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MATERIALEN 

Olaf Vermeulen met de aangeleverde grondstof: “Het grapje over koffiedik in de kunststof is uiteindelijk een beetje uit de hand gelopen 
want koffiedik bleek namelijk heel erg goed te werken. De treksterkte van het materiaal nam toe met vijftig procent.”

De start-up OVDesigns heeft een biobased en biocomposteerbare kunststof ontwik-
keld die voor dertig procent bestaat uit koffiedik. Op het Zwolse GreenPAC iLab zijn 
recentelijk de machines geïnstalleerd en de eerste variant is inmiddels commercieel 
verkrijgbaar. “Voorlopig werk ik voor deze variant met de werknaam Espresso”, zegt 
Olaf Vermeulen van OVDesigns.  

Start-up ontwikkelt kunststof 
met dertig procent koffiedik 
Voorlopige namen Espresso Polymer, Cappucino Polymer, Americano Polymer

‘We krijgen feedback 
uit de markt dat 
biobased materiaal 
vaak niet eens de 
kwaliteit van een 
eierdoos heeft’
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MATERIALEN 

ESPRESSO, CAPPUCINO EN 
AMERICANO
Op basis van een grapje in de Zwolse koffiebar ging Olaf 
Vermeulen koffiedik toevoegen aan biobased polymeren en 
ontwikkelde drie verschillende versies kunststof, namelijk: 
Espresso polymer: biobased voor de lange termijn niet 
natuurlijk afbreekbaar
Cappucino polymer: biobased, in anderhalf jaar natuurlijk 
afbreekbaar
Americano polymer: biobased, in zes weken natuurlijk 
afbreekbaar 

Olaf Vermeulen startte als student industrieel pro-
ductontwerp (IPO) aan Hogeschool Windesheim 

zijn bedrijf OVDesigns. “Ik kreeg vanuit die activiteit 
een vraag over een duurzame biobased kunststofeen-
tje waar de consument ook voor zou willen betalen. De 
consument wil wel biobased materiaal, maar wil er 
tegelijkertijd niet extra voor betalen. Dus de vraag is: 
hoe krijgen we het voor elkaar dat de consument het 
materiaal dermate interessant vindt dat hij wél meer 
betaalt? Op een zeker moment zijn we bij het bedrijf 
Tecnaro terecht gekomen. Dit bedrijf heeft een kunststof 
ontwikkeld op basis van houtvezels. Erg interessant, vond 
ik, maar alles is tegenwoordig van hout. Het zal niet bij-
zonder genoeg zijn, dachten wij. Bij wijze van grap zei toen 
iemand in de koffiebar waar ik vaak kom ‘dan gooi je ons 
koffieafval er toch in?’ 

Koffiedik 
Zo gezegd zo gedaan? “Eigenlijk wel, wat begon als een 
grap bleek eigenlijk heel erg goed te werken. Onze treks-
terktes gingen met vijftig procent omhoog ten opzichte 
van virgin-PLA. Rek en breuk gaan iets omlaag, maar 
zolang de treksterkte maar genoeg omhoog gaat, maakt 
dat in de meeste gevallen niet zoveel uit. Natuurlijk zijn er 
producten waarin het niet kan en dan moet je het niet 
gebruiken. Maar bij veel producten kan het wel.” De kof-
fiedikleverancier levert schone en droge koffiedik aan. 
“Daarom verwerken wij geen afval, maar krijgen wij een 
grondstof geleverd. Dat scheelt een hoop gedoe qua wet-
geving. Je kan het zo gebruiken, we hebben geen afval-
licenties nodig. In de extruder mengen we het met PLA 
met een speciaal ontwikkeld geheim ingrediënt tot een 
kunststofcompound. We gebruiken hiervoor een speciale 
methodiek om te zorgen dat de koffie beter met de kunst-
stof bindt om de hoge treksterktes te behalen. We hebben 
er een speciale compounder voor ontwikkeld..”

