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De Hanzehogeschool Groningen opende vorig jaar een Kenniscentrum Biobased Economy. Dit om de samenwerking met het bedrijfsleven te intensiveren en gezamenlijk nieuwe biobased producten, processen
en bedrijvigheid te ontwikkelen die aansluiten op de snelgroeiende ‘groene’ markt. De kennis en de marktrijpe concepten die daaruit voortvloeien, kunnen ondernemers vervolgens weer inzetten in hun bedrijf. En
dat biedt kansen, zowel voor het mkb als grote bedrijven in de transitie naar een duurzame economie.

Klaver op bezoek bij de Hanzehogeschool

‘Iedere ondernemer
kan bij ons terecht’

G

Gespitst als hij is op groeikansen wilde Robbert Klaver,
commercieel directeur van FC Groningen, wel eens meer
weten van het Kenniscentrum Biobased Economy. Er werd
een afspraak gemaakt voor een bezoek aan de initiatiefnemers van het Kenniscentrum, het Instituut voor Life
Sciences & Technology (ILST), van de Hanzehogeschool,
gevestigd op de Zernike Campus.

Die toepassingen zijn zeer divers, zo blijkt uit een korte
film waarin uitleg wordt gegeven over biobased technology
en innovatieve groene ontwikkelingen. Zo worden bijvoorbeeld gewassen en reststromen uit de landbouw en de
voedingsmiddelenindustrie benut om nieuwe producten
van te maken of te gebruiken als circulaire grondstof in
een ander productieproces.

Drukte
De Zernike Campus is overigens geen onbekend terrein
voor de commercieel directeur. Zijn zoon Brent volgt sinds
september een studie aan de Hanzehogeschool. “Commerciële Economie, da’s natuurlijk niet verrassend,” knipoogt Klaver om zich vervolgens te verbazen over de enorme drukte in het gebouw van ILST.

Henneptegels
Een opmerkelijk item in de film spreekt Klaver meteen
aan: tegels van hennepvezels die worden gebruikt om
gras te beschermen. “Kijk, dat is iets voor de FC. Hoe
werkt dat?” Verbazingwekkend innovatief, zo blijkt na uitleg van de aangeschoven Menno Conner, die als programmamanager verbonden is aan het lectoraat Art en Sustainability van de Hanzehogeschool.

Victorine de Graaf-Peters, dean van ILST, die samen met
leading lector Doede Binnema de FC-directeur hartelijk
verwelkomt, springt er meteen op in. “Dat zijn onze eerstejaars studenten. Dit jaar hebben we een aanwas van
395 eerstejaars waardoor we nu in totaal ruim boven de
1000 studenten zitten. Dat zijn prachtige aantallen.”
Film
ILST bestaat ruim 50 jaar en werd ooit opgericht als de
Hogere Laboratoriumschool. Tegenwoordig is het een
hoogwaardig centrum van kennis en onderzoek op het
gebied van Bio-informatica, Chemie, Chemische Technologie en Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek.
Daarbij wordt veelvuldig samengewerkt met het noordelijke bedrijfsleven om toepassingen te ontwikkelen die bijdragen aan een economie die gebaseerd is op ‘groene’
grondstoffen.
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Als frequent bezoeker van festivals ontdekte Conner dat
veel organisatoren kampen met schade aan terreinen.
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“Dat bracht ons op het idee de mogelijkheden van een
natuurlijke bescherming te onderzoeken. In samenwerking met HempFlax uit Oude Pekela en DonkerGroen uit Sneek hebben we vervolgens hennepmatten
ontwikkeld waarin graszaad is verwerkt. De matten
worden over het gras gelegd, op plekken die flink te
‘lijden’ hebben onder grote bezoekersaantallen.”

Natuurlijke partner
“Die waarde is er zeker,” reageert De Graaf-Peters.
“Toch zijn wij in de eerste plaats een kennisinstituut
dat gericht is op de ‘groene’ oplossingen van morgen.
Daarbij is het van belang dat studenten hun kennis in
de praktijk kunnen toepassen. Daarom zoeken we
graag de samenwerking met het bedrijfsleven.”

“Daarmee wordt niet alleen het gras beschermd,
maar de zaadjes die er door het publiek worden ‘ingelopen’ zorgen direct voor herstel. Na een concert of
festival blijven de tegels gewoon liggen en lossen uiteindelijk op in het gras.”

