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TKI BBE mini‐pps projecten
Enkele voorbeelden
Het proces:
We leveren jaarlijks onze TKI BBE grondslagen
P047168
Circulaire + Bio Kerstballen
aan met daarin de aantoonbare cash en in‐kind
bijdragen vanuit NL bedrijven.
P047169
Ontwerpen met SHM

TKI BBE mini PPS projecten bij CoE BBE

TKI BBE kent op basis hiervan bedragen toe
(ca. 150 kE /jr).
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Resin Biodegradation
Duurzame scheepvaart
composiet planken knuppelpad
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Orange in the sea

Eric Matheusens

P047190

Disposable gloves
Marine‐recycled and biobased PP
composites for 3D printing applications
Biodegradatie Coatings Stahl
Solanyl als basisstof voor
biodegradeerbarefolies (Biobased folies)
Fibre board form coconut petiole fibres
Advanced wood conversion
Viberscrete

P047191

MT CoE BBE zet deze gelden in voor uitvoering
van kleinere “mini‐pps” projecten (elk met 25
kE cash bijdrage / 25 kE bijdrage bedrijfsleven).

Alwin Hoogendoorn, Portfolio manager Research
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Voorwaarden:
industrieel onderzoek + biobased
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Mini pps Fungal DNA blueprinting / mini pps Thermoset resin degradation
Samen met The Protein Brewery BV:
Foodgrade eiwit gemaakt door micro organismen
DNA Genen annotatie uitvoeren op de strains
van TPB en ook de expressie van genen
onderzoeken.

Searching fungal dbases for fungi which can
degrade esterbonds: Aspergillus Niger.

Mini PPS Mycelium Boards as a
construction material (wall
insulation)

Re‐grow mycelium shapes in other
structures; experimenting with mending
& self‐healing

Growing experiments with polymer powder
and minimal glucose  aim for fungal
adaptation towards polymer

Conidial sphores are black: fungus is
reproducing on bio‐epoxy resin

RNA sequencing during experiments
(TRL 3‐4)
Co funding SIA Raak & TKI BBE
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Mini pps project
“Orange in the sea”

Mini PPS Ontwikkeling van productiemethode voor bermgras composietplanken
Zowel grasmatten als losse vezels; verwarmde Aluminium pers; veel onderzoek naar verbetering van vormvastheid

Kleurstoffen uit bruine zeewieren winnen en
onderzoek doen naar kleurechtheid en hechting
op kleding / katoen.

Project samen met NPSP BV  willen toewerken naar een pilot productielijn
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Thank you for your attention
a.hoogendoorn@avans.nl
more info available on:
www.coebbe.nl
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