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Sleutel circulaire 
toekomst ligt

in biotechnologie 
Industriële biotechnologie kan een cruciale rol spelen bij het oplos-
sen van ‘s werelds grootste uitdagingen. Hoewel de technologie al 
eeuwenlang wordt toegepast, hebben microben ons nog veel te le-
ren en kunnen ze de ontbrekende schakel zijn bij het bereiken van 

een volledig circulaire biobased toekomst.
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ben de snelheid van innovatie binnen de 
biotechnologie enorm opgevoerd. Ze 
creëren nieuwe mogelijkheden om de 
wereld op een duurzame manier te voe-
den en te genezen. Hierdoor kunnen we 
fossiele producten vervangen door bio-
based (afval) producten om vervolgens 
een lagere CO2-uitstoot te bereiken. Het 
verminderen van de CO2-uitstoot is ech-
ter een ambitieus doel, dat niet alleen 
mogelijk is door fossiele grondstoffen 
te vervangen. Om alle potentieel haal-
bare milieuvoordelen te bereiken, moe-
ten productieprocessen in zijn geheel 
effi ciënter worden gemaakt met combi-
naties van duurzame energiebronnen, 
hergebruik van zij- en afvalstromen en 

ontwikkeling en acceptatie van minder 
vervuilende eindproducten. Gelukkig is 
veel van de technologie om dit mogelijk 
te maken al beschikbaar, zij het vaak 
nog op kleine schaal. Zo kunnen micro-
ben nu al CO2 en/of (schone) energie als 
grondstof gebruiken om op te groeien 
en om waardevolle producten te produ-
ceren. 

Innovatieve campus 
Helaas biedt de wetenschap ons niet de 
complete oplossing waar onze snel 
degenererende omgeving zo dringend 
om vraagt. Om de vereiste sprong van 
wetenschap naar milieu-impact te 
maken, moeten we samenwerken, 
elkaars kennis en netwerk delen, ont-
wikkelingen versnellen en opschalen. 
Pas dán kunnen we daadwerkelijk op 
relevante schaal economische waarde 
genereren. Met dit exacte doel werd Pla-
net B.io in 2019 geïnitieerd; een   open 
ecosysteem in de industriële biotechno-
logie, met toegang tot de juiste kennis, 
expertise en middelen om innovatie op 
volle snelheid te laten plaatsvinden!
 De stichting Planet B.io zetelt op de 
Biotech Campus Delft, een industriële 
site met meer dan 150 jaar biotechnolo-

Brood, bier, antibiotica en 
biobrandstoffen hebben 
allemaal één ding gemeen: 
het gebruik van microben in 

hun productieprocessen. Mensen heb-
ben vele jaren geleden microben ‘gedo-
mesticeerd’ en sindsdien zijn deze 
kleine wezens onderdeel geworden van 
onze voedselketen, onze energiepro-
ductie én spelen ze een belangrijke rol 
in onze gezondheid. Maar daar stopt 
het niet. Wat het verleden ons heeft 
getoond, is slechts een glimp van het 
potentieel van biotechnologie; een 
wetenschap die zich dankzij de nieuw-
ste technologische ontwikkelingen wel 
eens kan ontpoppen tot de sleutel voor 
een duurzame toekomst.

Nieuwe mogelijkheden 
Recente technologische ontwikkelin-
gen hebben mogelijk gemaakt wat 
voorheen technisch of economisch niet 
haalbaar was: het programmeren van 
microben als kleine industriële fabrie-
ken die een scala aan producten kunnen 
produceren uit duurzame bronnen. 
Vooruitgang in nieuwe DNA editing 
technieken, ondersteund door robotise-
ring en kunstmatige intelligentie, heb-

‘Biotech versnelt de 
verandering naar 

een schonere en 
milieuvriendelijke 

toekomst’
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gische ervaring. Tegenwoordig is de 
campus, eigendom van DSM, de thuis-
basis van verschillende bedrijven die 
actief zijn in het veld. Waaronder het 
geavanceerde DSM Biotechnology Cen-
ter, met zo’n 400 medewerkers de groot-
ste Research & Development afdeling 
van het concern, en de hoofdkantoren 
van DSM Food Specialties en van DSM 
Biobased Products and Services. De 
campus huisvest ook Centrient, actief 
in de biotechnologische productie van 
antibiotica, en de Bioprocess Pilot Faci-

lity (BPF), een productieorganisatie die 
biobased bedrijven ondersteunt om hun 
processen op te schalen.

