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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