Actueel

INNOVATION LAB
VOOR STARTERS IN
BIOBASED ECONOMY
Wageningen UR heeft op haar campus het
Innovation Lab Biobased Products Wageningen (iLAB Wageningen) geopend. Het is het
eerste Innovation Lab in Nederland dat zich
speciﬁek richt op startende ondernemers in
de biobased economy.
y Het iLAB biedt starters
laboratoriumruimte, toegang tot toegepast
onderzoek en ondersteuning bij het verwerven van startkapitaal.

NIEUWE WEBSITE TOPSECTOR CHEMIE
Op 20 maart is de ofﬁciële website van de Topsector Chemie live
gegaan. Hierop staan alle ins en outs over de Topsector Chemie,
waaronder de activiteiten van de chemische sector op het gebied van
kennis en innovatie, ondernemerschap en het aantrekken van nieuw
talent. p
Zie: www.topsectorchemie.nl

BRAZILIAANSE
DELEGATIE BEZOEKT
NEDERLANDSE CHEMIE
Een delegatie van vier Braziliaanse experts heeft onlangs een bezoek
gebracht aan Nederland. Doel van het bezoek was om kennis op te doen
van R&D en productie in de Nederlandse chemiesector. Dit ter voorbereiding op een grotere Braziliaanse bedrijvenmissie later dit jaar. Het
bezoek werd georganiseerd door de Netherlands Foreign Investment
Agency (NFIA) en de VNCI.

D

e delegatie bestond uit vertegenwoordigers van de nationale Braziliaanse organisatie van de chemische industrie, de nationale werkgeversorganisatie, de industrieraad van de staat Minas Gerais en de
industrieraad van de staat Rio de Janeiro. Onder begeleiding van VNCIspeerpuntmanager Onderwijs en Innovatie Nelo Emerencia en de NFIA
bezochten zij het afvalenergiebedrijf Amsterdam, de haven van Rotterdam, BPF en BE-Basic in Delft, Green Chemistry Campus in Bergen op
Zoom, Suiker Unie in Dinteloord, Chemelot in Geleen, Wageningen UR en
de VNCI.
De bezoekers vonden veel nuttige aanknopingspunten voor het Braziliaanse bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. Zij waren bijvoorbeeld
onder de indruk van het grote havenproject ‘Porto Central’ van Port of
Rotterdam in Brazilië, van de uitvoering van open innovatie, de uitgebreide kennis en praktijkervaring met biomassatoepassingen in Nederland en het benutten van afvalstromen voor groen gas en elektriciteit. In
de internationaliseringsagenda van de Topsector Chemie staat Brazilië op
de eerste positie in het rijtje van strategische doellanden. Dit was reden
om het bezoek te organiseren. De interesse van Brazilië ligt vooral in biomassatoepassingen en in de circulaire economie. p

‘W

e zien de laatste jaren steeds meer
enthousiaste mensen en bedrijven
die vernieuwende biobased oplossingen bedenken”, zegt Erik van Seventer, manager Biobased Products bij Wageningen UR.
“Maar wanneer men een werkbaar productieproces of een nieuw product heeft ontwikkeld,
is er veel doorzettingsvermogen nodig om
eraan te verdienen. Banken verstrekken nu
minder snel krediet, bestaande belangen werken tegen, stakeholders zijn ongeduldig. Die
startende ondernemers, die met hun idee een
duurzame bijdrage leveren aan de biobased
economy,
y willen wij binnen iLAB Wageningen
ondersteuning bieden.”
Het beleid om in Nederland een netwerk van
iLabs op te zetten is afkomstig van de Topsector Chemie. “De sleutel naar een meer duurzame wereld is innovatie”, aldus Gerard van
Harten, boegbeeld van de Topsector Chemie.
Hij reikte op 10 april de iLAB-status uit aan
Wageningen UR. “Om innovatie te bevorderen
willen wij veelbelovende starters verbinden
met topkennisinstituten zoals Wageningen
UR.”
Het iLAB Wageningen richt zich speciﬁek op de
biobased economy. “Dat past helemaal binnen
de missie van Wageningen UR: to explore the
potential of nature”, aldus Van Seventer. Startende ondernemers kunnen via het iLAB
gebruikmaken van goed uitgeruste laboratoria, technieken en materialen. Daarnaast biedt
StartLife, partner van Wageningen UR, ondersteuning bij het verwerven van startkapitaal,
huisvesting, coaching en advies.
De opening van het iLAB past binnen de toekomstplannen die Wageningen UR heeft voor
de Wageningen Campus. De komende jaren
investeert de universiteit in bedrijven die zich
op de campus willen vestigen: spin-offs, kleine
en middelgrote bedrijven en R&D-afdelingen
van grote nationale en internationale ondernemingen. Zo kunnen onderwijs, onderzoek en
innovatie er naar een nog hoger plan worden
getild en kunnen grote en kleine bedrijven in
de agrifood-sector elkaar vinden. p
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