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Toegepast onderzoek bij Food and Dairy

Om kennis te ontwikkelen, bij te dragen aan innovatie van de beroepspraktijk 
c.q. aan oplossingen voor maatschappelijk urgente problemen en het bieden 
van kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs, voeren we bij Van Hall 
Larenstein toegepast onderzoek uit. Van productontwikkeling tot proces
optimalisatie en van concept ontwikkeling tot business planning. Dat is waar 
het onderzoek bij Food and Dairy om draait. Centraal staan gezonde voedsel
ketens, waarbij we streven naar gesloten kringlopen.

Onderzoeksvragen komen veelal uit het bedrijfsleven, provincies, gemeenten, 
belangenorganisaties en andere kennisinstellingen. Deze vragen kunnen 
binnen een onderwijsmodule, een stage en/of afstudeeropdracht en projecten 
onder begeleiding van een lector worden beantwoord. Bovendien kan gebruik 
worden gemaakt van de onderzoeksfaciliteiten die Van Hall Larenstein heeft, 
namelijk het Food Application Centre for Technology (FACT) en het Water 
Applicatie Centrum (WAC). Ook kunnen we gebruik maken van de onderzoeks
faciliteiten van de Dairy Campus. Samen met de opdrachtgever wordt bekeken 
welk traject het best kan worden ingezet. 

In dit boekje vindt u diverse aansprekende en illustratieve voorbeelden van 
afgesloten en lopende projecten uit binnen en buitenland. Met de resultaten 
van de projecten wordt zowel het onderwijs verrijkt als het bedrijfsleven en 
organisaties geholpen met het realiseren van duurzame gezonde voedsel
ketens. Heeft u onderzoeksvragen waar u ondersteuning bij zoekt, dan kunt u 
altijd contact met ons opnemen.
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Lector:  
Wiepk Voskamp-Harkema, 
duurzame melkveehouderij
LooptijD:  
2015-2018, vervolg 2019
BuDget puBLiek: 
26.000 euro
BuDget privaat: 
26.000 euro
projectpartners: 
Agrifirm, De Heus, 
 ForFarmers, ABZ Diervoe-
ders, DLF, DMS, CONO, 
melkveehouders, Aeres 
Hogeschool Dronten, 
Van Hall Larenstein

Verbetering Grasland management 
in de praktijk

Wat is er aan de hand?
In de Nederlandse melkveehouderijsector bestaan grote 
verschillen in grasproductie en benutting tussen melk
veebedrijven. De verwachting is dat het in de toekomst steeds 
belangrijker wordt om het graspotentieel optimaal te benutten: 
de aanleidingen hiervoor zijn het belang bij een lage kostprijs, 
het verlangen van overheid, consumenten en het bedrijfsleven 
naar meer regionaal geproduceerde grondstoffen in voedsel en 
een veranderend klimaat. 

Wat doet het project daaraan?
De doelstelling is om voor de melkveehouder en zijn adviseur 
een tool te ontwikkelen waarmee zij inzicht krijgen in de 
verbeterpunten van de graslandproductie en benutting op het 
bedrijf. Op deze manier worden melkveehouders gestimuleerd 
om concrete acties uit te gaan voeren om hun grasland
management te optimaliseren en zo in te kunnen spelen op de 
eerder genoemde trends. 

Wat levert het project op?
Een digitale tool waarmee op basis van zelf in te voeren, 
bedrijfsspecifieke kengetallen, inzicht wordt verkregen hoe het 
bedrijf scoort op de zes onderscheiden windrichtingen van de 
graslandproductie en benutting: grasmat, beweiding, 
voederwinning, conservering, bodem en bemesting. Uit deze 
scores blijkt dan op welke terreinen verbeteracties nodig zijn.  
Eind 2018 wordt een prototype opgeleverd, welke vervolgens 
verder ontwikkeld wordt tot een praktijkrijpe tool.
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Lector:  
Kees Lokhorst, Herd 
Management en Smart 
Dairy Farming
LooptijD:  
2015-2016
BuDget puBLiek: 
45.000 euro
BuDget privaat: 
47.000 euro
projectpartners: 
MS Schippers, Van Hall 
Larenstein, HAS 
Hogeschool, Aeres 
Hogeschool Dronten

Toetsing van het ‘MS Optima 
 Concept’ op praktijkbedrijven  
in Nederland

Wat is er aan de hand?
Aangezien iedere koe anders is, heeft individuele 
behandeling de voorkeur. Het MS Optima concept van 
MS Schippers bevordert de diergezondheid van de koe 
tijdens de transitieperiode. MS Schippers wilde graag 
weten hoe het MS Optima concept op praktijkbedrijven 
in Nederland wordt ervaren en of de bedrijfsresultaten  
zijn verbeterd.

Wat doet het project daaraan?
In opdracht van MS Schippers hebben drie hogescholen vanuit 
het Centre of Expertise Agrodier deze vraag onderzocht door 
een kwantitatief en kwalitatief onderzoek te verrichten en een 
diergedragsonderzoek uit te voeren. 24 melkveebedrijven die 
voldeden aan de selectiecriteria hebben deelgenomen aan het 
kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek. Voor het kwantita
tieve onderzoek zijn MPR (melkproductie registratie) gegevens 
van zowel voor als na introductie van het MS Optima Concept 
verzameld. Het kwalitatieve onderzoek bestond uit interviews 
en een enquête over o.a. voeding, huisvesting, vruchtbaarheid, 
ziekteregistratie, arbeid en algemene ervaringen met het  
MS Optima Concept. Bij drie bedrijven is het diergedragsonder
zoek uitgevoerd, waarbij gekeken is naar het agonistisch 
gedrag rond de MS Optima Box.

Wat levert het project op?
Na introductie van het MS Optima concept op 24 Nederlandse 
melkveebedrijven was een verbetering te zien in productie
resultaten en een hogere Netto Opbrengst. Echter op de 
overige Nederlandse melkveebedrijven werd ook een verbete
ring gezien in dezelfde periode. Op een groot Duits melk
veebedrijf waar een proefgroep is vergeleken met een 
controlegroep binnen het bedrijf werd een verbetering gezien 
in de resultaten bij de groep die het MS Optima Box concept 
gebruikte. Veehouders zijn positief over het concept en de 
eerste ervaringen in de praktijk zijn goed. Om het MS Optima 
concept nog interessanter te maken voor andere melkveehou
ders kan de gebruiksvriendelijkheid van de module op de 
website verbeterd worden.
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Verkennend onderzoek naar investe-
ringskansen voor een circulaire  
economie bij melkveebedrijven in 
Minas Gerais, Brazilië

Wat is er aan de hand?
Er is een enorm investeringspotentieel voor de Nederlandse en 
Braziliaanse private sector in de waardeketen van de zuivel
sector in Minas Gerais (MG), Brazilië. Bij het aantrekken en 
consolideren van partnerschappen is er echter een aantal 
uitdagingen, zoals gronderosie, droogte en klimaatverandering. 
Om een circulaire zuiveleconomie te ontwikkelen is het van 
groot belang om meer inzicht te krijgen in de eisen, uitdagingen 
en kansen van geïnteresseerde bedrijven.

Wat doet het project daaraan?
In dit project zijn twee verkennende studies uitgevoerd namens 
partners uit de private sector. De hoofdonderzoekers waren 
vierdejaars bachelorstudenten van Van Hall Larenstein.  
De eerste studie richtte zich op de markt en investerings
kansen in de circulaire zuivelsector en de tweede studie op de 
markt en investeringskansen voor Groasis BV ter onder
steuning van de agrosilvopastorale (combinatie weidegrond 
en boomteelt) melkveehouderij.

