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Maak biobased
plastics herkenbaar
Uitdaging voor ontwerpers Biobased plastics
Logo’s, logo’s en nog meer
logo’s. Duurzame producten, en
daarmee ook producten van
biobased kunststoffen, worden
vaak via logo’s herkenbaar
gemaakt. Consumenten zien
echter door de bomen het bos
niet meer. Manouk van der Wal
heeft onderzocht of dit niet
anders kan. Is het mogelijk om
voor ontwerpers ontwerpregels
voor biobased producten te
ontwikkelen? Zodat deze
producten zelf zeggen: ‘Ik ben
gemaakt van biobased plastic!’

Tekst: Manouk van der Wal
Foto’s: Hogeschool van Amsterdam en Bio
Futura

Kunststof is een prachtig materiaal. Het is goedkoop, multi-inzetbaar en licht in gewicht; positieve eigenschappen die de groei van het gebruik ervan stimuleerden aan het begin van de
20e eeuw. Sinds enkele decennia komen echter
meer negatieve eigenschappen naar voren.
Petrochemisch kunststof, gemaakt van aardolie,
is vaak niet afbreekbaar en dat zorgt voor veel
afval. Ook wordt aardolie een steeds schaarsere
grondstof. Het is tijd voor verandering.
Biobased plastics zijn een goed alternatief
voor petrochemische kunststoffen omdat ze
zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen
zoals maïs, suiker, gras of cellulose. Helaas
blijft de groei van het gebruik van biobased
products achter. Consumenten en ontwerpers
hebben weinig kennis over biobased plastics,
en producten waarin ze toegepast worden
zijn er nog maar weinig. De producten die er
wel zijn, worden als biobased plastics herkenbaar gemaakt door logo’s. Uit onderzoek van
Wageningen University & Research centre
blijkt echter dat logo’s verwarrend zijn voor
consumenten. Beter zou zijn als de look en
feel van het product zelf herkenbaar maakt
dat het gemaakt is van biobased plastics.

Herkenbaarheid van biobased
plastic bekers
Om tot ontwerpregels te komen voor het
herkenbaar maken van producten van bio-

Manouk van der Wal.

based plastics is een zintuiglijk onderzoek
uitgevoerd. In Nederland heeft Elvin
Karana, onderzoekster aan de Technische
Universiteit Delft, al veel onderzoek verricht naar de look en feel van materialen.
Uit haar onderzoek blijkt dat het mogelijk
is een betekenis te koppelen aan een materiaal, maar dat dit afhangt van het type
product. Het is dan ook niet mogelijk om
standaardregels op te stellen die een betekenis aan een materiaal geven die voor elk
product gelden. Om deze reden is er voor
dit onderzoek gekozen om in eerste instantie ontwerpregels op te stellen voor één
product, namelijk bekers.

Perceptie

Bio Plastics: een kwestie van voelen en zien.

Om onderzoek te doen naar herkenning
is het begrip perceptie van belang.
Perceptie werkt in drie stappen: 1) objectief waarnemen, 2) verwerking door de
zintuigen, en 3) verwerking in de hersenen. Hierbij spelen emotie en ervaring
een rol. Deze mix geeft het subjectieve
beeld, oftewel een perceptie van iets beproduct # maart 2015 #

PR01_010-012_Bio_Plastics.indd 11

11

24-02-15 11:38

Bio Plastics: het oog wil ook wat.

kends. Personen kunnen ook een perceptie hebben over het onbekende. Het maken van zo’n beeld wordt een mental
model genoemd. Stel er wordt gesproken
over een nieuwe diersoort, genaamd ‘levia’, en er wordt verteld dat dit een kruising is tussen een leeuw en een cavia.
Dan zal elk individu hier een eigen beeld
bij creëren hoe dit dier eruitziet.
Dit principe van mental models is als basis
gebruikt voor het onderzoek naar herkenning van biobased plastic bekers.
Proefpersonen maken hierin een combinatie van een beker en van natuurlijke materialen, waardoor een mental model van een
biobased plastic beker ontstaat.

