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Grenzeloos Biobased Onderwijs
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Actueel?
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Productie fossiele grondstoffen

1 bron: U.S. EIA (https://www.eia.gov/outlooks/ieo/index.php)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_oil_production
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Lineaire Economie
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Biobased Economy

De Biobased Economy is een economie die gewassen en reststromen uit de landbouw en 
voedingsmiddelenindustrie inzet voor niet-voedseltoepassingen. Een economie die biomassa 
toepast voor de productie van materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie 
(elektriciteit en warmte). (website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

• Economie -> Bio economie -> Biobased economie
• Biomassa
• Energie en materialen
• Hernieuwbare grondstoffen

- Koolstofkringloop
- Nutriëntenkringloop (stikstof, fosfor, kalium)

Bronnen: Dierenmest en humane mest
- Waterkringloop

• Geen focus op end-of-life en hergebruik
• Focus op substituten voor fossiel
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Biobased Economy
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Circulaire Economie

Vroeg of laat krijgt ook u ermee te maken: de circulaire economie. Een economie 
waarbij we slimmer omgaan met grondstoffen. Het kabinet zet hier vol op in. 
Bedrijven moeten in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en 
metalen gebruiken. Dat is hard nodig om klimaatverandering tegen te gaan. (website 
RVO Nederland)

• Herbenutting van producten en hergebruik van geproduceerde materialen
• Geen onderscheid tussen biomassa en fossiele grondstoffen
• Focus op design en nieuwe business modellen, stimulans voor herbruikbaarheid

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om 
herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en 
waardevernietiging te minimaliseren. (website MVO Nederland)
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Circulaire Economie
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Biobased versus Circulair
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Plastic economie
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Duurzaam in brede(re) zin

• Trias Energetica of Ecologica – Duijvestein (energie en materialen)
1. Bespaar op energiegebruik (geen verspilling)
2. Maximaal energie onttrekken uit duurzame bronnen (zon, wind, zee, biomassa)
3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen

• Ladder van Lansink – Lansink (afval)
Preventie – hergebruik – recycling – verbranden met energiewinning – verbranden – storten

• De r-ladder (bewustzijn)
Refuse – rethink – reduce – renew – reuse – repair – refurbish – remanufacture – repurpose
- recycle
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Centre of Expertise Biobased Economy
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Centre of Expertise Biobased Economy

• Opgericht: 2012
• Lectoraten en onderzoeksgroepen: 6

• BBP, BBE, BBBP, BBB, MBBS, BOG

• Lopende (onderzoeks)projecten: 45
• Docent-onderzoekers: 44
• Studenten onderwijs: 800+ p.j.
• Studenten/professionals MOOC: 480 p.j.
• Kennisinstellingen nationaal en internationaal: 60
• Bedrijven via (gesubsidieerde) projecten: 150+
• Omzet in langlopende extern gefinancierde projecten: 6+ miljoen euro
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Greta Thunberg
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Tot slot

Telefoon
+31 88 525 81 74

Bezoekadres Vlissingen
Edisonweg 4
4382 NW Vlissingen

Bezoekadres Breda
Lovensdijkstraat 63
4818 AJ Breda

E-mail
info@coebbe.nl

Bedankt voor uw aandacht!
Zijn er nog vragen?