Wat levert het project op?
Uit de eerste studie kwam naar voren dat buitenlandse bedrijven 
te maken krijgen met diverse zaken: 1) het verkrijgen van invoer  
vergunningen is enorm tijdrovend; 2) de import regelgeving 
verandert voortdurend; 3) de reaal (munteenheid) fluctueert 
sterk; 4) de lokale politiek is onvoorspelbaar; 5) overeenkomsten 
worden niet gerespecteerd als ze niet formeel zijn ondertekend; 

6) het afhankelijk zijn van de houding van de ambtenaar 
die hun aanvraag behandelt. Daarnaast worden Neder
landse technologieën ontwikkeld voor bedrijven met  
100 koeien en meer, terwijl de kleine en middelgrote 

melkveebedrijven in MG variëren van 10 tot 60 koeien. 
Uit de tweede studie blijkt dat de meeste bedrijven er baat 

bij hebben om over te stappen op een agrosilvopastoraal 
systeem. Deze overstap kan ook worden gemaakt zonder 
de (relatief dure) Grow of Waterboxx. Vaak wordt het 
agrosilvopastorale systeem echter beschouwd als 
arbeidsintensiever dan het traditionele systeem.

associate Lector: 
Robert Baars,  
dairy value chains
LooptijD: 
2017-2018
BuDget puBLiek:  
25.000 euro
BuDget privaat:  
5.000 euro
projectpartners: 
Federal University Viçosa 
(Brazil), Groasis,  
Alfa Genetics, Van Hall 
Larenstein.
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Lector: 
Naam

Lector: 
Naam

Optimalisatie van de exploitatie en kosten  
van melkveebedrijven

Lector: 
Molly Chen, Cost effective 
dairy farming (lectoraat 
afgerond in januari 2019) 
LooptijD: 
2016-2018 
BuDget puBLiek: 
RMB 150.000 
projectpartners: 
Wageningen Economic 
Research, Alfons Beldman, 
Co. Daatselaar,  
Van Hall Larenstein. 

Wat is er aan de hand?
Chinese eindklanten en de zuivel verwerkende industrie 
hebben te maken met hogere melkprijzen af boerderij in 
vergelijking met andere landen wereldwijd. Uit een kosten
effectiviteitsanalyse blijkt dat de belangrijkste redenen 
hiervoor de hoge kosten en de onredelijke kostenstructuur zijn. 
Hierdoor is het wereldwijde concurrentievermogen lager. 

Wat doet het project daaraan?
Met behulp van de kosteneffectiviteitsanalyse is de kosten
effectiviteit van de melkveehouderij in China vergeleken  
met die in de VS en Nederland. Bij dit project is onderzoek 
gedaan naar de economische, maatschappelijke en milieu 
gerelateerde aspecten van de exploitatie en kosten van 
Chinese melkveebedrijven. 

Wat levert het project op?
Het project voorzag de lokale melkveehouders van technologie 
en maakte beheer op het veld mogelijk (Fengning, China). 
Daarnaast sloot het aan bij de armoedebestrijdingscampagne. 
Ook leverde het kennis op voor het trainingsprogramma en het 
curriculum. Bovendien heeft het project een serie rapporten 
opgeleverd met als onderwerp “optimalisatie van de exploitatie 
en kosten van melkveebedrijven” en één collegiaal getoetste 
publicatie getiteld China Dairy Science: A Study on Scale 
Benefit of US Dairies Milk Production.
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Lector: 
Molly Chen, Cost effective 
dairy farming (lectoraat 
afgerond in januari 2019) 
LooptijD: 
20172018 
BuDget puBLiek: 
40.000 euro 
projectpartners: 
Wageningen Economic 
Research, Alfons Beldman, 
Co. Daatselaar, Ben  
Rankenberg, Pauline Drost, 
Yep Zeinstra en Van Hall 
Larenstein.

Vaststellen van concurrerende melkveebedrijven  
in Nederland

Wat is er aan de hand?
De Duurzame Zuivelketen heeft doelen gesteld voor 2020  
die waarschijnlijk niet allemaal zullen worden behaald  
(Reijs et al. 2015). De huidige situatie met lage melkprijzen laat 
de economische kwetsbaarheid zien van een deel van de 
Nederlandse melkveebedrijven. De hoofdvraag had betrekking 
op het concurrentievermogen van verschillende soorten 
melkveebedrijven. 

Wat doet het project hieraan?
Er is een methodologie ontwikkeld en toegepast om vast te 
stellen welke bedrijven concurrerend zijn. Hierbij werd gekeken 
naar zowel de economische indicatoren als de triplePaanpak 
(People, Planet & Profit) ten aanzien van duurzaamheid. De 
triplePaanpak is belangrijk, gezien de problemen waar de 
Nederlandse zuivelsector mee te maken heeft. Op basis van 
kwalitatieve en kwantitatieve prestatieindicatoren voor alle 
aspecten van duurzaamheid (People, Planet & Profit) zijn de 
best practices onderzocht voor verschillende bedrijfstypen in 
de zuivelsector. 

Wat levert het project op?
Het project heeft een overzicht opgeleverd van concurrerende 
melkveebedrijven in Nederland en kennis voor het trainings
programma en het curriculum. De resultaten van het onderzoek 
zijn gepresenteerd tijdens een symposium en er is een casus 
ingediend voor de Chinese database voor professionele educatie 
cases, waar deze zeer waarschijnlijk in wordt opgenomen.  
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Inclusieve en klimaatslimme 
 bedrijfsmodellen voor  
waardeketens in de Ethiopische  
en Keniaanse zuivelsector

Wat is er aan de hand?
Om de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van zuivel in 
Kenia terug te brengen ondersteunt het CCAFSproject 
“Nationally Appropriate Mitigation Actions” (NAMA) stakeholders 
om activiteiten op te zetten en uit te testen. Ondanks de vele 
initiatieven worden good practices nog onvoldoende opge
schaald om de Keniaanse zuivelsector verder te ontwikkelen.

Wat doet het project daaraan?
Het doel van dit onderzoek is om bedrijfsmodellen van 
ketenactoren en ondersteunende partijen te beschrijven om 
kansen te signaleren voor het opschalen van klimaatslimme 
good practices. Hierbij zijn zes casestudies geselecteerd die 
betrekking hebben op de waardeketen van de zuivelsector; drie 
in Kenia en drie in Ethiopië. Alle zes casestudies hebben een 
verschillende mate van marktgerichtheid. Drie PhDstudenten 
zullen optreden als hoofdonderzoekers, elk voor twee 
geselecteerde ketens.

Wat levert het project op?
Voor elk van de zes ketens zullen er bedrijfsmodellen worden 
beschreven en aangepast voor drie of vier actoren (toeleveran
ciers, melkveebedrijven, zuivelverenigingen of zuivelcoöpera
ties en zuivelverwerkers), evenals voor één invloedrijke 
ondersteunende partij in de keten. In de aangepaste modellen 
is duidelijk aangegeven welke haalbare aanpassingen de actor 
moet doorvoeren en welke aanpassingen nodig zijn die buiten 
de macht van de actoren liggen. Er wordt gekeken naar 
zowel het perspectief van de actoren zelf als de verwach
tingen van andere stakeholders.  
In totaal gaat het om zo’n 2530 bedrijfsmodellen, plus 
voor elke actor zes vergelijkende situaties die zijn verdeeld 
over de twee landen. Een algehele analyse van de 
uitkomsten van de zes casestudies zal resulteren in 
indicatoren om op te kunnen schalen. 

associate Lector: 
Robert Baars, 
dairy value chains
LooptijD: 
2018-2021
BuDget puBLiek: 
250.000 euro
BuDget privaat: 
250.000 euro
projectpartners: 
Michigan State University 
(US), United States 
International University-
Africa (Kenya), Jimma 
University (Ethiopia), 
AgriProFocus (NL), 
UNIQUE forestry and land 
use (Germany), Van Hall 
Larenstein (NL)
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Verkenning behoeftes MKB bedrijven 
voor ‘Proeftuin Smart Farming 4 MKB’

Wat is er aan de hand?
Aanleiding van dit project is dat de projectorganisatie 
Greenlincs van de NOM (Noordelijke Ontwikkeling Maatschap
pij) betrokken is bij de opzet en de uitvoering van een project 
‘Connectivity Noord’, waarin wordt ingezet op het vergroten 
van business kansen door de sectoren AgriFood, Water en 
Energie te ‘connecten’ met Smart Industry. De vraag was om 
inzicht te krijgen in de vraagstukken van bedrijven in de 
melkvee en akkerbouwsectoren die zich bezig houden met 
Smart Farming.

