Lectoraat Marine Biobased Specialties
“Zeewier deel uit laten maken van de voedselketen ”
Het lectoraat Marine Biobased Specialties (MBBS) wil mariene biomassa en de stoffen die je hieruit kunt
verkrijgen duurzaam toepassen in de transitie naar een bio-circulaire economie. Tanja Moerdijk en haar
collega-onderzoeker Dylan de Jong zijn daar vrijwel elke dag mee bezig.

FOCUS
Het lectoraat is stevig verankerd in de Zuidwestelijke Delta
en Zeeland in het bijzonder. “Met ons onderzoek willen we
bijdragen aan de verduurzaming, kennisontwikkeling en
het innovatievermogen in de regio. We richten ons op de
transitie van de voedselketen en biobased toepassingen”,
zegt onderzoeker Tanja Moerdijk.
Marine Biobased Specialties innoveert rondom laag trofische
biomassa, zoals (micro)algen en zeewier, waardevolle
voedselproductie en biobased toepassingen. “Zeewier is een
duurzame eiwitbron, maar wordt nog betrekkelijk weinig
toegepast. Wij zijn goed in onderzoek naar smaak, wat heel
specifiek is, geur en textuur van deze biomassa. Die kennis
is belangrijk als je de producten wil verwerken en deel
laten uitmaken van de voedselketen. Consumenten zijn nu
namelijk nog niet overtuigd van de waarde van mariene
biomassa. Ons onderzoek speelt daarbij een grote rol.” Als
zeewier meer ingeburgerd raakt, wordt Europa ook minder
afhankelijk van de import van eiwitrijke gewassen zoals soja.
Marine Biobased Specialties wil helpen om de eiwittransitie
hier vorm te geven en de regio daarmee nationaal en
internationaal in de spotlights te zetten. Een derde punt
waarop het lectoraat zich richt is het gebruik van mariene
biomassa als grondstof voor biobased toepassingen.

SAMENWERKING BINNEN EN BUITEN DE
HOGESCHOOL
Het lectoraat werkt nauw samen met het bedrijfsleven
en andere kennisinstellingen. Zo bestaan er
samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld het
NIOZ en met innovatieve ondernemers als het
netwerk North Sea Farmers, Agilent Technologies dat
wetenschappelijke meetinstrumenten maakt, maker van
waterzuiveringsinstallaties VAM Watertech en RKI Sustainable
Solutions, een consultancybedrijf.
Binnen de HZ is er een sterke band met de opleiding
Chemie. “Als lectoraat voeden wij de opleiding met relevante
casuïstiek, maar we proberen de studenten bijvoorbeeld ook
ondernemersvaardigheden bij te brengen”, legt Tanja uit.
“Hiervoor werken we samen met andere opleidingen.” De
connectie met het HZ-lectoraat Aquaculture in Delta Areas
en HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren is ook
sterk. “Samen werken we aan een integrale aanpak van het
voedselsysteem in de regio.”

IMPACT OP DE REGIO
Tanja en haar collega’s van het lectoraat willen laten zien
welke mogelijkheden er zijn met laagtrofische biomassa
uit de regio, zoals algen en zeewier. “De schelpdiersector
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Het zoeken, isoleren, identificeren en valoriseren van chemische verbindingen uit
marine omgevingen.

heeft in Zeeland een lange historie, maar de zeewiersector
zit nog in een pionierende fase”, vertelt Tanja. “Als het
JRCZ straks de deuren opent en we over een nieuw state
of the art laboratorium beschikken komen veel zaken in
een stroomversnelling. Onze impact op de HZ-thema’s
food en biobased wordt dan alleen maar groter. Die goede
onderzoeksfaciliteiten zullen ook bijdragen aan nog beter
onderwijs.”

TOEKOMSTVISIE
Het belangrijkste doel voor de korte termijn is om
de ingezette lijn door te zetten en de band met de
(chemie)studenten te behouden en versterken. “We
willen in samenwerking met andere opleidingen ook de
ondernemerschapsleerlijn verder ontwikkelen en in ons
onderzoek focussen op de voedselketen, van consument
tot producent.” Een andere belangrijke ambitie is om door
te groeien naar een robuust onderzoeksteam. Op dat vlak
is er een aantal uitdagingen. Zo is de positie van lector
momenteel vacant en is een promovendus binnen de
onderzoeksgroep meer dan welkom.
> Bekijk hier de projecten van dit lectoraat
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