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Deze rapportage is onderdeel van het Interreg project ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’ en
is het resultaat van werkpakket 5.1: Inventariseren trainings- en researchfaciliteiten.
De algemene doelstelling van werkpakket 5 is
het verbeteren en creëren c.q. beter benutten van
grensoverschrijdende trainings-/researchfaciliteiten
bij (onderwijs)instellingen waar interdisciplinair, op
verschillende niveaus en vanuit diverse opleidingscentra,
samengewerkt kan worden aan scholings- en
innovatievraagstukken uit het onderwijs en uit en met
het bedrijfsleven.

5.1.3 Inventarisatie van gewenste faciliteiten c.q.
behoefte vanuit de bedrijven richting onderwijs.
5.1.4 Bijeenbrengen van alle inventarisaties, analyse
van de gegevens en conclusies met betrekking tot
verouderde, te moderniseren en gewenste nieuwe
voorzieningen.
5.1.5 Plan van aanbeveling voor het moderniseren en
uitbreiden van trainings- en researchfaciliteiten.

Hiertoe is de volgende opdracht gedeﬁnieerd:
Inventariseren van aanwezige en gewenste
faciliteiten voor scholing, training & toegepast
onderzoek ten behoeve van de biobased economy
bij onderwijsinstellingen en bedrijven in de gehele
grensregio.

Bij aanvang van het project hebben de projectpartners
vastgesteld dat er naast de onderwijsinstellingen en
bedrijven ook applicatiecentra bestaan, waar studenten
leerervaringen kunnen opdoen en/of toegepast
onderzoek kunnen uitvoeren op bio-gebaseerde thema’s.
Om die reden zijn deze applicatiecentra meegenomen
in het onderzoek en deze rapportage. Vanuit de
marktconsultatie in werkpakket 3 bestond de behoefte
bij bedrijven om ook de biobased pilot-/demofaciliteiten
in kaart te brengen. Ook deze zijn toegevoegd aan dit
onderzoek.

Speciﬁeke acties hiertoe zijn:
5.1.1 Inventariseren van de aanwezige en gewenste
faciliteiten binnen alle deelnemende onderwijsinstellingen, inclusief beschikbaarheidsmodaliteiten
voor gezamenlijk gebruik.
5.1.2 Inventariseren van de aanwezige faciliteiten bij
bedrijven in het grensoverschrijdend biobased
netwerk (mede op basis van de enquête in activiteit
3.1), inclusief beschikbaarheidsmodaliteiten.
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2. Executive summary
Voor u ligt de rapportage trainings- en
researchfaciliteiten die in het kader van het project
Grenzeloos Biobased Onderwijs (GBO) is gemaakt.
Doel van dit onderzoek was om een inventarisatie
te maken van aanwezige en gewenste faciliteiten
voor scholing, training & toegepast onderzoek bij
onderwijsinstellingen en bedrijven in de gehele
grensregio Vlaanderen-Nederland.
De uitkomsten van dit onderzoek zijn binnen het project
GBO op twee manieren gebruikt. De inventarisatie
vormt belangrijke input voor een te ontwikkelen
Shared Facility Netwerkprogramma. Daarnaast zijn
de uitkomsten van het onderzoek aanvullend op de
uitkomsten van de marktbevraging in werkpakket 3
gebruikt als afwegingskader voor de modernisering en
uitbreiding van training- en oefenfaciliteiten.
Samenvattend zijn de conclusies van het onderzoek
als volgt:
Respondenten hebben aangegeven dat zij nog weinig
ervaring hebben met het gebruik van een Shared
Facility Netwerk. Zij onderschrijven het belang van
de ontwikkeling van zo’n netwerk en zijn bereid hun
faciliteiten te delen. Deze uitkomsten zien wij als een
bevestiging van de noodzaak om een Shared Facility
Netwerk te ontwikkelen om zodoende ervaring op te
doen in het delen van faciliteiten.
De eerder verworven inzichten uit de marktbevraging
van werkpakket 3 en de uitkomsten van voorliggend
onderzoek hebben niet geleid tot grote wijziging
in keuzes voor investering in de modernisering en
uitbreiding van trainings- en researchfaciliteiten.
De aannames met betrekking tot de aan te schaffen
faciliteiten die bij aanvang van het project door de
onderwijs- kennisinstellingen zijn gemaakt, blijken
grotendeels juist te zijn geweest.

3. Aanpak en verwerking
Wij merken hierbij op dat met deze investeringen
niet alle aanwezige behoeften ingevuld kunnen
worden. Er is nog een professionaliseringsslag en
schaalvergroting noodzakelijk om de toekomstige
ontwikkelingen in de biobased en circulaire economy
te kunnen ondersteunen. Hierin zal extra moeten
worden geïnvesteerd door onderwijs, bedrijfsleven
en overheden. Met name de applicatiecentra, waar
toepassingsgerichte ontwikkeling van producten en
materialen plaatsvindt, kunnen een rol spelen in deze
ontwikkelingen, in het bijzonder voor het mkb/kmo.
Om de slag te maken van R&D naar productie zijn
voldoende pilot- en opschalingsfaciliteiten in de regio
een voorwaarde. Dit zal voornamelijk vanuit de grote
ontwikkelingsprogramma’s gerealiseerd moeten
worden. De onderwijs- en kennisinstellingen kunnen
door middel van studentenprojecten een bijdrage
leveren aan deze ontwikkeling. Ze zullen daarvoor wel
actief verbindingen moeten leggen met de betreffende
bedrijven en consortia.
Om de toekomstige en huidige generatie voor
te bereiden op een circulaire biobased economy
zijn hybride leeromgevingen nodig, waar het
onderzoekend- en lerend vermogen en werken
in teamverband kan worden getraind. Niet alleen
binnen de school, maar ook binnen het bedrijf,
applicatiecentrum of pilotlocatie. Het groot Shared
Facility Netwerk, waar alle partners op aangesloten
zijn, kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

