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Inleiding
Hierbij de eerste nieuwsbrief van het project Growing a Green Future. In deze nieuwsbrief nemen we
u mee naar de aanleiding, de opbouw en inhoud van het project. Wilt u deze nieuwsbrief in het
vervolg weer ontvangen stuur dan een berichtje via info@biobasedgarden.nl.
Met Growing a Green Future werken we sinds 2017 samen met 10 bedrijven en organisaties in
Zuidwest Nederland en Vlaanderen om een grote stap te zetten in de realisatie van het gebruik van
hernieuwbare grondstoffen, namelijk lokaal geteelde landbouwgewassen en zo de afhankelijkheid
van fossiele brandstoffen te beperken.
De partners binnen Growing a Green Future zijn Delphy (projectleider), Agrarisch Innovatie en
Kenniscentrum Rusthoeve, Provincie Vlaams Brabant (PVB), Cradle Crops, Agrodome, Millvision,
ILVO, ZLTO, Inagro en Karel de Grote Hogeschool. Ieder werkt binnen het project met het eigen
netwerk en binnen de eigen expertise, en zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met bedrijven en
organisaties in de regio. Daarnaast wordt actief de samenwerking gezocht met andere
onderwijsinstellingen, zoals het Avans Hogeschool in Breda en HZ Universtity of Applied science in
Vlissingen.
Gedurende de projectperiode worden er veel bijeenkomsten,
waaronder excursies, inspiratiesessies en
informatiebijeenkomsten georganiseerd, dus mocht u
interesse hebben, dan bent u altijd welkom om mee te
denken!
Actuele informatie kunt u vinden op de website
growingagreenfuture.eu
.

Het project ‘Growing a green future’ is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het
grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Meer info: www.grensregio.eu
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Veelbelovende gewassen
Op drie locaties in de grensregio Vlaanderen-Nederland ligt een innovatieve tuin: een in Nederland in
Colijnsplaat bij AIKC Rusthoeve en twee in Vlaanderen bij Proefcentrum Herent en Inagro te
Roeselare . Op deze locaties werd in functie van het lopende
onderzoek in het project Growing a Green Future een keuze gemaakt
in gewassen die interessant zijn voor de biogebaseerde economie. De
gewassen zijn erg divers, van vezelgewassen tot oliegewassen en
gewassen voor kleurstoffen. Alle gewassen opsommen zou ons te ver
leiden, maar uitgebreide info over de gewassen en hun toepassingen
zijn te vinden op de projectwebsite.

Inspiratiesessies
Binnen Growing a Green Future zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met bedrijven,
organisaties en deskundigen in de regio. Een van de beproefde methodes hiervoor zijn de
inspiratiesessies. Hoewel iedere sessie een compleet ander onderwerp kan hebben is de opzet
vergelijkbaar, we brengen een select gezelschap van mensen met kennis over specifieke
onderwerpen samen en hopen zo elkaar verder te helpen. In voorgaande projecten hebben we al
wat ervaring opgedaan met inspiratiesessies en daar zijn al mooie samenwerkingen uit voort
gekomen, zoals onderzoek uitgevoerd door studenten van de aanwezige onderwijsinstellingen op het
gebied van biocides.
De onderwerpen van de sessies variëren van onderwerp, voor Growing a Green Future zijn onder
andere de volgende onderwerpen al aan bod geweest, namelijk
‘lijmen en kitten’, ‘groene gewasbeschermingsmiddelen’. Textiel,
Oliën voor meerdere toepassingsmogelijkheden en meerdere
sessies rondom bouw worden in 2018 nog georganiseerd. Op de
website worden de sessies van te voren aangekondigd. Input vanuit
het bedrijfsleven is altijd welkom.
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