan de lengte van de ketens
alsook de graad van deacetylering liggen.

3.4 Brandbaarheid van chitosan
Chitosan verschaft een brandwerend effect aan houtachtige stoffen. In een onderzoek uit 2006
werden twee houtsoorten (dennenhout en beukenhout) geïmpregneerd met chitosan.44 Het
resulterende hout toonde een sterke reductie in massa afname onder extreme hitte: Het
dennenhout gaf een tot 55% mindere afname in massa, en het beukenhout 65%. De verklaring
hiervoor is dat chitosan een mechanische versterking geeft aan de hout-matrix, wat het lastiger
maakt voor hitte om cellulose te depolymeriseren. Daarnaast kan chitosan de aanvoer van zuurstof
remmen door een laagje over het hout te vormen en poriën op te vullen.
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Hoofdstuk 4 – Duurzaamheid van chitosan
In dit hoofdstuk wordt de duurzaamheid van chitosan behandeld, van de extractie van chitine en de
omzetting tot chitosan tot de toepassing als bindmiddel in lisdodde isolatiemateriaal. Ook worden
andere bindmiddelen, zoals zetmeel, vergeleken met chitosan op het gebied van duurzaamheid.
Daarnaast wordt er gekeken naar de invloed van regionale productie op de duurzaamheid van het
product en wordt een vergelijking gemaakt met bestaande isolatiematerialen. Hoewel men bij
duurzaamheid vaak denkt aan milieu-impact, zijn ook de sociale en economische duurzaamheid van
chitosan van belang. De milieu-impact wordt behandeld in hoofdstuk vier, terwijl hoofdstuk vijf gaat
over de economische duurzaamheid. Sociale duurzaamheid komt in beide hoofdstukken aan
bod. Door het hoofdstuk heen wordt gebruik gemaakt van tabellen waarin een waardering van hoog
(+) tot laag (-) voor de milieu-impact gegeven wordt inclusief een toelichting. De volledige tabel met
alle processtappen en waardering is weergegeven in Appendix D.

4.1 Extractie van chitine
Zoals eerder beschreven zijn er verschillende stappen nodig voor de productie van chitosan uit
garnalendoppen (Figuur 3). Een overzicht van de milieu-impact van gevonden methoden voor de
extractiestap is weergegeven in Tabel 1.
Tabel 1. Overzicht van de milieu-impact van de huidige en alternatieve methoden voor de extractie van chitine.

Proces

Milieuimpact

Toelichting

Extractie
chemisch

-

enzymatisch

+/-

explosive puffing

+/-

microbieel
glycerol, water en
citroenzuur
(natural) deep
eutectic solvents

+
+
+

Basische/zure afvalstroom, hoge temperatuur, hergebruik
van NaOH van deacetyleringsstap
Gedeeltelijk biologisch, landgebruik voor enzymproductie,
gedeeltelijk chemisch, lage temperatuur, eiwit als
bijproduct
Hoge temperatuur, reactietijd korter dus energie
besparing, chemische of eventueel enzymatische
voorzetting
Volledig biologisch, lage temperatuur, productie van
microben
Hoge temperatuur van glycerol, hergebruik glycerol,
"groene" chemicaliën
Gebruik van microgolven, "groene" chemicaliën, geen
hoge temperatuur

De eerste stap in de productie van chitosan is de extractie van chitine uit garnalendoppen. De
garnalendoppen bevatten behalve chitine ook grote hoeveelheden eiwit en mineralen, zoals
calciumcarbonaat en calciumfosfaat.45 Om chitine te scheiden van deze componenten is op dit
moment voor zover wij weten alleen een chemisch proces op industriële schaal beschikbaar, hoewel
alternatieven in ontwikkeling zijn (Appendix C). Voor dit chemische proces zijn een sterk zuur zoals
zoutzuur (HCl) en een sterke base zoals natronloog (NaOH) nodig. De eerste stap in chemische
extractie is demineralisatie. Hierbij wordt een verdunde oplossing van zoutzuur toegevoegd om alle
calciumcarbonaat en calciumfosfaat uit de garnalendoppen te verwijderen. Het overige zoutzuur
wordt weggewassen en het product wordt gedroogd. De tweede stap is deproteïnisatie, hierbij
wordt een verdunde oplossing van natronloog toegevoegd om de eiwitten te verwijderen. Het
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resterende natronloog wordt weggewassen en het product wordt gedroogd. De hoeveelheden zuur
en base, de temperatuur waarop de reactie wordt uitgevoerd en de duur van de reactie kunnen
verschillen afhankelijk van bijvoorbeeld de bron van chitosan. Ook kan volgorde van deproteïnisatie
en demineralisatie omgedraaid worden.17
Het nadeel van chemische extractie is dat het milieuonvriendelijk is vanwege de vaak hoge
reactietemperatuur (rond 90°C) en het gebruik van sterke zuren en basen.17,46 De methode is echter
zeer snel, waardoor deze nog steeds in de industrie gebruikt wordt.17 Vanwege de nadelen van
chemische extractie zijn verschillende onderzoeken gedaan naar verbeteringen en alternatieven die
milieuvriendelijker zijn. Deze methoden vinden voor zover wij weten nog niet op industriële schaal
plaats. Sommige methoden maken enkel de chemische extractie milieuvriendelijker, terwijl andere
methoden chemische extractie in zijn geheel vervangen.

4.2 Verbetering van de chemische extractie
In het noorden van Nederland biedt het project “Valorisatie van chitine” mogelijkheden voor
regionale productie van chitine in de nabije toekomst. Dit project is gestart door de Nederlandse
Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) onder leiding van Jan van Ee, met wie contact is opgenomen in
verband met dit onderzoek. Een samenvatting van dit contact staat in Appendix C. Indien de huidige
fase van het project succesvol doorlopen wordt en aan verdere (financiële) randvoorwaarden wordt
voldaan, kan er binnen nu en 5 jaar een fabriek staan in welke op industriële schaal chitosan wordt
geproduceerd uit garnalendoppen. Deze doppen zijn afkomstig van garnalen die machinaal gepeld
worden in de Telson fabriek in Groningen. Om de chemische extractie van chitine milieuvriendelijker
te maken wordt in dit project de natronloog die verderop in het proces gebruikt wordt bij de
omzetting van chitine naar chitosan hergebruikt in de deproteïnisatiestap (Appendix C). Dit is
milieuvriendelijker omdat het ervoor zorgt dat minder natronloog nodig is. Uiteindelijk worden de
natronloog en het zoutzuur geneutraliseerd, waarna een natriumchloride (NaCl, keukenzout)
oplossing overblijft. Hierdoor wordt de impact op het milieu verminderd.

4.3 Gedeeltelijke alternatieven voor chemische extractie
“Explosive puffing”
In dit onderzoek onderging chitine een pofbehandeling voor de deproteïnisatie en demineralisatie.47
Het proces is ongeveer hetzelfde als bij het poffen van rijst of tarwe. De schalen (in dit geval van een
krab) worden verhit in een draaiende trommel, waardoor stoom ontstaat in de schalen en de druk
stijgt. Vervolgens wordt het deksel geopend en daalt de druk abrupt. Hierdoor worden de schalen als
het ware gepoft. Dit zorgt ervoor dat ze poreuzer worden, met als gevolg dat de reactietijd daalt
zodat energie bespaard wordt tijdens de chemische extractie. Er is maar weinig energie nodig voor
het poffen zelf, dus in totaal wordt ook energie bespaard. In dit geval worden dus nog steeds
natronloog en zoutzuur gebruikt, maar de reactie is sneller waardoor het mengsel minder lang verhit
hoeft te worden en energie bespaard wordt. Daarom is het een duurzamer alternatief voor de
standaard chemische extractie.

Enzymatische extractie
Enzymatische extractie zorgt ervoor dat de benodigde concentraties zoutzuur en natronloog sterk
verlaagd kunnen worden. Daarnaast vindt het plaats bij een lagere temperatuur. Ook zorgt
enzymatische extractie voor hogere kwaliteit chitine aangezien het de depolymerisatie en
deacetylering van chitine voorkomt. Ook bij chemische extractie kan depolymerisatie en
deacetylering voorkomen worden, maar dan moet er met lagere temperaturen en verdunde
natronloog worden gewerkt. Dit is niet efficiënt in industriële toepassingen, aangezien de extractie
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dan veel langer duurt.46 Een nadeel van enzymatische extractie is dat het meer tijd kost dan
chemische extractie. Ook is enzymatische extractie nog niet op industriële schaal beschikbaar.17
Daarnaast is een uitdaging van enzymatische extractie de lagere opbrengst in vergelijking met
chemische extractie.46 Lopes et al. heeft een milieu assessment (Ecological Footprint methode)
gedaan waarin de invloed van chemische extractie en enzymatische extractie op het milieu
vergeleken worden.46 Data voor beide processen zijn gebaseerd op een pilot schaal. De
onderzoekers hebben drie scenario’s vergeleken: chemische extractie, enzymatische extractie
zonder water hergebruik en enzymatische extractie met waterhergebruik.
In dit geval werd Munida spp. (kreeft) gebruikt, waardoor de resultaten niet direct toepasbaar zijn
op de situatie in Noord-Nederland. Ook kan data met betrekking tot bijvoorbeeld energieverbruik en
afvalverwerking verschillen. De resultaten kunnen echter wel een indicatie geven van de relatieve
invloed op het milieu bij de chemische en enzymatische methode.46
De chemische methode had een grotere milieu-impact dan de enzymatische methode. Dit zou
echter andersom zijn geweest als chitine als enige product in de analyse was meegenomen. In dit
geval is de analyse inclusief het bijproduct gehydrolyseerd eiwit uitgevoerd.46 Het gebruik van
gehydrolyseerd eiwit als bijproduct maakt het proces duurzamer omdat een reststroom verwerkt
wordt tot product.
Van alle impactcategorieën was het gebruik van fossiele brandstoffen bij beide methoden
verantwoordelijk voor de grootste impact. Daarnaast had bij de enzymatische methode het gebruik
van land voor de productie van enzymen een groot negatief effect op het milieu. Wat betreft
onderdelen van de levenscyclus was bij de enzymatische methode de enzymproductie
verantwoordelijk voor het grootste deel van de impact, terwijl dit bij de chemische methode de
productie van zoutzuur was.46
De auteurs concluderen dat er niet zo heel veel verschil is tussen het chemische en enzymatische
proces als economische factoren in overweging worden genomen. Er zijn twee veranderingen nodig
om het enzymatische proces zodanig te verbeteren dat het duidelijk een beter alternatief is dan het
chemische proces. Ten eerste moet de opbrengst van de chitine extractie omhoog worden gebracht
en ten tweede moet de impact van enzymproductie op het milieu worden gereduceerd.46

4.4 Complete alternatieven voor chemische extractie
Microbiële extractie
Deze methode lijkt op enzymatische extractie, met het verschil dat in dit geval volledige bacteriën
worden gebruikt in plaats van alleen enzymen. Dit kan beter zijn voor het milieu omdat er
natuurlijke katalysatoren worden gebruikt in plaats van natronloog en zoutzuur. Ook vindt de reactie
met microben plaats bij temperaturen van 30-37 °C, waardoor energie bespaard wordt.48 Daarnaast
kunnen de bij microbiële extractie verwijderde eiwitten en mineralen gebruikt worden als
voedingsstoffen voor mensen en dieren.17 Dit maakt het proces duurzamer omdat er nog een
reststroom gebruikt wordt.
Bij het project “Valorisatie van chitine” wordt gewerkt aan een enzymatische en/of microbiële
methode voor de extractie van chitine. Hierbij zal waarschijnlijk een beetje zuur worden gebruikt om
de pH te controleren. Het is de bedoeling dat de enzymatische/microbiële methode uiteindelijk op
industriële schaal wordt toegepast en dat hiermee de milieu-impact van de productie van chitosan
verlaagd wordt (Appendix C).
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Glycerol voorbehandeling en nabehandeling met water en citroenzuur
Devi & Dhamodharan hebben een methode ontwikkeld waarbij garnalendoppen werden behandeld
met hete glycerol, waardoor de eiwitten gedepolymeriseerd worden.49 Vervolgens kunnen de
eiwitten en mineralen met citroenzuur verwijderd worden, eventueel na een voorbehandeling met
water om citroenzuur te besparen. In dit proces wordt geen natronloog en zoutzuur gebruikt, terwijl
de kwaliteit van de chitine volgens de onderzoekers heel goed was. De chitine geproduceerd met
glycerol en citroenzuur werd vergeleken met chitine geproduceerd op de chemische methode met
behulp van onder andere poederdiffractie met röntgenstraling (powder X-ray diffraction, PXRD). Het
diffractiepatroon van de chitine bleek vergelijkbaar voor beide productiemethodes. Ook bleek uit de
poederdiffractie dat de chitine geproduceerd met deze nieuwe methode vrij van mineralen was. Dit
suggereert dat de kwaliteit van de chitine geproduceerd met behulp van glycerol en citroenzuur
goed is. Aangezien in dit proces geen schadelijke chemicaliën gebruikt worden is er een lagere
impact op het milieu. Daarnaast kan de gebruikte glycerol eventueel gerecycled worden met behulp
van actieve kool als dit duurzaam is.49 Dit proces klinkt daarom redelijk positief met betrekking tot
het milieu, maar meer onderzoek is nodig om te bepalen of het geschikt is voor gebruik op
industriële schaal. Ook kan het moeilijker zijn om de eiwitstroom van de garnalendoppen te
gebruiken, aangezien de eiwitten en mineralen in dit proces tegelijk verwijderd worden, waardoor
nog een extra scheidingsstap van de eiwitten en mineralen plaats moet vinden.