3.1 Inventarisatie van de aanwezige
en gewenste faciliteiten binnen alle
deelnemende onderwijsinstellingen, incl.
beschikbaarheidsmodaliteiten voor gezamenlijk
gebruik
Voor de inventarisatie van de aanwezige en
gewenste faciliteiten binnen alle deelnemende
onderwijsinstellingen is gebruik gemaakt van
een format (zie bijlage 2) waarop de betrokken
projectpartners hun infrastructuur konden vermelden
inclusief de beschikbaarheidsmodaliteiten. Tevens kon
men aangeven of de faciliteit met of zonder toezicht
kan worden gebruikt door andere partijen. Naast de
onderwijs-/kennisinstellingen die partner zijn in het
GBO project, is ook nog een aantal andere scholen
op het niveau mbo (secundair), hbo (hoger) en wo
(universitair) bevraagd.
3.2 Bevindingen n.a.v. de inventarisatie van
aanwezige en gewenste faciliteiten binnen alle
deelnemende onderwijsinstellingen
Nagenoeg alle partner onderwijs-/kennisinstellingen
beschikken in één of andere vorm over faciliteiten
ten behoeve van hun eigen onderwijs/training en
onderzoek. Deze zijn vaak gericht op de bio-gebaseerde
thema’s waar de instelling zich onderzoeks- of
onderwijsmatig op focust. Daarnaast beschikken
de instellingen over basis laboratoria die voor
meerdere doeleinden dan alleen biobased inzetbaar
zijn. Alle hbo- en wo-instellingen beschikken zo
over faciliteiten voor analytisch/fundamenteel
onderzoek. Voor toegepast onderzoek en materialen- /
productontwikkeling wordt in Zuid-Nederland ook
gebruik gemaakt van de applicatiecentra. Hier zijn
nagenoeg altijd bedrijven bij betrokken als partner of
opdrachtverstrekker.
In veel gevallen wordt door de onderwijs-/
kennisinstellingen met het bedrijfsleven samengewerkt
aan projecten of zijn er zelfs onderzoeksfaciliteiten van
bedrijven gestationeerd op een universiteit.
De biobased thema’s waar de instellingen zich op
focussen zijn divers en vullen elkaar, kijkend naar de
grensregio als geheel, goed aan.
Opvallend is dat aan Vlaamse zijde de faciliteiten meer
gericht zijn op algen-/insectenkweek, fermentatie,
textiel en biobased bouwmaterialen. Aan Nederlandse
zijde ligt de focus meer op biomassa be- en verwerking,
richting chemie en materialen, waaronder composiet,
biopolymers, natuurvezels en overige inhoudsstoffen.
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De overlap zit voornamelijk in faciliteiten op het gebied
van brouwen (fermentatie) en biobased bouwen.
Faciliteiten hiervoor zijn aan beide kanten van de grens
beschikbaar.
3.3 Inventarisatie van de aanwezige en gewenste
faciliteiten bij bedrijven
Bij aanvang van het project is besloten om
de inventarisatie van bestaande en gewenste
infrastructuur bij de bedrijven in twee fases te laten
plaatsvinden.
Fase 1 bestond uit de marktbevraging, uitgevoerd in
werkpakket 3. Daarin is op globaal niveau achterhaald
in hoeverre bedrijven beschikken over eigen
infrastructuur en of men bereid is deze ter beschikking
te stellen aan derden.
In fase 2 van de inventarisatie zijn de bedrijven die
beschikken over eigen faciliteiten, via verdiepende
interviews bevraagd op welke wijze hiervan gebruik
gemaakt kan worden door derden ten behoeve van
training & onderzoek. Tevens konden bedrijven
aangeven aan welke infrastructuur men behoefte heeft
en graag over zou kunnen beschikken.

05

3.4 Bevindingen n.a.v. de inventarisatie van
aanwezige en gewenste faciliteiten bij bedrijven
3.4.1 Bevindingen fase 1: marktconsultatie sectoren
en bedrijven
De sectorconsultatie en marktbevraging van
bedrijven in werkpakket 3 gaf een aantal interessante
bevindingen, namelijk:
• Er bestaan al infrastructuren op het gebied van
biobased onderzoek, testen en opschalen.
• Pilotinstallaties zijn specifiek en overwegend in
handen van bedrijven, niet gericht op onderwijs.
• Er zijn onvoldoende beschikbare biobased
faciliteiten voor studenten (stages, projecten).
• Er is behoefte aan een geïntegreerd platform van
alle beschikbare trainings- en researchfaciliteiten.
• Er is behoefte aan samenwerking met onderwijs,
vooral bij kleinere bedrijven.
• Applicatiecentra worden gezien als zeer waardevol
voor toepassingsgerichte ontwikkeling.
• In de landbouw bestaat behoefte aan living labs,
demo projecten voor biobased concepten.
• De bouwsector is tot nu toe vrij gesloten in
innovatie richting nieuwe product toepassingen.

Infrastructuur voor trainingsdoelstellingen

% van de bedrijven

Bereidheid tot openstellen

61

Ervaring met openstellen

37

Bereidheid tot openstellen maar geen ervaring

69

Bron: Marktbevraging werkpakket 3 GBO

•
•

•
•

Naarmate de markt dichter wordt benaderd, neemt
de capaciteit om de volgende stap te nemen af.
De meeste innovaties en geplande investeringen
(capaciteit in de toekomst) liggen hoofdzakelijk op
R&D niveau en minder op pilot niveau (zie tabel
hieronder).
33 % van de bedrijven geeft aan dat er momenteel
onvoldoende pilots ter beschikking staan.
Er bestaat behoefte om de mogelijkheden van
bestaande pilots inclusief beschikbaar gestelde
faciliteiten voor derden, in kaart te brengen.

•
•
•

61 % van de bedrijven is bereid zijn infrastructuur ter beschikking te stellen voor trainingsdoeleinden,
maar slechts 37 % heeft hierbij ervaring (zie tabel hierboven).
Er bestaat een belangrijk potentieel dat vandaag nog niet wordt aangeboord om extra
trainingsfaciliteiten ter beschikking te stellen aan onderwijsinstellingen.
Uitdaging voor het GBO-project om deze bedrijven te overtuigen deze bereidheid te transformeren in
reële ter beschikking stelling en hierbij de nodige expertise en omgeving aan te bieden.

Detail Competenties Biomassa Productie

39
37
37
34
34
32

Hoeveelheid en kwaliteit van de geproduceerde biomassa
Voorbehandelingstechnieken met het oog op non-foodtoepassingen
Kwalitatieve optimalisatie van biomassaproductie

Bron

Onderzoek %

Engineering %

Pilot %

Eigen infrastructuur

77

65

60

Transport en logistiek van biomassa
Kwantitatieve optimalisatie van biomassaproductie
Plantgebaseerde productiesystemen voor non-food...

Uitbesteding

82

82

62

Opslag van biomassa

Eigen + uitbesteding

66

57

35

Fysiologie en biochemie van planten en micro-organismen

Investeringen

79

-

54

27
27
23

Innovatieve productiesystemen (vb. algenkweek)

16
16
13

Oogsttechnieken voor non-foodtoepassingen
Genetica van planten en micro-organismen

Bron: Marktbevraging werkpakket 3 GBO

Dierlijke productiesystemen voor non-foodtoepassingen
0
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45

Het aantal bedrijven dat een item als belangrijk heeft benoemd.
Bron: Marktbevraging werkpakket 3 GBO

•
•
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67 % van de bedrijven vindt de competenties m.b.t. productie van biomassa belangrijk.
Binnen de biomassaproductie gaat vooral aandacht naar het volume, het optimaliseren en behouden van de
biomassaproductie en –kwaliteit. Daarnaast wordt kennis over voorbehandelingstechnieken ten behoeve van
non-food toepassingen als belangrijk ervaren.
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Detail Competenties Conversie Biomassa

3.4.2 Uitwerking en bevindingen n.a.v. het verdiepend
onderzoek bij bedrijven (fase 2)
Een verrassende conclusie uit de marktconsultatie in
werkpakket 3 was dat 61% van de bedrijven aangaf
bereid te zijn haar infrastructuur ter beschikking
te willen stellen voor trainingsdoeleinden. Deze
28 bedrijven zijn vervolgens benaderd voor het
verdiepende interview in fase 2. Van de 28 hebben
uiteindelijk 15 bedrijven deelgenomen aan het
onderzoek. 6 bedrijven hebben niet gereageerd en 7
bedrijven hebben aangegeven dat het momenteel nog
te vroeg is om hun infrasctructuur ter beschikking te
stellen.

45
45
42
42
39
37
35
34

Algemene procestechnologie
Biotechnologie en biochemie
Chemische omzettingstechnologie
Biologische omzettingstechnologie
Procesintensiﬁcatie
Fysische omzettingstechnologie
Biorafﬁnage
Thermochemische omzettingstechnologie
0
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45

50

Bron: Marktbevraging werkpakket 3 GBO

•

Bij het verdiepende onderzoek is een aantal vragen
voorgelegd aan de bedrijven. Er is bewust gewerkt
met open vragen, zodat de antwoorden specifiek en
gevarieerd konden worden gegeven. Dit gaf de grootste
kans op bruikbare informatie. De antwoorden zijn
samengevat in een document (zie bijlage 3).