“Dat werkt twee kanten op. Een participerende samenwerking is voor onze studenten heel leerzaam. Tegelijkertijd kan het bedrijfsleven profiteren van onze kennis
en de ontwikkelde producten en processen. In dat
opzicht zijn wij een natuurlijke partner voor het mkb op
het gebied van Life Science-onderzoek en -ondernemerschap, waardoor we samen het verschil kunnen maken.”

Prachtig voorbeeld
Tientallen organisaties hebben inmiddels belangstelling getoond, waaronder de gemeente Nijmegen.
Maar ook diverse campings zien in de Groningse
tegels een probate oplossing om schade aan velden
te voorkomen.”
“Dit is nu een prachtig voorbeeld van de manier waarop wij graag samenwerken met het bedrijfsleven,”
benadrukt Victorine de Graaf-Peters. “We hebben een
idee of worden benaderd, doen vervolgens het nodige
onderzoek en gaan dan samen met bedrijven aan de
slag om nieuwe toepassingen te ontwikkelen.”
Het woord ‘nieuw’ interesseert Klaver. “Als jullie iets
nieuws ontwikkelen; hoe zit dat dan met patenten?
Want die nieuwe vindingen vertegenwoordigen wel een
waarde,” merkt hij op.

Rondleiding
De samenwerking klinkt Robbert Klaver bekend in de
oren, want ook FC Groningen werkt op diverse terreinen samen met de Hanzehogeschool. Zo loopt op de
afdeling Commerciële Zaken ieder jaar een groot aantal studenten stage, zijn er in de talentenopleiding de
nodige dwarsverbanden en daarnaast is het Instituut
voor Sportstudies nauw betrokken bij het nieuwe TopsportZorgcentrum.
Doede Binnema kijkt intussen op zijn horloge. Het is
tijd voor een rondgang langs de laboratoria, de labs,
om de diverse toepassingen met eigen ogen te aanschouwen. Te beginnen bij Renewable Energy, waar
docent Gert Hofstede zich onder andere bezighoudt
met biogas.
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Van afval naar Energie
In de ruimte wordt de blik meteen
getrokken door een enorme reactor.
“Daarin maken we van natuurlijk afval
biogas,” zegt Hofstede. “Waste to Fuel is
op zich niet nieuw. Bij Van der Valk in
Cuijck hebben ze ook een dergelijke
reactor. Daar doen ze etensresten in en
met het gevormde biogas verwarmen ze
vervolgens het water. Dat levert een
enorme (kosten-) besparing op, van
zowel energie als afval.”
“Wij gaan hier een stapje verder door de
efficiency te verbeteren. De CO2 die vrijkomt bij de vorming van biogas zetten we om in biologisch methaan. Om
CO2 om te zetten naar methaan voegen we (bio)waterstof
toe aan de reactor. Dit proces noemen we bioPower-toGas (bioP2G). BioP2Gas kan een waardevolle oplossing
zijn om een hogere kwaliteit methaan te maken waardoor
het direct geschikt is om aan het bestaande gasnet te
worden toegevoegd.”

Garnalenschillen, rozenblaadjes
en henneptegels
Zetmeel
De rondleiding voert verder naar het volgende lab, waar
Folkert Faber met zijn studenten onderzoek doet naar
zetmeel en koolhydraten die worden gewonnen uit aardappelen. “In samenwerking met Avebe proberen wij om
via modificatie de gezondheidheidsbevorderende eigenschappen van zetmeel te vergroten. Daarbij gaat het dus
om de relatie tussen voedingsstoffen en gezondheid.”