Wat doet het project daaraan?
Op basis van een geformuleerd denkmodel zijn interviews, 
enquêtes en ronde tafelgesprekken gevoerd met als doel  
‘in Noord Nederland te verkennen wat de vragen, wensen en 
beperkingen voor MKB bedrijven, onderzoek en onderwijs
instellingen zijn om de komende jaren succesvol in Smart 
Farming te kunnen zijn en te kunnen profiteren van verhoging 
van connectiviteit’. In de uitwerking van de vraagstelling  is 
ingegaan op  WAAR de knelpunten zitten voor MKB bedrijven om 
zich te kunnen blijven ontwikkelen,  WAT zij nodig of te bieden 
hebben voor elkaar en voor kennisonderwijs instellingen en 
proefbedrijven,  WIE hun daarbij kan helpen en HOE dit het beste 
te organiseren is. Uitgangspunt was dat MKB bedrijven ook 
gericht zijn op versterking  van het innovatieve vermogen.

Wat levert het project op?
Het project heeft een advies opgeleverd voor het project 
‘Connectivity Noord’ en voor het verder vormgeven van een 
proeftuin in Noord Nederland rond Smart Farming met sterke 

betrokkenheid van MKB bedrijven. Het advies ging in op 
organisatorische en inhoudelijke uitdagingen. Het 
rapport heeft bijgedragen aan de totstandkoming van 
een Bidbook precisielandbouw voor Noord Nederland en 

de opzet van het programma ‘Precisielandbouw 4.0’

Lector: 
Kees Lokhorst, Herd 
Management en Smart Dairy 
Farming
LooptijD:
2016/2017
BuDget puBLiek: 
 30.000 euro
BuDget privaat: 
 40.000 euro
projectpartners: 
NOM, Van Hall    
Larenstein, Aeres  
Hogeschool Dronten
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Lector:  
Kees Lokhorst, Herd 
Management en  
Smart Dairy Farming
LooptijD: 
2017-2018
BuDget puBLiek: 
gefinancierd vanuit 
lectoraat Dairy  
(SNN gefinancierd 
Educatieprogramma 
van Dairy Campus)
projectpartner: 
Van Hall Larenstein

Studieboek ‘An Introduction  
to Smart Dairy Farming’

Wat is er aan de hand?
Vanuit het lectoraat Herd Management en Smart Dairy Farming 
is een minor ontwikkeld voor derdejaars studenten. Tijdens de 
eerste twee cursussen over dit onderwerp was geconstateerd 
dat er geen of nauwelijks leesmateriaal voor de studenten 
aanwezig is waarin het concept van Smart Dairy Farming in zijn 
volle breedte wordt uitgelegd.

Wat doet het project daaraan?
De lector Herd Management en Smart Dairy Farming heeft het 
initiatief genomen om een Engelstalig boek ‘An Introduction to 
Smart Dairy Farming’ te schrijven en uit te geven.

Wat levert het project op?
Het boek is in juni 2018 officieel gelanceerd. Het boek is een 
uitgave van Van Hall Larenstein en is gratis te downloaden zodat 
studenten het kostenvrij kunnen aanschaffen en gebruiken.  
Het boek is in het Engels geschreven om Nederlandse (hbo) 
studenten uit te dagen en om een breder internationaal publiek 
te bereiken. Het boek zal gebruikt worden in de huidige lessen 
(van verschillende hogescholen in Nederland) en als inspiratie
bron dienen voor ontwikkeling van specifiek lesmateriaal.
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Lector: 
Kees Lokhorst, Herd Manage-
ment en Smart Dairy Farming
LooptijD: 
2017-2018
BuDget puBLiek: 
122.000 euro  (CoE AGodier)
BuDget privaat:  
144.000 euro
projectpartners: 
Van Hall Larenstein, Loon-
bedrijf Thijssen (opdracht-
gever), Wageningen Research, 
Agrifirm, Kverneland (mede 
opdrachtgever vanuit DISAC), 
Maatschap Kroes, J.P 
Thibautier, Homburg, Yara.

Plaatsspecifieke sensorgestuurde  
graslandbemesting: een proof of concept en  
nadere verkenning (Grass4Farming)

Wat is er aan de hand?
In 2015 heeft loonbedrijf Thijssen een aantal eBee drone vluchten 
uitgevoerd op graslandpercelen van Dairy Campus. In 2016 is er 
samen met melkveebedrijf Kroes een oriënterend experiment 
uitgevoerd om plaats specifieke bemesting bij een aantal snedes 
grasland uit te proberen. De eerste ervaringen zijn positief, maar 
er zijn rondom de praktische haalbaarheid van variabel bemesten 
binnen graslandpercelen nog de nodige vragen.

Wat doet het project daaraan?
Het  doel van dit project is om een proof of concept te leveren 
voor precisiebemestingsstrategieën voor graslandpercelen op 
basis van plaats en tijd specifieke bodem en gewasinformatie 
en om nader te verkennen hoe dit ingepast kan worden in de 
bedrijfsvoering van melkveehouders. Een tweede doel is om 
praktijkkennis te verzamelen voor het maken en toepassen van 
praktische calibratie/ijklijnen van verschillende gewasobser
vatietechnieken.

Wat levert het project op?
Het project draagt bij aan het verkennen van de (on)mogelijk
heden van variabel bemesten van graslandpercelen. Enkele 
strategieën worden uitgeprobeerd. Daarnaast levert het inzicht 
op in de toepasbaarheid van verschillende sensoren voor het 
meten van de opbrengst van het gewas en de verdeling binnen 
het perceel. Het project levert data en kennis op aan het 
Wageningse DISAC deelproject ‘Connectivity (M2M) and 
Interoperability to support smart farming’, waarin precisie
grasland bemesting één van de ‘use cases’ is.
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Data Driven Dairy Decisions for 
Dairy Farmers (4D4F)

Wat is er aan de hand?
Om innovatieve sensor en gegevensanalysetechnologieën te 
kunnen implementeren bij melkveebedrijven, is het belangrijk 
dat melkveehouders en hun adviseurs weten wat de mogelijk
heden zijn. Het Europese thematische netwerk Data Diven 
Dairy Decisions for Farmers (4D4F) richt zich op de rol die 
sensoren en data kunnen spelen bij het verzamelen van 
realtime informatie om melkveehouders beter geïnformeerde 
beslissingen te kunnen laten nemen. Het doel van dit themati
sche netwerk is om de kennis en betrokkenheid van melkvee
houders te vergroten om innovatieve sensor en gegevens
analysetechnologieën te implementeren. 

Wat doet het project daaraan?
Het project ontwikkelt een Community of Practice (COP) die 
bestaat uit boeren, bedrijfsadviseurs, technologieleveranciers, 
dierenartsen en onderzoekers. Zij werken samen aan het 
maken en gebruiken van o.a. ‘best practice’. De resultaten 
worden gecommuniceerd aan boeren met behulp van best 
practicehandleidingen over het gebruik van sensoren en 
hulpmiddelen voor gegevensanalyse, ondersteund door 
video’s, infographics en een online virtueel magazijn met 
beschikbare technologieën. De COP houdt toezicht op de 
ontwikkeling van Standard Operating Procedures (SOP’s) die 
kunnen worden toegesneden op individuele bedrijven om 
boeren en bedrijfsadviseurs te helpen bij het toepassen van 
sensor en dataanalysetechnologie. De SOP’s worden 
ontwikkeld door werkgroepen, waaronder boeren, bedrijfs
adviseurs, technologieleveranciers en onderzoekers.  
De online COP en gepubliceerde communicatiemiddelen 
worden aangevuld met boerenevenementen en 
workshops om boeren en bedrijfsadviseurs te helpen 
innovatieve sensor en gegevensanalysetechnologieën te 
implementeren.

Wat levert het project op?
Het 4D4F netwerk draagt bij aan inzicht in datagebruik in 
de melkveehouderij en toepassing van sensoren voor 
ondersteunen van beslissingen. Daarnaast stimuleert het 
de vorming van praktijknetwerken die samenwerken met 
bestaande operationele EIPgroepen.

