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Technologie & Techniek

Een minisymposium met het thema ‘Har-
vesting food, chemicals, materials and 
fuels’, was de aftrap van de open dag. 
In een biobased economy vervangt bio-
massa 30% van de fossiele brandstoffen. 
Professor René Wijffels van Wageningen 
University onderzoekt het gebruik van 

algen als alternatieve brandstof. Wijffels 
rekende voor dat het nu nog €4 per kilo-
gram alg bij een productie-oppervlak van 
100 hectare kost om algen te gebruiken 
voor de productie van biodiesel. In vijf à 
zes jaar is het mogelijk om dit bedrag te 
verlagen tot €0,40 per kilogram. “Maar 

dat is nog steeds te duur voor biodiesel.” 
Wijffels legt uit dat om alle transport-
brandstof in Europa te vervangen door 
biodiesel 400 miljoen kubieke meter vet-
ten nodig is. “Het benodigde oppervlak 
om dit te produceren is 9,25 miljoen 
hectare. Dat is ongeveer het oppervlak 
van Portugal.” 
Ook melkzuurproducent Purac haakt in 
op de trend van biobased materials met 
de productie van polymelkzuur (PLA). 
Peter Jansen, manager process techno-
logy innovation center: “We moeten nu 
al nadenken over de herbruikbaarheid 
van PLA”, houdt Jansen zijn toehoorders 
voor. Jan Staman, directeur van het 
Rathenau-instituut, haalt de biobased 
economy uit de wetenschappelijke sfeer 
en plaatst het in de sociale context. Hij 
is van mening dat de industrie en weten-
schappers samen moeten optrekken 
in de publieke sector en uitleggen wat 
ze doen, wat ze willen en welke risico’s 
eraan kleven. “Don’t make it too beauti-
ful, zeg eerlijk wat het inhoudt.”

What’s in a name
Onder andere door een structuurwijzi-
ging in de organisatie is per 1 januari 
2010 Food & Biobased Research de nieu-
we naam van A&F (het voormalige ATO-
DLO). Het contract-researchonderdeel 
van Agrotechnology & Food Sciences 
Group (AFSG) van Wageningen UR, heeft 
hiermee een naam die de lading van het 
uitgevoerde onderzoek dekt. 

Food & Biobased Research is de nieuwe naam van het kennis- 

en researchinstituut gelieerd aan Wageningen University. De 

structuurswijziging die aan de nieuwe naam ten grondslag 

ligt, bood de organisatie een goede gelegenheid om de visie 

en toekomst van het researchinstituut te verduidelijken. 130 

relaties van Wageningen UR kwamen naar de Inspiration Day.

Contract-researchorganisatie Food & Biobased Research houdt open dag

Van verse appels tot  
biopolymeren

De Biobased-groep houdt zich onder andere 
bezig met de ontwikkeling van biobased materi-
als en chemicals. Onlangs is het programma Bio-
based Performance Materials gestart. Hiervan is 
het doel om biokunststoffen minstens zo goed 
en betaalbaar te maken als kunststoffen die 
gemaakt worden met aardolie. Daarvoor zul-
len bestaande biomaterialen verbeterd moeten 
worden en nieuwe biopolymeren ontwikkeld. 

Biobased Research
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In het bedrijfsrestaurant van 
het Restaurant van de Toe-
komst hangen 14 camera’s om 
het eet- en koopgedrag van de 
bezoekers in kaart te brengen.
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Alle onderzoekers waren aanwezig om 
het publiek uitleg te geven over onder 
andere bioplastics, zoutverlaging en 
milde conservering. Het onderzoek is 
gegroepeerd in vijf aandachtsgebieden: 
Sustainable Food Chains, Healthy & 
Delicious Food, Biobased Chemicals, 
Biofuels & Bio energy en Biobased Mate-
rials. De eerste twee vallen onder het 
Food-gedeelte van FBR. De laatste drie 
behoren tot Biobased Research.

Food
Gisella Frijlink, business unit manager 
van het onderdeel Food en Charon Zon-
dervan, manager van het programma 
Healthy & Delicious Food, leggen uit 
dat het Food-programma van FBR zich 
richt op twee belangrijke programma’s: 
gezond voedsel en duurzame versketens. 
Het onderzoek naar duurzame versketens 
richt zich bijvoorbeeld op minder bederf 
van appels in de hele keten. “De keten 
wordt duurzaam als we minder verspil-
len, minder kilometers maken en minder 
water en energie verbruiken bij de pro-
ductie”, legt Frijlink uit. Het programma 
heeft vier speerpunten: duurzame 
ketens, agrogreenparken, duurzame 
eiwitvoorziening en intelligent systems. 
Binnen het programma gezond en lekker 
voedsel zijn de speerpunten verzadiging, 
voeding voor speciale doelgroepen, her-
formulering en convenience. 
Het Restaurant van de Toekomst valt ook 
onder de Food-groep. De onderzoeksfaci-
liteit opende drie jaar geleden haar deu-
ren. Het centrale gedeelte op de locatie 
is het bedrijfsrestaurant met 14 camera’s 