(Natural) deep eutectic solvents
Deep eutectic solvents (DES) zijn oplosmiddelen met gunstige eigenschappen die gemakkelijk te
maken zijn. Ze zijn goedkoop, weinig tot niet toxisch en vaak biologisch afbreekbaar.50 Hong et al.
laten in hun onderzoek zien dat het mogelijk is deze oplosmiddelen te gebruiken voor de extractie
van chitine.51 Natronloog en zoutzuur zijn dan niet meer nodig. De mate van demineralisatie en
deproteïnisatie hing af van het soort zuur en base dat gebruikt werd in het oplosmiddel. Ook het
molecuulgewicht van chitine verschilde per soort zuur en base.51
Natural deep eutectic solvents (NADES) zijn eigenlijk hetzelfde als deep eutectic solvents met als
verschil dat ze gemaakt zijn van primaire metabolieten van planten, dus ze komen veel voor in
natuurlijke processen.50 Huang et al. gebruikten een NADES van choline chloride−malic acid voor de
extractie van chitine uit garnalendoppen met behulp van microgolven (microwave radiation).52 De
hoeveelheid eiwitten en mineralen die verwijderd werden hing af van de verhouding NADES die
gebruikt werd en de reactietijd (duur van microgolven). De onderzoekers hebben de chitine
geproduceerd door middel van extractie met een NADES, vergeleken met de chitine geproduceerd
door middel van chemische extractie met behulp van onder andere röntgendiffractie. De
diffractiepatronen waren vergelijkbaar voor beide methoden. Ook bleek de chitine geen
overgebleven mineralen te bevatten. Dit suggereert dat de kwaliteit van de chitine goed was.
Aangezien de toxiciteit van (NA)DES laag is en ze vaak biologisch afbreekbaar zijn worden in dit
proces geen schadelijke chemicaliën gebruikt, in tegenstelling tot de chemische extractie. Ook is het
misschien mogelijk de NADES te hergebruiken.52 Een nadeel is dat het verhitten van de oplossing
met behulp van microgolven energie kost. Al met al lijkt deze methode dus effectief en redelijk
milieuvriendelijk, maar er moet meer onderzoek naar gedaan worden om te bepalen of het geschikt
is voor gebruik op industriële schaal. Een mogelijk nadeel van deze methode is dat de mineralen en
eiwitten tegelijk worden verwijderd met behulp van de NADES,52 waardoor een extra scheidingsstap
nodig is om de eiwitstroom te kunnen gebruiken
Uit literatuuronderzoek en de gesprekken met Jan H. van Ee, projectleider van het project
“Valorisatie van chitine”, blijkt dat er verschillende milieuvriendelijkere alternatieven zijn voor
chemische extractie. Deze alternatieven zijn echter nog niet beschikbaar op industriële schaal en zijn
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in veel gevallen zelfs alleen in een laboratorium getest. Daarom is meer onderzoek nodig om uit te
vinden of de hierboven beschreven extractiemethoden ook op industriële schaal gebruikt kunnen
worden en of ze op deze schaal daadwerkelijk duurzamer zijn.

4.5 Deacetylering van chitine
Chemische achtergrond
Na de extractie van chitine is een belangrijke vervolgstap in het proces het verkrijgen van chitosan
door middel van deacetylering van chitine. Het verbreken van de amidebinding tijdens de
deacetylering zorgt voor een vrij primair amine aan de polymeerketen die onder lichtzure
omstandigheden geprotoneerd is.53 Vanaf dat chitine voor ongeveer 50 mol procent is
gedeacetyleerd wordt het chitosan genoemd. Bij deze deacetyleringsgraad en hoger is chitosan
oplosbaar in lichtzure oplossing.21 Op deze manier is de biologische lijmoplossing aan te brengen als
bindmiddel in het lisdodde isolatiemateriaal. De chemische reactie van het deacetyleringsproces
staat eerder beschreven in Figuur 3.
Deze amidebindingen staan ook bekend als peptidebindingen en vormen de hoofdverbindingen
tussen aminozuren in eiwitten. De natuur heeft voor dit type binding gekozen omdat deze chemisch
gezien erg stabiel zijn. Er is een mesomeriestructuur mogelijk, doordat het vrije elektronenpaar van
het stikstof atoom een dubbele binding kan vormen tussen het stikstofatoom en de het
koolstofatoom. Het elektronenpaar dat de dubbele binding vormt tussen het zuurstofatoom en het
koolstofatoom zal zich verplaatsen naar
het zuurstofatoom. Deze mesomerie geeft
een sterke binding tussen deze atomen. De
chemische structuur van deze binding en
de daarbij behorende mesomerie is
aangegeven in Figuur 14.
Figuur 14. Mesomeriestructuur van een amide-/peptidebinding.

Reactie met natronloog
De sterke amidebinding zorgt dat er ‘zware’ chemische omstandigheden aan te pas moeten komen
om deze binding te breken. Verschillende methodes zijn bekend waarbij in een basisch milieu van
natronloog of kaliloog (KOH, minder gebruikelijk) de deacetylering plaatsvindt. Al deze methodes
hebben gemeen dat er hoge concentraties (30-50% (w/v)) natronloog gebruikt worden.54,55,21
Daarnaast is er een relatief hoge temperatuur nodig voor deze reactie, die varieert tussen de 100 en
150 °C.21 Deze methodes geven een grote reststroom aan basische vloeistoffen. Daarnaast moet er
veel energie aan het systeem toegevoegd worden om de hoge temperaturen te bereiken. Door de
basische reststroom en de hoge temperaturen heeft de deacetylering van chitine een slechte invloed
op het milieu. Een overzicht van de milieu-impact van deze stap, inclusief alternatieven voor
chemische deacetylering, is gegeven in Tabel 2.
Tabel 2. Overzicht van de milieu-impact van de chemische en enzymatische methoden voor de deacetylering van chitine.

Proces
Deacetylering
chemisch
enzymatisch

Duurzaamheid
+/-

Toelichting
Grote basische afvalstroom, eventueel hergebruik
in deproteïnisatie, hoge temperatuur
Biologisch, enzymproductie, enzymopzuivering,
chemische/enzymatische voorbehandeling, lage
temperaturen
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Chemische deacetylering zorgt er ook voor dat de deacetylering niet goed controleerbaar is. Dit
zorgt voor een slecht gedefinieerde en polydisperse chitosanoplossing (veel variatie in
ketenlengte).55 De glycosidebinding, de binding tussen de sacharide eenheden, kan worden
afgebroken tijdens deze reactie. Dit leidt tot kortere polymeerketens in deze reactie.56 Een langere
reactietijd zorgt logischerwijs wel voor een hogere deacetyleringsgraad, maar zorgt ook voor een
sterke afname van de ketenlengte. Het begin van de reactie blijkt erg effectief te zijn voor de
deacetylering. Later in de reactie neemt deze reactiesnelheid snel af, terwijl de ketenlengte wel met
dezelfde snelheid blijft dalen.56
De factoren hierboven beschreven zijn hier kort samengevat:
1.
Er is een grote reststroom van basische vloeistoffen (natronloog) na dit proces die een
slechte invloed hebben op het milieu.
2.
Er is veel energie nodig voor het verwarmen van het reactiemengsel tot hoge temperaturen.
3.
De deacetyleringsgraad is onvoorspelbaar en de deacetyleringsreactie leidt ongewenst tot
een polymeerketenafname.
De basische oplossing van natronloog en het restproduct wordt over het algemeen afgevoerd en
heeft een zware impact op het milieu. Er zijn echter wel mogelijkheden om deze reststroom te
verminderen. Natronloog is in deze reactie een katalysator. Het natronloog wordt dus niet verbruikt,
maar de kwaliteit van de oplossing zal wel achteruitgaan door de toename van het reactant
azijnzuur. Daarnaast zullen ook andere onzuiverheden in het reactiemengsel terecht komen. Echter,
deze basische reststroom kan bijvoorbeeld worden hergebruikt in de deproteïnisatie in de eerste
stap van de extractie van chitine.
Op dit moment wordt deze chemische omzetting met hoge concentraties natronloog gebruikt voor
de deacetylering van chitosan in het project “Valorisatie van chitine” (Appendix C). Echter, het
productieproces wordt zo ingesteld dat de reststroom van natronloog wordt hergebruikt in de
deproteïnisatiestap. Dit zal dus de basische afvalstroom in praktijk verkleinen.

Reactie in zure omstandigheden
Naast natronloog is het ook mogelijk om geconcentreerd zuur (3-12M zoutzuur) te gebruiken bij 2035 °C.57 Dit veroorzaakt echter een nog sterkere afname in ketenlengte. Daarnaast zal men ook hier
te maken hebben met een (in dit geval zure) reststroom. In de literatuur vindt men eigenlijk alleen
het proces met natronloog terug. Het is om deze redenen voor het omzettingsproces niet aan te
raden om zoutzuur te gebruiken of te proberen. Ook in het project ”Valorisatie van chitine” wordt
deze methode niet gebruikt (Appendix C).

Enzymatische deacetylering
Een meer milieuvriendelijke deacetylering wordt vanwege de grote milieu-impact verlangd. De
meest voorkomende milieuvriendelijke alternatieven zijn enzymen die dezelfde deacetylering
kunnen uitvoeren. Deze chitine deacetylases katalyseren de hydrolyse van de amide binding en
worden gevonden in verschillende bacteriën en schimmels.55,58 Hierdoor zijn er geen hoge
concentraties natronloog en hoge temperaturen nodig, wat de impact op het milieu drastisch zal
verminderen.
Echter, voordat de enzymen chitine efficiënt kunnen deacetyleren is er een voorbehandeling
nodig.55,58,59 Dit kan zijn in de vorm van het zwakker maken van de kristallijne structuur in chitine of
het gedeeltelijk omzetten van chitine in chitosan op de chemische manier. De gedeeltelijke
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omzetting zorgt voor een betere oplosbaarheid van chitine, waardoor het makkelijker beschikbaar
wordt voor de reactie. Dit leidt tot een betere verdere deacetylering van de chitine door de
enzymen. 55,59 Deze voorbehandeling kan ook enzymatisch worden gedaan door het gebruik van lytic
polysaccharide monoxygenases.60,61 Deze enzymen oxideren gedeeltelijk de chitine ketens en
vormen zo carboxylgroepen. Door de vorming van deze groepen gaat de kristallijne structuur van
chitine (gedeeltelijk) verloren en wordt het beter beschikbaar voor de deacetylases. Deze
enzymatische voorbehandeling zorgt ervoor dat het volledige deacetylering proces enzymatisch kan
verlopen. Deze enzymatische methodes zijn voor zo ver te weten alleen op laboratoriumschaal met
elkaar gecombineerd.62 Hieruit blijkt dat de enzymatische deacetylering van chitine aanzienlijk wordt
verbeterd. Echter, het is nog onduidelijk wat deze carboxylatie exact voor invloed heeft op de
kwaliteit en eigenschappen van chitosan. Zonder deze voorbehandeling kan er maar een lage graad
van deacetylering worden bereikt (0,5%-9,5%), waardoor het product niet oplosbaar is in lichtzure
oplosmiddelen. Dit betekent dat er extra enzymatische of chemische stappen moeten worden
genomen wil deze methode haalbaar zijn.
Daarnaast moet niet worden vergeten dat om deze enzymen te gebruiken, deze zelf ook moeten
worden geproduceerd. Voordat enzymen kunnen worden gebruikt moeten deze worden
opgezuiverd en dus door een lang project van extractie en voorbehandeling gaan. Deze stappen
zullen moeten worden meegenomen in de duurzaamheid van het uiteindelijke product.
In het project “Valorisatie van chitine” wordt wel rekening gehouden met een eventuele
mogelijke overstap naar een (gedeeltelijke) enzymatische omzetting in de toekomst (Appendix C).
Dit zou een verbetering zijn in duurzaamheid ten opzichte van de chemische omzetting.

4.6 Life Cycle Assessment (LCA)
Uit ons literatuuronderzoek blijkt dat de extractie en deacetylering van chitine een grote invloed
hebben op het milieu. Dit beeld wordt bevestigd door Muñoz et al., die een LCA hebben gedaan over
de productie van chitosan door een bedrijf in India en een bedrijf in Europa.63 Het bedrijf in India
wint chitine uit garnalendoppen en verwerkt deze tot chitosan. Dit vindt allemaal plaats in India,
terwijl het bedrijf in Europa een krabschalen uit Canada gebruikt. De extractie vindt in dit geval
plaats in China en de deacetylering vindt plaats in Europa.63 Door verschillen tussen de
chitinebronnen en de productielocatie zijn de resultaten van deze LCA niet direct toepasbaar op
onze situatie. De resultaten bevestigen echter wel dat de extractie van chitine en de omzetting van
chitine naar chitosan een relatief grote impact hebben op het milieu vergeleken met bijvoorbeeld
transport, wanneer gekeken wordt naar alle impactcategorieën (klimaatveranderingen, acidificatie,
landgebruik, waterverbruik en zoetwater ecotoxiciteit). Met name de productie van zoutzuur en
natronloog en het gebruik van energie lijken verantwoordelijk te zijn voor dit resultaat. Mocht er in
de toekomst een LCA worden gedaan van isolatiemateriaal met chitosan als bindmiddel dan is het
van belang deze te baseren op het productieproces van de chitosanproducent in deze
samenwerking, bijvoorbeeld het project ”Valorisatie van chitine.”

4.7 Zuiverheid en hoeveelheid chitosan
Dat er eerst een zware chemische weg moet worden bewandeld hoeft niet direct het gebruik van
chitosan af te schrijven. De chitosan zal worden gebruikt als bindmiddel. Chitosan hoeft hierin naar
verwachting geen hoogwaardig product te zijn. Dit betekent dat de zuiverheid van de chitosan niet
zeer hoogstaand hoeft te zijn, zoals het geval is in medicinale applicaties of voedingsapplicaties,
waarbij de zuiverheid en deacetyleringsgraad hoger moeten zijn.59 . De deproteïnisatiestap en
demineralisatiestap hoeven bijvoorbeeld minder volledig te worden uitgevoerd, waardoor de
zuiverheid minder hoog wordt. De zuiverheid en deacetyleringsgraad van de chitosan kan dus lager
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zijn, maar het is wel van belang dat de kwaliteit ongeveer hetzelfde blijft. Hierdoor kan in het
productieproces telkens op dezelfde manier worden uitgevoerd.
Een voorwaarde is wel dat de chitosan oplosblaar blijft in een lichtzuur milieu. Het is echter mogelijk
om lager gedeacetyleerd chitosan op te lossen in licht zuur milieu. Uit onderzoek blijkt dat chitosan
minimaal 50% gedeacetyleerd moet zijn om het te laten oplossen in licht zuur milieu.56,64 Echter, in
praktijk moet dit wel voor ongeveer 80% gedeacetyleerd zijn wil het goed op kunnen lossen. Toch
kan de milieubelastende deacetylering minder lang en intensief worden uitgevoerd, in tegenstelling
tot andere toepassingen waarbij nog hogere deacetyleringen zijn vereist. Verder is er een kans dat
de basische oplossingen vaker in hetzelfde proces kunnen worden gebruikt, wat positieve
consequenties heeft voor de basische afvalstroom. Daarnaast zijn grote polymeerketenlengtes
gunstig voor de binding, terwijl voor vele andere toepassingen juist kortere ketens nodig zijn. Dit
betekent dat een extra chemische of enzymatische stap (inkorting van de keten) in dit geval niet
uitgevoerd hoeft te worden.
De uiteindelijke hoeveelheid chitosan die nodig is voor een goede binding van de lisdodde is een
belangrijke factor om rekening mee te houden. De impact op het milieu zal een stuk kleiner zijn bij
het gebruik van lage hoeveelheden chitosan. Op dit moment wordt er door Tjeerd Veenhoven 40
gram chitosan gebruikt voor 1 m2 isolatieplaten gemaakt van lisdodde.65 De manier van aanbrengen
kan de hoeveelheid sterk beïnvloeden. Bij het verstuiven kan er een preciezere hoeveelheid worden
aangebracht op al het materiaal, waardoor de chitosanoplossing homogeen verdeeld is.66 Aangezien
deze laagjes dunner zullen zijn zal het sneller drogen en is er ook minder chitosanoplossing nodig.
Ook op het gebied van kwaliteit van chitosan valt in het project “Valorisatie van chitine” veel winst
te behalen. Het productieproces wordt zo ingericht dat er gemakkelijk naar een lagere kwaliteit en
dus duurzamere chitosan kan worden overgeschakeld (Appendix C).