Alle conversietechnieken worden als belangrijk gezien in relatie tot competentie ontwikkeling van studenten.
Er liggen geen duidelijke voorkeuren.

Detail Competenties Toepassingsmogelijkheden

41

Biopolymeren

37

Biocomposieten

29
26
23

Biokatalysatoren
Natuurvezels
Biobrandstoffen

17

Bodemverbeteraars
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Bron: Marktbevraging werkpakket 3 GBO

•
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De groep van biopolymeren en bio-composieten scoren het hoogst. Hieruit kan worden afgeleid dat de bioplastics en bio-kunststoffen, zo ook versterkt met natuurvezels worden gezien als belangrijke toekomstige
markttoepassingen.
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Aan de antwoorden zijn de volgende conclusies te
verbinden:
Vraag 1: Over welke faciliteiten t.b.v. training of research
beschikt het bedrijf? (Bijv. laboratoriumapparatuur,
pilotinstallatie, semi-productie omgeving, of andere
faciliteiten.)
Conclusie: 12 bedrijven beschikken over labo
faciliteiten voor R&D en/of testing, 6 over productieinstallaties en 7 over pilotinstallaties.
Vraag 2: Welke apparatuur is aanwezig en in te zetten
voor het ontwikkelen van nieuwe biobased business?
Conclusie: Diverse bedrijven beschikken over
eigen apparatuur en pilotinstallaties voor R&D op
uiteenlopende gebieden, waaronder: biopolymeren,
recycling van afval en biomassaverwerking,
ontsluiting/raffinage en conversie van biomassa,
composieten (thermoharders), food/farma,
plantaardige vezels, coatings
Vraag 3: Welke soort onderzoektopics kunnen worden
uitgevoerd in het bedrijf?
Conclusie: De onderzoektopics lopen zeer uiteen,
waaronder: bioplastics, monofil garen, recycling
van afvalstromen, ontsluiting/raffinage van diverse
gewassen, testen van materiaaleigenschappen
composiet, toepassing van gelatine, applicatie van
natuurvezels richting papier/karton en composiet,
scheidings- en conversietechnieken, R&D coatings,
onderzoek naar vetten, vetzuren en anti-oxydanten.
Vraag 4: Zijn deze faciliteiten in te zetten voor
onderzoeksprojecten met studenten? Zo ja, op welk
niveau?
Conclusie: Ja, 12 bedrijven hbo/wo studenten, 4
bedrijven op secundair/mbo niveau.
Vraag 5: Op wat voor manier denkt uw bedrijf de
beschikbare faciliteiten het beste te kunnen inzetten voor
de ontwikkeling van de studenten?
Conclusie: Voornamelijk voor stages,
afstudeeropdrachten en projecten.

Vraag 7: Voorziet het bedrijf mogelijke belemmeringen
om te komen tot samenwerking en open innovaties met
onderwijs instellingen en /of collega bedrijven?
Conclusie: Bedrijven zien geen belemmeringen als IP
wordt vastgelegd en er afspraken worden gemaakt
o.g.v. vertrouwelijkheid.
Vraag 8: Op welke momenten in de week zijn de
faciliteiten in te zetten?
Conclusie: Inzet faciliteiten is bij alle bedrijven in
overleg vast te stellen. Dit varieert van projectbasis tot
volledige week openstelling.
Vraag 9: Heeft het bedrijf uitbreiding van (trainings-)
faciliteiten gepland?
Conclusie: 6 bedrijven investeren de komende tijd
in apparatuur, variërend van R&D tot productie
apparatuur.
Vraag 10: Heeft het bedrijf behoefte aan trainingsfaciliteit
voor haar medewerkers die ze nu mist?
Conclusie: 2 bedrijven hebben behoefte aan
trainingsfaciliteit voor kunststofverwerkende
technieken. Daarnaast heeft 1 bedrijf aangegeven
behoefte te hebben aan een vorm van hybride leren. De
overige bedrijven hebben geen specifieke behoefte.

3.4.3 Samenvatting van de uitkomsten in het kader
van het verdiepend onderzoek bij bedrijven
Aanwezige faciliteiten bij bedrijven in het
grensoverschrijdend biobased netwerk (5.1.2).
Van de groep van 16 ondervraagde bedrijven beschikt
een groot aantal (12) over een eigen laboratorium,
alwaar voornamelijk wordt ingezet op R&D en
product-/materialenonderzoek, gericht op de eigen
bedrijfsactiviteit. 75% van de bedrijven geeft aan
dat studenten voor onderzoek (leerdoeleinden)
gebruik kunnen maken van deze faciliteiten. De
beschikbaarheidsmomenten van deze faciliteiten zijn
divers en altijd in overleg met het bedrijf overeen te
komen.
Ongeveer 40% van de 16 bedrijven beschikt over
pilotinstallaties. Deze zijn gericht op de thema’s:
biopolymeren, afvalrecycling, biomassaverwerking,
ontsluiting/raffinage en conversie van biomassa,
composieten (thermoharders), food/farma,
plantaardige vezels, coatings.
Een tweetal bedrijven heeft haar pilotlijn
gepositioneerd bij een universiteit (UHasselt en UGent).

Vraag 11: Heeft het bedrijf behoefte aan researchfaciliteit
die ze nu mist? Zo ja, welke topics?
Conclusie: Behoefte is zeer divers. Met name research
faciliteiten gericht op eigen branche.

Gewenste faciliteiten c.q. behoefte vanuit de bedrijven
richting onderwijs (5.1.3).
Bedrijven geven aan dat over het algemeen
voldoende trainingsfaciliteiten beschikbaar zijn
om medewerkers op te leiden of te trainen. Twee
bedrijven geven aan behoefte te hebben aan training
in kunststofverwerkende technieken (extrusie en
kunststoflassen), één aan Vlaamse zijde en één in
West-Brabant.
Wel is er bij een aantal bedrijven behoefte aan R&D of
opschalingsfaciliteiten. Deze zijn echter zeer specifiek,
gericht op de eigen activiteit.

De volgende aandachtsgebieden werden
genoemd:
• Oppervlakte analyse apparatuur, grote
schaal adsorptie apparatuur voor adsorptie
in gas vloeistoffase.
• Analyses en non food applicaties, met name
detergenten, home en personal care.
• Persapparatuur voor biomassa behandeling.
• Apparatuur voor materiaal-/applicatietesten
op het gebied van kunststoffen.
• Opschalingsfaciliteiten op het gebied van
coatings.

Vraag 12: Welke onderzoektopics zou het bedrijf graag
elders willen laten onderzoeken?
Conclusie: Nagenoeg alle bedrijven geven aan (ook)
elders onderzoek te laten verrichten. Onderwerpen zijn
zeer divers.
Vraag 13: Wil het bedrijf daarbij studenten inschakelen?
Zo ja welk niveau, opleidingsrichting?
Conclusie: Met name hbo en universitair.

