
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Groen licht voor een groener 
Europa 
 
 
De energie- en klimaatcrisis brengt heel wat sectoren in netelige posities. Interreg 
Vlaanderen-Nederland keurt twee projecten goed die voluit inzetten op een groener 
Europa, met een sterke focus op klimaat, milieu & natuur. Zo wil ENERGLIK aantonen 
dat klimaatneutrale glastuinbouw mogelijk is én economisch rendabel kan zijn. 
Circulaire Teelt en Chemie boort het enorme potentieel van de natuur aan om 
geavanceerde chemicaliën te produceren d.m.v. een combinatie van duurzame 
teelttechnieken en bio-raffinagetechnologie en biedt zo een alternatief voor de 
petrochemische sector. 
 
Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, ruim 9 miljoen euro in de Vlaams-
Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt de helft uit het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).  
 
 
 

ENERGLIK 
 
Klimaatneutrale, rendabele glastuinbouw 
 
De glastuinbouwsector in de grensregio behoort tot de absolute wereldtop. De huidige 
energiecrisis zorgt er echter voor dat er in de glastuinbouw een grote nood is ontstaan om het 
energieverbruik te verminderen. Daarenboven heeft de Europese Unie de ambitieuze 
doelstelling om klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Om deze klimaatdoelstelling te kunnen 
behalen is dus nog onderzoek nodig zodat nieuwe innovaties kunnen geïmplementeerd 
worden in de praktijk. Bovendien is de huidige energiecrisis een sterke motivator voor de 
glastuinbouwbedrijven om energiebesparende maatregelen toe te passen en zo opnieuw 
rendabel te worden. 
 
ENERGLIK wil aantonen hoe een klimaatneutrale glastuinbouw ook economische rendabel kan 
zijn.  Om dit te realiseren, focust het project op vier innovatietrajecten:  

» captatie, opzuivering en opslag van CO2 om deze op het juiste moment en gedoseerd 
opnieuw in te kunnen zetten 

» doorontwikkeling van isolerende dag- en nachtschermen 
» optimalisatie van energie-efficiënte ontvochtiging die nodig is om schimmelvorming 

tegen te gaan 
» ontwikkeling en optimalisatie van sensoren om de aanwezige schimmeldruk op te 

volgen en de teelsturing te ondersteunen.  
 
Het project bouwt verder op de resultaten van 2 projecten uit de eerdere programmaperiode. 
Zo focuste GLITCH (2018-2021) o.a. op de ontwikkeling en het testen van nieuwe 
energieschermen die wel tot 65% energie besparen. Er werd ook een ontwerp gemaakt voor 



 

een prototype van een energiezuinige dampwarmtepomp voor ontvochtiging, maar die kon 
nog niet getest worden. Zowel de doorontwikkeling van de schermen als het testen van de 
dampwarmtepomp zijn een noodzaak om een echte doorbraak te realiseren.  
AgrEUfood (2019-2022) ontwikkelde een bacteriesensor die werd ingebouwd in een smoothie-
machine om zo verontreinigingen vroegtijdig te kunnen opsporen. Deze nieuwe 
sensortechnologiezal nu ingezet worden voor de detectie van ziekteverwekkende 
schimmelsporen. Als je met een hogere luchtvochtigheid de schimmeldruk voldoende laag kan 
houden, dan kan dit bijdragen aan een energiezuinige klimaatsturing. 
 
Projectduur: 01/03/2023 - 28/02/2026 
Projectverantwoordelijke: Proefcentrum Hoogstraten 
Toegekende subsidie Interreg: € 2.498.650 
Thema: Een groener Europa - klimaat, milieu & natuur 
 
 

Circulaire Teelt en Chemie 

Hoogwaardige Biobased moleculen uit lokale gewas reststromen voor geavanceerde 
toepassingen in materialen en/of nutraceuticals  
 
De agrarische sector is op zoek naar nieuwe manieren om inkomsten te genereren en  
waardeketens te verbeteren die bijdragen aan een circulaire economie, verduurzaming van 
productie en consumptie en gezonde voeding. Dit kan het beste door gericht te werken aan 
missie-gedreven innovatie in de keten. De petrochemische industrie produceert 
hoogontwikkelde materialen, maar ontwikkeling staat onder druk door klimaatproblemen. De 
grenzen van wat ons ecosysteem nog aankan, zijn bereikt voor wat betreft het petrochemisch 
produceren van kleine moleculaire bouwstenen die noodzakelijk zijn voor fijnchemicaliën, 
medicijnen of hoogwaardige materialen. 
 
Circulaire Teelt en Chemie richt zich op deze veranderingen en tracht het enorme potentieel 
van biologisch materiaal te benutten door alternatieve en duurzame teelttechnieken te 
onderzoeken en deze te combineren met moderne bio-raffinagetechnologie en geavanceerde 
synthese- en productiemethoden. In plaats van gebruik te maken van de bekende 
bulkmaterialen uit agrarische plantaardige biomassa, zoals (hemi-)cellulose of lignine, kiest het 
project voor de kleine biomoleculen die planten ook produceren. De uitdaging bestaat erin om 
vierkantsverwaarding te realiseren in bestaande teelten, met een optimalisatie in de teelt naar 
biomoleculen. Het project zet in op het verkrijgen van hoogwaardige moleculaire bouwstenen 
uit de reststromen van lokale gewassen die reeds geteeld worden zoals o.a. brandnetel, druif, 
bosbes, aardbei en asperge. Na bio-extractie en verdere synthetische opwaardering worden 
deze bouwstenen gebruikt voor ‘slimme materialen van de toekomst’ of als nutraceuticals 
(medicinaal functionele voeding). 
 
Het project focust op drie trajecten:  

» het vaststellen en ontwikkelen van optimale kweekomstandigheden 
» het verbeteren van groene extractie/bioraffinage en duurzame conversie technologie 
» onderzoek naar de methodologie en optimalisatie van de teelt 
» het opzetten en ontwikkelen van duurzame cyclische waardeketens voor functionele 

biobased chemicaliën/materialen/nutraceuticals. 
 

 
Projectduur: 01/02/2023 – 31/01/2026 
Projectverantwoordelijke: Universiteit Maastricht (AMIBM) 
Toegekende subsidie Interreg: € 1.999.701 (50%) 
Thema: Een groener Europa - klimaat, milieu & natuur 
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