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Bèta en mode: wat nanotechnologie voor textiel
kan betekenen
Een gesprek over de nanotechstiles van Vincent Franken en Roel Boekel van
Nanonow.
23 nov 2016 / Marjolein Lammerts van Bueren
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Duurzaam en sterk textiel creëren door chemische recycling met
nanotechnologie te combineren. Als het aan Vincent Franken en Roel
Boekel ligt, zijn hun nanotechstiles er vandaag al. Met hun
consultancybedrijf Nanonow helpen de mannen bedrijven uit
verschillende branches te innoveren met nanotechnologie. En je raadt
het al, ook in de mode-industrie valt met deze technologie nog veel
voordeel te behalen. Fashionweek.nl sprak met Franken over textiel op
nanoschaal.

Kun je modeminnend Nederland kort uitleggen wat
nanotechnologie inhoudt?
“Nano is een lengtemaat. In het dagelijks leven denken we vaak in meters en een nanometer is
een miljardste hiervan. Om je een beter beeld te geven: een menselijke haar is ongeveer 80.000
nanometer en een nagel groeit ongeveer 1 nanometer per seconde. De nanotechnologie speelt
zich af in het gebied tussen de 1 en de 100 nanometer.”

"Binnen de nanotechnologie geldt dat zodra
materialen kleiner worden, ze zich op een
andere manier gaan gedragen"
“Binnen de nanotechnologie geldt dat zodra materialen kleiner worden, ze zich op een andere
manier gaan gedragen. Neem bijvoorbeeld zilver. Met ‘groot zilver’ kun je chemisch gezien
weinig, maar als je het verkleint op nanoschaal krijgt het een andere kleur en kan het chemisch
gezien als katalysator werken. Dan kan het moleculen activeren en bijvoorbeeld bacteriën doden.
Ieder materiaal gedraagt zich anders als het klein wordt gemaakt en die verschillende materialen
kun je ook weer met elkaar combineren.”
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Vincent Franken met zijn compagnon Roel Boekel op een matchingevent over nieuwe materialen van het Ministerie van Innovatie,
Science en Research © Nanonow.

Hoe zijn jullie op het idee van Nanonow gekomen?
“Ik heb Science, Business & Innovations aan de Vrije Universiteit in Amsterdam gestudeerd. Dit is
een bètastudie die zich richt op nieuwe technologieën en hoe je die op de markt brengt.
Daarbinnen ben ik me gaan specialiseren op nanotechnologie. Vanwege de vele - nog onbenutte kansen en toepassingen van de nanotechnologie, ben ik aan het eind van die studie in 2014
samen met Roel Boekel het bedrijf Nanonow gestart. Een consultancybedrijf waarmee we
bedrijven helpen die zelf niet goed weten waarvoor ze nanotechnologie kunnen inzetten. En dit
kan voor heel veel dingen.”

Zoals de textielindustrie?
“Juist. De afgelopen jaren hebben we verschillende branches onderzocht, zoals de afval- en
recyclingindustrie. Een half jaar geleden kwamen we uit bij de textielindustrie. Dit gebeurde via
Frankenhuis, een internationale vervezelaar van oude kleding. Wanneer je kleding in de
recyclingbak gooit, wordt een deel doorverkocht en een deel gerecycled. Of gedowncycled, zoals
ik het noem. Ze trekken het textiel uit elkaar en die vezels - dat zijn dus draadjes – worden
verkocht en bijvoorbeeld verwerkt in isolatiemateriaal. Dit vonden Roel en ik eigenlijk heel zonde,
want je haalt kleding die vaak weinig gedragen is uit elkaar om er vervolgens laagwaardigere
producten van te maken.”

Hiervoor hebben jullie een alternatief ontwikkeld,
Nanotechstiles. Vertel!
“We willen eigenlijk van de uit elkaar gehaalde kleding, nieuwe kleding maken. Dit gebeurt ook al
met mechanische recycling, waarmee je nieuwe kleding produceert door de textieldraden
opnieuw te weven. Wat mij betreft is de holy grail om te kijken naar - ik ben een technicus hè - de
moleculen daarin.”
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“Nanotechnologie in textiel komt momenteel het meeste voor in de vorm van een waterafstotende coating.”, vertelt Franken ©
Pinterest.

“Ten eerste willen niet de bestaande draad gebruiken, maar de draad helemaal uit elkaar halen
en opnieuw in elkaar zetten. Dit heet chemische recycling en ook dit bestaat al. Uit katoen haal je
de cellulosevezels om deze vervolgens weer aan elkaar te zetten, waardoor je bijvoorbeeld
viscose of lyocell krijgt. Het nadeel hiervan is dat dit proces vrij kostbaar is en de kwaliteit niet
altijd even hoog.”

"Wat mij betreft is de holy grail om te kijken
naar - ik ben een technicus hè - de
moleculen daarin"
“Daarnaast heb je nanotechnologieën. Een gebied dat volop in ontwikkeling is en al wordt
gebruikt om textiel mee te versterken, zodat het langer meegaat. Maar er zijn meer opties, zo kun
je textiel strijkvrij, antibacterieel – zodat het niet snel stinkt – en vlekvrij maken. Wat je ook kunt
doen, is er elektronica in verwerken waarmee je energie opslaat. Of waterafstotend maken, zoals
vorig jaar te zien was in het BNN-programma Proefkonijnen van Valerio Zeno en Dennis Storm.”
“Doordat je met nanotechnologie de materialen kleiner maakt, kan je als het ware toveren en
krijgen ze hele andere eigenschappen. Dus het feit dat je kunt toveren met materialen, betekent
dat je dit ook kunt doen met de garen zelf. Wij geloven dat wanneer je de chemische recycling
met de nanotechnologie combineert, je een perfecte draad krijgt. Dit textiel noemen we
nanotechstiles en leidt uiteindelijk tot hoogkwalitatievere kleding en het is duurzaam.”