4.8 Productie van het isolatiemateriaal
Nadat chitosan geproduceerd is moet het nog verwerkt worden als bindmiddel in het lisdodde
isolatiemateriaal. Deze verwerking bestaat uit drie onderdelen: het oplossen van de chitosan, de
compressie van het isolatiemateriaal en het drogen van de bindmiddel. De milieu-impact van elk van
deze onderdelen is hieronder beschreven. Een overzicht van de stappen en hun milieu-impact is
weergegeven in Tabel 3.
Tabel 3. Overzicht van de milieu-impact van de productiestappen van het lisdodde isolatiemateriaal gebonden met
chitosan.

Proces

Milieuimpact

Productiestappen
oplossen

+

aandrukken\compressie

+/-

drogen

+/-
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Toelichting
Organische zwakke zuren, lichtzure afvalstroom
Wordt stevig geperst in literatuur, waarschijnlijk ook
nodig voor het uiteindelijke materiaal
Lange tijd lichte verhitting, verdamping van relatief
onschadelijk water en azijn- en/of citroenzuur

Oplosbaarheid van chitosan
Voordat de chitosan als bindmiddel kan worden aangebracht moet het eerst worden opgelost. In de
vaste vorm van chitosan is er een sterke binding door een kristallijne structuur, die wordt
veroorzaakt door interne waterstofbruggen die kunnen worden gevormd tussen en binnen de
polymeerketens.53 Daarom moet chitosan voordat het kan worden gebruikt in een lichtzuur milieu
worden opgelost. Dit lichtzure milieu (pH<6) zorgt voor een protonatie van de vrije aminogroepen,
wat tot een positieve lading leidt.53 De positieve ladingen op deze ketens stoten elkaar af, waardoor
de ketens oplossen. Meestal wordt chitosan opgelost in 1-2% (w/w) azijnzuur, maar ook 1-2% (w/w)
citroenzuur, 1% (w/w) zoutzuur en 1% (w/w) mierenzuur worden gebruikt. Te hoge concentraties
zuur kunnen leiden tot depolymerisatie van het polymeer in de oplossing, wat weer leidt tot kortere
polymeerketens.21,64,67 Voor binddoeleinden (hout en zonnebloemstelen) wordt er meestal 2-9%
procent chitosan opgelost in deze lichtzure oplossing.27,29 Door het roeren van de oplossing zal de
chitosan na ongeveer een dag oplossen bij kamertemperatuur of in de koelkast bij 4 °C. Een
eventuele verhitting en krachtig roeren kan het proces versnellen omdat deze oplossing shear
thinning is, maar het is niet noodzakelijk.68 Een toevoeging van ureum of guanidine kan er ook voor
zorgen dat chitosan oplosbaar wordt onder minder zure omstandigheden.53
Doordat zwakke organische zuren kunnen worden gebruikt voor het oplossen van chitosan, heeft dit
geen zware impact op het milieu. Tijdens het productieproces van het isolatiemateriaal is het van
belang deze zuurconcentraties zo laag mogelijk te houden om de zure afvalstroom te minimaliseren.
Daarnaast kunnen te hoge concentraties zorgen voor een degeneratie (ketenverkorting) van de
chitosan.

Compressie van het isolatiemateriaal
Om een goede isolatieplaat te produceren moet na het aanbrengen van het bindmiddel het
materiaal worden aangedrukt. De mate van aandrukken bepaalt uiteindelijk de stevigheid en ook het
isolerend vermogen.29 Een grote compressie betekent een stevig materiaal, maar tegelijkertijd gaan
er waarschijnlijk natuurlijke luchtkamers binnen het lisdodde isolatiemateriaal verloren. Daarnaast
zal dit meer energie kosten. Bij het onderzoek over het maken van isolatiemateriaal van
zonnebloemstelen wordt een druk van 1-32 kPa gebruikt. Isolatieplaten van lisdodde gebonden met
magnesiet wordt een hogere druk op toegepast van wel 100 kPa (Appendix A).
In de experimenten van Tjeerd Veenhoven wordt er een lichte druk toegepast van ongeveer 10 Pa.65
Dit lijkt relatief laag te zijn in vergelijking tot de vorige waardes. Voor een goede isolatie en
stevigheid is een compressie nodig zoals eerder beschreven in het hoofdstuk over de binding. Echter,
een hogere compressie zal leiden tot meer energieverbruik.

Het drogen van het bindmiddel
Na het aanbrengen van het bindmiddel is het drogen daarvan ook een belangrijk proces in het
maken van het isolatiemateriaal. Het is van belang de zuurconcentraties laag te houden. Bij een
relatief hoge zuurconcentratie zal de chemische potentiaal van het water laag zijn, omdat de
entropie van de oplossing hoger is dan het pure water. Dit leidt tot een lage dampspanning, of
anders gezegd tot een hoger kookpunt van het mengsel.69 Dit effect is te vergelijken met het hogere
kookpunt van water als er zout in opgelost is. Hierdoor zal dus het drogingsproces langer duren, of
hogere droogtemperaturen vereisen.
In het houtonderzoek wordt het isolatiemateriaal met bindmiddel op basis van chitosan 24 uur
gedroogd bij 40 °C.27 Bij het gebruik van chitosan in het zonnebloemmateriaal wordt dit gedurende
50 uur op 50 °C gedroogd voor verder gebruik.29 Deze tijd en temperatuur liggen hoger doordat de
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chitosanoplossing meer in het materiaal is doorgedrongen, wat de verdamping een stuk moeilijker
maakt. Deze laatste droging is goed te vergelijken met de toepassing van chitosan in het lisdoddeisolatiemateriaal. Er zal dus extra energie en tijd nodig zijn om de isolatieplaten goed te laten
drogen. Echter, de temperaturen zijn niet drastisch hoog te noemen. De zuurconcentraties moeten
zo laag mogelijk worden gehouden voor een maximale verdamping.
Daarnaast komt bij de verdamping van de chitosan bindmiddel alleen water en licht zuur vrij in de
atmosfeer. Deze stoffen hebben weinig tot geen impact op het milieu.

4.9 Compostering van het isolatiemateriaal
Chitosan kan worden afgebroken door (exo-)enzymatische omzetting. N-acetylglycosamine (niet
gedeacetyleerd monomeer van chitosan) kan door verschillende organismen worden hergebruikt.70
Tijdens de compostering van het isolatiemateriaal zal dus ook chitosan goed afgebroken kunnen
worden en als meststof kunnen dienen. Mocht deze afbraak niet volledig hebben plaatsgevonden
dan is dat ook geen probleem.
Chitosan kan ook worden toegepast als bodemverbeteraar in de landbouw. Als bodemverbeteraar
kan het de plantengroei positief beïnvloeden, nutriënten vasthouden en schadelijke insecten,
schimmels en bacteriën op afstand houden. 71,72,73 Na de compostering van de lisdodde kan het
gedeeltelijk gedegradeerde chitosan dus nog een belangrijke functie hebben in de bodem. Dit
betekent dat een product op de markt wordt gebracht dat volledig circulair is. Er zullen afgezien van
het productieproces van chitosan geen negatieve doorwerkende gevolgen zijn voor het milieu.
Het lijkt tegenstrijdig dat chitosan aan de ene kant een antimicrobiële werking heeft en aan de
andere kant wel biologisch afbreekbaar is. Het is van belang om te bedenken dat in een
composthoop/biogasfabriek er veel meer materiaal wordt gecomposteerd dat een goede
voedingsbodem geeft voor vele microben. Op deze grote hoeveelheid microben zal de
antimicrobiële werking van chitosan minder zichtbaar zijn en de afbraak van chitosan zal dan geen
probleem zijn.74
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4.10 Andere bindmiddelen
Om te kunnen bepalen of chitosan een goed en duurzaam bindmiddel is voor het lisdoddeisolatiemateriaal zal een vergelijking moeten worden gemaakt met andere bindmiddelen. Een
overzicht van deze bindmiddelen en hun duurzaamheid is gegeven in Tabel 4. Een uitgebreide
beschrijving begint onder de tabel.
Tabel 4. Overzicht van de verschillende mogelijke bindmiddelen voor lisdodde isolatiemateriaal en hun duurzaamheid.

Bindmiddel

Duurzaamheid

chitosan (chemisch)

+/-

chitosan
(milieuvriendelijker)

+

natuurlijk zetmeel

+/-

gemodificeerd
zetmeel

+/-

zetmeel/chitosan
mengsel

+/-

magnesiet

+/-

chemische
alternatieven

-

Toelichting
Chemische extractie en deacetylering, antibacterieel
en antischimmel, biologisch afbreekbaar, reststroom,
regionaal beschikbaar
Enzymatische/microbiële/"groene" extractie
en deacetylering, restroom, biologisch afbreekbaar,
regionaal beschikbaar
Aantastbaar, korte verhitting, simpele extractie,
hoogwaardig product, regionaal beschikbaar
Chemische omzetting, biologisch afbreekbaar, rot- en
vraatgevoelig, hoogwaardig product, regionaal
beschikbaar
Zie (natuurlijk/gemodificeerd) zetmeel en chitosan
hierboven
Chemische binding en productie, biologisch
afbreekbaar, vraat en microbenongevoelig, zware
chemische omzetting nodig voor bindmiddel
Chemische productie, goede waterafstotendheid,
antivraat en antimicrobieel, niet biologisch
afbreekbaar, organische oplosmiddelen

Zetmeel & modificaties
Tjeerd Veenhoven doet op dit moment naast experimenten met chitosan ook experimenten met
zetmeel.65 Het grote nadeel van zetmeel is dat vele organismen dit kunnen gebruiken als
voedselbron. De chemische binding tussen de glucose eenheden in zetmeel is niet zo sterk als tussen
de glucosamine eenheden in chitosan waardoor vele organismen (schimmels, bacteriën, insecten,
muizen en ratten) dit goed kunnen afbreken.12,13,14,75 Bovendien zullen deze organismen eerder
wegblijven bij chitosan door de eerder besproken antibacteriële, antivraat- en antischimmelwerking.
Om deze werking te garanderen zal er regelmatig controle, behandeling en eventueel vervanging
moeten plaatsvinden, wat een negatieve invloed heeft op het langdurig gebruik van het
isolatiemateriaal en dus de duurzaamheid. Voor het gebruik van natuurlijk zetmeel als bindmiddel is
alleen een korte hittebehandeling nodig.
Om zetmeel langer bruikbaar te maken zijn er verschillende derivaten mogelijk zoals een
carboxylmethylering. Door additie van verschillende moleculaire groepen kan zetmeel een stuk
resistenter gemaakt worden tegen schimmels, vraat en bacteriën (Appendix C).74 De enzymen
(amylases) die vele organismen hebben om zetmeel af te breken zullen dan niet (goed) meer
werken. Daarnaast zal het zetmeel waterafstotender zijn. Echter zorgt dit wel weer voor een extra
chemische behandeling van het materiaal, wat de milieuvriendelijkheid en dus de duurzaamheid van
het zetmeel als bindmiddel niet ten goede komt (Appendix C).74
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Aardappels en andere zetmeelbronnen zijn hoogwaardige producten die ook als voedingsbronnen
kunnen dienen voor mens en dier. Als dit wordt afgezet tegen de chitosanproductie vinden we hier
juist een reststroom van garnalendoppen, die op dit moment een laagwaardigere toepassing heeft
(Appendix C).

Chitosan/zetmeel mengsel
Een overweging die kan worden gemaakt is om zetmeel en chitosan te combineren als bindmiddel of
om chitosan te gebruiken als een antibacteriële en antischimmelcoating. Zo blijft het materiaal lang
houdbaar en zal het niet snel rotten, daarnaast kan de benodigde hoeveelheid chitosan worden
verkleind.

Magnesiet
In ander onderzoek voor de binding van lisdodde tot isolatiemateriaal wordt er gebruik gemaakt van
magnesiet.8 Dit isolatiemateriaal wordt al toegepast in een aantal gebouwen in Duitsland.8 Door het
mengen van Magnesiumoxide (MgO) en magnesiumsulfaat (MgSO4) ontstaat er een soort cement,
die door zijn kristallijne structuur het isolatiemateriaal op zijn plek houdt. Voor een goede binding
gebruiken de auteurs ongeveer 50% van het totale gewicht aan magnesiet. Dit betekent dat een
groot gedeelte van het isolatiemateriaal bestaat uit dit bindmiddel. De consequentie daarvan is dat
er meer bindmiddel moet worden aangevoerd. Deze stoffen moeten dus ook worden gewonnen.
Het productieproces van magnesiumoxide en magnesiumsulfaat is daarom van groot belang. De
productie van magnesiumoxide kan op twee manieren worden gedaan. Het kan gewonnen worden
uit zeewater, of vanuit gedolven magnesiet. Beide processen hebben een zeer hoge temperatuur
nodig (>700 °C).76 De productie van magnesiumsulfaat is vergelijkbaar met die van magnesiumoxide,
maar er is nog een extra stap nodig.77
Met deze gegevens lijkt deze vorm van lisdodde isolatiemateriaal een stuk milieuonvriendelijker.
Het grote voordeel volgens de auteurs is dat het materiaal recyclebaar is doormiddel van
compostering. Magnesiet is een mineraal dat geen negatieve invloed heeft op de bodem of het
verdere milieu. Dit staat dus op één lijn met het isolatiemateriaal dat gebonden is met chitosan.

