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Anke Sørensen, vice-president new busi-
ness bij het plantenbiotechnologiebedrijf 
en Drive4EU-projectpartner KeyGene, in 
een van de kassen van het Wageningse 
bedrijf met de voorlopers van een nieuwe 
paardenbloemenras dat wel 750 kilo rubber 
per hectare kan opleveren: “Het is belang-
rijk dat er iemand snel de handschoen 
oppakt om de grootschalige extractie van 
het rubber uit de paardenbloem te realise-
ren. Er gebeurt nu buiten het project om te 
weinig omdat er nog geen draaiende keten 
is; er is geen economische activiteit.”

PAARDENBLOEMENRUBBER  
HEEFT DOORPAKKEN NODIG
Nog geen zicht op grootschalige productie paardenbloemenrubber in Nederland
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TEKST RICHARD BEZEMER

De afsluitende stakeholder-workshop van het 
Drive4EU project, op 19 oktober 2018 in 

Wageningen, gaf louter tevreden gezichten te zien. In 
vierenhalf jaar tijd is binnen dit demonstratieproject 
aangetoond dat productie van rubber uit de Russische 
paardenbloem zeker technisch gezien een haalbare 
kaart is. Door veredeling en teeltoptimalisering zijn de 
opbrengsten gestegen van honderdvijftig kilo per hec-
tare met de wilde plant naar inmiddels driehonderd 
kilo per hectare. De verwachting is dat de opbrengst 
binnen vier tot vijf jaar rond de zevenhonderdvijftig 
kilogram per hectare kan liggen. Verder is er een 
‘patent pending’ gestandaardiseerd extractieproces 
ontwikkeld dat rubber oplevert met zuiverheden van 
rond de 88 procent, dat qua lengte van de cis-poly-iso-
preenketens niet onderdoet voor het rubber dat wordt 
gewonnen uit de rubberboom.
Ook de verwerking van het paardenbloemenrubber 
door projectpartners als onder meer bandenfabrikant 
Apollo Tyres en custom compounder QEW Engineered 
Rubber leidde tot bevredigende resultaten, met als 
tastbaar visitekaartje de Fortezza Flower Power. Dit is 
de eerste fietsband ter wereld waarin rubber van de 
Russische paardenbloem is verwerkt. Het paarden-
bloemenrubber zit in het felgroene deel aan de zijkan-
ten van het door Apollo Tyres ontwikkelde prototype. 
De betere grip van deze band en van de autobanden 
die gemaakt zijn met paardenbloemrubber kan moge-
lijk worden gerelateerd aan een hogere concentratie 

Binnen het in oktober 2018 afgesloten 
Drive4EU demonstratieproject zijn goede 
resultaten behaald in de optimalisering 
van de verschillende onderdelen binnen 
de productieketen van rubber uit de 
zogenoemde Russische paardenbloem. 
Vanaf veredeling en agronomie tot aan 
extractie en verwerking zijn – vooralsnog 
vooral op pilotschaal – flinke stappen 
gezet. De weg naar grootschalige pro-
ductie is echter nog geen gelopen race, 
met name op het gebied van extractie en 
zuivering.
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van natuurlijke harsen in deze alternatieve bron van 
natuurrubber.

Nu doorpakken 
Realisatie van eventuele plannen om deze fietsband, 
autobanden en natuurlijk ook andere producten in 
bulk te gaan produceren, hangt af van de grootschalige 
beschikbaarheid van het paardenbloemenrubber. Dit 
moet heel wat meer zijn dan de tientallen kilo’s die uit 
het project zijn voortgekomen. En dan ook nog het 
liefst tegen een prijs die in de range ligt van het 
natuurrubber dat nu nog exclusief wordt betrokken uit 
de hevea-plantages in vooral Zuidoost-Azië.
Hiervoor is het noodzakelijk dat de productieketen 
wordt opgeschaald en daar wringt hem momenteel de 
schoen. Want waar er nu al wel perspectief is op een 
voldoende aanbod van paardenbloemenwortels met 
hoge gehaltes aan rubber, is het nog niet duidelijk wie 
de handschoen oppakt voor de vervolgstap: het neer-
zetten van een fabriek voor de extractie van het rubber 
uit de wortels en de zuivering ervan. Volgens Anke 
Sørensen, de vice-president new business bij het plan-
tenonderzoekbedrijf en Drive4EU-projectpartner 
KeyGene, is het belangrijk dat hier zo snel mogelijk 
zicht op komt. “Er gebeurt nu buiten het project om te 
weinig omdat er nog geen functionerende keten is, er 
is geen economische activiteit. Er zal op een gegeven 
moment een x-aantal tonnen paardenbloemenrubber 
moeten worden verkocht zodat een deel van de inves-
teringen kan worden terugverdiend. Wij hebben dan 
ook tijdens het project gezorgd voor aanvullende fun-
ding voor het veredelingsonderzoek. En we hebben het 
op ons genomen de teelt in stand te houden. Zo heb-
ben we voor dit jaar nog voor zo’n vijf hectare aan teelt 
gecontracteerd maar wil je de stap zetten om te bewij-
zen dat het echt op grote schaal werkt, dan moet je 
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naar minstens honderd hectare. Dit kan dan vijftig tot 
vijfenzeventig ton aan paardenbloemenrubber opbren-
gen. Dan zal er ook moeten worden geïnvesteerd in 
meer grootschalige extractie.”