Lector: 
Kees Lokhorst,  
Herd Management en 
Smart Dairy Farming
LooptijD: 
2016-2019
projectpartners: 
Van Hall Larenstein, 
Innovation for Agriculture, 
ILVO, Estonian University 
of Life Sciences, Latvian 
Academy of Sciences, 
University of Agronomic 
Sciences and Veterinary 
Medicine of Bucharest, 
Royal Swedish Academy 
of Agriculture and 
Forestry, Zuidelijke Land- 
en Tuinbouworganisatie, 
Wim Govaerts & Co, 
Knowledge Information 
Market, Paragon Europe, 
Institute for Food and 
Agricultural Research  
and Technology, Liba, 
DeLaval International AB, 
KU Leuven
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Toepassing kruidenrijk grasland in 
de melkveehouderij

Wat is er aan de hand?
Door de intensivering van de landbouw neemt de diversiteit 
aan planten en kruiden in het boerenland af. Dit heeft directe 
gevolgen voor de biodiversiteit en het functioneren van het 
landbouwsysteem. Het creëren van monoculturen zorgt voor 
een lagere weerstand tegen verstoringen door weersextremen 
(hevige regenbuien, droogte) en plagen (denk aan de muizen
plaag). De laatste jaren is de interesse in kruidenrijk grasland, 
vanuit productie en biodiversiteit, in de melkveehouderij 
toegenomen. Echter de kennis omtrent de implementatie en de 
kosten en baten van kruidenrijk grasland in de melkveehouderij 
is nog beperkt.

Wat doet het project daaraan?
Om het gebruik van kruidenrijke graslanden eenvoudiger te 
maken worden in dit project:
1.  de voor en nadelen in kaart gebracht,
2.   onder melkveehouders en studenten kennis gedeeld over 

het beheer en gezamenlijk ervaring opgedaan met het 
aanleggen en beheren van kruidenrijke graslanden,

3.   de meerwaarde van kruidenrijk grasland voor koe en bedrijfs
voering en voor insecten en weidevogels in beeld gebracht.

Tijdens het project wordt een start gemaakt met de uitbreiding 
van het areaal kruidenrijke graslanden in Friesland.

Wat levert het project op?
 Een praktische handleiding met beheeradviezen over het 
inrichten en beheren van kruidenrijk grasland voor koe/
insecten/bodemleven/weidevogels, inpassing van kruidenrijk 
grasland in het rantsoen van melkkoeien en de voor en nadelen 

van kruidenrijk grasland in het bedrijfssysteem, koe
gezondheid en weidevogels. Op basis van de verzamelde 
kennis uit de best practices, de demobedrijven en het 
experiment mengsels en management worden in de 

handleiding richtlijnen opgenomen voor de inzaaimethode, 
de geschiktheid van de zaadmengsels voor koegezondheid 

en/of weidevogels, het beheer van de kruidenrijke grasland 
en het bemestingsregime. Nieuw verzamelde kennis en 
opgedane ervaringen zijn actief gedeeld met de melkvee
houders in de agrarisch collectieven via bijeenkomsten van 
de studiegroepen; veldwerkplaatsen en een symposium.

Lector: 
Wiepk Voskamp- 
Harkema, duurzame 
melkveehouderij
LooptijD: 
2017-2020
BuDget puBLiek: 
400.000 euro
BuDget privaat:  
67.000 euro
projectpartners: 
Elan, Westergo, Noard-
lyke Fryske Wâlden, 
Kollektivenberied Fryslan, 
Vlinderstichting, Louis 
Bolk Instituut, Dairy 
Campus, CoE Agrodier, 
Ministerie van Econo-
mische Zaken, Provinsje 
Fryslan, Van Hall 
Larenstein
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Innovatiewerkplaats Health,  
Food & Technology
(vervolg op Food Circle, Food for Healthy Ageing project)

Wat is er aan de hand?
Om verspilling tegen te gaan wordt gekeken hoe reststromen 
beter benut kunnen worden om gezond voedsel te ontwikke
len. Zowel de zuivel als de zee zijn bronnen van gezonde 
voeding én van reststromen die beter benut kunnen worden 
dan voorheen.

Wat doet het project daaraan?
Op twee manieren is hoogwaardige humane voeding met 
smaak ontwikkeld door reststromen anders te gebruiken dan 
voorheen:
-  Zuivel als bron: de bij de kaasbereiding vrijkomende wei 

bevat spierversterkende eiwitten die benut kunnen worden 
om dagelijkse voedingsproducten zoals brood en beleg te 
verrijken.

-  Zee als bron: bij de garnalenverwerking via de grootste 
garnalenhaven van Europa (Lauwersoog) is duurzaamheid 
te verbeteren wanneer kostbaar vervoer naar en van 
Marokko kan worden vermeden. De inzet van “pelrobots” 
biedt hier soelaas. Tweederde van de garnaal (de dop) wordt 
bij het pellen weggegooid. Dat is zonde want de dop bevat 
o.a. aantrekkelijke vezelstoffen en smaakvolle eiwitten.

Wat levert het project op?
Het project heeft een verrijkt brood opgeleverd dat binnen de 
geriatrische afdeling van het Medisch Centrum Leeuwarden is 
getest. De 85plussers op de afdeling krijgen met dit brood 
daadwerkelijk meer eiwit binnen. De studie is gepubliceerd in 
2017 in ‘Voeding Nu’. Het garnalenonderzoek heeft o.a. 

bouillonblokjes opgeleverd voor het maken van bisque en 
met dit idee is de ‘Duurzame Dinsdagprijs’ gewonnen. 
Alle resultaten rond het garnalenproject zijn in 2017 
gepubliceerd in ‘Agriculture in an Urbanizing Society’.

Lector: 
Feike van der Leij,  
Health & Food (lectoraat 
afgerond in 2019) en Lizette 
Oudhuis, Food Physics
LooptijD: 
2013-2016
BuDget puBLiek: 
280.000 euro
BuDget privaat: 
120.000 euro
projectpartners: 
Hanzehogeschool 
Groningen; Van Hall 
Larenstein,NHL/Stenden 
hogeschool; MBO Life 
Sciences; Medisch 
Centrum Leeuwarden; 
Koninklijke Koopmans 
Meelfabrieken; Bakkerij  
Van der Zee; BluePort 
Lauwersoog.
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Lector: 
Naam

Lector: 
Naam

Lector: 
Feike van der Leij,  
Health & Food  
(lectoraat afgerond  
in 2019)
LooptijD: 
2014-2018
BuDget puBLiek: 
480.000 euro
BuDget privaat: 
140.000 euro
projectpartners: 
Wageningen University; 
Medisch Centrum  
Leeuwarden; TNO;  
AlfaSigma Nederland BV., 
provincie Friesland,  
Van Hall Larenstein

Carnitine in de zuivelketen

Wat is er aan de hand?
Spiermassa en spierkracht bij de ouder wordende mens  
nemen op een zeker moment sneller af dan voorheen en de  
stof carnitine speelt daarbij mogelijk een rol. Carnitine is een 
voedingscomponent die onder andere in zuivel voor komt.  
Van dit molecuul is al veel bekend, maar er zijn ook nog veel 
vragen. Zo is van de eiwitten die carnitine metaboliseren de 
herkomst en functie nog niet goed begrepen, en ook is niet 
bekend wat er precies in de spieren van ouderen verandert 
wanneer deze mensen kwetsbaar dreigen te worden.

Wat doet het project daaraan?
Door middel van fundamenteel onderzoek wordt de herkomst 
en functie van carnitineverwerkende eiwitten in kaart 
gebracht. Gezonde fitte en bijnakwetsbare ouderen in de 
gemeente Leeuwarden zijn onderzocht op kwetsbaarheid, en 
van statistisch verantwoorde groepen zijn bloed en spier
monsters afgenomen. Met moderne technieken (lipidomics; 
transcriptomics) worden deze monsters onderzocht.  
Met studenten van verschillende opleidingen wordt gekeken 
hoeveel carnitine er in onze voeding zit.

