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‘We weten precies hoe we het
productieproces kunnen sturen’
Binnen Wageningen University & Research wordt op grote schaal samengewerkt
met bedrijven. Dat helpt niet alleen het bedrijf zelf vooruit, maar ook de
biobased economy in het algemeen. Prof. Dr. Harry Bitter: ‘De kennis over
de eigenschappen van bijvoorbeeld bioplastics wordt alleen maar groter.’
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