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Landbouw en bio-economie 

Landbouw = 

met natuurlijke hulpbronnen en biologische 
processen biomassa produceren 

Voeding & Voeder 

maar ook Producten & Energie
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Transitie 
fossielgebaseerd naar biogebaseerd

Vanuit het streven naar hernieuwbare energie

=> (her-)nieuw(d) gebruik van biomassa 

Gebruik van biomassa als energiebron

Valorisatie van reststromen
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Nieuwe vragen ontstaan in de agrifood: 

- Cascade : food versus energie? 

- Wie zijn de stakeholders? Nieuwe ketens ontstaan 

- Hoe de nieuwe biomassa verwerken? 

Transitie 
fossielgebaseerd naar biogebaseerd
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Transitie fossielgebaseerde
economie naar een bio-economie

2012: Europese strategie Bio-economie 

2013: Vlaamse strategie Bio-economie 

Benadrukken :
- Noodzakelijkheid van de transitie

- Belang van een duurzame transitie

- Belang van cascade principe 

- Internationaal gebeuren 
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Vragen ontstaan bij nieuw 
gebruik van biomassa 

Wat is het potentieel van energieteelten? 

Ik heb periodieke overschotten aan tomaten. Dat 
is toch zonde.

Ik wil houtsnippers van mijn buur gebruiken, 
maar dat kan niet? 

Wat met de bodemvruchtbaarheid als er 
maximaal maisstro afgevoerd wordt? 

Ik heb een schitterend idee om biomassa 
maximaal te valoriseren, maar mijn partner 
verstaat mijn logistiek probleem niet. 

Mijn preisnijresten zijn gigantisch – ze 
veroorzaken problemen met N uitspoeling – kan 
ik er wat mee? 

Biomassa-rest-stromen : zijn die 
composteerbaar? 

Groene chemie op Vlaamse bodem.

Insecten telen op mest? 
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ILVO visie op Bio-economie

Bio-economie = 

internationaal gegeven schaal van Vlaams agribusiness complex

specifieke opportuniteiten, maar ook bedreigingen

Daarom :

- Duurzame valorisatie van lokaal geproduceerde biomassastromen

- Systemische aanpak met closed cycle

- Multi-actor approach

- Afwegen impact op milieu en socio-economie met doel win-win 
scenario 
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Onderzoeksfocus

1. Systeem innovatie

– transitie van een agrofood naar bio-economie

2. Optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen

3. Primaire productie van biomassa

4. Optimale valorisatie van lokaal geproduceerde en
verwerkte biomassa



IL
V

O

Systeem innovatie –van Agrofood naar 
Bio-economie

Wat :
opzetten van nieuwe ketens
nieuwe institutionele arrangementen
uittekenen van duurzame innovatie op bedrijf- & sectorniveau

Huidige ILVO focus :

Thematisch : 
– Design, organisatie en opvolgen van systeeminnovatie
– Organisatie multivalorisatie
– Netwerkvorming in de waardeketen

Methodologisch :
– Integratie van technologisch en socio-wetenschappelijk onderzoek
– Design en organisatie van participatorische benaderingen
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Opbouw van een integraal 
ketenwaarderingsinstrument voor 

duurzame plantaardige productiestromen

1. Identificatie succesvolle combinaties 
valorisatietrajecten en bijbehorende 
institutionele arrangementen maïs

2. Evaluatie op basis van economische 
(waardeketenanalyse) en ecologische 
(levenscyclusanalyse) prestatie

3. Verkrijgen van inzichten in complex 
systeem via agent-gebaseerd 
modelleren
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Systeem innovatie –van Agrofood naar 
Bio-economie

Toekomst :

- Spill-over van ervaring naar andere landbouwsectoren
- Organisatie van logistiek
- Multi-agent business models voor organisatie van 

waardeketens
- Veerkracht van meervoudige valorisatietrajecten
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Optimaal gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen

Wat : 
- Sluiten van nutriëntencycli
- Energie en grondstoffenefficiëntie
- Reduce-reuse-recycle principle 

Huidige ILVO focus :

Systeem georiënteerd :
– life cycle analyses (exergetisch en emissiegebaseerd)
– economisch-ecologische trade-offs
– Optimaal gebruik van hulpbronnen

