
                                  UITNODIGING 

                                     

Oogsttijd ……….en nu verwerken!       16 oktober 2014 

 

 

PROGRAMMA:  start 12.00 uur afsluiting 15.00 uur 

• ontvangst met koffie, thee met lunch op Rusthoeve 

• introductie door de gedeputeerde dhr. Ben de Reu over 

Biobased Economy in Zeeland 

• inleiding over de brug van chemie naar agro door Willem 

Sederel, directeur Biobased Delta. 

• presentatie van activiteiten, doorkijk 2015 door Cor van Oers, 

projectleider DLV plant 

• starthandeling inzake kleinschalige raffinage door dhr. De Reu 

en aansluitend bezichtiging Beta processor en tentoonstelling 

vezelhennep en andere materialen in de bouw. 

• Aansluitend mogelijkheid tot een bezichtiging van de Biobased 

Innovations Garden en/of een drankje.  

Locatie: 

Proefboerderij Rusthoeve 

Noordlangeweg 42 

Colijnsplaat 

We nodigen u  uit voor een bijeenkomst waar we de activiteiten rondom ketenontwikkeling, afzet en markt vanuit 

het project ‘Biobased Innovations Garden Rusthoeve 2020’ willen schetsen. Wat heeft het project nu opgeleverd 

aan concrete initiatieven?  Kunnen we nog meer oppakken zijn er nog andere ideeën? Wat is er nog nodig om de 

brug tussen landbouw en chemie verder te verstevigen? We dagen u graag uit met ons mee te denken! 

Het project ‘Biobased innovations Garden Rusthoeve 2020’ is inmiddels anderhalf jaar onderweg. Er is afgelopen 

periode op Colijnsplaat veel werk verzet om dit tot een TOPlocatie te maken op het gebied van de biobased 

economy. Met trots kunnen we zeggen dat deze locatie, met dit project, uitgroeit tot het internationaal kruispunt 

van keten en kennisontwikkeling.  Nu wordt het tijd om de eerste resultaten en contouren van ketenontwikkeling 

en afzettrajecten te laten zien. Sommige dichtbij, anderen wat verder in de toekomst. Naast het telen van 

gewassen zijn er ook verschillende inspiratiesessies, wordt er gewerkt aan een aantal concrete business cases en 

worden verbindingen gelegd met o.a. raffinage. 

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 oktober op Proefboerderij Rusthoeve. 

De gedeputeerde voor economie van Provincie Zeeland, dhr. Ben de Reu zal hier het startschot geven voor de 

volgende fase van het project, namelijk een  verdere verkenning naar (kleinschalige) raffinage van gewassen uit 

Zeeland. 

Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld. U kunt u opgeven via mail naar info@biobasedgarden.nl 

Namens de samenwerkende partijen, 

Cor van Oers, DLV Plant, projectleider 

06-53427246  

Kijk ook op: www.biobasedgarden.nl 

Binnen dit project werken DLV Plant, Impuls Zeeland, 

Proefboerderij Rusthoeve, Wageningen UR en ZLTO 

samen aan nieuwe kansen en mogelijkheden voor de 

biobased economy.  

Op de locatie Rusthoeve worden meer dan 50 

gewassen geteeld, getest en verwerkt. Hierbij wordt 

nauw samengewerkt met afzetpartijen, onderwijs en 

onderzoeksinstellingen.  

Het project Biobased Innovations Garden Rusthoeve 

2020 is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de 

Rabobank, het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling, het Rijk en de provincie Zeeland in het 

kader van OP-Zuid. 