Zintuiglijke test
Als proefpersonen is gekozen voor consumenten met oog voor duurzaamheid, omdat
verwacht wordt dat deze meer interesse
hebben in biobased plastics. Iedere proefpersoon werd onderworpen aan een zintuiglijke
test met tien bekers van zowel biobased als
petrochemische kunststoffen met elk andere
kenmerken.

Manouk van der Wal is met honours afgestudeerd als product designer aan de
Hogeschool van Amsterdam, Bachelor of
Engineering. Het onderzoek naar ontwerpregels voor biobased plastic bekers was
haar afstudeeronderzoek voor het onderzoeksprogramma Urban Technology van
de HvA. Daarvoor is zij afgestudeerd als interieurontwerper aan het Hout- en
Meubileringscollege en volgde zij een
vooropleiding aan de Gerrit Rietveld
Academie.
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Tijdens de test zijn de zintuigen los van elkaar
onderzocht waarbij de overige zintuigen telkens werden afgesloten, zodat de proefpersoon zich goed kon concentreren. Vervolgens
is steeds per beker gevraagd of de beker van
biobased plastic of petrochemisch plastic gemaakt is, waarom de proefpersoon dit denkt
en of hij of zij dit als prettig of onprettig ervaart.
In haar onderzoek geeft Karana aan dat
niet elk menselijk zintuig even goed ontwikkeld is. Dit wordt bevestigd binnen
dit onderzoek met bekers. Proeven en ruiken zijn de wat zwakkere zintuigen; horen is iets sterker; voelen en zien zijn zintuigen waar mensen erg van afhankelijk
zijn.

Opstellen ontwerpregels
Bij de test was het niet van belang of de
proefpersonen het juiste antwoord gaven,
maar waarop zij zich baseerden om tot een
oordeel te komen. Hun antwoorden zijn geanalyseerd en geclusterd tot ontwerpregels
voor biobased plastic bekers. Enkele voorbeelden per zintuig:

Over het onderzoek

Dit onderzoek maakt deel uit van het project Design Challenges with Biobased
Plastics, waarin de HvA onderzoek doet
naar verschillende aspecten van het ontwerpen met biobased plastics. Het project
ontvangt een RAAK-mkb subsidie van
Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht
Onderzoek SIA. Voor meer informatie kijk
op www.biobasedplastics.nl of neem contact op met Inge Oskam, lector bij het onderzoeksprogramma Urban Technology via
i.f.oskam@hva.nl.

Ruiken en proeven
- Een biobased plastic beker dient geen
geur af te geven
- Een biobased plastic beker dient geen
smaak af te geven
Horen
- Een biobased plastic beker klinkt dof, solide en zwaar
- In geen enkel geval klinkt een beker hoog,
schel of hard
Voelen
- In een biobased plastic beker is een vezelstructuur (korrel, oneffen) te voelen
- Een biobased plastic beker heeft een prettige vorm
- Een biobased plastic beker voelt zwaar
Zien
- Een biobased plastic beker heeft een gebroken witte of natuurlijke kleur
- Een biobased plastic beker laat geen licht
door en is niet transparant

Voorlopige uitkomst
Het onderzoek laat zien dat het ontwerpen
van ontwerpregels in ieder geval mogelijk
is voor biobased plastic bekers.
Vervolgonderzoek moet duidelijk maken of
dit in de praktijk inderdaad beter herkenbare ontwerpen oplevert. De volgende stap is
om te onderzoeken welke ontwerpregels
voor andere productcategorieën gelden.
Met deze kennis willen we ontwerpers helpen om, in samenwerking met materiaalontwikkelaars en kunststofverwerkers, biobased
plastics vaker en op een herkenbare manier
toe te passen. Uiteindelijk moet dit bijdragen
aan een bredere toepassing en acceptatie van
biobased plastics en minder afhankelijkheid
van petrochemische kunststoffen.
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