Dertig procent 
De afvalstroom van koffie combineert Vermeulen in een 
blend met biobased kunststof in de verhouding dertig pro-
cent koffiedik en zeventig procent biobased materiaal. 
Hieruit maakt hij drie verschillende varianten: 
1.  De variant voor lange termijn doeleinden. Deze breekt 

niet onder natuurlijke omstandigheden af, , maar is 
wel volledig biobased op basis van PLA. 

2.  Deze variant breekt onder natuurlijke omstandigheden 
af, binnen anderhalf jaar, en is ook biobased . 

3.  De derde variant is uiteraard ook biobased en breekt 
zelfs binnen zes weken onder natuurlijke omstandig-
heden af .. 

Vermeulen: “Voor de verschillende toepassingen hebben 
we passende grondstoffen ontwikkeld. De verpakkingsin-
dustrie kan vaak goed overweg met het zes weken materi-
aal. want zo lang men het binnenshuis gebruikt, gaat het 
lang mee. Zodra het buiten in de natuur terecht komt en 
in contact komt met lucht en water, zal het snel afbreken. 
Wanneer de verpakking bij consumenten thuis is, kan die 
het gewoon op de composthoop gooien of in de gft-contai-
ner. Het materiaal zal gewoon tot biomassa afbreken bin-

nen zes weken. En wanneer het bij een biovergister 
belandt, gaat het nog veel sneller.” 

Spuitgietbaar
Het langetermijnmateriaal met PLA heeft nog enkele toe-
voegingen zodat het materiaal goed spuitgietbaar wordt. 
PLA is dat van nature niet , zeggen spuitgieters tegen 
Vermeulen. “Wij maken het dus goed spuitgietbaar en 
tegelijkertijd honderd procent biobased. Wat het geheime 
ingrediënt is voor de andere twee toepassingen wil 
Vermeulen op dit moment niet kwijt. “Dat is het geheim 
van de smit.” De langetermijnvariant is inmiddels com-
mercieel op de markt, de andere twee varianten worden 
nog getest bij een aantal producenten. De machines zijn 
inmiddels gearriveerd. “Om de granulaten te maken, bou-
wen we een speciale lijn. Verder kijken we nog of we het 
spuitgieten ook zelf gaan doen.” 

Nog geen voedsel verpakkingen 
OVDesigns levert nu nog geen voedselverpakkingen. “Dat 
zou ik in de toekomst wel willen, maar op dit moment is 
de vraag naar voedselgoedgekeurde kunststoffen voor ons 
te klein om de fabriek er voor aan te passen . Dat hoeft 
ook niet want onze compound heeft al veel toepassings-
mogelijkheden. Het kan verpakkingsmateriaal zijn voor 
producten als laptops of materiaal om producten zoals 
afstandsbedieningen of toetsenborden mee te maken. Wat 
we momenteel veel terug horen van onze klanten is dat 
men van biobased materiaal gewend is dat het niet eens 
de kwaliteit van een eierdoos heeft. Wij hebben nu een 
echte hoogwaardige biobased kunststof op de markt 
gebracht en we horen terug dat je ermee kan doen en 
laten wat je wil. Dat het gewoon heel sterk is.” 

Nauwe samenwerking 
Hoewel Olaf Vermeulen bij de KvK de enige ingeschrevene 
is bij de start-up OVDesigns spreekt hij steeds over wij. 
“Correct, dat komt ik werk op allerlei gebieden samen 
met partners zoals Beens grass-yarns die over de nodige 
compounding- en extrusiekennis beschikt . Mijn partners 
hebben de kennis en willen ook helpen. Ik studeer naast 
dit werk nog industrieel productontwerp op Windesheim 
Hogeschool, ik kom dus niet van de polymerenafdeling 
daar. Maar ik zou er inmiddels best wel terecht kunnen, 
vermoed ik. Mijn kennis van polymeren is wel sterk toege-
nomen.” (HH)
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