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Laarberg: De locatie

Alleen ga je sneller,
Samen kom je verder!

Bijeenkomst Biobased Materials
C. Kats, Gebiedsonderneming Laarberg

12-11-2014

1

12-11-2014

Laarberg: De Visie

Duurzame energie

Maakindustrie
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Laarberg: De uitdaging
Hoe bedrijvigheid te ontwikkelen die welvaart en
werkgelegenheid schept en duurzaam is?

Agrofood

18% werkgelegenheid in de
Achterhoek is gerelateerd aan de
agrarische sector. Meer dan 5.700
bedrijven. Ruim 32.000 banen.






Regio na Eindhoven meest innovatieve regio!
Regio heeft aantal grote foodbedrijven
Regio is voor 80% agrarisch landschap
Regio kent forse ambitie op duurzame energie [2030 energieneutraal]
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Biomassa: van productie tot gebruik

Grote kansen biobased business!
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Geen concurrentie met voeding!

Voordelen biobased business voor regio
• Telen nieuwe gewassen [= meer
toegevoegde waarde]
• Benutting afval biomassa
• Nieuwe productiebedrijven
• Bouwen bio raffinaderijen
• Export kennis en techniek
• Aantrekkelijk voor jong middelbaar
en hoogopgeleiden
• Innovatie zal verder leiden naar
nieuwe werkgebieden
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Bron: Wageningen UR
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Waarom groene hubs nodig?

Koppeling van netwerken

Fossiele infrastructuur :
- Ruwe aardolie via schepen en leidingen;
- Grootschalige raffinaderijen [bijv. Botlek];
- Energie slurpende bewerking met chemie;
- Verwerking tot brandstoffen en
platformchemicaliën;
- Grondstoffen kunststoffen,
geneesmiddelen, etc.
Groene infrastructuur:
- Decentrale productie biomassa;
- Transport kostbaar [waterrijk];
- Grondstof stroom niet constant;
- Noodzaak tot regionale bio hubs;
- Vanaf bio hubs constante stroom
hanteerbare commodity's [cellulose,
eiwitten, organische zuren, oliën,
koolhydraten, etc.]

Landsdeel

Regio

Lokaal
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Landelijk

Innovatie
hubs

Werkplaatsen
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Vier programmalijnen
BIC Achterhoek

www.bic-achterhoek.nl
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Waar staan we?

………..en nu Biobased Materials
Waarom, Wat, Hoe?

Praktijkcentrum Eiwit Onderzoek
• Prognose opening lab begin 2015
• Stichting PEO i.o.  Intentieovereenkomsten met ondernemingen

- Verwerken van biomassa levert prachtige
kansen voor de productie van biobased
materials;
- De maakindustrie gebruikt veel materialen
die op termijn biobased kunnen worden;
- Laarberg wil productiebedrijven faciliteren;
- Nieuwe kansen voor de vele bouw
gerelateerde ondernemingen in Oost NL

EMT [vooral energiecomponent]
• Voorbereiding 2 MW Solarpark met waterberging en natuurontwikkeling
• Voorbereiding bio-raffinagefabriek 450.000 ton mest en 150.000 ton
bermgras [47 miljoen m³ biogas, 34.000 ton CO₂, 10.000 ton ammonium
sulfaat en 50.000 ton vaste stof met mineralen kalium en fosfor]
• In 2015 bouwen Solarpark en Bio-raffinagefabriek en in 2016 ontwikkelen
kenniscentrum
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Zoek naar slimme materialen met meerdere
functies en toepassingsgebieden
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Stap 1

Stap 2

Green Deal Biobased Bouwen

Samenwerking met onderwijs

- Gebiedsonderneming Laarberg is één van de
ondertekenaars van de Green Deal Biobased
Bouwen;
- Samen met de ministeries van Economische
Zaken, Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en
Milieu willen vele partijen laten zien dat groen
en groei hand in hand gaan.
- Een publiek-private samenwerking om
verduurzaming te versnellen en hier economisch
van te profiteren.
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Overeenkomst HAN, Graafschap College en Agrodome
- Multidisciplinair teams van studenten die vanaf
september 2014 gestart zijn met ontwikkelen
paviljoen ;
- Opzetten paviljoen, principes grondstoffenbank,
onderzoek naar nieuwe materialen, vormen,
technieken, financieringsvorm, demontabel, etc.
- De factor tijd [vierde dimensie] cruciaal op 3
niveaus [ruimtelijk, constructief en materiaal]
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Stap 3

Stap 4

ontwikkeling paviljoen = living lab

Behoefte peiling en onderzoek
• Vanaf volgende week kan iedereen deelnemer
worden [via website] tot 1 juli 2015 gratis;
• Bij voldoende animo zetten we thematafels
door in kenniswerkplaatsen samen met ACT,
Stichting Pioneering, Saxion , UT en WUR;
• Zoeken naar meerdere toepassingen voor
biobased materials [verbreding afzetmarkten]

- Een fysiek gebouw als toonbeeld van biobased
bouwen en volgens de principes van het
circulaire denken en doen!
- Een inspiratiebron voor burgers, overheden,
ondernemers, onderwijs en eigenaren van
gebouwen;
- Inspiratie ‘Kennis Green Transformable
Building Lab’ en CHIBB House, Prêt-à-Loger
- 2015 onderzoek, 2016 ontwikkeling en 2017
realisatie;
- Vanaf 2017 testen, monitoren, showen, etc.
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Thematafels
1. Digitale fabricage technieken – Martin Stor
2. Natuurlijke vezels – Dik Roetert Steenbruggen
3. Biobased kunststoffen, coatings, verven en
kleurstoffen – Mieke Oostra/Fred van der Burgh
4. Draagstructuren – Frits Schultheiss
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Inspiratie!

Stap 5
Ontwikkeling deelnemerspakketten

Oproep voor het indienen van voorstellen voor BPM2
Call 2015

Leveranciers materialen/producten/concepten
- Koppeling landelijk/internationaal netwerk;
- Materialen/producten ten toonstellen/ showen;
- Testen en monitoring;
- Promotie en marketing;
- Kennisdeling;
Adviseurs/architecten en uitvoerende partijen
- Koppeling netwerk met onderwijsinstellingen;
- Kennisontwikkeling over materialen, producten en concepten;
- Kennisuitwisseling/-deling om te komen tot nieuwe business;
- Promotie en marketing;

De 'bamboekathedraal' van architect Simon Velez.

Founders
- Belanghebbenden zoals overheden, kennisinstellingen,
kennispartners, etc.
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