Chemische alternatieven
Er zijn ook verschillende ‘chemische’ bindmiddelen op de markt (denk bijvoorbeeld aan superlijm).
We zullen niet alle alternatieve ‘chemische’ bindmiddelen met elkaar vergelijken, maar in het
algemeen kunnen er wel aannames over deze bindmiddelen worden gedaan. Deze bindmiddelen
hebben tot groot voordeel dat ze vaak waterafstotend zijn en bestand zijn tegen rotting. Dit zorgt
voor een langer behoud van het isolatiemateriaal.
Echter, er kleven ook grote nadelen aan deze ‘chemische’ bindmiddelen. Ten eerste moet er vaak
een relatief lang chemisch productieproces worden doorlopen voordat het bindmiddel op de markt
kan worden gebracht. Daarnaast zijn deze bindmiddelen vaak alleen oplosbaar in organische
oplosmiddelen die een negatieve invloed hebben op het milieu. Ook zijn deze bindmiddelen niet of
nauwelijks biologisch afbreekbaar. Dat neemt het idee van de compostering van het
isolatiemateriaal volledig weg.
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4.11 Andere overwegingen met betrekking tot duurzaamheid
Naast garnalendoppen kan chitine ook gewonnen worden uit andere bronnen, zoals andere
schaaldieren, insecten en schimmels.45,78,79 Een overzicht van de milieu-impact en sociale
duurzaamheid van deze bronnen is gegeven in Tabel 5. Onder de tabel staat een uitgebreide
beschrijving van elk van de bronnen.
Tabel 5. Overzicht van de milieu-impact en sociale duurzaamheid van de mogelijke chitinebronnen.

Proces

Duurzaamheid

Toelichting

Bronnen
schaaldieren
(garnalen)

+

schimmels
(o.a. champignons)

+/-

insecten

+/-

Bestaande, grote, regionale reststroom
Grote bron, misschien reststroom, minder regionaal,
concurrentie met hoogwaardige voedsel toepassing
Geen grote bron, geen bestaande grootschalige
industrie

Het bedrijf KitoZyme, gevestigd in België, gebruikt schimmels als bron voor chitosanproductie. Dit is
dus al op commerciële schaal mogelijk, hoewel KitoZyme hoogwaardige chitosan produceert voor
medische doeleinden en voedingsdoeleinden.79 Ook champignons bevatten chitine en Nederland is
de vierde grootste champignonproducent van de wereld, dus er is in ons land ook chitine uit
champignons beschikbaar.80 De meeste champignonproducenten zitten echter in het zuiden van het
land, waardoor meer transport nodig is dan voor chitine uit garnalendoppen. Daarnaast worden
champignons op dit moment als voedsel gebruikt, wat een hoogwaardige toepassing is. Er zijn echter
mogelijk wel reststromen beschikbaar voor de winning van chitine.81 Om deze reden kan het de
moeite waard zijn om champignons te overwegen als bron van chitine, mochten de garnalendoppen
ongeschikt blijken.
In Beilen is het Wadudu Insectencentrum gevestigd, wat op experimentele schaal insecten kweekt
met name voor onderzoek, met name naar het gebruik van insecten als voedselbron voor de
pluimveesector.82,83,84 Deze insecten worden wel verkocht, maar de productie vindt nog niet plaats
op industriële schaal.
Wat betreft impact op het milieu is het waarschijnlijk beter om voor dit project garnalendoppen als
bron te gebruiken. Hiervoor zijn meerdere redenen:
•
De garnalendoppen zijn een reststroom van een industrie die al bestaat en zelfs een MSCkeurmerk heeft voor duurzame visserijen.85 De garnalenvisserij is dus duurzaam en het
verwerken van een reststroom zorgt ervoor dat minder afval geproduceerd wordt en minder
product vanuit een andere bron nodig is. Dit bevordert de circulaire economie, wat goed is voor
het milieu omdat de druk op onze natuurlijke bronnen hierdoor verminderd wordt. De insecten
van Wadudu worden gekweekt als voedselbron voor pluimvee. Dit is geen reststroom, maar
een hoogwaardige toepassing (zie ook Figuur 15). Daarom is het niet logisch om chitine uit deze
insecten te winnen als ze daarna niet meer als voer kunnen worden gebruikt. Echter, mocht het
mogelijk zijn om chitine uit de insecten te halen en vervolgens de overgebleven eiwitstroom als
voedsel te gebruiken dan zou dit een goede optie kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor
champignons, aangezien die op dit moment gekweekt worden als voedsel (vers of bewerkt).86
Mocht het mogelijk zijn reststromen van champignonproductie te gebruiken of de winning van
chitine te combineren met een toepassing als voedsel, bijvoorbeeld als eiwitbron, dan zouden
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•

•

•

champignons in de toekomst een alternatieve chitinebron kunnen zijn. Ook zou overwogen
kunnen om meer champignons te kweken en die te gebruiken voor chitineproductie, zodat de
champignonproductie voor voedsel niet vermindert.
De garnalenindustrie is een gevestigde industrie die op grote schaal garnalen(doppen)
produceert. Daarnaast komt door de verbetering van machinaal pellen een steeds grotere
regionale reststroom van garnalendoppen beschikbaar voor verdere verwerking. Insecten
worden ook in de regio geproduceerd, namelijk in Beilen, maar dit gebeurt nog niet op
commerciële schaal, dus er is veel minder chitine beschikbaar uit insecten. Insecten zouden dus
van een andere locatie moeten komen, wat zorgt voor hogere emissies door transport.
Eventueel zou in de toekomst gekeken kunnen worden naar het gebruik van insecten als
chitinebron, mocht er een combinatie met voedselproductie mogelijk zijn, zoals hierboven
beschreven. Er worden wel veel champignons geproduceerd maar aangezien dit vooral in het
zuiden van Nederland gebeurt is dit geen regionale bron van chitine. Misschien is dit probleem
niet onoverkomelijk omdat Nederland een relatief klein land is en de transportafstanden
hierdoor mee zullen vallen. Om deze reden zou eventueel gekeken kunnen worden naar het
winnen van chitine uit restromen van de champignonindustrie of in combinatie met een
toepassing als voedsel.
Op dit moment wordt er in het project “Valorisatie van chitine” gekeken naar het winnen van
chitine uit garnalendoppen. Het is de bedoeling dat dit project in de komende jaren op
industriële schaal ontwikkeld wordt. Er wordt dus al veel onderzoek gedaan naar het
produceren van chitine uit garnalendoppen, waardoor garnalendoppen als bron van chitine een
voordeel hebben ten opzichte van insecten en champignons, waarvoor in de regio voor zover
ons bekend geen projecten bestaan.
Naast een lagere impact op het milieu heeft de regionale productie ook voordelen op het
gebied van sociale duurzaamheid. Door de betrokkenheid van vele partijen, waaronder
overheden en bedrijven, is de kans groot dat dit initiatief breed gedragen zal zijn. Veel partijen
denken en praten mee. Dit zou de kans op succes kunnen verhogen. Daarnaast zijn grote delen
van Noord-Nederland krimpregio’s.87 Door regionale initiatieven kan krimp tegen worden
gegaan aangezien er meer werkgelegenheid is. Dit is bevorderlijk voor de kwaliteit van leven
van alle mensen in de regio, aangezien scholen bijvoorbeeld een grotere kans hebben om open
te blijven.

4.12 Vergelijking met andere isolatiematerialen
Dit project gaat specifiek over het gebruik van chitosan als bindmiddel voor lisdodde
isolatiemateriaal. Daarom ging dit hoofdstuk vooral in op de duurzaamheid van chitosan, met name
op de impact van de productie van chitosan op het milieu. Op basis van de gesprekken met de
opdrachtgever lijkt echter ook de duurzaamheid van het hele product van belang te zijn. Vandaar dat
wij hier toch kort willen ingaan op de milieuvriendelijkheid van verschillende isolatiematerialen in
het algemeen. Het veelgebruikte steenwol en glaswol hebben bijvoorbeeld een vrij lage milieuimpact vergeleken met andere bestaande isolatiematerialen (Tabel 6).88 Dit komt onder andere
doordat glaswol en steenwol gerecycled kunnen worden.88,89 Mochten de huidige isolatiematerialen
al heel milieuvriendelijk zijn dan wordt de kans dat isolatiemateriaal op basis van lisdodde met
chitosan als bindmiddel milieuvriendelijker is kleiner en moet misschien toch gekeken worden naar
een andere toepassing voor lisdodde. Natuurlijk is het ook mogelijk dat lisdodde isolatiemateriaal
gebonden met chitosan duurzamer is dan bestaande isolatiematerialen, of dat het een minder
duurzaam bestaand isolatiemateriaal met een bepaald toepassing kan vervangen. Daarom is het
belangrijk om de milieu-impact van lisdodde isolatiemateriaal gebonden met chitosan te bepalen
voor dit eventueel geproduceerd kan worden. Dit is ook wat Colbers et al. concluderen in hun ACTverslag. Zij schrijven dat de schaduwprijs, waarmee het effect van een materiaal op het milieu kan

36

worden uitgedrukt, van lisdodde isolatiemateriaal moet worden bepaald met behulp van een LCA
om erachter te komen of dit isolatiemateriaal (met chitosan als bindmiddel) daadwerkelijk
duurzamer is dan de huidige alternatieven.7
Tabel 6. Schaduwprijzen van verschillende bestaande isolatiematerialen, ter vergelijking. Schaduwprijzen geven een
indicatie van de milieu-impact van een materiaal. Een lagere schaduwprijs is een lagere milieu-impact. Data zijn
gebaseerd op 75 jaar levensduur van de gebouwen. De R-waarde is de dikte van het isolatiemateriaal gedeeld door de
lambdawaarde en zegt iets over hoe goed het materiaal isoleert. De data in de tabel zijn gecorrigeerd voor verschillen in
de R-waarden.

Isolatieproduct
Houtvezel flexibele isolatie
(55 kg/m3)
Steenwol MWA 2012; platen
Glaswol MWA 2012; platen
Schuimisolatie biopolymeren
(BIO-EPS)
Vlaswol
Cellulose (65 kg/m3)
Houtvezelplaat (115 kg/m3)

R-waarde
(m2K/W)

Schaduwkosten
per m2 (€)

Schaduwkosten per m2
bij R-waarde 4,5 (€)

4,6

0,44

0,43

3,5
3,5

0,6
0,7

0,8
0,9

4,5

1,13

1,13

3,5
3,5
4,5

1,34
2,86
4,58

1,72
3,68
4,58

Naast de totale invloed van het isolatiemateriaal op het milieu is in het geval van isolatiemateriaal
met name ook de functionaliteit van het materiaal van belang. Hoe beter het materiaal isoleert, hoe
meer energie er bespaard wordt. De lambdawaarde (λ), ofwel de warmtegeleidingscoëfficiënt, geeft
aan hoe goed een bepaald materiaal isoleert. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter de isolatie.
Zoals te zien in Tabel 7 hebben steenwol, glaswol, cellulose, katoen en polystyreen allen een
lambdawaarde rond de 0,040 W/mK, terwijl riet en zonnebloemstelen waarden rond 0.06 W/mK
hebben. Lisdodde isolatiemateriaal met magnesiet zit hier tussenin, met waarden rond 0.45-0.052
W/mK. De veelgebruikte isolatiematerialen glaswol en steenwol isoleren dus ongeveer 20% beter
dan lisdodde isolatiemateriaal met magnesiet. Dit verschil wordt bevestigd door het onderzoek van
Materman.38 Materman vond een lambdawaarde van 0.043 W/mK voor lisdodde isolatiemateriaal
(met chitosan, zetmeel en een mix van chitosan en zetmeel als bindmiddel) en een lambdawaarde
van 0.036 W/mK voor steenwol. Dit verschil is ook ongeveer 20%.38 Een hogere lambdawaarde
betekent dat er meer materiaal nodig is om dezelfde mate van isolatie te bereiken. Dit betekent dat
het lisdodde isolatiemateriaal 20% dikker moet zijn om even goed te kunnen isoleren. Aangezien dit
extra materiaal geproduceerd en bij afbraak van het huis verwerkt moet worden is de invloed op het
milieu hoger als er meer materiaal nodig is.
De relatief hoge lambda waarden van de isolatiematerialen met lisdodde zorgen dus voor een
grotere impact op het milieu dan als deze waarden lager waren geweest. Daarnaast is de dichtheid
van lisdodde isolatiemateriaal hoger dan de dichtheid van steenwol.38 Dit heeft als gevolg dat
materiaal van hetzelfde volume zwaarder is. Aangezien lisdodde isolatiemateriaal ook nog dikker
moet zijn om even goed te isoleren, wordt het in totaal een stuk zwaarder dan glaswol. Dit zorgt
voor hogere emissies als gevolg van transport, waardoor de milieu-impact groter wordt.
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Tabel 7. Lambdawaarden (warmtegeleidingscoëfficiënt λ, W/mK) voor verschillende isolatiematerialen ter vergelijking.

Materiaal
Polystyreen
Glaswol
Steenwol
Cellulose
Katoen
Lisdodde met magnesiet
Zonnebloemstelen met chitosan
Riet
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Warmtegeleidingscoëfficiënt λ (W/mK)
0,035-0,03890
0,03890
0,0490
0,0490
0,0490
0,045-0,052Appendix A
0,056-0,0629
0,0690

Hoofdstuk 5 – Economische haalbaarheid
Naast een goede en duurzame werking is het ook van belang om te weten of het economisch gezien
haalbaar is om chitosan te gebruiken als bindmiddel in lisdodde isolatiemateriaal. Hiervoor moet het
onder andere kunnen concurreren met andere bindmiddelen in (biologisch afbreekbare)
isolatiematerialen. In dit deel wordt voornamelijk gekeken naar de kosten van de isolatie van chitine
en productie van chitosan en hoe dit invloed zou kunnen hebben op de kostprijs van het
uiteindelijke isolatiemateriaal. Ook wordt hierbij gekeken hoe verschillende processtappen invloed
hebben op het tot stand komen van de prijs. Ten slotte worden ook sociaaleconomische aspecten
meegenomen zoals de meerwaarde van een duurzaam isolatiemateriaal en hoe toekomstig beleid
invloed kan hebben op de haalbaarheid van het gebruik van chitosan in het lisdodde
isolatiemateriaal. Door het hoofdstuk heen wordt gebruik gemaakt van tabellen waarin een
waardering van hoog (+) tot laag (-) voor de economische haalbaarheid gegeven wordt, inclusief een
toelichting. De volledige tabel met alle onderdelen en waardering is weergegeven in Appendix E.

5.1 Chitinebronnen
Chitine is in de natuur veelvuldig aanwezig in vele verschillende bronnen. De meest bekende
bronnen van chitine zijn schaaldieren, insecten en schimmels. Een overzicht van de bronnen en de
economische haalbaarheid van het winnen van chitine uit deze bronnen is weergegeven in Tabel 8.
Deze bronnen worden onder de tabel uitgebreid besproken op gebied van grootte, chitine
percentage en beschikbaarheid.
Tabel 8. Overzicht van de verschillende bronnen van chitine en de economische haalbaarheid van het winnen van chitine
uit deze bronnen.