Vraag 6: Zijn de aanwezige faciliteiten in te zetten voor
collegabedrijven in het kader van training of onderzoek
(partnership)?
Conclusie: 10 bedrijven staan hiervoor open,
waarvan er 4 ervaring mee hebben. Voornamelijk
voor collegabedrijven die aanvullend zijn in de
keten of (potentiële) klanten. Voorwaarden zijn bijv.
partnershipcontracten.
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4. De applicatiecentra en pilot-/demofaciliteiten
Uit eerdere marktconsultatie onder sectoren en
bedrijven is gebleken dat de applicatiecentra worden
gezien als zeer waardevol voor toepassingsgerichte
ontwikkeling. Om die reden zijn deze ook in kaart
gebracht. De grensregio bevat diverse applicatiecentra
met allen een eigen biobased toepassingsgebied.
Opvallend is dat deze faciliteiten zich voornamelijk aan
Nederlandse zijde bevinden. Meestal is een mbo- of
hbo-onderwijsinstelling eigenaar van zo’n centrum.
Een applicatiecentrum is een ontwikkelwerkplaats,
waar een bedrijf of ondernemer terecht kan met een

Biobased Innovations Garden Rusthoeve

idee, concept of vraagstuk. Vaak werken studenten
vanuit diverse studierichtingen en opleidingsniveaus
mee aan de projecten die in de applicatiecentra worden
uitgevoerd.

Teelt, testen en verwerking van gewassen t.b.v. biobased
economy

Tevens gaf 33% van de bedrijven aan dat er momenteel
onvoldoende pilots ter beschikking staan en ook
behoefte te hebben aan een overzicht van deze
locaties. Om die reden zijn ook de belangrijkste pilot-/
demofaciliteiten hieronder in kaart gebracht.

Centexbel - VKC

Onderzoek, ontwikkeling en testen voor de textiel- en de
kunststofverwerkende industrie

4.1 Overzicht applicatiecentra

Biopolymeer Applicatie Centrum (BAC)

4.2 Overzicht pilot-/demofaciliteiten

Ontwikkeling en toepassing bio-plastic producten
Green Chemistry Campus

Ontwikkeling en opschaling van hoogwaardige materialen,
chemicaliën en coatings
Natuurvezel Applicatie Centrum (NAC)

(Natuur)vezel technologie en (natuur)vezel gebaseerde
materialen en producten zoals papier-/kartonnage en
composieten

Biobase Europe pilot plant

Conversie van biomassa (a.o. agricultural crops and
by-products, industrial side streams) into biochemicals,
biomaterials, biofuels and other bioproducts.
Laboratorium tot multi-ton scale

Kleuren Applicatie Centrum (KLAC)

Ontwikkeling en toepassing van biobased kleurstoffen

Biotech Campus Delft

Kunststoffen Applicatie & Training Centrum (KATC)

Ontwikkeling en opschaling op het gebied van
biotechnologie, o.a.: biofuels, bioplastics, food ingredients
en antibiotics.

Ontwikkeling en testen van nieuwe (groene) kunststoffen,
natuurvezels en composieten

Bio Treat Center (BTC)

Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL)

Shared facility center voor be- en verwerking van
biomassa en reststromen tot halffabricaten en producten
voor de biobased economy

Toegepast onderzoek op het gebied van Materiaal
verwerking, karakterisering, Synthese, Analyse,
Moleculaire Biologie, Microbiologie
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5. Conclusies na onderzoek in de grensregio
met betrekking tot voorzieningen
De inventarisatie bij de onderwijs-/kennisinstellingen
heeft opgeleverd dat er een grote verscheidenheid is aan
beschikbare faciliteiten waarop biobased gerelateerd
onderwijs en/of onderzoek kan plaatsvinden. De partner
instellingen beschikken binnen hun laboratoria in het
algemeen over basis analyseapparatuur.
Bij sommige scholen is nog behoefte aan uitbreiding.
Daarnaast beschikken zij op beperkte schaal over
apparatuur die wordt aangewend voor de eigen biobased
focusgebieden.
Deze focusgebieden zijn verschillend aan beide zijden
van de grens en daarom is er globaal gezien sprake van
complementaire faciliteiten ten opzichte van elkaar.
Ook is er op bepaalde thema’s overlap, waardoor
gezamenlijke projecten kunnen worden opgezet,
bijvoorbeeld op het gebied van fermentatie, reststromen
uit de brouwerij of natuurvezeltoepassing in textiel en
kunststoffen.

Om studenten specifiekere kennis en ervaring te laten
opdoen in deze technieken beschikken met name
de biobased pilotplants over geschikte faciliteiten.
De Biobase Europe pilot plant is daarvan een mooi
voorbeeld en ook Cosun beschikt over pilotinstallaties.
De komende jaren zullen in de grensregio diverse
pilotfaciliteiten worden gebouwd in het kader van
de flagship programma’s van de Stichting Biobased
Delta: Sugar Delta, Redefinery, Biorizon en de pyrolyse
proeftuin Moerdijk. Het is belangrijk dat studenten van
verschillende niveaus de gelegenheid wordt geboden om
op deze locaties te werken en leren.

Speciﬁcieke apparatuur

R&D

Faciliteiten delen
De partner instellingen zijn bereid om hun faciliteiten
te delen en in te zetten ten behoeve van training- en
researchprojecten met externe studenten of met
bedrijven. Dit vindt dan wel plaats onder begeleiding van
een medewerker van de instelling.
De beschikbaarheid van de faciliteiten en individuele
apparatuur is vanwege de eigen onderwijs- en
onderzoeksactiviteiten van de instellingen zeer
uiteenlopend en moet daarom altijd in overleg
met de instelling worden afgestemd. Om die
reden is het dan ook niet mogelijk gebleken om
de beschikbaarheidsmodaliteiten per instelling en
individueel apparaat in kaart te brengen. Hetzelfde geldt
overigens voor de beschikbaarheidsmodaliteiten bij
bedrijven.
Sommige onderwijsinstellingen aan Nederlandse zijde
beschikken over een applicatiecentrum, waar bedrijven
applicatie opdrachten kunnen laten uitvoeren, meestal
met betrokkenheid van studenten.

Een aantal onderwijs-/kennisinstellingen heeft
behoefte aan specifieke apparatuur, gericht
op de biobased thema’s waarin studenten
projecten of (toegepast) onderzoek uitvoeren.
Deze thema’s staan bijna altijd in relatie
tot de regionale biobased ontwikkelingen
bij bedrijven. Zo bestaat aan Vlaamse zijde
behoefte aan uitbreiding van apparatuur voor
de kweek van en onderzoek naar algen en
insecten, ecodesign en bio-raffinage.
Aan Nederlandse zijde is in de regio WestBrabant vooral behoefte aan apparatuur
voor het trainen van studenten in biobased
kunststoftechnologie en de ontwikkeling van
groene kunststoffen en bouwmaterialen en in
Zuid Holland naar inhoudsstoffen uit planten
voor diverse toepassingen vanwege de daar
aanwezige reststromen uit de tuinbouwsector.

De behoefte bij bedrijven ligt niet zozeer op
het gebied van trainingsfaciliteiten, maar meer
op R&D en opschalingsfaciliteiten. De eerste
fase van R&D kan soms worden geboden
door de onderwijs-/kennisinstellingen of de
applicatiecentra, met name voor mkb/kmo.
De pilot- en opschalingfaciliteiten echter,
zijn vaak heel specifiek gericht op het eigen
productenportfolio. Om die reden is de
behoefte aan een pilot- of researchfaciliteit
onder de geïnterviewde bedrijven divers en
niet specifiek te adviseren in de richting van
één bepaald biobased thema.
Bij de ontwikkeling van nieuwe biobased
materialen en producten wordt nog vaak
gebruik gemaakt van reeds bestaande
technologieën en faciliteiten. Voor
sommige technologieën worden echter wél
nieuwe machines of productieapparatuur
ontwikkeld, bijvoorbeeld de scheiding en
verwerking van biomassa, pyrolyse of
natuurvezeltoepassingen in kunststoffen en de
ontwikkeling van biopolymeren.
Voor pilot- en opschalingsactiviteiten kunnen
bedrijven op bepaalde thema’s terecht bij de
pilot- en demo plants in de grensregio, zoals
eerder genoemd.