Veel animo
Planet B.io huist in een centraal gelegen 
gebouw op de campus, waar labs en 
kantoren beschikbaar zijn voor biotech 
bedrijven die zich ook graag willen ves-
tigen op de Biotech Campus Delft. In 
het gebouw huren ondernemers niet 
alleen kantoor- en labruimte, zij krijgen 
daarnaast toegang tot een groot net-

werk van kennis, expertise en diensten 
om hun ideeën verder te ontwikkelen. 
Binnen een jaar nadat de eerste labs en 
kantoren beschikbaar kwamen voor 
verhuur, huisvestte Planet B.io al twee 
start-ups (Meatable en DAB) en drie 
joint ventures van DSM (Veramaris, 
Avansya en CanolaPro). Momenteel 
lopen er gesprekken met maar liefst 
zeven andere bedrijven die zich willen 
vestigen, waaruit blijkt dat de proposi-
tie van het ecosysteem in een duidelijke 
behoefte in de markt voorziet. 
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Vergroenen productie
Zodra de renovatie van het gebouw 
compleet is, zal er ruimte zijn voor zo’n 
150 nieuwe, hoogwaardige arbeidsplaat-
sen. “We gaan stap voor stap op weg 
naar een circulaire economie met steeds 
meer biobased producten”, zegt direc-
teur Cindy Gerhardt. “Met Planet B.io 
willen we start-ups, scale-ups en gro-
tere bedrijven de ruimte en ondersteu-
ning bieden om nieuwe productiepro-
cessen en applicaties te ontwikkelen. 
We willen ook niet-biotech bedrijven 
kennis laten maken met de mogelijkhe-
den van biotechnologie om hen te inspi-
reren in hun ambitie naar meer duur-
zame productie. Dit doen we omdat we 
geloven dat biotech een geschikte tech-
nologie is om productie te vergroenen.” 

Sleutelrol
Biotech is gebaseerd op natuurlijke pro-
cessen bekend uit de microbiologie, 
werkzaam bij lage temperaturen en 
druk, en maakt gebruik van weinig che-
micaliën. “Dit sluit naadloos aan bij het 
United Nations Sustainable Develop-
ment Goal nummer 12, verantwoorde 
consumptie en productie”, verklaart 
Carolina Villa, Development Manager 

bij Planet B.io. “Daarnaast kan biotech 
een sleutelrol spelen in andere SDG’s.” 
Zo kan ethanolproductie uit biomassa 
bijdragen aan betaalbare en duurzame 
energie (SDG 7). Biotech kan ook helpen 
om het leven onder water te verbeteren 
(SDG 14) door bijvoorbeeld fermenta-
tieve productie van Omega-3 (vis) oliën. 
Biotech processen met lagere CO2-uit-
stoot dragen bij aan klimaatverbetering 
(SDG 13); hetzelfde geldt voor innova-
tieve processen die emissiegassen als 
grondstof hergebruiken. Ook SDG 3, een 
goede gezondheid en welzijn, heeft veel 
raakvlakken met biotechnologie, bij-
voorbeeld door de milieuvriendelijke 

productie van voedsel, zoals kweekvlees 
of fermentatieve eiwitten.

Nabije toekomst
Planet B.io wordt ondersteund door vijf 
founding partners: DSM, TU Delft, Pro-
vincie Zuid Holland, Gemeente Delft en 
de regionale investeringsmaatschappij 
InnovationQuarter. Deze organisaties 
fi nancieren niet alleen de ontwikkeling 
van het ecosysteem, maar zetten hun 
eigen expertise en netwerk in om de 
bedrijven daarbinnen verder te laten 
groeien. 
 Voor de toekomst wil Planet B.io het 
innovatieve ecosysteem blijven uitbrei-
den met nieuwe bedrijven en ondersteu-
ning. Niet alleen partijen die hun bio-
tech oplossingen willen ontwikkelen 
zijn welkom, maar ook bedrijven die de 
potentiële kansen willen verkennen die 
biotech hen kan bieden kunnen er 
terecht. De organisatie heeft er alle ver-
trouwen in dat door het combineren 
van de juiste kennis op één locatie, 
samen met inspirerende netwerkmoge-
lijkheden, een fl orerende hub voor 
innovatie kan ontstaan om de zo nood-
zakelijke verandering naar een schonere 
en milieuvriendelijke toekomst te ver-
snellen. Een toekomst die niet alleen 
biobased is, maar ook circulair. Net 
zoals in de natuur!  lll

l Eline Reijmerink is Communications 
Manager bij Planet B.io.

‘Verleden toont 
slechts glimp van 
het potentieel van 

biotechnologie’
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