Wat levert het project op?
Het project levert waardevolle inzichten over de rol van 
carnitine, carnitineverwerkende eiwitten en de genen die daar 
in ons DNA voor verantwoordelijk zijn. Over de evolutie en 
herkomst van de genoemde eiwitten weten we nu aanmerkelijk 
meer en dit is in 2018 gepubliceerd in het wetenschappelijke 
tijdschrift ‘BBA Molecular and Cell Biology of Lipids’.  
Veroudering van spieren is daarnaast een boeiend onderwerp 
gebleken waar de bevindingen nu op een rij worden gezet.
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Proof of the pudding, kookboek voor 
klantonderzoek in de foodsector

Wat is er aan de hand?
MKBers hebben weinig tijd en middelen om consumenten te 
betrekken bij productinnovatie. Het resultaat is dat er veel 
wordt geprobeerd en geïntroduceerd, maar dat veel producten 
één jaar na de lancering alweer uit de schappen worden 
gehaald. Tegelijkertijd wordt de consument steeds kritischer 
op de producten. De vraag van de MKBers is dan ook hoe ze de 
consument beter kunnen betrekken bij productinnovaties?

Wat doet het project daaraan?
De onderzoeksaanpak is participatief. Dit betekent dat de 
innovatieproblematiek van de 12 deelnemende MKBers de 
basis vormt van het onderzoek. Tijdens het project brengen de 
MKBers hun eigen innovatiepraktijk in als case. Door gericht 
volgen van processen gecombineerd met designsessies wordt 
toegewerkt naar concrete instrumenten waarmee het 
innovatieproces klantgerichter en effectiever wordt.

Wat levert het project op?
Online ‘kookboek’, dat voor iedereen beschikbaar is via  
www.proofofthepudding.nl. Het ‘kookboek’ is bedoeld om 
ondernemers te helpen zelf op een slimmere manier consu
menten te betrekken bij foodinnovaties. Veel methoden zijn 
ook bruikbaar bij innovaties van andere producten of diensten. 
Het kookboek bestaat uit een aantal gerechten en per gerecht 
uit een aantal recepten. De gerechten zijn vragen waar de 
ondernemer tegenaan kan lopen bij het ontwikkelen van 
nieuwe producten. Bijvoorbeeld: wie is mijn doelgroep?  
Bij elk gerecht is een aantal recepten beschikbaar. Deze 
recepten bevatten onderzoekstechnieken die de ondernemer 

zelf kan toepassen. Sommige methoden kan men zelf 
gebruiken, voor andere tools is misschien hulp nodig.  
Dit is per recept aangegeven.

Lector: 
Lizette Oudhuis, Food Physics
LooptijD: 
April 2016 - maart 2018
BuDget puBLiek: 
300.000 euro,  
waarvan 45.000 euro voor 
Van Hall Larenstein
BuDget privaat: 
300.000 euro
projectpartners: 
Hanzehogeschool 
Groningen, Van Hall 
 Larenstein, Bakkerij  
Kamstra, Bakkerij Van der 
Zee, Bioclear Microbial 
Analyses, Borgesius, 
Distilleerderij Hooghoudt, 
Hoogsteen Industrial 
Machines, Landjuweel, 
Bierbrouwerij Maallust, 
De Marne’s Fabrieken BV, 
SelektMeat Products, 
Van Smaak en Banket- 
fabriek Vegter
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Zonlicht vitamine D in koemelk

Wat is er aan de hand?
Vitamine D tekort is een mondiaal probleem en zorgt voor 
allerlei gezondheidsproblemen met bijkomende hoge 
medische kosten. Het probleem is simpel op te lossen 
door het vitamine D gehalte in veelgebruikte voedings
middelen te verhogen, via suppletie of op een meer 
natuurlijke manier.

Wat doet het project daaraan?
In een observationele studie is op vier melkveehoude
rijen (drie conventionele en een biologisch bedrijf) gekeken 
naar de effecten van zonlicht en voer op het vitamine D  
gehalte in koemelk.

Wat levert het project op?
Het is duidelijk geworden dat vitamine D3 geproduceerd in de 
huid van de koe onder invloed van UVB uit zonlicht geen effect 
heeft op het vitamine D gehalte in de melk. ‘Natuurlijk’ vitamine 
D2 via het voer kan het vitamine D gehalte in melk wel 
significant verhogen, maar of deze verhoging relevant is voor 
het oplossen van het vitamine D tekort bij mensen is maar zeer 
de vraag. Vitamine D3 via het voer wordt alleen zichtbaar in de 
melk als de doseringen ruim boven de behoefte van de koe 
uitstijgen. Met andere woorden, het vitamine D gehalte van 
melk is moeilijk te beïnvloeden.

Lector: 
Anne Schaafsma, 
Lectoraat Food Safety 
(lectoraat afgerond)
LooptijD: 
7 maanden in 2016
BuDget privaat: 
6600 euro
projectpartners: 
FrieslandCampina, 
UMCG en Van Hall 
Larenstein
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Lector: 
Anne Schaafsma,  
Food Safety  
(lectoraat afgerond)
LooptijD: 
2015 - 2018
BuDget puBLiek: 
50.000 euro
BuDget privaat: 
50.000 euro
projectpartners: 
FrieslandCampina,  
UMCG, Centre of  
Expertise Agrodier  
(met onder andere  
Van Hall Larenstein)

Rode klaver en gehalte van geconjugeerd  
linolzuur in koemelk 

Wat is er aan de hand?
In 1925 heeft een Amerikaanse huisarts beschreven dat het 
aanpassen van de voersamenstelling van de koe (onder andere 
de introductie van rode klaver) allergische symptomen bij 
kinderen met koemelkovergevoeligheid kan verminderen.  
Deze bescherming zou aan het melkvet gekoppeld kunnen zijn.

Wat doet het project daaraan?
Literatuur geeft aan dat geconjugeerd linolzuur (CLA) een 
antiinflammatoire en antiastmatische werking heeft. In dit 
project is gekeken naar het effect van rode klaver in de voeding 
van de koe op de CLA gehaltes in koemelk.

Wat levert het project op?
Na drie voederproeven op drie verschillende melkveehoude
rijen in het noorden van het land weten we dat rode klaver 
brokken inderdaad het CLA gehalte met ongeveer 30% doet 
stijgen. Echter het verschil in CLA gehaltes tussen zomer en 
winter koemelk is groot. Een vierde voederproef suggereert dat 
dit te wijten is aan een verandering in de pens microbiota, waar
bij de samenstelling van het basisrantsoen een cruciale rol 
speelt. Een tweede factor is de beschikbaarheid en hoeveel
heid van meervoudig onverzadigde vetzuren in het rantsoen 
van de koe voor biohydrogenatie in de pens.
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Gezondheidseffecten van lokale, 
biologische producten in de zorg

Wat is er aan de hand?
Steeds meer zorginstellingen en ziekenhuizen willen koken met 
lokale producten. Eén van de redenen om lokaal en eventueel 
biologisch in te kopen is een mogelijk gezondheidsvoordeel voor 
patiënten. Hier zijn echter maar weinig gegevens over bekend.

Wat doet het project daaraan?
ZuidOostZorg kookt sinds een aantal jaren met lokale, 
biologische producten. Ziekenhuis Nij Smellinghe kocht haar 
producten ten tijde van het project in op prijs. We hebben bij 
revalidatiepatiënten op beide locaties het verloop van welzijn, 
gewicht, medicijngebruik en bij diabetespatiënten nuchtere 
glucosewaardes van het begin van de opname tot en met vier 
weken daarna met elkaar vergeleken.

Wat levert het project op?
In dit onderzoek hebben we geen gezondheidsvoordelen 
kunnen aantonen van koken met lokale, biologische producten 
versus koken met op prijs ingekochte producten. We kunnen 
hiermee geen conclusies trekken over de effecten van zelf 
koken versus kant en klaarmaaltijden, aangezien op beide 
locaties zelf gekookt werd.

