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KENNISINSTELLINGEN

KARIN WEUSTINK plaatsvervangend Directeur Biobased Economy,
Ministerie van Economische Zaken

KENNIS DELEN

DRONTEN/ALMERE

VOORWOORD

DELFT

HOGESCHOOL
INHOLLAND

Expertisegebieden
• Valorisatie biomassa waardeketens
• Aquatische biomassa
• Bioraffinage
• Watertechnologie i.s.m. Wetsus
Contactpersoon
Hans Derksen | 06 2080 1276 | hans.derksen@wur.nl

BREDA

WAGENINGEN UR
Expertisegebieden
• Biotechnologie
• Biobased transitie
• Grondstoffen en producten
Contactpersoon
Brenda Israel | 0317-480144 | brenda.israel@wur.nl

AVANS HOGESCHOOL
Expertisegebieden
• Biobased products
• Biobased energy
• Biobased bouwen
• Juridische en economische thema’s
• Vertaling naar PO- en VO-onderwijs
• Biobased uitingen in kunst en andere toepassingen
Contactpersoon
Han van Osch | 088-5258577 | ja.vanosch@avans.nl

HAN BIOCENTRE

Expertisegebieden
• Ontdekken, analyseren en produceren van biomoleculen
uit fermentatie
Contactpersoon
Christien Lokman | 06 26114065 | Christien.lokman@han.nl

HAS HOGESCHOOL

Expertisegebieden
• Biobased bouwen
• Economische thema’s (businessmodellen, financieringsinstrumenten)
• Vertaling naar PO- en VO-onderwijs
• Aquatische biomassa
Contactpersoon
Pieter Vollaard | 0118-489472 | pj.vollaard@hz.nl

KENNIS&INNOVATIE

Expertisegebieden
• Verwaarden van plantaardige en dierlijke reststromen
• Insectenkweek t.b.v. eiwitten en hoogwaardige inhoudsstoffen
• Hoogwaardige inhoudsstoffen uit plantaardige en
aquatische biomassa
Contactpersoon
Carol van Helmond | 088 8903046 | c.vanhelmond@has.nl

KENNIS&INNOVATIE

DEN BOSCH/VENLO

HZ UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

NIJMEGEN/ARNHEM
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HOGESCHOOL
VAN HALL LARENSTEIN

WAGENINGEN

De biobased economy is al
begonnen, maar een langdurige
transitie als deze kan altijd
versnelling gebruiken. Kennis
is de (bio)brandstof, waarop
deze versnelling loopt, en 
die ons gaat helpen om
innovaties te realiseren.
Kennis is vooral ook mensenwerk, waarbij het bedrijfsleven,
kennis- en onderzoeksinstellingen
en de overheid een gedeeld belang
hebben. Een voorwaarde is wel dat bedrijven weten
wat er speelt bij andere bedrijven en kennis- en
onderzoeksinstellingen en dat zij toegang hebben
tot die waardevolle kennis en inzichten. Een van de
manieren om dit te realiseren is via open source
netwerken als het Kennisnet Biobased Economy.
(zie www.biobasedeconomy.nl).
Het onderwijs (mbo, hbo, wo) speelt daarnaast een
vitale rol om toekomstige werknemers voor de bio
based economy op te leiden en bedrijven te helpen
om hun zittende personeel adequaat bij te scholen.
Uiteindelijk zijn het die werknemers die kennis en
inzichten om gaan zetten in biobased innovaties.
Het delen van lesmateriaal is onderdeel van de open
source aanpak die ondersteund wordt door het
Centre for Biobased Economy.
Daarom ben ik blij met dit eerste kenniskatern dat op
een toegankelijke manier laat zien wat we al weten
en waarop voortgebouwd kan worden. Ik wens u veel
leesplezier!