Nieuw ras
Die kosten zitten uiteraard in al het operationele werk 
om vanuit het zaad de paardenbloemen op te kweken, 
de wortels te oogsten en vervolgens daaruit de rubber 
te extraheren en te zuiveren. Maar voor de komende 
jaren komen daar nog eens extra investeringen bij voor 
het verder vergroten van de opbrengst om van de drie-
honderd kilo per hectare nu naar tenminste zevenhon-

derdvijftig kilo te komen.  Die verbetering zit vooral in 
een betere paardenbloem met een grotere wortelmas-
sa en een hoger rubbergehalte.
KeyGene is al ruim voor de start van het Drive4EU-
project, parallel aan het eerdere EU-project over de 
Russische paardenbloem EU-PEARLS, begonnen met 
het veredelen van de Russische paardenbloem – die 
officieel Taraxacum kok-saghyz (TKS) heet – op eigen-
schappen als homogeniteit, grotere groeikracht en 
vooral rubbergehalte. In combinatie met het optimali-
seren van de teeltomstandigheden heeft dat geleid tot 
een bijna verdubbeling van de wortelmassa tot een 
kleine vijftig gram en een verhoging van het rubberge-
halte van één tot zes procent naar acht tot tien pro-
cent. Sørensen: “De oogst van 2018 van een proefveld 
van enkele hectares leverde met deze veredelde TKS 
een opbrengst van ongeveer tweehonderdvijftig kilo 
per hectare. Het maximale dat we uit dit ras kunnen 
halen, schat ik op zo’n vijfhonderd kilo per hectare. 
Omdat we hadden zien aankomen dat je op een zeker 
moment niet verder komt in de teelt met TKS, zijn we 
in 2010 een tweede onderzoekslijn gestart waarbij we 
de TKS-planten hebben gekruist met de gewone paar-
denbloem, de Taraxum officinale (TO). Die is groter en 
groei krachtiger maar maakt geen rubber. Door 
gebruik te maken van moleculaire merker-technolo-
gieën kunnen we na het kruisen van beide planten-
soorten de varianten selecteren die het beste groeien 
en ook nog eens het meeste rubber in de wortels heb-
ben. In dit geval hebben we zeven stukjes in het DNA 
geïdentificeerd die gekoppeld zijn aan de productie van 
rubber. Door te screenen op het profiel van die zeven 
moleculaire markers heb je een heel efficiënte selec-
tiezeef: met grote, sterke planten met zes of zeven van 

‘Na iedere kruising  
ga je zaaien en uitplanten 

en duurt het weer een 
jaar voordat je nieuwe 

planten hebt’.

Fazilet Cinaralp van European Tyre & Rubber Manufacturers’ 
Association: “Het is gelukt  natuurrubber op de Critical Raw 
Materials List te krijgen.”
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die stukjes DNA ga je door. Alles wat 
eronder zit kan je met een gerust hart 
aan de kant schuiven.” 

Jaren bezig 
Ondanks de efficiënte selectie-
techniek ben je nog steeds jaren 
bezig om tot planten te komen 
met meer opbrengst. Sørensen: 
“Na iedere kruising ga je zaaien 
en uitplanten en duurt het weer 
een jaar voordat je nieuwe plan-
ten hebt. In de goed gegroeide 
planten ga je dan weer het DNA 
analyseren en selecteer je door. 
We zijn inmiddels zo ver dat we 
met de oogst van het hybride type 
(dus de combinatie van de gewone 
en de Russische paardenbloem) 
boven de driehonderd kilo per hectare 
uitkomen. Als ik kijk naar wat er nog in 
potentie in zit, dan verwacht ik dat we binnen vier, vijf 
jaar een opbrengst kunnen bereiken van zevenhon-
derdvijftig kilogram per hectare. Dat heb je echt wel 
nodig om tot een vitale keten te komen.”

Wie pakt het op?
Waar de kosten voor het veredelingsonderzoek door 
KeyGene kunnen worden opgebracht (een van hun 
verdienmodellen is de ontwikkeling van nieuwe 
gewasrassen, die vervolgens in licentie door derden 
kunnen worden geteeld), is het bekostigen van het 
telen van de paardenbloemen op steeds grotere per-
celen een ander verhaal. Daarvoor moet je het rubber 
kunnen verkopen en daarvoor heb je dus ook extrac-
tiefaciliteiten nodig die de omvang van de huidige 
pilotinstallatie overstijgen.
De grote vraag, die ook rond zoemde in de wandelgan-
gen van de stakeholder-meeting, is wie nu zijn nek 
gaat uitsteken om die grootschalige extractie voor 
elkaar te krijgen. Ideeën zijn er genoeg. Zo ziet 
Sørensen perspectief in een hybride verdienmodel. 
“Het plantje leent zich uitstekend om lokaal verbouwd 
te worden. Als je even de grootafnemers van de ban-
denindustrie buiten beschouwing laat, dan zijn er tal 
van lokale bedrijven die op kleine schaal natuurrubber 
gebruiken. Dat kan dan eenvoudig door een boerenco-
operatie in de buurt worden geleverd zonder noe-
menswaardige transportkosten met een schaalbaar 
extractiesysteem. Voor de bandenindustrie heb je veel 
grotere arealen nodig. Dat zal in Nederland niet snel 
van de grond komen maar eerder in landen als 
Kazachstan en de Oekraïne.” 