Lector: 
Esther Nederhof, 
Gezonde en duurzame 
voeding en welvaarts-
ziekten
LooptijD: 
2016-2017
projectpartners: 
ZuidOostZorg Drachten, 
Nij Smellinghe, 
 Louis Bolk Instituut en 
Van Hall Larenstein
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Lector: 
Esther Nederhof,  
Gezonde en  
duurzame voeding en 
welvaartsziekten
LooptijD: 
2016
projectpartners: 
Lentis, UMCG, 
Van Hall Larenstein

Therapeutisch leefstijlprogramma voor patiënten 
met angst en/of depressie

Wat is er aan de hand?
Steeds meer patiënten met psychische problemen vragen naar 
de mogelijkheid om leefstijlveranderingen te gebruiken als 
ondersteuning van hun therapie. Er zijn aanwijzingen in de 
wetenschappelijke literatuur dat gecombineerde leefstijl
interventies effectiever zijn dan enkelvoudige interventies.  
In Nederland is nog maar weinig ervaring opgedaan met 
gecombineerde programma’s.

Wat doet het project daaraan?
In samenwerking met Lentis, een GGZ instelling in Groningen, 
is een therapeutisch leefstijlprogramma ontwikkeld voor 
patiënten met angst en/of depressie. Het programma bestond 
uit 12 bijeenkomsten. In iedere bijeenkomst kwamen beweging, 
ontspanning en voeding aan bod. 

Wat levert het project op?
Negen van de twaalf patiënten die aan het programma 
begonnen, maakten het ook af. Het merendeel van deze 
patiënten liet een betekenisvolle afname in psychische 
klachten zien. 
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Lector: 
Esther Nederhof, 
Gezonde en duurzame 
voeding en welvaarts-
ziekten
LooptijD: 
2016-2019
projectpartners: 
aXtion, ROC Friese 
Poort, Hanzehoge-
school, RuG, Van Hall 
Larenstein

Student en Voeding

Wat is er aan de hand?
Studenten leren relatief weinig over voedingspatronen, doordat 
in onderwijs en onderzoek vaak wordt gefocust op individuele 
voedingsstoffen en voedingsmiddelen.

Wat doet het project daaraan?
Middels deze nieuwe onderwijsvorm kunnen studenten 
verschillende dingen leren over voedingspatronen. Studenten 
vullen dagelijks een aantal korte vragenlijsten in op hun 
smartphone, terwijl ze overschakelen op een ander, zelf
gekozen voedingspatroon. Docenten kiezen een aantal 
opdrachten uit een lijst met voorbeelden waar de studenten 
mee aan de slag gaan. 

Wat levert het project op?
Studenten leren over voedingspatronen aan de hand van hun 
eigen ervaringen. Veel studenten laten ons weten dat deze 
onderwijsvorm een diepe leerervaring achterlaat.
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Lector: 
Esther Nederhof,  
Gezonde en duurzame 
voeding en welvaartsziekten
LooptijD:
2017-2019
BuDget puBLiek: 
300.000 euro, waarvan 
90.000 euro voor 
Van Hall Larenstein
BuDget privaat: 
97.000 euro
projectpartners: 
Rijksuniversiteit Groningen, 
Universitair Medisch 
Centrum Groningen, aXtion, 
MyMicroZoo, Hessing 
Supervers en Centre of 
Expertise Food (onder andere 
Van Hall Larenstein)

Eten voor de wetenschap

Wat is er aan de hand?
Huidig onderzoek naar de gezondheidseffecten van voeding 
kijkt vooral naar effecten van individuele voedingsmiddelen in 
een gecontroleerde setting. Dit heeft ertoe geleid dat er weinig 
bekend is over de effecten van volledige voedingspatronen op 
gezondheid in een reallife setting. Ook is er weinig bekend over 
de effecten van een verandering van voedingspatroon op het 
darmmicrobioom en de eventuele relatie tussen verandering in 
darmmicrobioom en gezondheidseffecten.

Wat doet het project daaraan?
Het doel van dit project is om van verschillende voedings
patronen de effecten op mentale en lichamelijke gezondheid en 
het darmmicrobioom in kaart te brengen.

Wat levert het project op?
Het project gaat een beeld opleveren van welke voedings
patronen lichamelijke of mentale klachten kunnen verminde
ren. Daarnaast wordt er in beeld gebracht welke voedings
patronen welke veranderingen in het darmmicrobioom teweeg 
kunnen brengen. In de toekomst willen we ook onderzoeken 
welke voedingspatronen voor welke bevolkingsgroep de 
meeste gezondheidsvoordelen op kan leveren, denk hierbij aan 
de verschillen tussen mannen en vrouwen of jong en oud.
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De relatie samenstelling graslanden 
en de samenstelling van koemelk.

Wat is er aan de hand?
Het is een trend om melkkoeien meer kruidenrijk gras te 
voeren. Dit kan ingegeven zijn vanuit het duurzaamheidsprin
cipe, om de voedingswaarde van zuivelproducten te verhogen 
en/of om de gezondheid van koeien te verbeteren. Bestandde
len van kruiden kunnen uiteindelijk in de melk terecht komen. 
Voor enkele stoffen is dit al eens onderzocht. Met behulp van 
geavanceerde analytisch chemische apparatuur (LCMSTOF) 
die Van Hall Larenstein tot haar beschikking heeft, wordt de 
relatie tussen voersamenstelling en stoffen in de melk nu veel 
specifieker in kaart gebracht. 

Wat doet het project daaraan?
Het doel van het project is inzicht verkrijgen in de relatie 
samenstelling van graslanden (grassoorten, kruiden) en de 
samenstelling van koemelk, met specifieke aandacht voor de 
transfer van bioactieve stoffen uit kruiden naar de melk.  
Aan deze pilotstudie nemen 16 melkveebedrijven deel.  
Samen met onderzoekers en studenten is gestart met 
graslandinventarisaties, melkbemonstering en analyse op de 
melksamenstelling.

Wat levert het project op?
    Database met informatie over kruiden die worden  

toegepast in biologische en conventionele melkveehouderij, 
gerelateerde chemische samenstelling en mogelijke 
gezondheidseffecten.

  Inzicht in verschillen tussen de melksamenstelling  
van conventionele en biologische melken en associaties  
met specifieke kruiden.

associate Lector: 
Marije Strikwold,  
Safety in the Food Chain
LooptijD: 
2018
BuDget puBLiek: 
20.000 euro
BuDget privaat: 
20.000 euro
projectpartners: 
CoE AgroDier,  
waaronder Van Hall 
Larenstein
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Herkomstbepaling PAKs in kruiden

Wat is er aan de hand?
In Europa worden diverse kruiden geteeld, geïmporteerd en 
verwerkt voor de voedselconsumptie en medicinale toe
passingen. Vanaf 2015 zijn er Europese normen van kracht voor 
de aanwezigheid van polycyclische aromatische koolwater
stoffen (PAKs) in gedroogde kruiden. Sindsdien is onverwachts 
duidelijk geworden dat er in diverse kruiden onder andere uit 
Europa, PAKs aanwezig zijn in concentraties boven de door de 
EU vastgestelde maximale niveaus van PAKs in gedroogde 
kruiden. Om te kunnen voldoen aan de normen is het van 
belang de oorzaak van de PAK gehalten te achterhalen.

Wat doet het project daaraan?
Het huidige onderzoek heeft als doel het achterhalen van de 
herkomst van PAKs in gedroogde kruiden en het formuleren 
van mogelijke (gehalte reducerende) maatregelen en adviezen 
waarmee bedrijven die actief zijn in de kruidensector, 
 producten kunnen (blijven) leveren die voldoen aan de 
geldende normen.

Wat levert het project op?
- Ketenanalyse van aanwezigheid PAKs in kruiden 
-  Inzicht in overdracht van PAKs uit grond naar kruiden op 

basis van experimenteel onderzoek
-  Inzicht in de onderbouwing en de toepasbaarheid van 

EU normen 
-  Advies over gehalte reducerende maatregelen om   

producten te kunnen (blijven) leveren die voldoen aan de 
geldende normen

associate Lector: 
Marije Strikwold,  
Safety in  
the Food Chain
LooptijD: 
2018 - 2019
BuDget puBLiek:  
20.000 euro
BuDget privaat:  
25.260 euro
projectpartners: 
VNK Herbs, NPN,
EUROPAM,  
Van Hall Larenstein
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Lector: 
Naam

Lector: 
Naam
Lector: 
Lizette Oudhuis, 
Food Physics
LooptijD: 
5 maanden in 2018
BuDget: 
30.000 euro met  
40% subsidie
projectpartners: 
Oliehoorn, 
InHolland, Van Hall 
Larenstein

New and Clean label Products

Wat is er aan de hand?
Er zijn steeds meer mensen op zoek naar producten met 
natuurlijke ingrediënten, zoals clean label producten of 
allergeenvrij bijvoorbeeld glutenvrij. Bedrijven willen op deze 
trend inspringen en zijn druk bezig hun productassortiment 
aan te passen. Dit leidt tot een heel scala aanvragen over 
productontwikkeling en procesontwikkeling.