BIOBASED ECONOMY

Expertisegebieden
• Sociaal-economische transitie van oil-based naar biobased economy
• Inhoudstoffen voor voeding en gezondheid
• Eigenschappen en toepasbaarheid van biobased-composieten
Contactpersoon
Willem Kemmers | 06-29447560 |
Willem.Kemmers@inholland.nl

VLISSINGEN

VAN DE BIOBASED
ECONOMY

Expertisegebieden
• Ontwikkeling van benuttings / verwaardingsroutes
voor (rest)stromen uit food, feed en natuur en landschap.
• Praktijktesten van ontsluitings- en conversietechnieken voor verwaarding
van (rest)stromen waaronder droge en natte vergisting (pilotfaciliteiten)
• Vertaalslag maken van ontwikkelde kennis zodat ondernemers de
ontwikkelingen zelf in praktijk kunnen brengen.
Contactpersoon
Annemarie van Leeuwen | 088 020 5722
a.van.leeuwen@cahvilentum.nl

LEEUWARDEN

VITAAL
ELEMENT

KENNISINSTELLINGEN

CAH VILENTUM
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DUBBEL-INTERVIEW

ONDERWIJSONTWIKKELING EN TOEGEPAST ONDERZOEK

BEDRIJVEN IN DE LEAD
Het bedrijfsleven, zeker het midden- en kleinbedrijf, is de motor
achter de biobased economy. Willen ze succesvol opereren, dan
is kennis een sleutelfactor en zullen bedrijven en onderzoeksen onderwijsinstellingen onderling nauwer samen moeten gaan
werken. Dat gebeurt onder de vlag van het Centre for Biobased
Economy (CBBE).

Het CBBE (zie kader) is een samenwerkingsverband van
een aantal hbo-instellingen en Wageningen University.
Het initiatief ondersteunt bedrijven die actief zijn in de
biobased economy. De partners binnen het CBBE zijn
tevens de founding fathers van het Katern dat zowel in dit
magazine als online (op de site en de app) verschijnt.

ONDERNEMERSVRAGEN BETER EN
SNELLER BEANTWOORD

Petra Koenders, namens het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE), en Gerlinde van Vilsteren
(Wageningen UR, trekker CBBE), zijn beide overtuigd dat
de bovengenoemde krachtenbundeling haar vruchten af
zal werpen. Koenders: ‘De biobased economy is een sectoroverschrijdende ontwikkeling. Vandaar dat agrarische
hogescholen en technische/bedrijfskundige instellingen
nauwer tegen elkaar moeten leunen, anders missen
docenten en studenten vitale stukjes van de puzzel. Dit
gebeurt overigens al, bijvoorbeeld in een algenproject
waar HZ University of Applied Sciences en Wageningen
UR samenwerken.’
Van Vilsteren vult aan: ‘De aangesloten scholen wisselen
ook lesstof, docenten en bedrijven uit. Ondernemers
gaan vaak naar een nabijgelegen hbo-instelling met een
vraag. Deze kan niet altijd worden beantwoord door de
instelling in kwestie, maar wellicht wel door een ander
hbo buiten de regio.’
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PETRA KOENDERS – CENTRE OF EXPERTISE BBE

GERLINDE VAN VILSTEREN – CENTRE FOR BIOSBASED ECONOMY

‘IN DE SPECIFIEKE ONDERZOEKSTRAJECTEN ZETTEN
WE ALLEEN CONSORTIA OP ALS ER INTERESSE IS
VAN PRIVATE PARTNERS. HET GAAT IMMERS OM
PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK.’

BEDRIJVEN IN DE LEAD

Het creëren van overzicht en voldoende kritische massa
in onderwijs, maar zeker in het onderzoek, is een
belangrijke voorwaarde om snelheid en impact te genereren. Binnen het CBBE kan deze massa worden gerealiseerd, maar de afstemming met de wensen van het
bedrijfsleven moet wel kloppen, anders lopen vraag een
aanbod uit de pas. ‘Zowel binnen het Centre of Expertise BBE als het CBBE staat de D van development centraal’, stelt Koenders. ‘De bedrijven zijn betrokken bij
het opstellen van de onderzoekslijnen. De lectoren van
het CoE BBE, die met een been in het bedrijfsleven
staan en met de ander in het onderwijs/onderzoek, spelen hierin een cruciale rol. In de specifieke onderzoekstrajecten zetten we alleen consortia op als er interesse
is van private partners. Het gaat immers om toegepast/
praktijkgericht onderzoek.’

teiten. Een derde route is dat studenten tijdelijk bij een
specifiek bedrijf een deel van hun opleiding volgen.
Van Vilsteren: ‘Studenten en docenten kunnen hierbij
praktijkervaring opdoen en de hogescholen kunnen deze
weer gebruiken voor verdere onderwijsontwikkeling. Het
is geen eenrichtingsverkeer, maar een schoolvoorbeeld
van de circulaire economie!’
Een goed voorbeeld van een innovatietraject is de samenwerking tussen Nijhuis Water Technology, GEA en CAH
Vilentum Dronten, waarbij studenten onderzoeken of de
versheid van varkensmest invloed heeft op het scheidingsrendement. Uiteindelijk is het plan dat via dit concept een ‘kunstmest op maat’ wordt geproduceerd.