Voorbehoud tot zuiverheid
Directeur Peter Stello van QEW Engineered Rubber, 
liet tijdens die meeting ook al iets soortgelijks door-
schemeren: desnoods zou het bedrijf zelf wel voor de 
benodigde voorzieningen zorgen om aan het paarden-
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bloemenrubber te komen. Die gedachte 
zal ook worden gevoed door de pro-

jectresultaten die minder gunstig 
uitvallen voor compounders die 
hoogwaardige producten maken 
dan voor de bandenproducenten. 
In een eerder gepubliceerd arti-
kel in K&R (mei 2017, red.) gaf 
Stello al een voorbehoud met 
betrekking tot de zuiverheid van 
het natuurrubber, waaraan voor 
sommige van de producten van 
QEW extreem hoge eisen worden 
gesteld. “Met de zuiverheid van 
88 procent die met de extractie-
technologie die binnen Drive4EU is 

ontwikkeld op industriële schaal 
wordt behaald, is het de vraag of we 

voor al onze producten de paarden-
bloemenrubber kunnen gebruiken. Als 

het niet zuiver genoeg is, dan bereik je de 
gewenste dispersie niet en dat gaat ten koste van de 
kwaliteit”, zei hij toen.

Rubber en inuline
Over deze zuiverheden van 88 procent praten we nog 
steeds. Dit percentage wordt behaald in een ‘patent 
pending’ proces dat is ontwikkeld door Wageningen 
University & Research en de Duitse bedrijven GEA en 
Netzsch-Feinmahltechnik. In dit proces gaat het niet 
alleen om de extractie van de rubber, maar ook van de 
fructosepolymeer inuline die met een drogestofgehal-
te van dertig tot veertig procent de meest voorkomen-
de verbinding in de paardenbloemenwortel is. Inuline 

is economisch gezien interessant omdat het als 
grondstof kan worden gebruikt in de furaanchemie, 
van waaruit onder meer PEF-flessen kunnen worden 
gemaakt, de milieuvriendelijke vervangers van de 
PET-flessen.

Drie stappen
Het overall proces bestaat ruwweg uit drie stappen. 
Na het schoonmaken van de wortels begint dat met 
een decanteerproces om het water en de rubber- en 
suikerhoudende delen van elkaar te scheiden. De 

‘Er gebeurt nu buiten het 
project om te weinig omdat 
er nog geen functionerende 

keten is, er is geen 
economische activiteit’
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extractie en opzuivering van inuline is geoptimaliseerd 
met procestechnieken zoals verwarmen onder stoom 
en centrifugeren. De extractie van het rubber gebeurt 
door met hoge snelheid te malen, waarbij optimale 
opbrengsten zijn verkregen door variatie van extractie-
tijden en verschillende procescondities.
Omdat dit proces zowel rubber als inuline oplevert, zal 
het opzetten van grootschalige productie vooral inte-
ressant zijn voor partijen die beide producten te gelde 
kunnen maken c.q. er een bestemming voor hebben. 
Dat is voor veel bedrijven in de rubberindustrie geen 
logische stap: die zijn in eerste instantie geïnteres-
seerd in het rubber en ‘moeten dan nog iets met die 
inuline’. Andersom zal een bedrijf in de agrobio-busi-
ness (een veelvuldige geopperde kandidaat tijdens de 
meeting) de inuline wel zien zitten. Dit is wel met enig 
voorbehoud want er zijn ook andere biobronnen, die 

wel minder geschikt zijn, voor deze bouwsteen binnen 
de furaanchemie.
Vanuit dat perspectief zou je dus ook kunnen onder-
zoeken of het technisch en economisch haalbaar is 
een proces te draaien dat zich exclusief richt op de 
winning van rubber. Voor bedrijven als QEW zou dat 
een uitkomst kunnen zijn, temeer omdat er door te 
optimaliseren voor alleen rubber hogere zuiverheids-
percentages uit het proces zouden kunnen rollen. 
Bedrijfseconomisch is daar dan ook wel een mouw aan 
te passen: de afvalstroom met inuline levert nog wel 
iets op. Dit proces is eenvoudiger dus goedkoper en – 
last but not least – de geproduceerde rubber is waar-
devoller en heeft meer toegevoegde waarde in eind-
producten waaraan extreem hoge eisen worden 
gesteld.

Voor de komende jaren komen er extra investeringen voor het vergroten van de opbrengst van de driehonderd kilo per hectare nu naar  
zevenhonderdvijftig. De verbetering zit vooral in een grotere wortelmassa en een hoger rubbergehalte. (foto: Ruud Ploeg)
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