Pilotplants als leeromgeving
Kennis van algemene procestechnologie en
biotechnologie en biochemie wordt door bedrijven als
belangrijk gezien voor het toepassen van raffinageen conversietechnieken. Dat betekent dat met name
operators en chemici daarin getraind moeten worden,
willen ze van meerwaarde zijn voor bedrijven die
bijvoorbeeld actief zijn in pyrolyse of in bio-raffinage. Bij
de onderwijsinstellingen zelf zijn hiervoor
slechts op beperkte schaal faciliteiten aanwezig.
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Shared Facility Netwerk
De inventarisatie bij de bedrijven heeft geleerd dat
meer dan de helft van de bedrijven beschikt over een
eigen laboratorium, voornamelijk ingezet voor R&D
en product-/materialenonderzoek, gericht op de eigen
bedrijfsactiviteit.
Uiteindelijk heeft 10% (15 van de oorspronkelijk 150
geënquêteerde bedrijven) aangegeven haar faciliteiten
ter beschikking te willen stellen aan studenten en/
of collega bedrijven. Deze bedrijven zullen als eerste
worden toegevoegd aan het Shared Facility Netwerk,
dat uiteindelijk moet groeien naar een groter dekkend
netwerk. Relatief gezien gaat het dus slechts om een
klein aantal bedrijven en is hier nog duidelijk terrein te
winnen voor de onderwijs- en kennisinstellingen.
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6. Plan van aanbeveling voor het moderniseren en
uitbreiden van trainings- en researchfaciliteiten
Vanuit de uitgevoerde onderzoeken en analyses in werkpakket 3 en werkpakket 5 is
voldoende input geleverd voor de vervolgstap in werkpakket 5 ‘het moderniseren en
uitbreiden van trainings- en researchfaciliteiten‘.
Aanbeveling ten aanzien van de geplande investering
in apparatuur
De aannames m.b.t. de aan te schaffen faciliteiten
die bij aanvang van het project door de onderwijskennisinstellingen zijn gemaakt, blijken grotendeels
juist te zijn geweest op basis van de uitkomsten van
de in werkpakket 3 en werkpakket 5 uitgevoerde
onderzoeken onder sectorvertegenwoordigers en
bedrijven in de grensregio. De meeste faciliteiten zijn
gericht op de verwaarding van reststromen, één van de
hoofdthema’s in de biobased economy.
De uitkomsten van het onderzoek naar reeds
aanwezige faciliteiten bij de onderwijs-/
kennisinstellingen en bedrijven hebben niet geleid
tot de noodzaak om radicaal andere keuzes te
maken. Slechts op beperkte schaal zijn nuanceringen
aangebracht in de aanschaf van faciliteiten.
De beschikbaarheid van bepaalde faciliteiten bij
bedrijven geeft enkele instellingen wel de mogelijkheid
en ruimte om wat meer te investeren in andere
apparatuur.
Lesmodules
In werkpakket 4 zijn op basis van de gebleken
competentiebehoefte bij bedrijven keuzes gemaakt
voor het ontwikkelen van lesmodules die daarop
aansluiten. Ook deze behoefte ligt grotendeels in lijn
met de biobased ontwikkelthema’s voor lesmodules
die door de instellingen bij aanvang van het project
zijn benoemd. De investeringen die de instellingen
de komende tijd plegen in apparatuur sluiten aan
bij deze nieuwe lesmodules en onderzoekend leren
programma’s en kunnen aldus gebruikt worden ten
behoeve van training en onderzoek. Een overzicht
hiervan is weergegeven in bijlage 1.
Verdere aanbevelingen
De behoefte aan competentie ontwikkeling
op het gebied van productie van biomassa en
voorbehandelingstechnieken betekent dat “groene”
studenten ook op grotere schaal een onderzoek- en
(leer)omgeving nodig hebben om deze competenties te
ontwikkelen. Belangrijk is dat aan beide zijden van de
grens deze infrastructuur wordt gecreëerd.
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Hybride leeromgevingen
Er is echter wel een professionaliseringsslag en
schaalvergroting noodzakelijk om de toekomstige
ontwikkelingen in de biobased en circulaire economy
te kunnen ondersteunen. Hierin zal extra moeten
worden geïnvesteerd door onderwijs- bedrijfsleven en
overheden.
Om de slag te maken van R&D naar productie zijn
voldoende pilot en opschalingsfaciliteiten in de regio
een voorwaarde. Dit zal voornamelijk vanuit de grote
ontwikkelingsprogramma’s gerealiseerd moeten
worden. De onderwijs- en kennisinstellingen kunnen
door middel van studentenprojecten een bijdrage
leveren aan deze ontwikkeling. Ze zullen daarvoor wel
actief verbindingen moeten leggen met de betreffende
bedrijven en consortia.

Het bijkomend inzicht dat de onderzoeken in
werkpakket 3 hebben opgeleverd is dat naast
technische competenties ook valorisatie- en
transversale competenties belangrijk zijn
om te kunnen functioneren in een biobaseden circulaire economie. Dit vergt hybride
leeromgevingen waar het onderzoekend- en
lerend vermogen en werken in teamverband
kan worden getraind. De instellingen wordt
aanbevolen om de komende jaren juist hierin
te investeren, maar vooral ook de verbinding
met de bedrijven hierin verder uit te bouwen.
Het grensoverschrijdende Shared
Facility Netwerk programma dat wordt
ondergebracht in het digitaal platform
GBO kan een belangrijke bijdrage leveren
aan de beschikbaarheid van deze hybride
leeromgevingen. Het is zaak om hier met
onderwijs-/kennisinstellingen, bedrijfsleven én
overheden duurzaam in te investeren.

In Zuid Nederland zijn het ROC West-Brabant, Hogere
Agrarische School (HAS) en Biobased Innovations
Garden die hier kleinschalig infrastructuur voor hebben
ingericht en verder uitbouwen. HO Gent en Thomas
More doen dit aan Vlaamse zijde in het kader van
algen, insecten en productie van plantaardige vezels.
Kijkend naar de toepassingsmogelijkheden van de
biomassa, zijn door de bedrijven als belangrijkste
gebieden benoemd de biopolymeren, bio-composieten,
biokatalysatoren en natuurvezels. Het is een
goede ontwikkeling dat DaVinci College en ROC
West-Brabant zich gezien deze ontwikkeling in de
regio inzetten op verder uitbreiding van trainingsen onderzoeksfaciliteiten t.b.v. composieten en
natuurvezels. Ook HO Gent speelt daar op in met haar
faciliteiten ten behoeve ecodesign en textiel. Daarmee
komt men de bedrijven in de regio tegemoet.
Applicatiecentra
De applicatiecentra worden gezien als zeer
waardevol ten behoeve van toepassingsgerichte
ontwikkeling van producten en materialen. De huidige
applicatiecentra dekken momenteel een aantal
productontwikkelingsgebieden waar met name het
mkb/kmo waarde aan hecht.

