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CropEye heeft op verzoek van EDR -vanuit het INTERREG V A subsidieprogramma- een 
onderzoek uitgevoerd naar de applicatie van PLA-touw in de glastuinbouw omdat de 
marktontwikkeling traag gaat. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met (betrokken) 
bedrijfsleven en stakeholders. Door deze gesprekken zijn we bij een aantal andere business 
mogelijkheden terecht gekomen. 
 
Opbindtouw glastuinbouw 
De algemene conclusie: er is zeker een markt voor PLA-opbindtouw in de (glas)tuinbouw. 
De ca. 1,5x hogere prijs kan gecompenseerd worden door een juiste positionering en 
marketing waarbij de toegevoegde waarde op conceptniveau moet worden gezocht. 
 
Analyse 
• Er lopen via een beoogd distributeur bij een aantal tuinders pilots om klantervaringen op 

te doen. Als bottlenecks voor een marktintroductie werden genoemd: 
o Formaat/uitvoering aanleverklos.  
o Oppervlak van de draad is te glad voor touwmachines en het opbinden. 

• Breukvlakken in het PLA-touw op warm wordend ijzer (bij temperaturen boven de 60°C 
begint de fysische depolymerisatie van PLA) van de tomatenhaken;  

• De markt vraagt om haken van biodegradable materiaal waardoor de tuinder bij het 
ruimen van de kas aan het einde van de teelt “alles” als organische afval kan afvoeren.  

• Het produceren van biodegradable haken is technisch geen probleem, echter aanvullende 
added value wordt gezocht, bv. gecontroleerde bio-release van actieve stuurstoffen in de 
teelt 

 
Visnet-innovatie 
Er is vanuit de markt positief gereageerd op de aangereikte specs om te komen tot een 
biologisch afbreekbaar alternatief voor de huidige visnetten. 
De conclusie is dat PLA-vezel, achtergebleven op de bodem van de zee, net zomin 
degradeert als de klassieke kunststof visnetten. Men heeft feitelijk een biopolymeer nodig 
die, na “te lang” in het water gelegen te hebben automatisch afbreekt. 
 
Hoogwaardig textiel 
Het gebruik van PLA-vezel in de fabricage van textiel is tot nu toe onvoldoende onderzocht 
op applicaties. Alleen al vanwege de potentiële hoge marge bij specials in de textielindustrie 
is een verdere zoektocht belangwekkend. De productie van de PLA-vezel zal 
hoogstwaarschijnlijk buiten Nederland gaan plaats vinden, echter het weven of welk 
maakproces incl. design etc. dan ook kan voor niche producten prima in Nederland plaats 
vinden, zoals sport- en buitenkleding, exclusieve bekleding en stoffering of hoogwaardige 
bedrijfskleding. Men is optimistisch over de (prijs)technische inpassing van de PLA-vezel 
zeker ook in mengsels.  
 
Dit project wordt gefinancierd uit het Nederlandse/Duitse subsidieprogramma INTERREG V A in het kader van 
het project Bio-Economie in de Non-Food sector. 
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