Proces

Economische
haalbaarheid

Toelichting

Bronnen
schaaldieren
(garnalen)
schimmels
(o.a. champignons)
insecten

+

+/-

-

Grote, lokale bron, "Valorisatie van chitine" project in
gang gezet
Grote potentiële reststroom champignons, minder
regionaal, commercieel (schimmels) gericht op
hoogwaardig chitosan
Momenteel kleine bron, lange termijn wellicht wel
interessant

Schaaldieren
Meer dan 70 procent van het aardoppervlak wordt bedekt met water en is daarmee een grote bron
voor chitine houdende biomassa. Schaaldieren omvatten in Nederland de grootste beschikbare
chitinebron met een volume van ongeveer 155.000 ton, die door de schaaldierindustrie verwerkt
wordt.91 Van de 155.000 ton zijn ongeveer 16.780 ton Hollandse garnalen.92 De schaal van garnalen
bestaat voor 30-40% uit chitine.93 Op de visafslag van Lauwersoog zit een garnalen pel bedrijf,
genaamd Telson, welke wekelijks ongeveer 50 ton aan garnalen verwerkt. Van deze garnalen stroom
is ongeveer 15-20 ton een reststroom biopolymeren (Appendix C). Deze bron is gezien de locatie en
het volume de meest voor de hand liggende bron voor de chitine.
Naast dat schaaldieren, specifiek garnalen doppen, een potentiële bron van chitine bevatten zijn er
ook vele andere bronnen. Bij deze bronnen liggen de volumes van chitine in het algemeen lager en is

39

de hoeveelheid tests en onderzoek naar de extractie van chitine uit deze bronnen ook minder
volledig. Toch gaan we kort op deze bronnen in om op die manier een vergelijking te kunnen maken
met de schaaldierenbron.

Insecten
Net als bij de schaaldieren bevatten insecten ook chitine. Afhankelijk van het soort insect kan de
hoeveelheid chitine in de opperhuid variëren van 5-25%.93 Een project van Belgische oorsprong,
genaamd Millibeter, richt zich op de productie van chitine uit Hermetia illucens-larven (zwarte
wapenvlieg). De hoeveelheid van de chitineproductie is echter onbekend. Naast deze producent zijn
er ook meerdere kleine insectenkwekers, welke insecten kweken op kleine schaal voor bijvoorbeeld
onderzoek. Een voorbeeld hiervan is het eerdergenoemde Wadudu insectencentrum. Men verwacht
in de toekomst meer insecten te gaan produceren voor toepassingen in onder andere voedsel voor
mens of dier.94 Een grotere productie kan leiden tot een grotere reststroom en daarmee een
praktisch bruikbaardere en economisch interessantere chitinebron.

Schimmels
In literatuur zijn verschillende soorten paddenstoelen vindbaar als mogelijke bron voor chitine.95
KitoZyme is een bedrijf dat zich specialiseert in de productie van hoogwaardige chitosan uit
schimmels voor medische en voedingsdoeleinden.79 Dit proces is echter meer gericht op kwalitatief
hoogwaardige chitosan en daarmee minder interessant voor toepassing als bindmiddel. De
champignon productie biedt een beter perspectief. Zoals eerder gezegd staat de
champignonproductie in Nederland op plek vier van de wereld en is daarmee groot te noemen.80
Champignons zouden specifiek voor chitine geproduceerd kunnen worden, maar er is ook al
onderzoek gedaan naar het gebruiken van reststromen van de huidige paddenstoelenindustrie.81 Bij
de productie van chitine uit champignons is een kwaliteit haalbaar welke vergelijkbaar is met chitine
gewonnen uit schaaldieren, en varieert het chitinepercentage van 10-25%.93 Voordelen bij de
productie van chitine uit schimmels zijn een eenvoudigere productie waarbij minder zware
chemische extractiestappen nodig zijn. Dit zou het productieproces versnellen en kosten reduceren.
Of de hoeveelheid chitine uit de reststroom van de champignonindustrie toereikend is moet
onderzocht worden. In het onderzoek van Wu et al., wordt aangegeven dat de reststromen in de
champignonindustrie in de VS variëren van 5 tot 20%.81 Dit is echter data van 15 jaar geleden en het
is mogelijk dat productieprocessen tegenwoordig geoptimaliseerd zijn en de reststromen
gereduceerd. Het chitinepercentage in de restroom in de VS lag op maximaal 20%.81
Samengevat zijn schaaldieren de grootste en meest lokale bron voor chitine. Voor insecten geldt dat
de productie van chitine uit insecten vergelijkbaar zal zijn met schaaldieren. De grootte van de
insectenbron is momenteel te klein voor industriële extractie van chitine. Echter, aangezien de
insectenindustrie groeiende is, zou hier in de toekomst opnieuw naar gekeken kunnen worden.
Schimmels onderscheiden zich met voorgaande bronnen door de andere processtappen die nodig
zijn voor de chitine extractie. Het is onduidelijk hoe groot de reststroom van de champignonindustrie
in Nederland is en of hiermee een toereikende chitineproductie kan worden behaald.

5.2 Productie van chitosan
De economische haalbaarheid van de methoden voor de twee productiestappen van chitosan
(extractie en deacetylering) zijn hieronder beschreven en samengevat in Tabel 9.
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Tabel 9. Overzicht van de alternatieve methodes voor productiestappen van chitosan en hun economische haalbaarheid.

Proces
Extractie
chemisch
enzymatisch
"groene" chemische
extractiemethoden
Deacetylering

Economische
haalbaarheid
+
+/-

Toelichting
Industrieel toepasbaar en bewezen, goedkoopste
optie
Hoge kosten voor gebruik enzymen, eiwit als
bijproduct verkoopbaar, al op grotere schaal getest,
minder effectief dan chemisch
Niet op grote schaal getest en daardoor niet direct
toepasbaar op korte termijn

chemisch

+

Goedkope en snelle manier, grote basische
afvalstroom welke kosten met zich meebrengt

enzymatisch

-

Extra kosten door enzymproductie, opzuiveren en
voorbehandeling/enzymaankoop, nog niet op grote
schaal getest

Extractie van chitine
Methoden voor extractie van chitine uit bronnen bestaan uit de veelgebruikte chemische methoden
en alternatieven welke meer gebruik maken van biologische extractiemethoden.
Zoals eerder beschreven in hoofdstuk vier bestaat de chemische methode uit behandelingen met
hoge concentraties sterke zuren en basen. De chemische methode wordt op industriële schaal al
toegepast en is hiermee de meest gebruikte methode door de snelheid, opbrengst en lage kosten,
ongeacht een relatief hoog energie- en chemicaliëngebruik. Deze lage kosten komen vooral doordat
de reactie snel is en de benodigde energie en chemicaliën relatief goedkoop zijn. De chemische
extractie heeft invloed op de kwaliteit van de chitine maar ook op de andere substanties aanwezig in
het proces. Deze methode maakt de aanwezige eiwitten grotendeels onbruikbaar, waardoor ze niet
meer beschikbaar zijn voor andere doeleinden. Hierdoor is een potentiële waardevolle reststroom
onbruikbaar. Als ander economisch nadeel creëert de chemische omzetting chemische reststromen
welke gezuiverd en geneutraliseerd moeten worden.17
Een andere manier van chitine extractie is door gebruik van enzymen. De grootste verschillen tussen
de chemische en de enzymatische methode zijn de tijdsduur en de lagere chitine opbrengst. Bij
gebruik van de enzymatische methode is de opbrengst bijna twee keer lager dan bij de chemische
extractie.46 De enzymatische methode maakt gebruik van een sterk verlaagde hoeveelheid basen,
zuren en temperatuur, wat de kosten zal drukken. Daarnaast kunnen meer kostbare eiwitten
overblijven als reststroom, welke wellicht verkocht kunnen worden.54 Deze twee voordelen wegen
echter niet op tegen de lagere effectiviteit en de langere duur bij de enzymatische extractie van
chitine.46
In het onderzoek van Lopes et al. werden de productiekosten van chemische en enzymatische
extractie tegenover elkaar gezet.46 Bij deze berekening werd het enzym alcalase voor de
enzymatische extractie gebruikt. Per ton schaaldier biomassa werd in dit onderzoek ongeveer €284
in kosten beraamd voor enzymatische omzetting en €552 bij de chemische omzetting. De
productiekosten per ton verwerkte biomassa ligt bij de chemische omzetting dus een stuk hoger. Als
je de kosten echter afzet tegen de tonnen geïsoleerde chitine verandert het verhaal. De hogere
effectiviteit van de chemische omzetting maakt de kosten per geproduceerde ton chitine namelijk
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lager, €2000 chemisch tegen €2100 enzymatisch.46 Op basis van deze ruime berekening van Lopes et
al. is de chemische methode voorlopig economisch voordeliger. Wanneer de enzymatische
omzetting ook maar iets efficiënter wordt kan dit echter snel veranderen.
Enkele andere extractiemethoden welke tot nu toe niet behandeld zijn behoren tot de zogenaamde
groene extractiemethoden, waar meer gebruik gemaakt van stoffen met natuurlijke oorsprong.
Voorbeelden van deze groene extractie methoden zijn: explosive puffing, glycerol, water en
citroenzuur, (natural) deep eutectic solvents en microbiële extractie. Op deze extractiemethoden
wordt in hoofdstuk vier dieper ingegaan. Deze methoden zijn momenteel alleen op lab/pilot schaal
uitgevoerd en de kosten van deze methodes en de haalbaarheid op grotere schaal zijn daarmee nog
niet aangetoond.

Deacetylering van chitine naar chitosan
Chitosan is in tegenstelling tot chitine wel oplosbaar in lichtzure oplossing, en daardoor flexibeler
toepasbaar en economisch waardevoller. Chitosan kan verkregen worden uit chitine door
deacetylering. De mate van deacetylering van chitine heeft een grote invloed op de prijs van de
chitosan, aangezien dit sterk kan variëren en het de kwaliteit beïnvloedt. De omzetting van chitine
naar chitosan is kortweg op twee manieren mogelijk, enzymatisch en chemisch. Beide manieren
hebben voor- en nadelen op economisch vlak welke hieronder verder behandeld worden.
De meest voorkomende manier is de chemische omzetting waarbij gebruik wordt gemaakt van een
hoge concentratie sterke base. Het gebruik van deze zware chemicaliën is relatief goedkoop, vooral
als de chemicaliën hergebruikt zouden kunnen worden. De hoge temperatuur nodig bij chemische
uitvoering van deze reactie vraagt wel veel energie, wat ook kosten met zich meebrengt. Ten slotte
kan het chemische proces een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de chitosan. Hierdoor
zou een lagere prijs voor de chitosan gevraagd kunnen worden.
Een alternatief voor de chemische omzetting kan een enzymatische omzetting zijn. Hierbij wordt
geen gebruik gemaakt van hoge concentraties natronloog, is er een minder hoge temperatuur
vereist en worden er dus minder energiekosten gemaakt. Gebruik van enzymen levert echter een
lagere deacetyleringsgraad op, en kan daarnaast duur zijn. De hogere kosten zijn kortweg toe te
rekenen aan twee oorzaken. Ten eerste moet de chitine voorbehandeld worden voordat de
enzymen hun werk efficiënt kunnen doen.55,58,59 Naast deze voorbehandeling moeten de enzymen
aangekocht worden of opgekweekt en gezuiverd. De kosten voor gebruik van enzymen bij
deacetylering kunnen hierdoor hoog oplopen. Bij de enzymatische extractie van chitine zijn enzymen
dus de grootste kostenpost.46

5.3 Kwaliteit van chitosan
De kwaliteitseisen van chitosan variëren sterk tussen verschillende toepassingen. Zowel de
deacetyleringsgraad als de zuiverheid van chitosan kan sterk variëren. Voor het gebruik van chitosan
als bindmiddel is naar verwachting geen hoogwaardig chitosan nodig (zie hoofdstuk twee) en
hiermee kan de prijs dus gedrukt worden. In de markt van chitosan is er momenteel echter niet veel
vraag naar lage kwaliteit, aangezien huidige toepassingen van chitosan veelal medisch, voedingsgerelateerd of analytisch in aard zijn, dus zal hiervoor het huidige productieproces moeten worden
aangepast. Indien een productielocatie van chitosan in het noorden van Nederland wordt opgezet
zal gekeken kunnen worden naar speciale productie van laagwaardige chitosan voor een aangepaste
prijs. Belangrijk hierbij is dat de vraag van afnemers die de chitosan in hoogwaardige producten
verwerken niet te groot mag worden. Hiermee kan prijstechnisch namelijk niet geconcurreerd
worden bij een laagwaardige toepassing, zoals het gebruik van chitosan als bindmiddel in lisdodde
isolatiemateriaal.
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5.4 Kostprijs chitosan
De prijzen van chitosan lopen flink uiteen, afhankelijk van de kwaliteit en eigenschappen. Een
hoogwaardige en zuivere vorm van chitosan zal in Europa tussen de €1100-€1200 per kg kosten.91
Voor mindere hoogstaande kwaliteit, zal waarschijnlijk ongeveer €100-€200 per kilo in rekening
gebracht worden.74 De laatstgenoemde prijs is zeker realistisch wanneer chitosan regionaal
geproduceerd zou worden specifiek voor isolatiemateriaal en verschillende zuiveringsstappen niet
uitgevoerd hoeven te worden. Dit lijkt toekomstmuziek, maar is zeker haalbaar, af te leiden uit de
gesprekken met Jan van Ee (Appendix C). Buiten Europa wordt chitosan aangeboden voor 15 tot 280
dollar per kilo.96 Het is moeilijk te zeggen wat voor kwaliteit en duurzaamheid de chitosan dan heeft,
aangenomen wordt dat de kwaliteit van chitosan lager is en niet constant. Er is over het algemeen
een duidelijke verband tussen prijs en kwaliteit van chitosan.74

5.5 Productieproces van isolatiemateriaal met chitosan als bindmiddel
Chitosan en lisdoddefragmenten moeten gecombineerd worden om het isolatiemateriaal te
vervaardigen. Hiervoor zijn verschillende stappen nodig. Een overzicht van de economische
haalbaarheid van deze stappen is weergegeven in Tabel 10.
Als eerste moet chitosan opgelost worden in 1-2% (w/w) azijnzuur (of een ander (zwak) zuur zoals
citroenzuur). Het kan 24 uur duren voordat de chitosan volledig opgelost is.74 Momenteel worden er
onder leiding van Tjeerd Veenhoven meerdere praktische proeven uitgevoerd waarbij de
chitosanoplossing homogeen wordt verspreid over de lisdoddefragmenten in een draaiende
trommel, en waarna het mengsel in een mal wordt aangedrukt met 1 kg/m2 (10 Pa).65 Vervolgens
wordt in het vergelijkbare onderzoek van Mati-Baouche et al. de resulterende plaat verwarmd in een
oven op 50 °C gedurende 50 uur.29 Dit is een goede indicatie van droogomstandigheden die van
toepassing zouden kunnen zijn op het lisdodde isolatiemateriaal. Per vierkante meter
isolatiemateriaal (met een dikte van 6 cm) wordt momenteel bij de proeven ongeveer 40 gram
chitosan gebruikt.65 Als hierbij aangenomen wordt dat de waarde van de gebruikte laagwaardige
chitosan ongeveer €150 per kilo is, komen de kosten voor chitosan per vierkante meter op ongeveer
€6. Indien hoogwaardige chitosan, met een waarde van ongeveer €1150 per kilo gebruikt wordt,
komen de kosten van chitosan uit op ongeveer €46 per m2.
Dure stappen van het productieproces zijn onder meer de droogstap, aangezien dit lang duurt en
veel energie kost. Dit zou de productiecapaciteit van een eventuele fabriek kunnen beperken. Verder
zal chitosan een groot aandeel innemen in de totale kosten: de prijs van 40 gram chitosan benodigd
voor 1 m2 kan variëren op dit moment van ongeveer €6 tot €46. Het oplossen met behulp van
azijnzuur zal een relatief kleine kostenpost vormen in de gehele productieketen.
Tabel 10. Overzicht van de economische haalbaarheid van het binden van lisdodde isolatiemateriaal met chitosan.