"Het feit dat je kunt toveren met materialen,
betekent dat je dit ook kunt doen met de
garen zelf"
Hoe ver zijn jullie al met het onderzoek naar nanotechstiles?
“Met het nanotechstiles-idee hebben we afgelopen mei de TKI Dinalog Take Off van de Topsector
Logistiek gewonnen, een prijs voor jong talent met innovatieve ideeën voor economie en
logistiek. Sindsdien proberen we het concept concreter te maken. Welke methode van recycling
kunnen we met welke nanotechnologie combineren? In dit onderzoeksproces zijn we al erg ver,
maar er is nog geen kleding. Wij focussen ons op katoen, omdat dat de grootste fractie afval is.
Op dit moment praten we met het Institut für Textiltechnik van de Universiteit van Aken over hoe
we kleding met onze nanotechstiles kunnen produceren.
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Een van de bekendste ontwerpsters die zich binnen de modewereld ook bezighoud met de mogelijkheden van (onder andere) de
nanotechnologie is Iris van Herpen. Tijdens de tentoonstelling ‘The Future of Fashion’ (2014) in Museum Boijmans van Beuningen lag
haar 3D-geprintte jurk in een bad met ferronuïdum, een vloeibare substantie van opgeloste magnetische nanodelen die worden
aangetrokken tot magnetische velden. Als gevolg hiervan groeide en vervormde haar ontwerp dat ze had ontwikkeld na een bezoek
aan CERN, de Europese Raad voor Kernonderzoek. © Pinterest.

Kent jullie onderzoek ook valkuilen?
“Het vervelende van nanotechnologie is dat hoe meer je ervan weet, hoe minder je ermee kan.
Tijdens een onderzoeksproces valt er heel veel af. Een voorbeeld: je wilt dat kleding minder snel
stinkt? Dat kan met het nanomateriaal silver nanoparticles, die je vervolgens in de garen
verwerkt. Maar op papier weten we, zonder ook maar een test te hebben gedaan, dat zilver 99,9%
van de bacteriën doodt. 0,1% dus niet en dat percentage kan exponentieel groeien door middel
van de bouwstoffen van een andere bacterie. Daarnaast is het materiaal in de kleding zelf veilig,
maar wat als er een paar deeltjes tijdens de was losraken en in het water en dus drinkwater
terechtkomen? Wat gebeurt er dan mee? Er valt tijdens zo’n proces veel af, omdat het gevaarlijk
kan zijn.”

Wat zijn de nadelen eigenlijk en hoe garanderen jullie een veilig
ontwerp?
“Super veel nanotechnologieën zitten nog in de onderzoeksfase en zijn dus te duur om te
ontwikkelen. Sommige daarvan zouden we het liefst nu al gebruiken, maar dan blijkt dat er toch
nog teveel onzeker is om het daadwerkelijk door te zetten. Het is essentieel om safety by design
toe te passen en alleen nanotechnologieën te gebruiken waarbij zeer goed is nagedacht over de
veiligheid. Hiervoor hebben we contact met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) gehad. Bij nanotechstiles houden we in iedere stap van de productie en het gebruik
rekening met veiligheid en milieu.”
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De heren van Nanonow tijdens hun presentatie bij GreenBuzz Amsterdam: Sustainable Fashion & Green Tech op 16 november 2016 ©
Ahilya Elbers.

Waar ligt is de allergrootste uitdaging binnen jullie concept?
“Het is al bekend hoe bepaalde nanotechnologieën op katoen reageren, maar de grootste
uitdaging is om erachter te komen hoe deze op de gerecyclede stof reageert. Je moet je
bedenken dat nanotechnologie is niet één ding is. Je kunt het toepassen op ieder materiaal,
waardoor je duizenden mogelijkheden hebt. De vraag is: welke vind je het belangrijkste? Je kunt
bijvoorbeeld carbon nanotubes, ofwel koolstofnanobuizen, toevoegen om een stof sterker te
maken, maar dan betaal je voor een overhemd ineens duizenden euro’s. Dat wil niemand.”.

En de vervolgstap?
“Op dit moment proberen we een soort crowdfundcampagne onder bedrijven op te zetten. We
hopen contact te leggen met bedrijven zoals Ikea, die ons duurzame en vuilafstotende textiel in
wil zetten voor bijvoorbeeld hun bedrijfskleding. Op deze manier helpen zij, naast de subsidies,
het onderzoek te knancieren. Op basis daarvan zullen we uiteindelijk een nanotechnologie kiezen
die we verder uit kunnen werken in daadwerkelijk textiel.”

"We hebben een andere mindset nodig"
Hoe zie je de toekomst van nanotechnologie in textiel voor je?
“Uiteindelijk hopen we natuurlijk de gehele mode-industrie te helpen door middel van
nanotechnologie. Dat we complete mannen- en vrouwenlijnen met nanotechstiles kunnen
produceren en het uitgroeit tot een betaalbaar product. Maar als de huidige modecultuur, de fast
fashion-cultuur waarin mensen steeds weer nieuwe kleding blijven kopen, zo blijft, dan is dit
project weinig zinvol. Wel een beetje, maar minder. Als we zoveel moeite steken in langer
houdbare kleding en mensen dragen het alsnog maar zes keer, wat heb je dan bereikt? Er zit ook
een stuk cultuur in. We hebben een andere mindset nodig.”

Credits header image: © Nanonow
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