SCHOOLVOORBEELD

MENSELIJK KAPITAAL

Het bovengenoemde onderzoek, praktijkgericht en/of
innovatief, is binnen het CBBE vooral gericht op het midden- en kleinbedrijf. Er zijn verschillende opties: bedrijven kunnen specifieke opdrachten neerleggen bij
studenten van de onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld in
de vorm van stage-opdrachten. Een andere optie is dat
bedrijven naar de instellingen komen om daar tijdelijk
gebruik te maken van expertise en/of onderzoeksfacili-

Bovengenoemde studenten, jaargenoten en hun navolgers vormen ook deels het menselijk kapitaal op basis
waarvan de transitie naar een biobased economy kan
worden ingezet. ‘Het is de taak van het onderwijs, zowel
het hogere onderwijs als het mbo, om de arbeidskrachten te leveren die de transitie gestalte gaan geven’, aldus
Van Vilsteren. ‘Dat is een grote uitdaging, getuige de
verwachte tekorten aan hooggeschoold, technisch perKENNIS&INNOVATIE

KENNIS&INNOVATIE

soneel op hbo- en mbo-niveau. Vanzelfsprekend ontwikkelen de onderwijsinstellingen ook onderwijsmateriaal
voor mensen die al werkzaam zijn. We zullen deze mensen hard nodig hebben om investeringen in onderzoek te
vertalen naar producten en diensten die bijdragen aan
een winstgevende biobased economie.’

Wilt u als bedrijf meer weten over de biobased
economy of wilt u in gesprek met onze docenten en lectoren,
kijk dan op www.cbbe.nl (Centre for Biobased Economy) en
www.coebbe.nl (Centre of Expertise Biobased Economy)

PARTNERS

De partners onder de paraplu van het Centre for
Biobased Economy (CBBE), dat officieel van start is
gegaan op 1 januari 2012, zijn: Wageningen UR, HAS
Hogeschool, Inholland, CAH Vilentum Hogeschool,
Van Hall Larenstein, Avans Hogeschool, HZ University
of Applied Sciences en de Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen.
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AFSTUDEERPROJECTEN EN NIEUWE SAMENWERKINGEN

Naast het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven betrekt
het Centre of Expertise Biobased Economy ook studenten bij het
project. Alwin Hoogendoorn: ‘Er lopen nu vier afstudeerprojecten
van studenten van Avans Hogeschool en de Technische Universiteit Eindhoven. Binnenkort starten nog twee studenten van TU/e.
Zij doen onderzoek naar de meest optimale vorm en de mechanische eigenschappen. We waarderen het echt dat nieuwe partners
zoals TU/e zich bij het project aansluiten. Je ziet nu ook richting
Hogeschool Windesheim een leuke samenwerking ontstaan.’

Het Centre of Expertise Biobased Economy
bouwt – samen met 11 bedrijven en 3 kennis
instellingen – aan een 100% biobased brug. In het
onderzoeksproject, mede ondersteund door
Stichting Innovatie Alliantie, doen de partners
een beroep op hun eigen én elkaars expertise.
‘Aanvankelijk waren we nog een beetje cynisch,
maar gaandeweg kregen we steeds meer het
idee dat het haalbaar was en we het gewoon
maar moesten doen.’

H

et initiatief voor de biobased brug komt van architect Ro Koster
van Ro & Ad Architecten, die zo’n drie jaar geleden het idee
opwierp. Ro Koster: ‘We hadden op dat moment al ervaring
met natuurgeïnspireerde ontwerpen die tegen biobased aanschuurden, maar nog niet met hoogwaardige toepassingen van materialen.
In het beginstadium hebben we alle schakels in de biobased keten
uitgenodigd, van boeren tot verwerkers van materialen, om inzicht te
krijgen in wat er mogelijk is. Aanvankelijk waren we nog een beetje
cynisch, maar gaandeweg kregen we steeds meer het idee dat het
haalbaar was en we het gewoon maar moesten doen.’

