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Meer hoogwaardige grondstoffen
winnen uit aardappelen
Aardappelen bevatten waardevolle grondstoffen. Een oud en bekend voorbeeld
is zetmeel. Recentelijk is er vanuit verschillende sectoren ook vraag naar
functionele eiwitten die aanwezig zijn in de knol van het gewas. Betere
benutting van alle grondstoffen uit de aardappel maakt de sector toekomst- Pro
mot
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bestendiger en is nodig voor de transitie naar een biobased economy.
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doen naar dit onderwerp. Dit traject
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Deze grondstoffen vinden hun weg in

op welke wijze de samenstelling van
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Kennis en ervaringen toepassen
‘Het thema biobased economy is in
onderwijs èn onderzoek een belangrijke pijler voor Aeres Hogeschool.
Nieuwe kennis en ervaringen die ik
opdoe in het traject pas ik toe in lessen
en practica. Daarnaast gebruik ik mijn
onderzoeksvaardigheden in projecten
binnen het lectoraat duurzame energie
en groene grondstoffen.’
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