Proces

Economische
haalbaarheid

Productiestappen
oplossen
aandrukken/compressie

+
+

drogen

+/-

Toelichting
Goedkope en eenvoudige stap
Techniek beschikbaar en niet duur
Lange droogtijd kan productiesnelheid afremmen
en energiekosten met zich meebrengen
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Verwerkte en gedroogde lisdodde zal ongeveer €400 per ton gaan kosten.7Error! Bookmark not defined. Als er
uit wordt gegaan van een dichtheid van 110 kg/m3, de dichtheid van een strobaal,97 betekent dit dat
één vierkante meter isolatiemateriaal met een dikte van 6 cm ongeveer 6 kg lisdodde zal bevatten.
Een conservatieve schatting is dat het eindproduct per vierkante meter opgebouwd zal zijn uit
materiaal kosten van €6-€46(chitosan)+ €2,40 (lisdodde) = €8,40-€48,40. Hier zijn arbeidskosten, en
verdere productiegerelateerde kosten nog buiten beschouwing gelaten.
Bij deze berekening is het belangrijk om nogmaals te vermelden dat dit prijsbereik van €8,40 tot
€48,40 is gebaseerd op een zeer optimistisch ingeschatte laagste prijs en pessimistisch ingeschatte
hoogste prijs van chitosan. Daarnaast zal verder onderzoek moeten uitwijzen of de in deze
berekening gebruikte hoeveelheid chitosan voldoende is. De voornaamste reden om deze prijzen
toch te berekenen is als indicatie voor een mogelijk bereik van de prijs waarbinnen het
isolatiemateriaal zou kunnen vallen. Daarnaast wordt ook de invloed van de prijs van chitosan op de
prijs van het isolatiemateriaal duidelijk gemaakt.
De verkoopprijs van steenwol en glaswol, twee veelgebruikte isolatiematerialen, met een
vergelijkbare isolatiewaarde ligt per vierkante meter ongeveer rond €5-15.98,99 Deze twee producten
zijn daarmee al een stuk goedkoper dan de meest optimistische schatting van het lisdodde
isolatiemateriaal, waarin chitosan als bindmiddel is gebruikt.

5.6 Vergelijking met zetmeel, magnesiet en niet-biologische bindmiddelen
Zetmeel als bindmiddel kent vele vormen. Uit literatuur blijkt dat gemodificeerd zetmeel vaak betere
eigenschappen heeft als bindmiddel dan onbewerkt zetmeel. Om deze reden worden er in deze
vergelijking zowel over natuurlijk als bewerkt zetmeel besproken. Een overzicht van de economische
haalbaarheid van chitosan en alternatieve bindmiddelen is gegeven in Tabel 11.
Tabel 11. Overzicht van de chemische haalbaarheid van mogelijke bindmiddelen voor lisdodde isolatiemateriaal.

Bindmiddel
chitosan (chemisch)
chitosan
(milieuvriendelijker)
natuurlijk zetmeel
gemodificeerd zetmeel
zetmeel/chitosan
mengsel

Economische
haalbaarheid
-

+/+
+/-

Toelichting
Chitosan is het meest kostbare bindmiddel,
de beschikbaarheid is momenteel beperkt
Zie hierboven, milieuvriendelijkere
methoden zijn op dit moment nog niet
praktisch toepasbaar
Goedkoop, rijkelijk en regionaal beschikbaar,
niet de beste bindingseigenschappen
Zie hierboven, maar verbeterde
eigenschappen voor het gebruik als
bindmiddel
Zie hierboven, alleen op experimentele
schaal getest

magnesiet

+

Goedkoop en in de praktijk al kleinschalig
toegepast in lisdodde isolatiemateriaal

chemische alternatieven

+

Goedkoop en in de praktijk al grootschalig
toegepast als standaard bindmiddel
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Natuurlijk zetmeel
Natuurlijk zetmeel kan gewonnen worden uit zetmeelrijke gewassen zoals aardappels of tarwe. Het
zetmeel kan kort verhit worden en is daarna meteen inzetbaar als bindmiddel. Natuurlijk zetmeel
bedoeld voor adhesiedoeleinden is in kleine hoeveelheden beschikbaar voor ongeveer €12 per kg.100

Gemodificeerd zetmeel (carboxylmethylering)
Het bedrijf Avebe produceert op grote schaal gemodificeerd zetmeel dat ingezet kan worden als
bindmiddel. Tijdens telefonisch contact met Avebe werd voor onze specifieke toepassing Solvitose
24/53 geadviseerd, dit product is per ton af te nemen voor €1600 tot €1800. In kleinere
hoeveelheden (zakken van 15 kg), kost het ongeveer €6 per kilo.

Op magnesiet gebaseerd bindmiddel
Het Duitse bedrijf Typha Technik heeft lisdodde isolatiemateriaal ontwikkeld, dat al is toegepast in
meer dan 30 gebouwen. Uit een telefoongesprek met Typha Technik bleek dat er gebruik wordt
gemaakt van een bindmiddel dat bestaat uit magnesiumoxide en magnesiumsulfaat. Het
isolatiemateriaal wat Typha Technik produceert bestaat voor ongeveer 50% (w/w) uit
magnesiumoxide/magnesiumsulfaat (Appendix A).

Chemische alternatieven
Naast het gebruik van duurzame en biologisch afbreekbare bindmiddelen is er ook een mogelijkheid
om over te stappen naar chemische bindmiddelen. Om een voorbeeld hiervan te geven is er contact
gezocht met de ‘lijm en bindingenhandelaar’ Intercol. Deze producent heeft op basis van een
telefoongesprek een advies kunnen geven over het type bindmiddel dat geschikt is voor deze
toepassing. Het advies was om twee component polyurethaan hotmelt te gebruiken, dit wordt ook
gebruikt om bijvoorbeeld multiplex te lijmen. Dit bindmiddel kost ongeveer €7 per kilo, maar het is
niet biologisch afbreekbaar.
Kortom, er zijn vele alternatieve bindmiddelen beschikbaar die in meer of mindere mate geschikt
zijn om chitosan te vervangen als bindmiddel van lisdodde isolatiemateriaal. Hoofdzakelijk blijkt uit
deze vergelijking dat alternatieve bindmiddelen vaak goedkoper uitvallen dan chitosan, hoewel dit
afhangt van de benodigde hoeveelheid in het eindproduct.

5.7 BREEAM & beleid
In het ACT project van Colbers et al. kwam BREEAM-certificatie naar voren als potentieel belangrijk
duurzaamheidscertificaat, waaronder het biologisch afbreekbare lisdodde isolatiemateriaal vermarkt
kan worden.7 Er is namelijk een groeiende vraag naar duurzame gebouwen, en door middel van de
BREEAM-certificering kan een gebouw erkend worden in waarde. Uit onderzoek van de World Green
Building Council blijkt dat erkende duurzame gebouwen tot wel 20% hogere huur- of leasetarieven
hebben. Verder zijn er ook subsidies die kunnen worden aangevraagd bij de bouw van een duurzaam
gebouw.101
Bij de BREEAM-certificatie wordt niet het isolatiemateriaal op zichzelf erkend, maar het gehele
gebouw. Toch kunnen bouwproducten gepromoot worden als bruikbaar binnen BREEAM-projecten.
Wanneer lisdodde isolatiemateriaal daadwerkelijk in BREEAM-projecten gebruikt gaat worden moet
niet alleen het lisdodde isolatiemateriaal daarvoor aan de eisen voldoen, maar ook het gebruikte
bindmiddel. De chitosan is in dit project regionaal beschikbaar en uit een reststroom gewonnen, wat
positief zou moeten wegen op gebruik in BREEAM-projecten. Alleen de processtappen die nodig zijn
om chitosan te produceren zijn (nog) niet duurzaam te noemen en de vraag is of dit de benodigde
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Life Cycle Assessment van het isolatieproduct te sterk negatief beïnvloedt.
Naast het algemene BREEAM-certificaat bestaat er sinds 2013 ook BREEAM-NL Sloop en Demontage.
Bij dit certificaat is er grote aandacht voor duurzame sloop en het terugbrengen van de materialen in
de keten. Doordat lisdodde isolatiemateriaal met chitosan als bindmiddel biologisch afbreekbaar is,
zal dit potentie hebben voor gebouwen die gecertificeerd worden voor BREEAM-NL Sloop en
Demontage.102

5.8 Chitosan in de markt
Twee zeer belangrijke economische aspecten van het gebruikte chitosan zijn de prijs en de
beschikbaarheid. Momenteel zijn er legio toepassingen en doet men ook onderzoek naar vele
nieuwe toepassingen van chitosan. Binnen het project “Valorisatie van chitine” is men momenteel
vooral gericht op chitosan voor procesindustrie, de waterzuivering en de fijn- en farmachemie.103
Deze toepassingen bevinden zich veelal in de hoogste schaal van de waardepiramide (Figuur 15). De
waardepiramide is een veelgebruikte tool in de biobased economy. In de piramide staan
hoogwaardige producten met een laag volume bovenaan, en naar onderen neemt de waarde van
producten af en het volume toe. Een producent probeert dus zo hoog mogelijk in de piramide
chitosan af te zetten, aangezien hier de chitosan het hoogst gewaardeerd wordt. Vele toepassingen
van chitosan zijn waardevoller dan als bindmiddel in isolatiemateriaal, vooral die in de medische
wereld, en voor deze markten is het dus mogelijk meer te betalen voor de chitosan. Deze
concurrentie zou ervoor kunnen zorgen dat de prijs van chitosan te hard oploopt en gebruik als
bindmiddel in bouwmaterialen niet haalbaar is. Er zijn echter verschillende mogelijkheden, waardoor
chitosan wel goed beschikbaar is voor gebruik als bindmiddel. De benodigde kwaliteit en zuiverheid
van de chitosan van de hoogwaardige toepassingen ligt vele malen hoger dan de kwaliteit benodigd
voor het isolatiemateriaal. Een hogere kwaliteit vraagt meer processtappen waardoor de kostprijs en
waarde toeneemt. Een lagere kwaliteit en zuiverheid vraagt minder processtappen om de gewenste
eigenschappen te hebben voor het binden van het isolatiemateriaal en zal daardoor goedkoper zijn.
Verder bestaat de kans dat de bron van chitine (te) snel groeit in vergelijking met de
afzetmogelijkheden waardoor er genoeg chitosan overblijft voor laagwaardige toepassingen. Ten
slotte zou ook zou een reststroom kwalitatief mindere chitosan kunnen ontstaan bij productie voor
hoogwaardige toepassingen, welke afgezet kan worden voor laagwaardige doeleinden.

Figuur 15. Waardepiramide Biobased Economy.104
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Hoofdstuk 6 – Discussie en conclusie
In deze sectie worden de resultaten verkregen uit het literatuuronderzoek naast elkaar gelegd en
bediscussieerd. De discussie richt zich met name op de essentiële onderdelen van het verslag op het
gebied van de binding en andere eigenschappen van chitosan, de duurzaamheid en ten slotte de
economische haalbaarheid. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie welke de overgang
maakt naar het onderdeel aanbevelingen.

Binding en Crosslinking
Vanwege verschillende niet-covalente bindingen die mogelijk zijn tussen chitosan en het lisdodde
isolatiemateriaal ontstaat er een hechte binding, en kan dus geconcludeerd worden dat chitosan een
goed bindmiddel is. Daarnaast zijn er mogelijkheden om deze binding te verbeteren door middel van
crosslinking. Deze crosslinking heeft naast het effect van een sterkere binding ook een positief effect
op de waterafstotendheid van chitosan. Chitosan in zijn pure vorm kan ongeveer vijf keer zijn eigen
gewicht aan water opnemen, echter door crosslinking of verhitting kan dit sterk gereduceerd
worden. Crosslinking heeft als nadeel dat een deel van de positief geladen aminogroepen in chitosan
bezet wordt en niet meer beschikbaar is voor antibacteriële en insecticide werking, waardoor deze
werking vermindert. Daarnaast kan veel crosslinking leiden tot een bros product, vanwege het
gebrek aan flexibiliteit in het netwerk. Om te voorkomen dat het isolatiemateriaal bros wordt en het
zijn antibacteriële en insecticide werking verliest, moet een balans worden gevonden in de gewenste
hoeveelheid crosslinking.

Ketenlengte
Het moleculaire gewicht (de lengte) van de chitosanketens heeft ook een grote invloed op bepaalde
eigenschappen, duurzaamheidsaspecten en economische aspecten. Ten eerste leiden lange ketens
tot een betere binding van het lisdodde isolatiemateriaal dan korte ketens, doordat er verstrikking
plaatsvindt tussen lange ketens. Ten tweede zullen er voor langere ketens minder chemische
stappen nodig zijn voordat de chitosan kan worden toegepast. Dit heeft positieve gevolgen voor de
duurzaamheid van chitosanproductie en de uiteindelijke productiekosten. Voor vele andere
toepassingen van chitosan is deze ketenverkortingsstap wel nodig. Het enige nadeel van grote
ketens is dat de antimicrobiële en mogelijk de insecticide werking daalt, omdat de mobiliteit van de
chitosanketens vermindert en er dus minder chitosan beschikbaar is op locatie. Hierdoor wordt het
isolatiemateriaal mogelijk vatbaarder voor aantasting door schimmels, bacteriën en insecten,
waardoor het materiaal minder lang meegaat. Dit zorgt dus voor een verminderde duurzaamheid
van het materiaal zelf, ondanks de verhoogde duurzaamheid van de chitosanproductie.

