
Georganiseerde inspiratiesessies Growing a Green Future

Thema Omschrijving Doelgroep

Minisymposium quinoa

Tijdens de inspiratiesessie werden de deelnemers 

uitgenodigd om mee te ontdekken en discussiëren 

over hoe de toekomst van de quinoateelt, de 

vermarkting en verwerking vorm kan krijgen. 

Gehele keten

Hoogwaardige Olien voor Food 

toepassing

Nieuwe ketens voor Oliehoudende gewassen die 

kansrijk zijn als lokale teelt als food toepassing. 

Voor verwerkers en handelaars met interesse 

in de teelt en verwerking van oliehoudende 

gewassen en hun food toepassingen.

Hoogwaardige Olien voor Non Food 

toepassing (Paralelsessie)

Nieuwe ketens voor Oliehoudende gewassen die 

kansrijk zijn als lokale teelt als non food toepassing. 

Voor verwerkers en handelaars met interesse 

in de teelt en verwerking van oliehoudende 

gewassen en hun non-food toepassingen.

Food additieven Nieuwe toepassingen voor voedsel industrie Voedselindustrie, horeca,

Groene gewasbeschermingsmiddelen

Chemische gewasbescherming vanuit fossiele bron 

staat steeds meer ter discussie, kunnen groene gwb 

middelen hier iets in betekenen?

Waterschap, (oppervlakte water staat hier 

hoog op agenda)Traditionele chemie: Bayer, 

Syngenta, BASF etc. Maar ook Koppert, 

Ecostyle, BipA

Lijmen en harsen Welke mogelijkheden zijn er? Samen met Fiberfastic Bison Goes, Eastman

Bloemoogst Goudsbloem

Tijdens deze inspiratiesessie worden het ontwerp en 

de afstelling van de bloemoogstmachine onder de 

loep genomen.

Gehele keten

Goudsbloemzaadolie toepassingen voor deze nieuwere olie vnl. verwerkers en afnemers

Textieltoepassingen

Textiel , confectie is geheel verdwenen uit Europa, 

maar er lijkt een nieuwe markt voor hoogwaardige 

lokale productie. Is het mogelijk brandnetel en 

vezelhennep of vlas te mengen?

Ontwerpers, lokaal (PZC, VK?)  Katoen 

vervangers. VdBilt?



Groene gewasbeschermingsmiddelen

Chemische gewasbescherming vanuit fossiele bron 

staat steeds meer ter discussie, kunnen groene gwb 

middelen hier iets in betekenen?

Verwaarding spruitkoolresten2

Valorisatiemogelijkheden reststromen --> specifieke 

focus op bvb. Tomatenloof, spruitenstokken. 

Oogstdemo met aansluitend inspiratiesessie

Telers, afnemers

Kunststoffen
Vezelversterkte kunststoffen. Biocomposieten. 

Bijeenkomst met vier sprekers en daarna discussie
VKC, ondernemers, …

Samenwerken voor de vermarkting 

van nieuwe teelten.

afzet vinden voor lokaal geteedle goudsbloemolie, 

ev. ook nieuwe toepassingen
Telers en verwerkers

Infosessie lokale olien

Biobased Bouwen Algemeen

Nieuwe teelten Telers, afnemers

Bio ecologisch Bouwen

Textiel follow up

Textiel , confectie is geheel verdwenen uit Europa, 

maar er lijkt een nieuwe markt voor hoogwaardige 

lokale productie. Is het mogelijk brandnetel en 

vezelhennep of vlas te mengen?

gehele keten

Nieuwe teelten markhoeve Gehele keten in de regio

Gras of eiwit

Biobased Gewassen markhoeve

Growing and living e green future

Eendenkroos
Inspiratiesessie rond valorasiemogelijkheden 

eendenkroos
Telers, verwerkers, afnemers

Kleinschalige bioraffinage Bioraffinage hoe krijgen we dit op boeren bedrijf? akkerbouwers met plannen

Zoete Bataat



Zoete Bataat

Biobased bouwmaterialen
Link WP6 en WP5 (verven)Opm/ Linex: vanwaar 

halen ze hun grondstoffen
Gehele keten

Groene gewasbeschermingsmiddelen 

(vervolg)

Chemische gewasbescherming vanuit fossiele bron 

staat steeds meer ter discussie, kunnen groene gwb 

middelen hier iets in betekenen?

Resultaten onderzoek naar biocide.  

Studenten, Traditionale chemie en handel. 

Koppertm Ecostyle, Bipa etc. 

Food Inspiratiesessie rond nieuwe teelten Voedingsindustrie