In februari vond bij NPSP de eerste
werksessie plaats waarin de verschillende werkpakketten besproken werden. Projectleider Alwin Hoogendoorn
van het Centre of Expertise BBE: ‘De
bijeenkomst was vooral bedoeld om te
kijken wie wat weet en hoe we de
werkpakketten verder richting kunnen
geven. Dit was de inhoudelijke start en
de komende projectperiode zullen nog
vijf bijeenkomsten plaatsvinden.’

WEG UIT TERNEUZEN

Koster kwam in contact met het Centre of Expertise Biobased Economy waarmee hij het plan verder uitwerkte. In het oorspronkelijke
plan zou de brug worden gebouwd in Terneuzen. Hoewel het door de
gemeente en Provincie Zeeland met grote belangstelling werd ontvangen, werd eind vorig jaar duidelijk dat er niet voldoende draagvlak
was om de brug in Terneuzen te bouwen. Koster: ‘Dat is natuurlijk
erg jammer, maar dat betekent niet dat we niets gaan doen met het
werk dat al is verzet. We kijken nu naar een nieuwe locatie, bijvoorbeeld de Floriade in Almere (deze vindt in 2022 plaats aan de oevers
van het Weerwater, red.). Het thema is Growing Green Cities en dat
sluit natuurlijk perfect aan.’

GOED VOOR GROTE PROJECTEN

Materialen van de brug zijn onder meer vlas en biohars gecombineerd tot biocomposieten: hier komt NPSP Products in beeld. Het
bedrijf heeft al ruim vijftien jaar ervaring met ontwikkeling van biocomposieten. Willem Böttger van NPSP: ‘Biocomposieten lenen zich
erg goed voor grote projecten. We ontwikkelden bijvoorbeeld al gevelpanelen van 13 meter en onlangs nog een grote luifel voor het provinciehuis in Haarlem.’ Een brug stelt echter weer andere eisen aan
6
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materialen. ‘Allereerst moet je rekening houden met de stijfheid: het
moet niet te veel trillen. Daarnaast moet het materiaal bestand zijn
tegen kruip (het materiaal moet in de oorspronkelijke vorm blijven en
niet oprekken, red.). En uiteraard moet het materiaal weer en wind
kunnen trotseren.’

TREK- EN DRUKSTERKTE

Voor elk onderdeel van de brug moeten bovendien andere materiaalafwegingen gemaakt worden. Zo is er een groot verschil in de bovenen onderkant. Böttger: ‘De bovenkant van de brug wordt belast door
druk: daarvoor kun je het beste kortere vezels gebruiken, bijvoorbeeld gemengd met andere materialen. Aan de onderkant van de
brug heb je te maken met treksterkte: daarbij werkt vlas juist heel
goed.’ De komende periode gaan de partners onder meer de draagconstructie onderzoeken, waarna aspecten als slijtage zullen volgen.

Alwin Hoogendoorn Centre of Expertise Biobased Economy
a.hoogendoorn@avans.nl
www.biobasedbrug.nl

KENNIS&INNOVATIE

ALS LOODSBOOT
DE WEG WIJZEN
'Het onderwijs is een mammoettanker'
heb ik niet zolang geleden gehoord uit de
mond van een vertegenwoordiger van het
bedrijfsleven. Tot voor kort kon ik het
daar alleen maar mee eens zijn. Tegen de
tijd dat het hbo een verandering in het
bedrijfsleven oppikte duurde het nog vele
jaren voor de eerste studenten afstudeerden met de nieuwe competenties.
Het beroepsonderwijs reageert tegenwoordig
sneller op de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Bedrijven denken actief mee in werkveldadviesraden, bedrijven brengen real life
casuïstieken in en regelmatig
zijn er gastlessen. En daardoor kunnen opleidingen snel
inspelen op de veranderende
omgeving.
Om nog een stap verder te
komen dacht ik: 'hoe mooi zou
het zijn wanneer we voor de
biobased economy een echt
werkend kennisloket kunnen creëren?' Dat is
al vaak geprobeerd, maar juist in deze innovatieve wereld is zo'n plek, waar vragen van
bedrijven rechtstreeks bij het onderwijs kunnen worden ingebracht, heel belangrijk. Met
de omgeving die nu in Agro & Chemie is
gecreëerd, hoop ik dat we dat tot stand kunnen brengen: kennisinstellingen laten zien
wat ze in huis hebben en bedrijven weten zo
bij welke kennisinstelling ze moeten zijn met
hun vragen. Ik hoop dat we elkaar op die
manier echt nog veel beter weten te vinden.
Het onderwijs zal nooit een speedboot
(mogen) worden, essentieel is dat het
bedrijfsleven aangeeft wat nodig is. Laten we
zeggen dat het onderwijs een wendbaar
zeeschip is en dat het bedrijfsleven de loodsboot is die de weg wijst.