Rapportage Trainings- en Researchfaciliteiten
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Bijlage 1

Overzicht aan te schaffen uitrusting onderwijs
Aan te schaffen uitrusting/apparatuur in het kader van uitvoering les-/onderzoekmodule GBO
Onderwijsinstelling

Titel lesmodule WP4

Aan te schaffen uitrusting/apparatuur WP5

Heilig Graf

Algen

Schudapparaat, centrifuge, autoclaaf

Bioplastics

Apparaat smeltpuntbepaling, autoclaaf en incubator

Water

Autoclaaf en incubater

Biodiesel

Standaard glaswerk labo organische chemie

Verwaarding reststromen brouwerij

Lab analytische chemie: gaschromatograaf, HPLC

Bioraffinage

Standaard glaswerk labo organische chemie;
chromatografische technieken

Valorisatie nevenstromen

Databank voor LCA analyses:
• GABI education
• Open LCA-agribalyse

Ecodesign

•
•
•
•

Analyseren van inhoudsstoffen voor BBE
(biopolymeren)

• Analyseapparatuur n.t.b. LCMS
(Liquid chromatography–mass spectrometry),
• HPLC (Highperformance liquid chromatography), - GC (Gas chromatography),
• GC-MS (Gas chromatography–mass spectrometry) FPLC (Fast protein Liquid chromatography)

HoGent

InHolland

Thomas More

Insecten (opkweek)

Downstream processing Algen

ROC-WB

Bovenweger met 3 decimalen
25 Pincetten
5 x testo-loggers
5 x tensiometer
Eventueel kweektenten
Eventueel warmtemeter

• Flessen en adapters
• Membraanfiltratiekit

Onderzoeksproject algenteelt

•
•
•
•
•

Synthese van een bio-surfactant met
grondstoffen uit insecten

• Chemicaliën, aminozuren

Fermentatietechnologie: een sleutel naar
duurzaamheid

• Bioreactor (kan eventueel ook gebruikt worden
in module ‘project algen’)

Kunststoftechnologie m.b.v. natuurvezels

• Installaties voor winning en bewerking van
natuurvezels (malen, drogen, zeven)
• Extruder installaties voor het compounden van vezels
• Testapparatuur voor testen van applicaties:
• Kerf / impact Slagproef
• Trekbank
• MFI & MVR bepaling
• Vochtbalans
• Notcher
• Micro balans

Productie en verwaarding van
natuurvezels
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•
•
•
•
•
•

Fantasiespinmachine
Laboverftoestellen of printers
Biokleurstoffen en hulpmiddelen voor hout en textiel
Software voor LCA

Glaswerk en klein materiaal
Mini-algenreactor (2 stuks )
Verbruiksgoederen
Eventueel spectrofotometer
Lichtmicroscoop (met camera)

• Installaties voor winning en bewerking van
natuurvezels (malen, drogen, zeven)

Rapportage Trainings- en Researchfaciliteiten

Wens voor toekomstige aanschaf uitrusting-apparatuur
Onderwijsinstelling

Thema

Aan te schaffen uitrusting/apparatuur

HoGent

Bioraffinage, verwaarding reststromen

• Gaschromatograaf
• HPLC

Databank LCA

• Onderzoekslicentie GABI-software
• Consultinglicentie GABI-software

Valorisatie nevenstromen door
zwammenteelt

• Klimaatkast voor teelt zwammen
• Autoclaaf, laminaire flow
• Analytisch labo

Kunststoftechnologie m.b.v. natuurvezels

• Compounders
• Apparatuur voor bewerking van natuurvezels, 3D printers

ROC-WB

Bijlage 2

* Stadium
B: beschikbaar
C: ontwikkeling
G: gepland

Overzicht trainings- en researchfaciliteiten
onderwijsinstellingen en applicatiecentra

Naam trainings- en/
of researchfaciliteit

Omschrijving trainingsactiviteit of
researchactiviteit

door
bedrijven

door externe
studenten

Beschikbaar
met of zonder
begeleider
onderwijsinstelling

ROC-WB

Brouwerij
laboratorium

Training bierbrouwen op geautomatiseerde
installatie, research naar nieuwe biersoorten

Op afspraak

Op afspraak

Met

B

ROC-WB

Destillatie-kolom

Training destillatie, research destillatie

Op afspraak

Op afspraak

Met

B

ROC-WB

Daglichtloze
teeltruimte

Teeltruimte met led-licht t.b.v. bepaling
groeifactoren biobased gewassen

Op afspraak

Op afspraak

Met

B

Heilig Graf

Brouwerij

Artisanale brouwerij en labo microbiologie

Op afspraak

Op afspraak

Met

O

Heilig Graf

Algen

Kweken en oogsten op microschaal

Op afspraak

Op afspraak

Met

O

BBETC

Studiecentrum
BBETC (online)

Opleiding en training van (bio-)procesoperators via digitale bibliotheek met
processimulaties, e-learnings, opdrachten
en toetsen

Online en
realtime
beschikbaar
op basis
van (proef-)
licentie

Online en
realtime
beschikbaar
op basis van
proef-licentie

Zonder, op
basis van
tutorials en
opdrachten

B

Thomas
More Geel

Sunbuilt algen
reactor pilootschaal
(1500 liter) + labo

Researchfaciliteit voor studenten +
bedrijven van labo tot pilootschaal.

Op projectbasis

Op afspraak

In overleg

B

Thomas
More Geel

Extractie op
pilootschaal +
membraanfiltratie

Extractie tot 50 liter

Op afspraak

Op afspraak

In overleg

B

Thomas
More Geel

Insectenkweek

Verwerking van neven- en reststromen +
bron van biobased grondstoffen

Op afspraak

Op afspraak

In overleg

B+G

HoGent

Labo brouwerij
technologie

De infrastructuur wordt gebruikt voor het
opleiden van toekomstige brouwers en
voor het brouwerij onderzoek, maar i.h.k.v.
ruimer biobased onderzoek kan deze
infrastructuur ook gebruikt worden voor
andere biochemische processen die
eenzelfde technologie vereisen

Op afspraak

Op afspraak

Met

B

Beschikbaar voor trainingof research

Partner
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Beschikbaar voor trainingof research

Partner

Naam trainings- en/
of researchfaciliteit

Omschrijving trainingsactiviteit of
researchactiviteit

door
bedrijven

door externe
studenten

Beschikbaar
met of zonder
begeleider
onderwijsinstelling

Beschikbaar voor trainingof research

HoGent

Destillatie-kolom

Kan ter beschikking worden gesteld, indien
proefopzet in overeenkomst zijn met
toepassingen kolom

Op afspraak

Op afspraak

Met

B

HoGent

Fermentor

De infrastructuur wordt gebruikt in het
kader van de lessen fermentatietechnologie

Op afspraak

Op afspraak

Met

G

Beschikbaar
met of zonder
begeleider
onderwijsinstelling

* Stadium

Op aanvraag, stage/
afstudeer
opdrachten

Met

B/G

Op aanvraag
voucher
systeem

Op aanvraag, stage/
afstudeer
opdrachten

Zonder,
indien kennis
aanwezig

B/G

* Stadium

Partner

Naam trainings- en/
of researchfaciliteit

Omschrijving trainingsactiviteit of
researchactiviteit

door
bedrijven

door externe
studenten

HZ,
SeaLab

Seacaps/bubble
columns

Cultivatie van algen in een semigecontroleerde omgeving

Op aanvraag
voucher
systeem

HZ,
SeaLab

CO2 incubator/
standing

Kleinschalige cultivatie van algen in
een semi-gecontroleerde omgeving
(Lichtintensiteit, CO2)