Proces georiënteerd: 
– grondstoffenefficiënte productie
– Optimaal gebruik van by-products met oog op sluiten van kringlopen
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Duurzaamheidanalyse 
plantaardige productie
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Optimaal gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen

Toekomst :

- Co-evaluatie van grondstoffenefficiëntie en emmisies
- Koppeling van grondstoffenallocatie met veerkracht van 

natuurlijke systemen
- Levenscyclusanalyses van plantaardige productie

uitbouwen met een bodemindicator
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Primaire productie van biomassa

Wat: 
Teelttechnische, milieutechnische en economische aspecten van de 
primaire productie van biomassa

ILVO focus :

• Veredeling en teeltoptimalisatie van huidige en nieuwe gewassen. 
• Duurzame productiesystemen - multivalorisatie
• Monitoren en verbeteren van biomassakwaliteit en oogstbaarheid. 
• Gebruik van phenomics, genomics en metabolomics tools

Gewassen :
voedergewassen (grasland, mais, …), 
industriele gewassen (cichorei, vlas, aardappel) 
nieuwe gewassen (miscanthus, KOH, …)
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Optimisc

Miscanthus x giganteus

https://optimisc.uni-hohenheim.de/92416
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Primaire productie van biomassa

Toekomst :

- Nieuwe gewassen
- Nieuwe teelttechnieken (Agroforestry – Multivalorisatie)
- Gebruik van New Breeding Technologies
- Adaptatie van gewassen aan limiterende

condities/marginale sites
- Nieuwe bronnen van biomassa (insecten en algen)
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Optimale valorisatie van lokaal 
geproduceerde & verwerkte biomassa

Wat: 

innovatieve processen en producten, optimale valorisatie van reststromen van 

plantaardige of dierlijke productie. Meerwaardecreatie

Huidige ILVO focus:

• Karakterisatie (biochemisch, nutritioneel, … ) van biomassastromen in 

Vlaanderen om bio-actieve componenten te identificeren

• Evaluatie en screening van de waarde en functionaliteiten van bijproducten uit

de voedings- en bio-energieproductie als voeder of voeding

• Toepassen van innovatieve technieken om nieuwe, gezonde of goedkopere

ingrediënten te produceren
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SUNNIVA 
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Optimale valorisatie van lokaal 
geproduceerde & verwerkte biomassa

Toekomst :

• Ontwikkeling van nieuwe technieken om biomassa te
stabiliseren

• Invloed van diverse factoren op concentratie van 
inhoudsstoffen

• In vitro and in vivo evaluatie van functionaliteiten

Spiraalfilterpers Dry-On-Water
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Onderzoeksfocus

1. Systeem innovatie

– transitie van een agrofood naar bio-economie

2. Optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen

3. Primaire productie van biomassa

4. Optimale valorisatie van lokaal geproduceerde en
verwerkte biomassa
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ILVO in een netwerk 

Bio-economie is een internationaal gegeven 
dat we lokaal dienen uit te rollen in een 
internationale context 

Nationale vs. internationale projecten
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ILVO in een netwerk 

• Landbouwers

• Logistiek

• Bedrijven 

• Overheid 

• Onderzoekscentra

• Praktijkcentra
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ILVO in een netwerk 
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ILVO onderzoekt

Toegepast

Demo

Basis

Diensten
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ILVO onderzoekt

• Multidisciplinair : 

Van grond tot product en terug

Dier

Plant

L&M
Technologie 
& Voeding 
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ILVO deelt ervaring 

• Communicatie & demonstratie naar diverse stakeholders
– Focusgroepen en workshops
– Netwerkevents nationaal en internationaal 

• Genesys workshop
• EFIB congress

– Demonstratie 
• Enerpedia
• Openbedrijvendag

• Participatie in nationale en internationale werkgroepen
– Vlaams MaterialenProgramma
– Interdepartmentale werkgroep Bio-economie 
– SCAR werkgroep SBGB
– …
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Maak kennis met 
Bio-economie@ILVO

1. Systeem innovatie

– transitie van een agrofood naar bio-economie

2. Optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen

3. Primaire productie van biomassa

4. Optimale valorisatie van lokaal geproduceerde en
verwerkte biomassa