Han van Osch
Portfoliomanager Kenniscentrum Biobased Economy,
Avans Hogeschool/HZ University of Applied Sciences
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MEER VERDIENEN
MET WORTELS

LUIZ CANALLE

docent-onderzoeker bij het lectoraat
Biobased Products, Avans Hogeschool.

VRAAG&ANTWOORD

Hoe kun je het beste uit wortelen halen en er ook nog eens extra mee
verdienen? Kees van Woerden was voor zijn bedrijf Qcape op zoek naar
manieren om nietbruikbare wortelstromen (tarra) slim te verwaarden. In
samenwerking met een student van CAH Vilentum onderzocht hij mogelijke
toepassingen van inhoudsstoffen, bijvoorbeeld betacaroteen. Het resultaat?
Een nieuwe businesscase.

JURIDISCH LOKET VOOR ONDERNEMERS

1. OP WELKE MANIER WERKEN DE
STUDENTEN VAN UW LECTORAAT SAMEN
MET BEDRIJVEN?
“Studenten kunnen in hun derde jaar aan korte

WEG MET BIOBASED
BELEMMERINGEN

bedrijfsprojecten werken tijdens hun specialisatiefase. Binnen het lectoraat Biobased
Products kunnen studenten in het vierde jaar
stage lopen. Voor dat laatste hebben we enkele
langlopende samenwerkingen met bedrijven,
bijvoorbeeld Cosun, Rubia en Rodenburg
Biopolymers.”

Steeds meer ondernemers vinden hun weg in de biobased
economy. Maar voor veel overheden is biobased onder
nemen nog niet vanzelfsprekend. Het gevolg: ondernemers
lopen tegen een muur op. Om belemmeringen uit de weg
te ruimen werkt het Centre of Expertise Biobased Economy
in samenwerking met de Juridische Hogeschool aan een
juridisch loket.

2. WELKE MEERWAARDE IS ER VOOR BEDRIJVEN
OM MET STUDENTEN SAMEN TE WERKEN?
“Samenwerking met onze school geeft bedrijven

Rianne Kerstens-van Tol, docent milieurecht aan de Juridische
Hogeschool Avans-Fontys, is nauw betrokken bij het op te starten loket. Als voorbeeld van een obstakel waar ondernemers
mee te maken krijgen noemt ze het milieurecht. ‘In het huidige
rechtssysteem willen we alles van te voren toetsen en precies
weten welke gevolgen een proef heeft voor het milieu. Omdat
biobased projecten zo nieuw zijn, is er vaak nog weinig bekend
over de gevolgen. Met een afwijzing van de vergunningsaanvraag als gevolg.’

de mogelijkheid om in contact te komen met
jong talent. Hogescholen kunnen daarnaast
een brug slaan tussen theoretische kennis en
praktische vragen. Op deze manier kan de
hogeschool bedrijven in het algemeen, en het
MKB in het bijzonder, helpen om te innoveren.”