Scalda

Bierbrouwerij;
Laboratorium;

Training bierbrouwen op geautomatiseerde
installatie, research naar nieuwe biersoorten

Op afspraak

Op afspraak

Met

B

Scalda

Proeffabriek
Simulatie Process
Studio met
e-learnings;

Trainingen procestechniek in de
proeffabriek en simulatie-omgeving
Trainingen meet- en regeltechniek

Op afspraak

Op afspraak

Met

B

HZ,
SeaLab

Raceway ponds

Open semi-gecontroleerde cultivatie
systeem voor algen (mixen)

Op aanvraag
voucher
systeem

Op aanvraag, stage/
afstudeer
opdrachten

Met

B/G

Scalda

DCS trainingen
Emerson en ABB

Trainingen DCS

Op afspraak

Op afspraak

Met

B

HZ,
SeaLab

Greenhouse

Faciliteit voor weersgevoelige projecten en
onderzoeken

Op aanvraag

Op aanvraag

Zonder

B

Da Vinci

XCaliber Flowcentre

Flow loop, waarin variabele vloeistofstromen
gemaakt en gemeten kunnen worden

Op afspraak

Op afspraak

Met

B

HZ,
SeaLab

Buiten terrein

Op aanvraag

Op aanvraag

Zonder

B

Da Vinci

DASML TU Delft

Compleet lab, chemisch en fysisch

Op afspraak

Op afspraak

Met

B

Faciliteit voor seizoensgebonden projecten,
opslag en onderzoeken (schelpdieren, algen
enz.)

Da Vinci

Procesfabriek Brielle
van STC

Complete Procesfabriek met SMART
Maintenance

Op afspraak

Op afspraak

Met

B

Ho InHolland

Plantlab (delft)

Lab-faciliteiten waarin trainingen/practica
worden verzorgd rondom plantkunde, groei,
biologie en op kleine schaal metingen.

Op afspraak

Op afspraak

Met

B

Ho InHolland

Composietenlab
(Delft, TU terrein)

Lab voor composietprojecten, waaronder onderwijs maar ook opdrachten en
projecten vanuit de praktijk (waaronder de
‘Biobased Bank’)

Op afspraak

Op afspraak

Met

B

Ho InHolland

Chemielab
(Delft/A’dam)

Lab op andere locatie waar oa inhouds
stoffen worden geanalyseerd

Op afspraak

Op afspraak

Met

G

Acta

Productie van biodiesel (2 liter per batch)
Zuiveringsinstallatie
biodiesel (debiet van
10 l/h) (mini proeffabriek)

Geroerde tankreactor (V = 2 l) met refluxkoeling en mantelverwarming met stoom
voor productie van biodiesel;
- Zuiveringsinstallatie voor biodiesel met
extractiekolom, valfilmverdamper,
neutralisatie, flashing

Nee

Ja; secundair
en hoger en
universitair
onderwijs

Met

B

Myceliumlab
(Rosmalen, SPARK)

Onderzoek naar toepassingen voor myceliumgebaseerde composietmaterialen. Deze
labfaciliteit biedt ook ruimte voor workshops, waarin microbiologie gecombineerd
kan worden met design en bouwkunde.

Op afspraak

Ontwikkeling nieuwe
business cases op
basis van biomassa
(van 1 m3 tot een
ton)

Onderzoek naar invloed inhoudsstoffen
uit voedsel, maagdarmsimulatie en een
smaakcentrum

Ja

HZ,
SeaLab

Algaemist-S
reactoren

Kleinschalige cultivatie van algen in een
gecontroleerde omgeving (pH, CO2, temperatuur, licht intensiteit, verdunningsfactor)

Op aanvraag
voucher
systeem

Op aanvraag, stage/
afstudeer
opdrachten

Met

B/G

HZ,
SeaLab

Algaem tubular
photobioreactors

Grootschalige cultivatie van algen in een
semi gecontroleerde omgeving (pH, CO2,
temperatuur)

Op aanvraag
voucher
systeem

Op aanvraag, stage/
afstudeer
opdrachten

Met

O

Avans

BTC
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Applicatiecentra

Op afspraak

Ja

Met

Met

B

Avans
Hogeschool

Biopolymeer
Applicatie Centrum
(BAC)

Ontwikkelwerkplaats voor bioplastics
producten in samenwerking met MBO, HBO
en partnerbedrijven.

Op afspraak

Op afspraak

Met

B

Avans
HogeSchool/
ROC-WB

Kleuren Applicatie
Centrum (KLAC)

Ontwikkeling en toepassing van biobased
kleurstoffen in samenwerking met MBO,
HBO en partnerbedrijven.

Op afspraak

Op afspraak

Met

B

ROC-WB

Kunststoffen
Applicatie & Training
Centrum (KATC)

Training kunststoftechnologie & onderzoek
op het gebied van diverse soorten kunststoffen en compounds met natuurvezel.
Karakterisering d.m.v. trekbank, impact
tester, kerftoestel, melt- flow indexer

Op afspraak

Op afspraak

Met

B

Avans
Hogeschool

Myceliumlab
(Rosmalen, SPARK)

Onderzoek naar toepassingen voor
myceliumgebaseerde composietmaterialen.
Deze labfaciliteit biedt ook ruimte voor workshops, waarin microbiologie gecombineerd
kan worden met design en bouwkunde.

Op afspraak

Op afspraak

Met

B

Chillabs

Expertisecentrum
voor Topsector
Chemie

Analyse & syntheselab
lab biologie & diagnostiek
processing en 3D printing

Op afspraak
(contact via
website)

MBO-WO
(aanvraag /
sollicitatie via
website)

Met

B

Rusthoeve
/ Delphy

Biobased Innovations
Garden

Innovatie en Kenniscentrum o.g.v. teelt,
testen en verwerking van gewassen t.b.v.
biobased economy

Op afspraak

MBO, HBO,
WO

Met

B

Centexbel-VKC

Diverse platform:
• extrusie
• kunststof
• textiel
• 3D printing
• coating &
oppervlakte
behandeling

Ontwikkeling, innovatie en testing op het
gebied van textiel en kunststoffen.
Karakteriseren m.b.t. mechanische en
chemische eigenschappen, brandgedrag of
antimicrobieel gedrag

Op afspraak

Met

B

B
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Bijlage 3

Kwalitatief en kwantiDe vestiging in Dendermonde
beschikt over een Laboratorium tatief onderzoek naar
voor analyse en synthese
vetten, vetzuren en
antioxidanten.

Met

HPLC (AZ-samenstelling
bepalen), reometer, Texture
analysers (zet bepaalde druk
op de gelatine), NIR (nabij
infrarood), tensiometer
Algemene labo-infrastructuur
(pH-meter, spectrofotometer,
Kjeldahltoestel)

Met
Toepassingen vooral
van gelatine
producten in voeding
en farma, als process/
technologie gerelateerd aan functionaliteiten van gelatine

Minimaal
bachelor /
master

Bespreekbaar

Croda
Buurtje 1,
2802 BE Gouda
Dr. Bas Wels
0182 542911
www.croda.com

Productie Naast de zuurkasten, zijn er een
Chemische
aantal autoclaven, klimaatkasverwerking
van vetten en
ten, trekbank, HPLC analyse
oliën
techniek en aanverwante G.C.
en I.R. spectrofotometrische
apparatuur.