Robbert Klaver wijst naar een poster op de muur waarop
de diverse onderdelen van een koe staan afgebeeld als
onderdelen van een hamburger. “Misschien een gekke
vraag, maar ligt het in dezelfde lijn dat ook een hamburger gezonder wordt?”
Faber knikt. “Dat zit een beetje in dezelfde range. Als bijvoorbeeld een lagere caloriewaarde belangrijk is en je
weet wat de eigenschappen en het effect van bepaalde
voedingsstoffen zijn, kun je daar met de gebruikte ingrediënten op inspelen. Dan praat je eigenlijk over voedingsmiddelentechnologie. Wij kijken meer naar de ingrediënten, halen een component uit bijvoorbeeld de aardappel
en gaan daar vervolgens mee aan de slag om het in diverse toepassingen te verwaarden. Niet alleen koolhydraten,
maar bijvoorbeeld ook de eiwitten uit planten.”
Kenniscentrum
Onderweg naar een lab in de Energy Academy Europe
(EAE), komt het gesprek op de diverse samenwerkingsvormen. Bijvoorbeeld via het Kenniscentrum dat nadrukkelijk de verbinding zoekt met het bedrijfsleven en geldt
als een ‘vraagbaak’ voor ondernemers.
“Iedere ondernemer kan bij ons terecht,” benadrukt Doede Binnema. “Wij zetten onze deuren graag open. Onze
kracht zit in kennis en in het toepasbaar maken van processen. Daar leiden wij onze studenten voor op. Voor een
‘uitrol’ naar de praktijk hebben wij ook het bedrijfsleven
nodig. Dat leidt vaak tot geweldige projecten. Dat ga je in
het EAE Lab ook zien.”
Rozenblaadjes
Binnema heeft niets teveel gezegd. Omgeven door laboratoria-opstellingen vertellen Jan Wever en Patrick Uiterweerd, (docent-)onderzoekers verbonden aan het Kenniscentrum, graag meer over een aantal aansprekende
projecten. Bijvoorbeeld over het gebruik van rozenblaadjes. Een project dat startte op verzoek van een bollenteler
die veel plantafval had.
Jan Wever: “Wij hebben daar eens naar gekeken en het
blijkt dat in rozenbladeren bepaalde extracten zitten die je
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kunt gebruiken als kleurstof. Dat is redelijk bekend, maar
de toepasbaarheid is een ander verhaal. Dat wordt anders
als je weet dat je die extracten kunt gebruiken om de
vruchtjes op slagroomtaarten op een natuurlijke manier
te ‘kleuren’. Daardoor krijgen de rozenblaadjes waarde en
zo zijn er nog meer toepassingen mogelijk: sommige
extracten kunnen ook worden toegepast bij de gezondheidszorg of voor cosmetica.”

‘Prachtig, hoe jullie beide
werelden verbinden’
Verbinden
Robbert Klaver kijkt oprecht verrast. “Prachtig, hoe jullie
beide werelden verbinden. Aan de ene kant doen studenten praktisch-inhoudelijke ervaring op en anderzijds kunnen bedrijven door een samenwerking slim gebruik
maken van de toepassingen. Wat dat betreft denk ik dat er
ook binnen onze BusinessClub diverse leden zijn die eens
bij het Kenniscentrum moeten aankloppen.”
Garnalendoppen
“Ze zijn meer dan welkom hoor,” lacht Patrick Uiterweerd. “We staan overal voor open en bij ILST kunnen wij
heel veel.” Hij wijst naar een kaart aan de wand. “Kijk, nog
zo’n mooi voorbeeld. Dit gaat over een project dat we met
Telson-Kant hebben gedaan. Zij lieten hun garnalen altijd
pellen in Marokko, maar hebben daar nu een machine

voor. Het gevolg daarvan is dat ze nu heel veel afval hebben, in de vorm van garnalenschillen. En dus vroegen ze
aan ons of wij daar iets mee konden.”
“Onze studenten hebben onderzocht wat er exact in die
schillen zit. Dat is kalk, een klein beetje eiwit én chitine.
Dat is een interessante stof. Daar kun je op een biologische manier water mee zuiveren. Ook interessant is dat
het na een omzetting kan worden gebruikt om lijmen en
coatings te produceren. Daarmee is het restafval van Telson-Kant nu een waardevolle grondstof geworden.”
Marktrijpe concepten
“Daaruit blijkt al hoeveel er mogelijk is,” resumeert Doede Binnema. “Wij doen dus niet alleen onderzoek, maar
kijken in de ‘ontwerpfase’ ook al naar mogelijkheden, de
processen én de toepasbaarheid van een product. Dat vertaalt zich uiteindelijke naar marktrijpe concepten waarvan
het regionale bedrijfsleven kan profiteren. Zo maken we
elkaar samen sterker.”
Klaver knikt. “Goed om dit eens te zien en eerlijk gezegd
had ik twee uur geleden een totaal andere kijk. Uiteraard
ken ik de Hanzehogeschool, maar het is uitermate leerzaam om echt eens inhoudelijk kennis te maken en een
kijkje in de keuken te nemen. Daar gaan we absoluut nog
eens een vervolg aan geven.”
Kijk voor meer informatie over het ILST op
www.hanze.nl/biobased-economy of mail naar
biobasedeconomy@org.hanze.nl.
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