Deacetyleringsgraad
De deacetyleringsgraad is een belangrijke chemische eigenschap die invloed heeft op verschillende
aspecten van chitosan. Om chitosan oplosbaar te maken in lichtzure oplossingen wordt in literatuur
een deacetyleringsgraad genoemd van minimaal 50%, maar in praktijk moet dit wel voor ongeveer
80% gedeacetyleerd zijn wil het volledig op kunnen lossen. De binding van chitosan met het
isolatiemateriaal zal waarschijnlijk lichtelijk afnemen naarmate chitosan minder gedeacetyleerd is,
maar de waterafstotendheid zal hierdoor verbeteren. De antibacteriële en mogelijk de insecticide
werking van chitosan zal dalen bij een lagere deacetyleringsgraad, omdat er dan minder positief
geladen aminogroepen aanwezig zijn. Een lage deacetyleringsgraad zal een positieve werking
hebben op de duurzaamheid en de economische haalbaarheid van het lisdodde isolatiemateriaal,
omdat de omzetting van chitine naar chitosan minder grondig hoeft te worden uitgevoerd en minder
chemicaliën en/of tijd nodig zijn.
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De hoeveelheid chitosan
De hoeveelheid chitosan die nodig is voor een bepaald volume isolatiemateriaal is van belang voor
onder andere de economische haalbaarheid. Wanneer minder chitosan toegepast hoeft te worden,
zal dit de productiekosten van het isolatiemateriaal kunnen drukken. Ook wat betreft duurzaamheid
zou een zo laag mogelijke concentratie benodigde chitosan een positief effect hebben. Daar
tegenover staat dat voor de antimicrobiële en insecticide werking een zo hoog mogelijke
concentratie chitosan wenselijk is. Als er puur naar binding gekeken wordt zou genoeg chitosan
toegevoegd moeten worden zodat het volledige lisdodde isolatiemateriaal omgeven wordt, maar
niet veel meer dan dat. Een overschot aan bindmiddel zorgt namelijk voor verminderde sterkte in
het resulterende isolatiemateriaal. De brandwerendheid van chitosan wordt veroorzaakt doordat
poriën worden opgevuld waardoor zuurstof niet makkelijk aangevoerd kan worden, en de chitosan
mechanische sterkte geeft aan de celmatrix waardoor cellulose minder makkelijk te
depolymeriseren is. Een verhoogde concentratie chitosan zal tot op bepaalde hoogte zorgen voor
een verbeterde brandwerendheid.

Bronnen van chitine
Er zijn verschillende bronnen van chitine bekend, waaronder schaaldieren, schimmels en insecten.
Deze bronnen bevatten elk unieke concentraties chitine, en ook verschilt het moleculaire gewicht
van chitine in de verschillende bronnen. Bekend is dat chitine uit schaaldieren het grootste
moleculaire gewicht oplevert, wat voor de toepassing als bindmiddel voordelig is ten opzichte van
andere bronnen. Verder is een reststroom van garnalendoppen lokaal beschikbaar in noord
Nederland. Zowel om duurzaamheidsredenen als economische redenen lijken garnalendoppen
momenteel de beste bron van chitine.

Extractie van chitine
Op dit moment wordt alleen chemische extractie op industriële schaal gebruikt. Dit heeft een
negatieve invloed op het milieu vanwege het gebruik van natronloog, zoutzuur en de hoge
temperaturen. Het is echter op dit moment het enige proces dat economisch haalbaar is, vanwege
de snelheid en de lage kosten voor de chemicalië. Het gebruik van natronloog kan gereduceerd
worden door de natronloog uit de deacetyleringsstap te hergebruiken bij de extractie, waardoor de
impact op het milieu verminderd wordt. Een milieuvriendelijker alternatief is het enzymatische
proces, waarbij veel minder chemicaliën nodig zijn en de temperatuur lager is. Ook kan de
eiwitreststroom voor andere toepassingen gebruikt worden. Dit proces is echter langzamer en de
chitine opbrengst is lager. Een transitie van laboratoriumschaal naar commerciële schaal is nog niet
gerealiseerd. Daarnaast is de productie van enzymen verantwoordelijk voor een groot deel van de
milieu-impact.
Er zijn een aantal andere (gedeeltelijke) alternatieven voor de chemische methode die deze
methode milieuvriendelijker maken of compleet vervangen door bijvoorbeeld te werken met minder
schadelijke chemicaliën. De methoden lijken veelbelovend, maar zijn voor zover bekend alleen op
laboratoriumschaal uitgevoerd, waardoor weinig bekend is over de economische haalbaarheid.

Deacetyleringsproces
Na de extractie is de deacetylering van chitine een belangrijk proces in het verkrijgen van chitosan.
Voor deze deacetylering worden op dit moment over het algemeen hoge concentraties natronloog
en hoge temperaturen gebruikt. Deze stap heeft een grote impact op het milieu en komt de
duurzaamheid niet ten goede. Duurzamere alternatieven kunnen worden gevonden in een
enzymatische deacetylering, waarbij de temperatuur en de hoeveelheid gebruikte chemicaliën
worden gereduceerd. Deze alternatieven zijn echter allemaal alleen uitgeprobeerd op
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laboratoriumschaal. Daarnaast is voor een goede enzymatische deacetylering een chemische of
enzymatische voorbehandeling nodig. Daarom is enzymatische deacetylering economisch niet
realistisch op korte termijn. De chemische methode zal dus moeten worden gebruikt. Het hergebruik
van deze geconcentreerde natronloog stromen in de deproteïnisatiestap zullen de milieu-impact
verminderen en de economische haalbaarheid vergroten.

De kwaliteit van chitosan
De kwaliteit van chitosan is naast de deacetyleringsgraad afhankelijk van de zuiverheid. Zo kunnen
bij extractie in meer of mindere mate eiwitten en mineralen worden verwijderd. Dit heeft tot gevolg
dat een hoge kwaliteit een hogere aankoopprijs heeft, en heeft een grotere impact op het milieu
omdat de extractiestap langer/intensiever moet worden uitgevoerd. Lage kwaliteit chitosan kost dus
minder, en heeft minder impact op het milieu. Aangezien de chitosan in ons proces niet gebruikt
wordt voor medicijnen of voedingsverwante producten, hoeft de zuiverheid niet uitzonderlijk hoog
te zijn. Een kleine hoeveelheid eiwit of mineralen zal de bindende werking waarschijnlijk niet
noemenswaardig verlagen. Dit zorgt ervoor dat de voor ons product benodigde chitosan een relatief
lage impact heeft op zowel het milieu als de economische haalbaarheid. Wel is het van belang voor
het productieproces om een constante kwaliteit chitosan te hebben, zodat het productieproces niet
elke keer hoeft te worden aangepast op een nieuwe lichting chitosan.

Regionale chitosan productie
Een producent van chitosan kan in de toekomst voortkomen uit het project “Valorisatie van chitine”
onder leiding van Jan H. van Ee. De garnalendoppen die als restproduct bij het
garnalenproductieproces ontstaan worden verwerkt tot chitosan. Bij het productieproces wordt er
ingezet op een chemische extractie en deacetylering. Echter, chemicaliënstromen zullen waar
mogelijk gerecycled worden. Daarnaast zal er gemakkelijk kunnen worden geschaald in de kwaliteit
van de chitosan. Bovendien wordt een eventuele overstap naar een enzymatische/microbiële
extractie en/of deacetylering in de toekomst meegenomen. Het gebruik van chitosan in het lisdodde
isolatiemateriaal wordt daardoor waarschijnlijk economisch en duurzaam haalbaar.

Andere bindmiddelen
Voor het binden van het isolatiemateriaal kunnen ook andere bindmiddelen worden gebruikt. Het
gebruik van ongemodificeerd zetmeel kan worden uitgesloten door een te grote invloed van vraat
en rotting. Gemodificeerd zetmeel (methylcarboxyl modificatie) kan worden gebruikt, dit zou een
geschikt bindmiddel zijn dat ook goed biologisch afbreekbaar is. Daarnaast is de prijs van dit
zetmeelproduct een stuk lager dan de prijs van chitosan. Ook een combinatie met chitosan kan
worden overwogen om zo de positieve antimicrobiële eigenschappen te behouden. Een eventuele
andere mogelijkheid is het gebruik van magnesiet wat al wordt toegepast in lisdodde
isolatiemateriaal. Dit materiaal is ook volledig composteerbaar. De kosten van dit bindmiddel zijn
relatief laag, echter de productie van dit bindmiddel brengt veel negatieve gevolgen voor het milieu
met zich mee. Daarnaast is er een hoog percentage (50%) van dit bindmiddel nodig voor het
isolatiemateriaal. Een laatste optie is het gebruik van chemische bindmiddelen. Echter, dit brengt
grote duurzame nadelen met zich mee zoals chemische productie, gebrek aan biologische
afbreekbaarheid en het gebruik van organische oplosmiddelen. Daar staat tegenover dat de prijs
vaak een stuk lager is dan van chitosan.

Vergelijking met andere isolatiematerialen
Aangezien van lisdodde isolatiemateriaal met chitosan als bindmiddel geen LCA is gedaan en
hiervoor waarschijnlijk niet genoeg gegevens te vinden zijn is de impact op het milieu niet compleet
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bekend, waardoor de schaduwprijs niet berekend kan worden. Dit maakt het moeilijker om lisdodde
isolatiemateriaal te vergelijken met bestaande isolatiematerialen zoals steenwol en glaswol. Deze
materialen worden over het algemeen gezien als duurzaam, onder andere omdat ze gerecycled
kunnen worden. Een voordeel van lisdodde isolatiemateriaal met chitosan als bindmiddel is echter
dat het regionaal geproduceerd wordt uit lisdodde van natte teelten en chitosan uit doppen van
Noordzeegarnalen. Regionale productie zorgt voor lagere emissies als gevolg van transport en het
helpt de economie in Noord-Nederland. Dit is een krimpregio, maar nieuwe economische activiteit
zorgt voor werkgelegenheid en daardoor mogelijk voor het beperken van de krimp. Een ander
voordeel heeft te maken met het gebruik van lisdodde. De teelt van lisdodde voorkomt inklinking
van het veen, wat een positieve impact op het milieu heeft. Daarnaast is lisdodde isolatiemateriaal
met chitosan als bindmiddel biologisch afbreekbaar. Een prijsschatting van het lisdodde
isolatiemateriaal, geeft momenteel een bereik van ongeveer €8-€50. Dit bereik is zeer ruim
aangezien uit is gegaan van de meest goedkope en meest dure prijs voor chitosan, wat in
werkelijkheid niet zal gebeuren. De genoemde prijsindicatie omvat alleen de materiaalkosten en is
daarmee in het goedkoopste geval al duurder dan veelgebruikte isolatiematerialen zoals steen- en
glaswol. Toch zal het niet direct met deze twee gangbare isolatiematerialen concurreren, maar meer
met andere biologisch afbreekbare isolatiematerialen. Er zal waarschijnlijk dan ook meer ruimte
voor een hogere prijs zijn in deze biologisch afbreekbare /duurzame isolatieklasse.

BREEAM & beleid
Het BREEAM-certificaat zou een belangrijke factor kunnen zijn voor het vermarkten van het lisdodde
isolatiemateriaal. De invloed van het gebruik van chitosan op de waardering van lisdodde
isolatiemateriaal bij het BREEAM-certificering kan alleen worden meegenomen wanneer een Life
Cycle Assessment (LCA) uitgevoerd wordt van het productieproces en de verwerking van chitosan in
het lisdodde isolatiemateriaal. Op dit moment zijn namelijk de processtappen die nodig zijn om
chitosan te produceren nog niet duurzaam te noemen en de vraag is of dit de benodigde LCA van het
isolatieproduct te sterk negatief beïnvloedt en zo het isolatiemateriaal minder aantrekkelijk voor
gebruik in BREEAM gecertificeerde gebouwen maakt. Toekomstig beleid zou wellicht strengere
regels aan nieuwbouw en verbouwingen kunnen gaan stellen, ook met betrekking tot certificatie.
Het is dus belangrijk dat het lisdodde product binnen deze duurzame certificering kan blijven vallen,
ook wanneer er chitosan in verwerkt is.

Conclusie
De verschillende niet-covalente bindingen en de mogelijkheid tot het maken van crosslinks maakt
chitosan wat betreft bindingseigenschappen een geschikt bindmiddel voor lisdodde
isolatiemateriaal. De kwaliteit van chitosan met betrekking tot ketenlengte, deacetylering en daarbij
ook de mate van crosslinking beïnvloeden de bindingseigenschappen, de isolatie eigenschappen, de
duurzaamheid en de prijs. Het ontbreekt momenteel aan (praktisch) onderzoek om een geschikte
kwaliteit, zuiverheid en benodigde hoeveelheid chitosan voor gebruik in lisdodde isolatiemateriaal te
kunnen aanbevelen. Wel hoeft de benodigde kwaliteit en zuiverheid van chitosan voor de toepassing
in lisdodde isolatiemateriaal naar verwachting niet heel hoog te zijn. Dit maakt het wellicht mogelijk
een goedkopere en ook duurzamere vorm van chitosan te kunnen gebruiken. De meest geschikte
bron hiervoor zijn garnalendoppen, door de grote regionale beschikbaarheid en eventuele
praktische voordelen bij afname van een chitosan productielocatie in Noord-Nederland die mogelijk
in de nabije toekomst gerealiseerd wordt als onderdeel van het project “Valorisatie van chitine.”
Deze regionale afname van chitosan maakt het product duurzamer, maar het is niet mogelijk om een
volledige uitspraak over duurzaamheid van het gebruik van chitosan in lisdodde isolatiemateriaal te
doen zonder uitvoering van een LCA. Hoewel de kwaliteit en dus de prijs van chitosan naar
verwachting relatief laag kan zijn voor gebruik in isolatiemateriaal is het nog steeds een duur
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bindmiddel vergeleken met andere bindmiddelen. Ten slotte bieden duurzaamheidscertificaten een
mogelijk prijsvoordeel en betere ligging van het product in de markt.

