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Growing a green future - aanleiding

Vermindering afhankelijkheid van fossiele 
grondstoffen
Overgang naar circulaire / biogebaseerde
economie
Voor de generaties na ons 

Maar ook: verdienmodel platteland

Klimaatverandering: urgentie wordt steeds 
duidelijker



Doel van het project

Efficiënter gebruik hulpbronnen
Innovatie van producten, toepassingen en 
processen met de focus op de biogebaseerde
economie
Samenwerking tussen primaire sector en 
MKB/KMO staat hier centraal.
Ketengerichte inzet van kennisstellingen en 
onderwijs
Nieuwe ontwikkelingen stimuleren en te fungeren 
als kraamkamer voor nieuwe biobased
toepassingen



Doel van het project

Efficiënter gebruik hulpbronnen

Innovatieve producten

Samenwerking 

Keten ontwikkeling

Kraamkamer

Jong beginnen…..onderwijs



Partners

H



Projectstructuur -werkpakketten

Projectmanagement (WP1)

Communicatie (WP2)

Natuurlijke 
vezels voor 

de bouw 
(WP3)

Hoogwaar
dige oliën 

(WP4)

Natuurlijke 
biociden 

(WP5)

Papier en 
kartontoe-
passingen 

(WP6)

Nieuwe 
markten 

(WP7)

Raad van advies



Werkpakket 1 en 2

Doelgroep: gehele keten!



Werkpakket 1 en 2

Kennis ontsluiting ook na afloop project:



Werkpakket ‘natuurlijke vezels voor de 
bouw’

Agrodome , samen met Inagro en Millvision



Werkpakket ‘natuurlijke vezels voor de 
bouw’

Op een rij zetten mogelijkheden

Randvoorwaarden mobiele vakantiewoning

Ontwikkeling aantal materialen

Realisatie mobiele vakantiewoning

Optimalisatie productie en ketenregie



WP 4: Hoogwaardige oliën 

PVB, ILVO, KdG, Delphy en RH.

Farmacie, cosmetica, voedsel.

Overzicht mogelijkheden (olie – teelt) 

Goudsbloem als grondstof cosmetica / verf
Na brede verkenning: oliepompoenpitten.



Goudsbloem



Pompoenpitten



Pompoenpitten: verwerking & afzet

Onderzoek verwerking
• Technologieverkenning
• Receptuurverkenning 
• Smaakverkenning

• Smaaktest mayonaise met dederolie en 
met pompoenpitolie

• Verwerking plantaardige grondstoffen. 



WP 5 natuurlijke biociden

Onkruid beheersing op natuurlijke wijze: stand 
van zaken (gemeenten en waterschappen)
Inventarisatie groene gewasbescherming
Opleveren business case: miscanthus als 
onkruidonderdrukker
Start up business case: Tujon, sorghum.
Knelpuntanalyse



WP 5 natuurlijke biociden

• Boerenwormkruid
• Akkerdistel
• Akkermelkdistel
• Sorghum (bicolor)
• Kafferkoren 

sorghum
• Bijvoet (A. 

ludoviciana)
• Miscanthus

• Bijvoet (A. 
vulgaris)

• Venkel
• Tijm
• Pepermunt
• Komijn
• Pyrethrum
• Japanse 

duizendknoop



WP 6 Papier en kartontoepassingen

Marktonderzoek versus ontwikkeling
Ontwikkeling van biobased office papier en/of 
high-end verpakkingen 
Ontwikkeling high tech bron voor WP3

Spruitenpapier



WP 6 Papier en kartontoepassingen



WP 6 Papier en kartontoepassingen



WP 7 Nieuwe markten

Nu ook in Noord Brabant met Markdal en Agro 
Proeftuin de Peel



WP 7 Inspiratiesessies…



WP 7 Teeltfiches…



Wat dan?

• Meer dan 40 bijeenkomsten
• Meer dan 15 rapportages
• Meer dan 175 betrokken bedrijven

• Blijvend beschikbaar: 



Project: werken aan het ecosysteem



Enorm bedankt!

Alle partners
Provincie West Vlaanderen
Provincie Vlaams Brabant
Provincie Zeeland
Gemeente Noord Beveland



Tot slot…… het is een lange weg…

Oordeel me niet naar mijn succes, 
maar naar het aantal keer dat ik ben gevallen 
en opnieuw ben opgestaan.

Nelson Mandela