Alle basis apparatuur Met
die nodig is voor
coating R&D. Coatings,
polymeren, smeermiddelen

Vnl. hbo
(proces
techniek)

Bespreekbaar

Beaulieu International
Group
Groene Dreef 15a,
9770 Kruishoutem (B)
Veronique Brosse
3293381211

Textiel

In VKC Extrusielijn voor PVC,
pilootlijn bij UGent – Ludwig
Cardon - voor de extrusie
van taps

Kunstgras, pilootlijn
met monofil

Met

Stages en
bachelor
onderzoek
hbo en wo

In overleg

Bioplastics

Lab

Extrusie compoundeer lijn,
-Extrusie sheet lijn Spuitgiet
machine Thermoform machine
Compoundeer productie lijn.

Alles rond en met
ons bioplastic onze
machines.

Beiden

Afstudeeropdracht W.O.
4de jaars en
HBO Chemie,
Biobased
Technologie
and Chemistry HBO

Nee

Nee

HemCell b.v.
Blasiushoeve XVIII,
Dorpsstraat 183,
4451 KE Heinkenszand
Nico Osse
info@hemcell.com
www.hemcell.com
Dutch Sustainable
Development BV
Chloorhoekseweg 8b,
4424 NW Wemeldinge
Hans van Klink
0113 621074
www.dsdbv.nl

BBE

Lab en
Proeffabriek (voorbehandeling,
productie fermentatie, distillatie) Lelystad
voor Direct Processing met
Betaprocess. Om te bouwen
naar demofabriek in ZW
Nederland.

Voorbehandeling
(wassen, snijden,
vermoezen),
fermentatie,
scheiding / fitratie,
distillatie, literatuuronderzoek

n.t.b.

LabonderOnbekend
zoek, praktijk
proeven,
analyse
biomassa
stromen,
markpotentie en
concurrentie
in kaart brengen. Diverse
niveaus

Lab

Onderzoek op
voedings, chemisch,
proces en microbiologisch gebied.
Downsizing, poederformer en analystisch
onderzoek.

n.t.b.

n.t.b.

Bespreekbaar

Tessenderlo Group PB
Gelatins Marius
Duchestraat 260,
1800 Vilvoorde
Erwin Quanten
3222556260

bespreekbaar

Act&Sorb (Clean-tech)
Centrum Zuid 1111
3530 HouthalenHelchteren (B)
Kenny Vanreppelen
Management@act-andsorb.com
32(0)11397280

Cleantech

Citrique Belge
Sint-Truidensesteenweg
200, 3300 Tienen (B)
Lieve Lamberts
info@citriquebelge.com
3216806222
www.citriquebelge.com

Zetmeel
productie

Cosun R&D
Kreekweg 1,
4671 VA Dinteloord
A. Pouls 0165- 516015
info@cosun.com
www.cosun.com

Inhouds
stoffen

Lab en
Pilot

Laboratoria, Pilot faciliteiten,
Conversie reactoren

ja
Het ontsluiten en
raffineren van knol,
wortel, biet gewassen.

mbo, hbo, wo

Bespreekbaar

PRINCE Infra
Deltaweg 1, 4691 RX Tholen
Postbus 92, 4690 AB Tholen
Kathleen Mek 166609590
www.prince.com

Producent
kunststof
hulpstukken
voor gas- en
waterleidingen

Lab

LAB faciliteiten t.b.v. materialenonderzoek en ontwikkeling
met vezelversterkende kunststoffen

Spuitgieten

Met

Stage mbo,
hbo, wo

Bespreekbaar

NPSP
Moezelhavenweg 9, 1043
AM Amsterdam
Willem Böttger
info@npsp.nl
www.npsp.nl

Biobased
kunststoffen
/ composieten

Lab

LAB faciliteiten t.b.v.
materialenonderzoek en
ontwikkeling met vezelversterkende kunststoffen

Materiaaltesten en
productontwikkeling
op het gebied van
kunststof
composieten

Met

mbo, hbo, wo

Bespreekbaar
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Pilot

Lab

Eigen pilotinstallatie die
verschillende biomassa’s kan
verwerken tot actieve kool of
biochar. Invoerhopper, oven,
naverbrander in de laboratoria
van UHasselt. In het lokaal is er
een afzuiging aanwezig, alsook
opslagruimte.

Actieve kool, biochar
uit biomassa.

Labo fermentatie

Aspergillus niger +
afgeleiden van
Melasse (Venasse) =
citricol Fermentatie

Met

Met

Stage hbo
en wo

Master

Beschikbaar voor collega
bedrijven / start-ups
Ja

Vanaf hbo

hbo/wo

Beschikbaar voor
onderzoek / (afstudeer)
stage / training + niveau
mbo, hbo

Millvision
Ramgastseweg 11-j,
4941 VN Raamsdonksveer
Leon Joore
welcome@millvision.eu
0162 519414
www.millvision.eu

Nee

Rapportage Trainings- en Researchfaciliteiten

Lab

Corbion
Arkelsedijk 46, 4206 AC
Gorinchem
0183 695695
cnl@corbion.nl
www.corbion.com

Grenzeloos Biobased Onderwijs

Groot R&D lab. Apparatuur
aanwezig voor onderzoek op
voedings-, chemisch-, proces
-en microbiologisch gebied

Met of zonder
begeleiding bedrijf

Natuurvezelapplicatie, Met
Recept- en business
case ontwikkelingen
voor papier, karton
en composieten
(thermoplast en
thermoset)

Ja

Onderzoeks topics

Grinders, refiners, malers, de
Lab,
enige commercieel beschikbare
pilot en
productie pilot papiermachine van de
BeNeLux voor proefproductie
tot 50 kg en de 3D heat press

Alle afh. van
de opdracht

Beschikbare
apparatuur

Onderzoek op vlak van Met
organische synthese
en analyse van kleine
organische molecules

Papier,
karton/ composieten

Bedrijf

Analyse: GC-FID en GC-MS,
HPLC-UV-MS en HPLC-UVELSD, FT-IR en UV-VIS Spectrofotometer
Synthese en opzuivering :
Batch reactoren (10 ml tot
5 liter), Labo flow/continue
reactoren (fotochemical, gas/
vloeistof), Druk reactor, Automatische chromatography
Short-path distillatie unit

Beschikbaar voor collega
bedrijven / start-ups

Met

Soort faciliteit (lab,
pilot, productie)

Lab

Teeltkundig onderzoek en bacteriologisch onderzoek

Sector / Activiteiten

Nutriad
Hoogveld 93, 9200
Dendermonde (B)
Jeroen de Gussen
info@nutriad.com
3252409596
www.nutriad.com

Lab

Laboratorium voor bacteriologisch onderzoek
- drogen van vruchten en teeltkundig onderzoek in ID-kas van
1 hectare

Beschikbaar voor
onderzoek / (afstudeer)
stage / training + niveau

Onderzoek in
organische
chemie

Met of zonder
begeleiding bedrijf

EcoSynth
Industrielaan 12, 9800
Deinze (B)
Jean-Baptiste Joos
info@ecosynth.be
3292354890
www.ecosynth.be

Onderzoeks topics

Lab
Vierkant
verwaarden
van tomatenproduct en
tomatenteelt
t/m verpakking

Beschikbare
apparatuur

Sector / Activiteiten

Duijvestijntomaten BV
Overgauwseweg 46a,
2641 NG Pijnacker
Ted Duijvesteijn
T 153620760
info@duijvesteijntomaten.nl
www.duijvesteijntomaten.nl

Soort faciliteit (lab,
pilot, productie)

Bedrijf

Overzicht trainings- en researchfaciliteiten bedrijven

Onbekend
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