Wat doet het project daaraan?
Het ontwikkelen van (lang) houdbare, nieuwe en clean label 
sauzen met nieuwe ingrediënten en processen. Met de focus 
op allergeen vrij, suiker en zoutreductie en antioxidanten  
met behoud van smaak, textuur en houdbaarheid.

Wat levert het project op?
Nieuwe clean label concepten en sauzen voor de con
sumentenmarkt.
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Food for the Future

Wat is er aan de hand?
De afgelopen twee decennia heeft 3Dprinten zich razendsnel 
ontwikkeld. Deze techniek biedt grote mogelijkheden voor de 
voedingsindustrie (onder andere personalized food, innova
tieve producten, gebruik van alternatieve grondstoffen). 
Ondanks de grote potentie die 3Dprinten voor de voedings
industrie biedt, staat het 3Dprinten van voedsel nog in de 
kinderschoenen. Op dit moment zijn er enkele eenvoudige en 
kleinschalige toepassingen, waaronder chocola, suiker, kaas en 
deegwaren. Een grote revolutie waarbij 3Dprinten echt 
interessant is voor de industrie, zal pas ontketend worden als:
- Er meerdere ingrediënten gecombineerd kunnen worden;
-  Nieuwe applicatiegebieden voldoende inzichtelijk  

gemaakt worden;
- Aantrekkelijke verdienmodellen gevonden worden.

Wat doet het project daaraan?
In dit Centre of Expertise Food project ‘3D Food Printing  
ingrediënt optimalisatie’ zal onderzoek plaatsvinden naar het 
effect van combinaties van bestaande en nieuwe ingrediënten 
op de snelheid van het voedsel printen en de uiteindelijke 
textuur en smaak. Het doel is het ontwikkelen van nieuwe 
combinaties van ingrediënten waaronder zetmeel en eiwit voor 
3D voedsel printing toepassingen.

Wat levert het project op?
Twee innovatieve oplossingen voor boven genoemde 
 vraagstuk.

Lector: 
Lizette Oudhuis, 
Food Physics
LooptijD: 
2017 - 2018
BuDget: 
35.000 euro met 
40% subsidie
projectpartners: 
Avebe, Van Hall 
Larenstein
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Body

Lector: 
Naam

Lector: 
Naam
Lector: 
Naam

Lector: 
Lizette Oudhuis,  
Food Physics
LooptijD: 
2017 - 2019
BuDget: 
93.000 euro met 60% 
subsidie, met 15.000 euro 
voor Van Hall Larenstein
projectpartners: 
Koopmans Meel,  
Bakkerij Breimer,  
Puur Thijs,Tante Luus, 
Maaltijdservice  
Antonius Ziekenhuis, 
Hanzehogeschool  
Groningen, Van Hall 
 Larenstein, Technologie 
Centrum Noord-
Nederland.

Personalised Food voor ouderen in Fryslân

Wat is er aan de hand?
Betere voeding helpt ouderen langer gezond te blijven. Goede 
voeding is samen met beweging belangrijk voor het behoud van 
spierkracht en conditie. Als eten moeilijker wordt, kan dat 
leiden tot tekorten en uiteindelijk tot ondervoeding. De helft 
van de ouderen proeft minder en 60% ruikt minder. Vaak blijkt 
dat ouderen ondervoed zijn en meestal is de reden hiervoor dat 
ze minder eten omdat het allemaal niet zo lekker meer smaakt.

Wat doet het project daaraan?
-  Het in kaart brengen van de voedingsinname en smaak

verandering van de doelgroep.
-   Het ontwikkelen van nieuwe product concepten, zoals 

eiwit en smaak verrijkte broden en tussendoortjes.

Wat levert het project op?
Nieuwe verrijkte consumentenproducten voor ouderen.
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Lector: 
Peter de Jong,  
Zuivelprocestechnologie
LooptijD: 
2016 - 2019
projectpartners: 
Dutch Dairy Chain, 
FrieslandCampina, 
NIZO food research, 
Vreugdenhil Dairy Foods, 
Van Hall Larenstein

Go4Dairy

Wat is er aan de hand?
Het productieproces van melkpoeder bestaat onder meer uit 
een aantal verwarmingsstappen, welke de voedingswaarde van 
het eindproduct beïnvloeden. Tijdens verwarming bestaat de 
mogelijkheid dat eiwitten in de melk ‘versuikeren’ en hiermee 
niet meer voedzaam zijn.

Wat doet het project daaraan?
Binnen het project wordt met behulp van experimenten op 
laboratoriumschaal een deel van het productieproces van 
melkpoeder gesimuleerd. Aan de hand van de resultaten van 
deze experimenten, wordt een model opgesteld waarmee de 
mate van versuikering van eiwitten tijdens de productie 
voorspeld kan worden.

Wat levert het project op?
Enkele experimenten hebben inmiddels een eerste opzet voor 
een model opgeleverd, welke de komende maanden met 
vervolgexperimenten verbeterd wordt. Met dit model kunnen 
de verschillende projectpartners uiteindelijk haar productie
proces optimaliseren om de voedingswaarde van het melk
poeder te verbeteren.
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Innofest:  
Algen en zeewier-knappertjes

Wat is er aan de hand?
Snacks en tussendoortjes zijn vaak te vet, te zout of te zoet. 
Een bakkerij wil hierop inspelen door een gezond hartig 
tussendoortje te ontwikkelen met meer eiwit en minder zout.

Wat doet het project daaraan?
-  Ontwikkeling van knappertjes, die enerzijds verrijkt zijn met 

de algen Chorella en Spirulina en anderzijds verrijkt zijn met 
zeewier om het eiwitgehalte te verhogen en het zoutgehalte 
te verlagen.

-  Testen van deze ontwikkelde knappertjes op twee festivals, 
namelijk ‘Welcome to the Village’ in Leeuwarden en ‘Into the 
Great Wide Open’ op Vlieland. 

Wat levert het project op?
Twee nieuwe productvarianten voor de opdrachtgever: 
knappertjes met 25% meer eiwit en 40% minder zout dan 
traditionele knappertjes.

Lector: 
Eric de Bruin,  
Biobased proteins
LooptijD: 
5 maanden in 2018
BuDget puBLiek:  
10.000 euro
projectpartners: 
Duplaco BV, Hoogpak BV, 
Algreen BV, Wieringa 
Knappertjes, 
Van Hall Larenstein.
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Better Wetter
Toekomstbestendig waterbeheer voor veenweiden

Wat is er aan de hand?
Het huidige waterbeheer in landbouwgebieden is alge
meen gericht op het laag houden van waterpeilen. Vooral in 
veenweidegebieden is deze situatie niet toekomst
bestendig vanwege de impact op veenoxidatie, bodem
daling, CO2uitstoot, uitspoeling van nutriënten en het 
niet vasthouden van gebiedseigen water. Veel ecologi
sche waarden komen daardoor onder druk te staan. 
Bovendien neemt het waterbergend vermogen steeds 
verder af, terwijl klimaatverandering juist meer bergend 
vermogen vereist.

Wat doet het project daaraan?
In het project Better Wetter worden nieuwe vormen van 
waterbeheer onderzocht, gebaseerd op vernatting en fluctue
rende waterstanden. Vernatting is in staat om veenoxidatie en 
bodemdaling te stoppen. Bovendien biedt vernatting de 
potentie om water in het gebied te bergen en vast te houden, 
om de waterkwaliteit te verbeteren en de potentie om 
ecologische en landschapswaarden te herstellen. In het 
project worden haalbare concepten ontwikkeld  technisch en 
sociaal economisch.