3. KUN JE EEN VOORBEELD NOEMEN VAN
EEN SUCCESVOLLE SAMENWERKING?
“Een mooi voorbeeld van een stageproject is het
gemeenschappelijk onderzoek van het lectoraat en Cosun op het gebied van nieuwe biobased building blocks uit de reststromen van de
suikerproductie. De kennis die tijdens
het onderzoek ontstaat, wordt ook
weer gebruikt in het reguliere
onderwijscurriculum. Zo hebben we voor tweedejaars studenten een module over PLA
kunnen toevoegen, op basis
van kennis die is opgedaan. Op
deze manier kunnen studenten
al in een vroeg stadium kennismaken met de biobased economy.”
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Het familiebedrijf Q-cape uit Biddinghuizen is leverancier van
biologisch geteelde groenten en fruit. Een relatief groot deel
van de wortelen eindigt, tot grote ergernis van Van Woerden,
als tarra. ‘Van de biologische peen die wij transporteren naar
Duitsland wordt al gauw 20 tot 30 procent aangemerkt als nietbruikbaar. Het gaat dan vooral om penen die niet de gewenste
vorm hebben. Afnemers zijn erg kritisch wat dat betreft, terwijl
er met de kwaliteit vaak niets mis is. Voor deze penen krijgen
wij echter niets.’

BRANCHES IN BEELD

Recent zijn drie studenten gestart om de belemmeringen voor
drie specifieke branches in kaart te brengen: in afvalverwerking, chemie en biobased bouwen. Kerstens-van Tol: ‘In deze
fase willen we vooral informatie verzamelen. Zodra we de huidige stand van zaken goed in beeld hebben, gaan we kijken op
welke manier we ondernemers kunnen adviseren. We hopen
nog voor de zomer te starten met een digitaal loket waar
ondernemers kunnen aankloppen.’
Het loket biedt bedrijven bovendien de mogelijkheid om samen
te werken met studenten. Kerstens: ‘Bedrijven met een concrete
vraag of idee kunnen zich bij ons melden: we willen namelijk ook
afstudeerplekken tot stand brengen.’

Ralph Simons Centre of Expertise Biobased Economy
rab.simons @avans.nl

KENNIS&INNOVATIE

FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

De motivatie om iets te doen met de afvalstromen was tweeledig: enerzijds om geen kostbare stoffen verloren te laten gaan
en anderzijds om er inkomsten uit te halen. CAH Vilentum
bracht Van Woerden onder meer op het spoor van de farmaceutische industrie en liet hem zien hoe de stoffen uit de peen
te halen zijn. ‘Als klein bedrijf is het voor ons niet mogelijk om
een duur, grootschalig onderzoek te doen. De samenwerking
met CAH Vilentum was dus ideaal. Er zitten leuke stoffen in de
wortel die veel kunnen opbrengen, maar voor bepaalde stoffen
is er te weinig markt.’ Een verloren race? ‘Ons primaire doel
was om de mogelijkheden in beeld te krijgen en dat is gelukt.
We hebben de technieken en de bijbehorende rekensom gezien.
We kijken nu ook naar industriële toepassingen: door bijvoorbeeld wortelblokjes te maken van tarra.’
KENNIS&INNOVATIE

COLUMN

INSECTEN KWEKEN OP
RESTSTROMEN:
KANSEN CREËER JE.
De mens is een consument. In elk biologieboek staat het. We kunnen van alles
maken, maar we kunnen geen energie
en eiwitten produceren.
Hoe meer mensen, hoe meer energie
en eiwitten we nodig hebben uit andere
bronnen. Hier liggen kansen voor insecten.
Insecten dragen bij aan het sluiten van
grondstofkringlopen. Er zijn veel insecten
die leven van organisch afval. Als we die
insecten ons afval voeren, dan winnen we
veel waardevolle eiwitten uit ons afval.
Deze insecten kunnen wij
weer prima eten: de circulaire
economie.
De kansen voor de kweek
van insecten worden nu al
benut door enkele bedrijven.
Praktische en onafhankelijke
onderzoeksfaciliteiten op HBO
niveau zijn gewenst om de
insectensector verder op te bouwen.
Daarom ontwikkelt HAS Hogeschool deze
faciliteit: Insectlab. Hier kunnen ondernemers, studenten en docenten samenwerken
aan praktijkvragen over efficiënte productie
en verwerking van insecten. We bepalen de
conversie van diverse afvalstromen in insecten. Maar ook de voedingsbehoefte van
verschillende insecten, zodat we de juiste
samenstelling kunnen maken van beschikbare en toegestane reststromen.
HAS Hogeschool creëert met het Insectlab
een platform waar studenten kunnen leren
en ondernemers onderzoek kunnen (laten)
doen op het gebied van de kweek van insecten op reststromen en de verwerking ervan in
feed en food.

