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Welkom bij Delphy

Bijeenkomst Decentrale Bio raffinage

Cor van Oers, 9-3-2016

Programma

• Welkom, Frank van Oorschot
• Introductie, doel, Cor van Oers
• Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek Nelis

van der Bok
• 9 bedrijfspresentaties
• Q and A discussie met zaal en met Ben de Reu
• Demonstratie Nettenergy
• Drankje

Biobased garden:

ruimte en mogelijkheid te bieden
om ‘nieuwe’ teelten en ketenontwikkelingen

voor de biobased economy
in beeld te brengen en verder te ontwikkelen

Biobased Garden Rusthoeve

• Eiwitextractie
• Vetzuren
• Verschillende sporen biociden
• Vezeltoepassingen
• Cosmetica
• Food
• Test en demoveld.
• Communicatie
• Haalbaarheid Decentrale Bioraffinage
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Doel haalbaarheid

De doelstelling van dit haalbaarheidsproject
is om te bepalen of en hoe een testfaciliteit voor
kleinschalige bio raffinage mogelijk is op de
Rusthoeve.

Ontwikkelen Rusthoeve als TOP locatie.

Wie
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Regio: een netwerk van toplocaties
met samenhang:

1. BioBase Europe Pilot Plant Gent en
Trainingscentrum Terneuzen

2. Kanaalzone / Biopark Terneuzen
3. Sloegebied Vlissingen
4. Agrarisch Innovatie- en Kenniscentrum

Rusthoeve (Biobased Garden)
5. Green Chemistry Campus, Bergen op

Zoom
6. Agro & Foodcluster Nieuw Prinsenland,

Dinteloord
7. Industriegebied Moerdijk
8. Algen, Zee & Land

Verbinden en concentreren

• Zuid Nederlandse versterking:
• Biobased Infrastructuur en Kennis

(verbinden van de applicatie centra)
• Nederlands Vlaamse samenwerking

(via interreg)
• Samenwerking met bedrijfsleven in cases
• Samenwerking met CoE BBE (+Antwerpen)
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Discussie

• Waar ziet u de kansen (en bedreigingen) voor
(kleinschalige) decentrale bioraffinage in
Zeeland?

• Wat is dan juist de kracht van het gebied, de
provincie om dit tot een succes te maken?

• Welke bijdrage kan decentrale bioraffinage
hebben aan de transitie naar Biobased
Economy
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Discussie (2)

• Welke bijdrage kan dit dan leveren aan de
Zeeuwse economie?

• Aan welke voorwaarden zou moeten voldaan
worden om hier in Zeeland bioraffinage tot een
succes te maken?

• Hoe kunnen we de toppositie van Zeeland op
gebied van biobased economy houden en kan
dit initiatief hier een rol bij spelen?
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Bedankt voor uw aandacht!


