
Steeds meer bedrijven stappen over op duurzame 
grondstoffen. Vervanging van fossiele grondstoffen 
door plantaardige grondstoffen, of kiezen voor rest-
stromen uit de regio als uitgangsmateriaal kan veel 
bijdragen aan de reductie van de milieu-impact 
van bedrijven. De mogelijkheden voor 
dergelijke ketens zijn eindeloos. 

 

Een bijzonder rol spelen hierbij plantaardige rest-
stromen: met behulp van innovatieve technieken 
kan biomassa uit land-, tuin en bosbouw opgewerkt 
worden tot een spectrum aan hoogwaardige eind-

producten, variërend van eiwit en/of vezeltoepas-
singen tot cosmetica en medicijn. 

Bio-value chains for novel high-value products and compounds

Vanuit de ambitie om 
te komen tot grond-
stofefficiency, klimaat-
vriendelijke en hernieuw-
bare productie worden in 
het project innovatieve en 
hoogwaardige producten en 
processen ontwikkeld op basis van 
beschikbare bijproducten en nevenstro-
men en tenslotte vertaald naar nieuwe volledige 
waardeketens. Reststromen uit de groenteproductie 
en de houtverwerkende industrie dienen hierbij als 
uitgangsmateriaal. 

De nagestreefde pro-
ducten omvatten nieu-

we, gezondheidsbevor-
derende additieven voor 

diervoeders, fermenteer-
bare suikers voor de produc-

tie van de waardevolle stof As-
taxanthine, enzymatisch veredelde 

/ geoptimaliseerde diervoeder-additie-
ven. Hiervoor worden branche-overschrijdende 

bedrijven en onderzoeksinstellingen samengebracht 
in een consortium die zeer diverse schakels van de 
keten vormen in de primaire productie en de produc-
tie van levensmiddelen.

BIVAC

Bio-economie
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3. Het resultaat
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De nieuwe samenwerking binnen BIVAC heeft 
tot meer efficiency, innovatie en versnelling bij 
de deelnemende partners geleid:
• Biorefinery Solutions (BRS): Verwaarding 

van groentereststromen tot eiwitten, 
smaakverbeteraars en hoogwaardige sui-
kers ( Phytowelt)

• Grassa: Verwaarding van gras, prei en erw-
ten tot eiwitten en hoogwaardige suikers 
( Phytowelt)

• NewFoss: Verwaarding van houtaardige 
reststromen en Sorghum granen tot vezels 
EN hoogwaardige suikers ( Phytowelt)

• Phytowelt: Gebruik van hoogwaardige sui-
kers bij de fermentatieve productie van 
hoogwaardige producten zoals astaxan-
thine voor medische doeleinden en vis-
teelt, evenals hoogwaardige aroma’s.

Hiermee draagt het project bij aan het realise-
ren van een veelvoud aan verwaardingsketens 
van reststromen met haalbare verdienmodel-
len voor zowel de ontdoener (primaire sector), 
de technologie-bedrijven als de commerciële 
marktpartijen.

Binnen BIVAC is een vraag-gestuurde bena-
dering ingezet. Vanuit een door Phytowelt ge-
formuleerde marktvraag (o.a. hoogwaardige 
suikers voor de productie van Astaxanthine) 
zijn potentieel geschikte biomassastromen 
geselecteerd in ontwikkeling zijnde raffinage-
technologie. 

Door deze aanpak is een spectrum aan kans-
rijke verwerkingsroutes voor biomassa ont-
staan met meervoudige verwaarding richting 
vezels, eiwitten en hoogwaardige suikers. Juist 
het feit dat in dit project is geredeneerd vanuit 
een commercieel te produceren eindproduct 
heeft tot een versnelling van technologie- en 
ketenontwikkeling geleid.

1. De Aanpak 2. De Producten
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Het project BIVAC wordt in het kader van 
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door de Europese Unie, het Nederlandse ministerie van Economi-
sche Zaken & Klimaat en het MWIDE NRW financieel ondersteund.
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• Begin bij de marktvraag
Vanuit een concrete vraag, product of markt terug 
redenerend naar potentiële ruwe biogrondstoffen 
lijkt een kansrijke ontwikkelrichting; 

• Zoek maatschappelijk draagvlak op
Innovatieve voorstellen om hier verbetering in te 
brengen kunnen op maatschappelijke, politieke 
en financiële steun rekenen;

• Van biomassa long list naar een short list
Op basis van een ‘foto’ van de regio is meestal 
zicht op de grove beschikbaarheid van bio-grond-
stoffen – beperk je door het maken van een ‘short 
list’;

• Toets de toepasbarheid van je innovatie
Een goed idee of concept kan vaak worden toe-
gepast op andere resources – experimenteer met 
verschillende methodieken en machines; 

• Van uitrijpen naar verbinding
Zoek de uitwisseling en samenwerking met soort-
gelijke partners – maar ook met andere sectoren 
– in het kader van circulaire economie;

• Innovatie eist procesmatige kennis ontwikkeling
Hogere proces efficiency – b.v. door een cascade-
achtige inzet van dezelfde biomassa restromen 
– is in verband met kosteneffectieve behandeling 
van reststromen haalbaar; 

• Verhoging economische slagingskansen
Om de economische kansen van nieuwe waarde-
keten te vergroten moet er vroeg over beschik-
baarheid, kosten en logistieke aspecten nagedacht 
worden;

• Promotie en advertentie 
Laat je innovatie zien – ook buiten de eigen net-
werken en expert-kringen door het vertalen naar 
spannende ‘innovatie-storylines’ voor de brede 
publiek, video pitches en product marketing.

Lessons learned