Arjan Borghuis
docent Toegepaste Biologie, HAS Hogeschool
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HAN VAN KASTEREN

Lector Duurzame Energie en
Groene Grondstoffen, CAH Vilentum

VRAAG&ANTWOORD

NEWFOSS WIL BIORAFFINAGE VERSNELLEN

			
1. OP WELKE MANIER WERKEN DE
STUDENTEN VAN CAH VILENTUM SAMEN
MET BEDRIJVEN?
“	Voor het beantwoorden van vragen of het

verzilveren van de marktkansen kunnen
bedrijven de hulp inroepen van studenten
onder begeleiding van docenten en ervaren
onderzoekers. CAH Vilentum heeft een
onderzoeksteam, waardoor samenwerking
met bedrijven in de cultuur zit.”

2. WELKE MEERWAARDE IS ER VOOR
BEDRIJVEN OM MET STUDENTEN SAMEN
TE WERKEN?
“ Het voordeel van de inzet van studenten bij

het beantwoorden van bedrijfsvraagstukken is
de onafhankelijke, frisse blik van studenten
waardoor zelfs de moeilijkste uitdagingen
bespreekbaar en oplosbaar worden. Wij laten
studenten tijdens een opdracht niet alles zelf
uitzoeken, maar zijn als docenten en onderzoekers ook inhoudelijk betrokken.”

3. KUN JE EEN VOORBEELD NOEMEN VAN
EEN SUCCESVOLLE SAMENWERKING TUSSEN
EEN BEDRIJF EN CAH VILENTUM?
“	HarvestaGG riep in 2012 de hulp in van CAH
Vilentum om gezamenlijk een testfaciliteit
voor droge vergisting op te zetten..
Deze installatie is ontwikkeld via
het netwerk van CAH Vilentum
en wordt bedreven door
studenten onder leiding
van ervaren onderzoekers.
Sindsdien is deze installatie
niet alleen gebruikt voor het
testen van de biomassastromen
van HarvestaGG, maar ook van
andere bedrijven.”

10

DOOR ONDERZOEK HBO-STUDENTEN

Het Brabantse bedrijf NewFoss heeft een
technologie ontwikkeld om biomassastromen te
raffineren en wil de komende jaren de vijftig reeds
bestelde bioraffinage-installaties gaan leveren.
Groei dus, maar groei betekent ook behoefte aan
personeel en specifieke kennis. Vandaar dat
NewFoss in zee is gegaan met het Centre for
Biobased Economy (CBBE).

mogelijkheden van de vezels in de papiertoepassingen en VHL richt
zich vooral op de verwaarding van de sapstroom.
Food & Biobased Research is de inhoudelijke projectleider, ondersteunt alle deelprojecten met hun expertise en richt zich daarnaast op
de voorbehandeling van de vezels. ‘Het project is voor ons een succes
als het tot hogere verwaarding en zodoende een betere business case
leidt en meer studenten geïnteresseerd raken in de biobased economy
en in NewFoss. Daar heeft de gehele waardeketen profijt van.’

VIJFTIG INSTALLATIES

Inmiddels zijn er vijftig installaties besteld die gebaseerd zijn op de
gepatenteerde natte raffinagetechniek. Daarbij worden een een
houtachtige vezel, een organisch en een mineraal sapstroomconcentraat geproduceerd.
De fabrieken komen in Nederland en in tien andere landen, van Europa
tot de Verenigde Staten en Zuid-Amerika. ‘Bovendien is de interesse
vanuit de papierindustrie in de vezel die uit hun fabrieken komt, gigantisch groot. Wij hebben in de afgelopen jaren als bedrijf dan ook in
Nederland leren lopen en komen dichter bij ons grotere doel om
wereldwijd biomassareststromen een hogere waarde te bezorgen.
Meer en meer komt daarmee een einde aan de laagwaardige verbranding. Uiteindelijk kan onze technologie op wereldschaal het verschil
maken en kunnen er duizenden fabrieken worden gebouwd.’

G

eert van Boekel, directeur van het Brabantse bedrijf, constateert met genoegen dat de opleidingen met een specialisatie
op het gebied van de biobased economy in Nederland in trek
zijn. ‘De biobased economy is ongekend populair onder studenten.
Via Wageningen University zijn we dan ook een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het Centre for Biobased Economy (CBBE).
Wij hebben met NewFoss een behoorlijk snel groeiscenario en daarvoor moeten we over de juiste mensen beschikken. Door de samenwerking met het CBBE wordt de capaciteit van het onderzoek
uitgebreid. Bovendien willen wij afstudeerders en praktikanten het
vak leren en laten zien dat het sexy is.’

