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Nood aan ambitie voor bio-economie
- Nieuwe acties moeten sectorgrenzen doorbreken en verzekeren dat 

alle betrokken actoren hier voordeel uit halen

- We moeten een stijgende vraag naar biomassaproductie verzoenen 
met  gebrek aan plaats
- Grondgebonden en grondloze productie
- Integratie van primaire sector in stad en industriezones

- De bio-economie moet de verduurzaming van onze industrie en onze 
leefomgeving ondersteunen



Opsplitsing in werkpaden

Werkpad 1:
Nieuwe samenwerkingen 

voor betere valorisatie

Korte termijn Middellange termijn Lange termijn

Verlies van biomassa 
vermijden

Nieuwe soorten 
biomassa mogelijk 

maken

Bio-economie als 
bijdrage aan 

duurzame transitie

Werkpad 2: Werkpad 3:
Nieuwe teelten 
ondersteunen

Aansluiten bij bredere 
reststromen



Werkpad 1 : Nieuwe samenwerkingen voor 
betere valorisatie



Werkpad 2 : Nieuwe teelten ondersteunen



Werkpad 3: Aansluiten bij bredere reststromen
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OPDRACHT VAN DE LEERSTOEL

In januari 2017 werd de leerstoel opgericht met als doel een 
inspirerend kader tot stand te brengen om de ontwikkeling 
van innovatieve concepten in (glas)tuinbouwtechnologie en 
verticale stadstuinbouw te stimuleren en te realiseren.

De leerstoel Agrotopia werkt aan:
̶ het verduurzamen van de (glas)tuinbouw via innovatieve concepten 
̶ het integreren van de principes van de circulaire economie en het 

verhogen van de rendabiliteit in een verstedelijkte omgeving
̶ het bekomen van een versnelde implementatie van deze innovaties
̶ het bekomen van een breed draagvlak voor professionele 

stadstuinbouw
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Irrigatie
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STRALING / LED-BELICHTING

• Zonnestraling vs artificiële belichting
• Invloed van de lichtkwaliteit op 

• vorm, groei en nutritionele waarde van groenten
• voorkomen van ziektes
• kasplagen en hun natuurlijke vijanden

• Technische realisatie van de gewenste lichtkwaliteit



BEMESTING en IRRIGATIE
• Stikstof- en fosfaatrijke organische stromen als vervangers van chemische 

bemesting in hydroponie
• Karakterisatie van microbiële consortia die zich ontwikkelen in het kader van 

organische stikstofbemesting
• Plantengroei en -kwaliteit bevorderende micro-organismen in aquacultuur



KLIMAATSTURING EN CONSTRUCTIE
• Meerlagenteelt / gesloten ruimtes à ander klimaat
• Modelleren van de gewas-klimaat-interactie om hulpbronnen, productie 

en kwaliteit in plantfabrieken en serres te optimaliseren
• Virtuele omgeving
• Virtuele plant

• “Sprekende plant” à plantsensoren
• Klimaatbeheersing in circulaire context

• Straling
• Temperatuur à rest- / afvalwarmte
• Luchtvochtigheid à recuperatie
• CO2 à reststromen



LOCATIE IN DE (PERI-)URBANE RUIMTE

• Grond à Meerlagenteelt, combinatie met aquacultuur, insectenteelt, …
à Herbestemming gebouwen

• Aanbod reststromen / afvalstromen
Water (incl. nutriënten); warmte; CO2

• Individuele opportuniteiten vs tuinbouwparken
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