om het keuzegedrag van een vaste groep 
gebruikers te monitoren. De afgelopen 
jaren is meer geïnvesteerd in het verwer-
ken van een enorme hoeveelheid data die 
wordt gegenereerd. In het pand huizen 
naast het bedrijfsrestaurant ook meerde-
re laboratoria, waaronder een voor sen-
sorisch onderzoek. Hier liep een project 
samen met het bedrijf Kikkoman. Het 
bleek dat het zoutgehalte van soep is te 
verlagen door sojasaus toe te voegen. In 
een ander project, samen met Wagenin-
gen University, wordt onderzocht of de 
voorkeur van kinderen voor groenten kan 
worden beïnvloed door ze een groente op 
vroege leeftijd (eerste vaste hapje) aan 
te bieden.

Hoge druk
De onderzoeksgroep die als speerpunt 
convenience heeft, richt zich op technie-
ken zoals PEF en HPP: milde conserve-
ringstechnieken die voedingsmiddelen 
houdbaar maakt zonder de kwaliteit te 
beïnvloeden. Projectleider Ariette Matser 
vertelt dat het onderzoek zich nu vooral 
toespitst op steriliseren met hoge druk. 
“Hogedrukpasteuriseren is nu redelijk 
doorgebroken. Steriliseren vergt nog veel 
onderzoek naar het effect op producten”, 
legt Matser uit. “Bovendien is er nog geen 
apparaat voor hogedruksterilisatie op de 
markt.” Ook PEF (pulsed electric field) 
staat volgens Matser op het punt door te 
breken. “Anders dan HPP werkt PEF conti-
nu, het kan daardoor hogere capaciteiten 
aan en is goedkoper. Het grote verschil is 
dat het product na afloop aseptisch moet 
worden afgevuld.” Een andere techniek 

die ook wordt onderzocht is het ontsmet-
ten van oppervlakken met koudplasma.  

Organisatie
Het gaat goed met de Food-groep. Frij-
link heeft de afgelopen drie jaar flink wat 
mensen aangenomen. “Duurzaamheid 
en gezonde voeding staan ook bij over-
heid en industrie in de belangstelling.” 
Frijlink roemt ook de relatie met de uni-
versiteit. “We worden constant gevoed 
door de universiteit. De meesten van ons 

komen van deze universiteit. We hebben 
zeer korte lijnen met alle vakgroepen bin-
nen de Wageningen University, waardoor 
die kennis en ervaring beschikbaar is bij 
de opzet en uitvoering van de projecten. 
We kunnen kiezen uit de snoeppot van 
Wageningen University. In bijvoorbeeld 
een project over insecteneiwit werken we 
samen met de leerstoelgroep Entomo-
logie.” Voor langdurige projecten (vijf 
tot tien jaar) werkt de organisatie samen 
met de overheid. Daarnaast werkt de 
researchorganisatie samen met andere 
kennisinstituten en publieke organisaties 
buiten Wageningen UR, zoals TI Food 
and Nutrition en INRA.

Dionne IrvingOok in het Restaurant van de Toekomst: invloed van textuur op kauwgedrag.

‘We worden constant gevoed 
door Wageningen University’

Tijdens de Inspiration Day opende de secreta-
ris van het Productschap Tuinbouw – Michiel 
Gerritsen – het Qualitron4 (Q4). Veel van het 
ketengerichte onderzoek wordt uitgevoerd in 
projecten die op de tuinbouwsector zijn gericht 
en waar het Productschap Tuinbouw budgetten 
voor beschikbaar stelt. Dit gebouw herbergt 
alle na-oogst-onderzoeksfaciliteiten voor vers-
producten gemoderniseerd en ondergebracht 
in één gebouw. Q4 bevat twintig koelcellen 
met nauwkeurige vocht- en temperatuurrege-
ling, een interactieve controlled atmosphere 
conditionering (ca. 100 units), een verpakkings-
laboratorium, drie uitstalruimtes voor bloemen, 
planten en AGF-producten, meerdere kwaliteits-
meetruimtes, enkele ruwlabs en een twintig 
meter lange testruimte voor vrachtwagens en 
transportcontainers (ATP-teststation). 

Q4
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