BETERE BUSINESS CASE

Brenda Israel Centre for Biobased Economy
brenda.israel@wur.nl

Van Boekel: ‘Ik zie dit tweejaarlijkse project als een pilot en als het
wederzijds goed bevalt, zal een meerjarige samenwerking volgen. Er
is inmiddels een onderzoeksprogramma opgesteld met een reeks
van onderwerpen. Daarbij wordt zowel met het onderzoeksinstituut
Food & Biobased Research (FBR) van Wageningen UR als een groot
deel van de aangesloten hogescholen samengewerkt. Wij zullen
onder meer halffabricaten (vezelrijke stroom en een sapstroom) aanleveren waarop de kennisinstellingen nader onderzoek zullen verrichten naar hogere verwaardingsmogelijkheden, onder andere voor
de kunststoffen-, papier- en kartonindustrie. De onderwijsinstelling
met de meeste expertise op een bepaald deelgebied wordt ingezet
om het onderzoek uit te voeren. Zo heeft InHolland expertise en faciliteiten om de mogelijkheden van de verwaarding van de vezels in
composietmaterialen te onderzoeken. CAH Vilentum focust op de
KENNIS&INNOVATIE

In Nederland is er volgens Van Boekel, op
basis van het huidige businessmodel met
biomassa(rest)stroomverwerking, slechts
ruimte voor dertig fabrieken. ‘Deze kunnen
samen op jaarbasis 1,2 miljoen ton biomassa
verwerken. Geen grotere fabrieken, omdat je
dan te grote afstanden met de biomassastromen moet afleggen. Niet voor niets richten
wij ons nu op de internationale uitrol.’

KENNIS&INNOVATIE
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WAAR HET PAPIEREN KENNISKATERN EINDIGT, GAAT HET
ONLINE VERDER. IN DE DIGITALE KENNISOMGEVING VAN
AGRO&CHEMIE LEEST U MEER OVER DE ACTIVITEITEN WAAR
HET CENTRE FOR BIOBASED ECONOMY EN HET CENTRE OF
EXPERTISE BIOBASED ECONOMY BIJ BETROKKEN ZIJN.
BIJVOORBEELD OVER DE VOLGENDE ONDERWERPEN:
In februari opende Dorien Derksen, lector
Biobased Products van Avans, het Kleuren
Applicatie Centrum op de Green Chemistry
Campus in Bergen op Zoom. Hierin werkt het
Centre Of Expertise samen met bedrijven aan
ontwikkeling van biobased kleurstoffen.

Binnen het Kennisnet Biobased Economy
is een schat aan kennis over de biobased economy verzameld. U vindt er actuele informatie,
publicaties, video’s en voorbeelden uit de praktijk.
Wilt u uw innovatie of kennis delen? Neem
contact op met Hilda van der Pol-Sturm via

GA N A A
KENNIS R WWW.AGR
O-C H E
-I N N O
DE AGR VATIE OF DO WMIE.NL/
O&C H E
MIE-AP NLOAD
P.

hilda.vanderpol-sturm@wur.nl.

Dit katern kwam tot stand in samenwerking met:

CENTRE FOR BIOBASED ECONOMY
Wilt u meer informatie over samenwerking met de hogescholen verenigd
in het Centre for Biobased Economy?

CENTRE OF EXPERTISE BIOBASED ECONOMY
Wilt u weten hoe het Centre of Expertise Biobased Economy
uw bedrijf verder kan helpen in de biobased economy?
De portfoliomanagers staan u graag te woord:

PORTFOLIOMANAGER KENNISCENTRUM
Gerlinde van Vilsteren directeur CBBE
Gerlinde.vanvilsteren@wur.nl
www.cbbe.nl

Han van Osch
ja.vanosch@avans.nl | 088-5258577

PORTFOLIOMANAGER ONDERZOEK
Douwe-Frits Broens
df.broens@avans.nl | 088-5258440

PORTFOLIOMANAGER ONDERWIJS
Ralph Simons
rab.simons@avans.nl | 088-5257609
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