51

Hoofdstuk 7 – Aanbevelingen
Op dit moment is ons advies negatief tegenover het gebruik van chitosan als bindmiddel in lisdodde
isolatiemateriaal. Wij kunnen namelijk onvoldoende onderbouwde uitspraken doen over de
geschiktheid van chitosan als bindmiddel in lisdodde isolatiemateriaal vanwege een tekort aan (1)
kennis over praktische haalbaarheid, (2) duurzaamheid en (3) economische haalbaarheid.
In de nabije toekomst zal meer praktische kennis beschikbaar komen en daarnaast kan de productie
van chitosan een stuk duurzamer, regionaal en goedkoper worden. Deze informatie biedt een beter
perspectief voor het gebruik van chitosan. Om het gebruik van chitosan in de nabije toekomst te
heroverwegen zouden de volgende aanbevelingen van belang kunnen zijn voor een volledig beeld.
➢ Meer systematisch praktisch onderzoek is nodig naar lisdodde isolatiemateriaal met
chitosan als bindmiddel. Hierbij moet kritisch worden gekeken naar de benodigde
hoeveelheid, kwaliteit en eventuele crosslinking van de chitosan. Daarnaast moet
geëxperimenteerd worden met de grootte van lisdoddefragmenten, en de compressie en
droging tijdens het productieproces. Deze stappen kunnen allen de duurzaamheid, de
kosten en uiteindelijke (isolerende) eigenschappen in het isolatiemateriaal sterk
beïnvloeden.
➢ Aansluiting zoeken met het project “Valorisatie van chitine” wordt aanbevolen. Dit is van
belang voor nauwe betrokkenheid bij het opzetten van een duurzame chitosan
productielocatie en voor eventuele chitosan afname in de toekomst. Verder kan
samengewerkt worden om te onderzoeken of lisdodde en chitosan tot het gewenste
isolatiemateriaal kan leiden.
➢ Om een volledig beeld te krijgen van de milieu-impact van het lisdodde isolatiemateriaal
gebonden met lokaal uit garnalendoppen gewonnen chitosan zal een Life Cycle Assessment
(LCA) moeten worden gedaan.
Indien het advies voor gebruik van chitosan negatief blijft kunnen de volgende stappen overwogen
worden:
➢ De overstap of combinatie met andere duurzame en goedkopere bindmiddelen, zoals
gemodificeerd zetmeel.
➢ Heroverwegen of het vervaardigen van lisdodde tot isolatiemateriaal de meest geschikte
toepassing van lisdodde is. Dit gezien de isolatiewaarde en concurrerende positie op de
markt met andere duurzame isolatiematerialen.
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Appendix A – Samenvatting contact Werner Theuerkorn
Functie: Contactpersoon Typha Technik
Email: w.theuerkorn@gmail.com
Tel: +49 (0) 8561-6696
Gecontacteerd op 1-3-1019
Er is telefonisch contact opgenomen met Werner Theuerkorn, hij is de sleutelfiguur achter het
bedrijf Typha Technik. Typha Technik heeft isolatiemateriaal ontwikkeld dat uit lisdodde en een
magnesiet-gebaseerd bindmiddel bestaat. Tijdens het telefonisch contact is de volgende informatie
verstrekt:
•
In de toekomst hoopt Typha Technik hun isolatiemateriaal voor ongeveer €200 per kubieke
meter aan te kunnen bieden. In hun woorden kan deze prijs concurreren met glaswol en
steenwol.
•
Het isolatiemateriaal wordt samengeperst met een druk van 1 bar (100 kPa).
•
Het isolatiemateriaal bestaat voor 50% uit lisdodde en 50% uit magnesiet bindmiddel.
•
Het bindmiddel wordt vervaardigd door MgO, MgSO4 en water onder luchtdruk te mixen
met de Typha. Dit wordt ook wel sorel binding of sorel cement genoemd.
•
Het bindmiddel is inert en daarmee zou het isolatiemateriaal volledig composteerbaar
moeten zijn.

Appendix B – Protocol crosslink
Opgesteld crosslink protocol 7-2-2019
Benodigdheden per 1/4e m2
- 10 g chitosan
- 5 mL (6,3 g) glycerol (dit wordt ook wel glycerine genoemd)
- 0,48 g citroenzuur (5 mmol/L eindconcentratie)
- 12,5 mL 80% azijnzuur (2% eindconcentratie)
- 482,5 mL water (het liefst gedeïoniseerd)
Stappenplan
1. Los chitosan op in citroenzuur, azijnzuur en water en sonificeer tot de brokjes weg zijn, vervolgens
verwarmen en roeren (tot 70 °C, en stevig roeren) tot het volledig opgelost is.
2. Voeg de glycerol toe en meng dit goed (10 minuten roeren).
3. Gebruik het als bindmiddel zoals je gewend bent.
4. Overnacht laten drogen op 110 °C.
5. Resultaten doorgeven: lost de chitosan goed op, is het isolatiemateriaal sterker, droogt de plaat
goed, etc.
Dit protocol is opgesteld aan de hand van twee artikelen: Cui, Beach, & Anastas, 2011 en Patel et al.,
2013.

Resultaten crosslink protocol 25-2-2019
Chitosan loste goed op in een lage concentratie citroenzuur en azijnzuur, in tegenstelling tot eerdere
slechte oplosbaarheid bij hoge concentraties azijnzuur. De oplossing werd mooi egaal, maar de
viscositeit was lager dan eerder gemaakte oplossingen met hoge concentraties azijnzuur. Dit had bij
applicatie tot nadelig gevolg dat de oplossing snel wegliep uit de lisdodde structuur. Het
overgebleven bindmiddel vormde een stevige film, maar door de geringe resterende hoeveelheid
bleef de gevormde isolatieplaat niet intact.

Aanpassingen crosslink protocol 25-2-2019
1. De hoeveelheid chitosan zou verhoogd kunnen worden naar 30 g per 500 mL oplossing, waardoor
de viscositeit van de oplossing zal toenemen.
2. Het gevormde bindmiddel kan worden gekoeld alvorens aangebracht te worden op het lisdodde
materiaal. Vanwege de shear thinning eigenschappen van de oplossing zal dit een positieve invloed
hebben op de viscositeit.
3. De gevormde isolatieplaat kan worden aangedrukt voor de verwarmingsstap, zodat poriën
krimpen en het bindmiddel beter vastgehouden wordt.
4. Hennepvezel zou kunnen worden toegevoegd aan de chitosanoplossing om de viscositeit te
verhogen.
Bronnen:
Cui, Z., Beach, E. S. & Anastas, P. T. (2011). Modification of chitosan films with environmentally
benign reagents for increased water resistance. Green Chemistry Letters and Reviews, 4, 35–40.
https://doi.org/10.1080/17518253.2010.500621
Patel, A. K., Michaud, P., Petit, E., de Baynast, H., Grédiac, M. & Mathias, J.-D. (2013). Development
of a chitosan-based adhesive. Application to wood bonding. Journal of Applied Polymer
Science, 127, 5014–5021. https://doi.org/10.1002/app.38097

Appendix C – Samenvatting contact Jan H. van Ee
Functie: Projectleider “Valorisatie van chitine”
Email: jhvanee@hetnet.nl
Tel: +31 6 34367463
Interview op 21-02-2019 & 27-02-2019
Jan van Ee is projectleider van het project “Valorisatie van chitine.” Betrokken partijen bij het project
zijn onder andere: Telson (vermarkter van garnalen en samenwerkingspartner garnalen pel bedrijf
Kant), Syncom (farmachemie/biotechnologie), Dynaplak (biopolymeren, lijmen, coatings), BIONDD
(Biotechnologie), de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Het project
wordt gefinancierd door de deelnemende partijen en gesubsidieerd door de provincie Groningen.
Binnen het project wordt er uit logistieke overwegingen geprobeerd om de samenwerking vooral in
het Noorden van Nederland te laten plaatsvinden.
Telson/Kant verwerkt momenteel ongeveer 50 ton garnalen per week, waarvan ongeveer een derde
bestaat uit een reststroom biopolymeren, chitine. De huidige reststroom van garnalendoppen in
Groningen wordt gebruikt als laagwaardige reststroom voor het maken van garnalenkroketten en als
verrijking voor landbouwgrond.
Om in de toekomst een hoogwaardige afzet te realiseren is men binnen het project aan het
onderzoeken of chitine uit de reststroom geïsoleerd kan worden en omgezet in chitosan. De eerste
fase is inmiddels afgerond en het project zit momenteel in een gevorderde fase, waarbij men hoopt
dit jaar (2019) een pilot fabriek te kunnen opzetten. Bij de bouw van deze fabriek zal rekening
worden gehouden met isolatie en deacetylering van chitine op een chemische, enzymatische en
microbiële manier. De insteek zal zijn om chitine en chitosan zo duurzaam mogelijk en daarnaast
hopelijk ook zo goedkoop mogelijk te produceren. Indien deze pilot fase succesvol is en er aan
verdere (financiële) randvoorwaarden wordt voldaan, kan er binnen nu en 5 jaar een fabriek staan
welke op industriële schaal chitine isoleert en chitosan produceert. De fabriek zal wellicht in staat
kunnen zijn om chitosan te produceren welke afgestemd is op de toepassing. In het geval van het
gebruik als bindmiddel in isolatiemateriaal zal dan een lagere kwaliteit chitosan geproduceerd
kunnen worden voor een daarbij behorende lagere prijs.

Chitine, chitosan & bindingseigenschappen:
Bindende werking chitosan: Hangt af van samenstelling lisdodde, carboxyl en hydroxyl groepen, hij
verwacht niet dat molecuulgewicht verkleind moet worden. Chitosan is eigenlijk al een soort van
gemodificeerd zetmeel, aangezien deze al positief geladen is/ door de waterstofbruggen. Verder is
chitosan goed biologisch afbreekbaar. Voordeel van zetmeel en zetmeel derivaten is naast de
biologische afbreekbaarheid dat het goedkoop en ruim voorhanden is. De modificatie stap maakt
het ‘’goedkope’’ zetmeel wel duurder. Een samenvoeging van chitosan en een zetmeel derivaat is
zeker realistisch, bijvoorbeeld zetmeel als binder en chitosan voor antimicrobiële werking.
Redenatie achter gebruik enzymatische omzettingsstappen:
De afbraak van chitine en chitosan in het milieu wordt al gedaan. Op basis van dit gedachtegoed zijn
tests uitgevoerd en hieruit is gebleken dat het kan met enzymen door bacteriën/microben
geproduceerd in neutraal milieu en licht aangepast milieu (lichtbasisch of lichtzuur). Dus moet dit in
principe ook mogelijk zijn. Er zal waarschijnlijk een beetje zuur moeten worden gebruikt. Er zijn
verder ook micro-organismen bekend die kunnen deacetyleren. Kostenplaatje van enzymen is
belangrijk.

Duurzaamheid van chitosan:
Chitosan is erg duurzaam. Dit door de goede afbreekbaarheid en omdat er erg veel van in de wereld
voorradig is. De processtappen moeten op een slimme manier worden uitgevoerd (Circulariteit en
gebruik biologische stoffen/reacties), alleen dan is het te verdedigen.
Jan van Ee heeft ten slotte aangegeven graag in contact te komen met het Better Wetter collectief
en wellicht open te staan voor een eventuele samenwerking.
Artikelen die informatie geven over het Project “Valorisatie van chitine”:
https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/kenniscentrum-biobasedeconomy/lectoraten/lectoraten/biobased-society/chitine-garnalendoppen (Indien link niet werk
zoek op google: Valorisatie chitine hanze, 1ste link)
https://www.solidsprocessing.nl/artikel/2018/SP2018-2p24.pdf

Appendix D – Overzicht duurzaamheid
Tabel 12. Overzicht van de aspecten die de duurzaamheid van het gebruik van chitosan als bindmiddel in lisdodde
isolatiemateriaal beïnvloeden.

Proces
Bronnen
schaaldieren (garnalen)

Duurzaamheid

Toelichting

+

Bestaande, grote, regionale reststroom
Grote bron, misschien reststroom, minder
regionaal, concurrentie met hoogwaardige voedsel
toepassing
Geen grote bron, geen bestaande grootschalige
industrie

schimmels (o.a.
champignons)

+/-

insecten

+/-

chemisch

-

Extractie

enzymatisch

+/-

explosive puffing

+/-

Basische/zure afvalstroom, hoge temperatuur,
hergebruik van NaOH van deactylatie stap
Gedeeltelijk biologisch, landgebruik voor
enzymproductie, gedeeltelijk chemisch, lage
temperatuur, eiwit als bijproduct
Hoge temperatuur, reactietijd korter dus energie
besparing, chemische of eventueel enzymatische
voorzetting
Volledig biologisch, lage temperatuur, productie
van microben

microbieel

+

glycerol, water en
citroenzuur

+

Hoge temperatuur van glycerol, hergebruik
glycerol, "groene" chemicaliën

(natural) deep eutectic
solvents

+

Gebruik van microgolven, "groene" chemicaliën,
geen hoge temperatuur

-

Grote basische afvalstroom, eventueel hergebruik
in deproteïnisatie, hoge temperatuur
Biologisch, enzymproductie, enzymopzuivering,
chemische/enzymatische voorbehandeling, lage
temperaturen

Deacetylering
chemisch
enzymatisch

+/-

Productiestappen
oplossen

+

Organische zwakke zuren, lichtzure afvalstroom

aandrukken\compressie

+/-

Wordt stevig geperst in literatuur, waarschijnlijk
ook nodig voor het uiteindelijke materiaal

drogen

+/-

Lange tijd lichte verhitting, verdamping van relatief
onschadelijk water en azijn- en/of citroenzuur

Appendix E – Overzicht economische haalbaarheid
Tabel 13. Overzicht van de aspecten die de economische haalbaarheid van het gebruik van chitosan als bindmiddel in
lisdodde isolatiemateriaal beïnvloeden.

Proces

Economische
haalbaarheid

schaaldieren (garnalen)

+

Toelichting

Bronnen

schimmels
(o.a. champignons)

+/-

Grote, lokale bron, "Valorisatie van chitine"
project in gang gezet
Grote potentiële reststroom champignons, minder
regionaal, commercieel (schimmels) gericht op
hoogwaardig chitosan

insecten

-

Momenteel kleine bron, lange termijn wellicht wel
interessant

chemisch

+

Industrieel toepasbaar en bewezen, goedkoopste
optie

Extractie

enzymatisch
"groene" chemische
extractiemethoden

+/-

Hoge kosten voor gebruik enzymen, eiwit als
bijproduct verkoopbaar, al op grotere schaal
getest, minder effectief dan chemisch

-

Niet op grote schaal getest en daardoor niet direct
toepasbaar op korte termijn

chemisch

+

Goedkope en snelle manier, grote basische
afvalstroom welke kosten met zich meebrengt

enzymatisch

-

Extra kosten door enzymproductie, opzuiveren en
voorbehandeling/enzymaankoop, nog niet op
grote schaal getest

Productiestappen
oplossen
aandrukken/compressie

+
+

Goedkope en eenvoudige stap
Techniek beschikbaar en niet duur

Deacetylering

drogen

+/-

Lange droogtijd kan productiesnelheid afremmen
en energiekosten met zich meebrengen

+

BREEAM-certificatie maakt een grotere vraagprijs
mogelijk, ook BREEAM-NL Sloop en Demontage is
toepasbaar

Beleid
BREEAM-certificatie