Wat levert het project op?
De eerste fase van het project (RAAK Publiek) leverde voor de 
waterbeheerders, planologen, natuurbeheerders en andere 
betrokken professionals een analyse van het watersysteem, 
een klimaatstresstest, een gidsmodel voor het vasthouden en 
schoonhouden van water, een 3Danimatie over innovatieve en 
kansrijke oplossingsrichtingen, een participatieve handreiking 
met ontwerprichtlijnen, beschreven ervaringen en enkele 
toekomstscenario’s voor het gebied.

Lector: 
Peter van der Maas, 
Sustainable Water 
Systems
LooptijD: 
2015 - 2018
BuDget:
600.000 euro met 
50% subsidie
projectpartners: 
Van Hall Larenstein, 
Wetterskip Fryslân, 
Gemeente Dantumadiel, 
Provincie Fryslân, 
It Fryske Gea, NHL/
Stenden hogeschool
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Lector: 
Peter van der Maas, 
Sustainable Water Systems
LooptijD: 
2017 - 2018
BuDget:
30.000 euro met 67% subsidie
projectpartners: 
Van Hall Larenstein, 
Arriva, Rederij Doeksen, 
Van der Wiel
(TKI / KIEM-VANG)

Duurzame behandeling zwart water in het OV 

Wat is er aan de hand?
Huishoudelijk afvalwater kan worden verdeeld in zwart water 
(toiletten) en grijs water (douche, wasmachine etc.). In het 
openbaar vervoer (zoals treinen, boten) wordt vrijwel alleen 
zwart water geproduceerd. Vanwege de relatief hoge concen
traties (het water is nauwelijks verdund met schoon water) 
biedt dit afvalwater in het OV in principe de mogelijkheid om 
grondstoffen (biogas, fosfaat) efficiënt terug te winnen. In de 
praktijk gebeurt dat niet: het zwarte water wordt via inzamel
stations gewoon gezuiverd op communale rioolwater
zuiveringsinstallaties.

Wat doet het project daaraan?
In dit project is de technische en financiële haalbaarheid van 
terugwinning van grondstoffen (biogas, fosfaat, cellulose) 
onderzocht. Dit is gedaan met experimenten (meten van 
samenstelling, variaties), screening van verschillende technolo
gieën, een kosten baten analyse, en het in kaart brengen van 
juridische obstakels. 

Wat levert het project op?
Uit het project is gebleken dat de financiële haalbaarheid van 
separate behandeling van zwart water sterk afhangt van de 
schaalgrootte. De resultaten hebben een goed beeld gegeven 
onder welke voorwaarden aparte behandeling van zwart water 
een interessante optie is. 
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Toepassing online biomonitoring 
voor (gezuiverd) afvalwater

Wat is er aan de hand?
De lozing van gezuiverd afvalwater kan soms waterkwaliteits
problemen opleveren. Ondanks dat steeds meer microver
ontreinigingen chemisch kunnen worden gemeten, blijkt deze 
meetcapaciteit beperkt. Biologische effectmetingen kunnen 
dan een uitkomst bieden: afwijkingen in waterkwaliteit worden 
waargenomen door een respons van (water)organismen.

Wat doet het project daaraan?
In dit project zijn verschillende typen (water)organismen getest 
op hun respons wanneer er een verstoring wordt aangebracht 
in de waterkwaliteit. Op basis van de resultaten kan de 
toepasbaarheid van verschillende organismen en online 
biomonitoren worden geverifieerd.

Wat levert het project op?
Het resultaat levert een goede onderbouwing op over de 
toepasbaarheid van online biomonitoren in bepaalde situaties, 
bijvoorbeeld bij de lozingen van industrieel effluent. Daarmee 
kunnen industrieën en andere eindgebruikers betere keuzes 
maken bij het implementeren van biomonitoren in de praktijk.

Lector: 
Peter van der Maas, 
Sustainable Water 
Systems
LooptijD: 
2017 - 2019
projectpartners: 
Van Hall Larenstein, 
Centre of Expertise 
Watertechnology
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Lector: 
Luewton Agostinho, 
Water Technology 
LooptijD: 
2017-2018 
BuDget puBLiek: 
160.000 euro  
BuDget privaat: 
80.000 euro  
projectpartners: 
Wageningen University, 
Queretaro University, 
Van Hall Larenstein, NHL/
Stenden hogeschool, 
UnitedFarms, Rondel 
and Greenko.

Algaelinkages - een meer circulaire aanpak  
van afvalwater uit kassen in Mexico

Wat is er aan de hand?
Mexicaanse kastuinders willen een (meer) circulaire aanpak 
van hun afvalwater. Het idee is om bioreactoren met micro
algen te gebruiken om voedingsstoffen te verwijderen uit het 
afvalwater van kassen, waarbij de algenbiomassa wordt 
hergebruikt als kippenvoer.

Wat doet het project daaraan?
In dit project werkt een groep bedrijven en onderzoeks
instituten uit Nederland en Mexico samen om het afvalwater 
uit de Mexicaanse kassen te karakteriseren en na te gaan 
welke behandelmogelijkheden er nog meer zijn om de kwaliteit 
van het afvalwater dat naar de bioreactoren wordt geleid te 
verbeteren. Deze (meer) circulaire aanpak zal op pilotschaal 
worden getest.

Wat levert het project op?
Een complete analyse van het afvalwater van de Mexicaanse 
kassen. Daarnaast levert het een evaluatie op van het gebruik 
van verschillende behandelmethoden. 
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Gebruik van elektro-hydro-
dynamische atomisatiesystemen om 
odorisatie in aardgasnetwerken  
te verbeteren tijdens dalperiodes

Wat is er aan de hand?
Aardgas is reukloos en wordt voorzien van een reukstof, het 
odorant, om het te kunnen ruiken als er een aardgaslek 
ontstaat. Het odorant is een vloeistof, bijvoorbeeld THT 
(tetrahydrothiofeen), en wordt in zeer kleine hoeveelheden 
gedoseerd verneveld in de gasstroom naar rato van de hoeveel
heid gas die passeert. Een veel voorkomend probleem is dat bij 
een kleine gasstroom, zoals bijvoorbeeld in de zomer, de 
gassnelheid onvoldoende is om het odorant goed te ver
nevelen. Met de huidige productiemethode is het niet goed 
mogelijk om invloed uit te oefenen op de diameter van deze 
druppels. Dat zou wel kunnen met elektrohydrodynamische 
atomisatie (EHDA).

Wat doet het project daaraan?
In dit project zal een nieuw EHDAodorisatie systeem worden 
ontwikkeld, geproduceerd en getest. Hierbij werkt de groep van 
het VHL/NHL/Stenden hogeschool Watertechnologie lectoraat 
samen met experts van de Gasunie en Friese productiebedrij
ven. Het EHDH systeem moet het ontstaan van THTdruppels 
in odorisatiesystemen voor aardgas manipuleren door de 
diameter en grootteverdeling te beïnvloeden. Dit systeem 
wordt eerst getest (en goedgekeurd) op laboratorium en 
pilotschaal en vervolgens getest in de praktijk op grote schaal.

Wat levert het project op?
Het verwachte eindproduct is een nieuw EHDAodorisatie
systeem dat het odorisatieniveau in aardgasnetwerken in 
dalperiodes (zomer) kan verbeteren. Een systeem dat 
volledig is ontwikkeld door VHL/NHL/Stenden hoge
school in samenwerking met Gasunie en Friese produc
tiebedrijven. 

Lector: 
Luewton Agostinho, 
Water Technology 
LooptijD: 
2013-2019
BuDget puBLiek: 
250.000 euro
BuDget privaat: 
250.000 euro
projectpartners: 
Gas Unie B.V. en het 
Centre of Expertise 
Water Technology 
(CEW), waaronder  
Van Hall Larenstein  
en NHL/Stenden 
hogeschool
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Hergebruik van water in de pulp- en 
papierindustrie in Brazilië
Toepassing van ultrafiltratiessystemen om het verbruik  
van water uit de rivier de Doce door een pulpfabriek tot een 
minimum te beperken

Wat is er aan de hand?
Een pulpfabriek in Brazilië gebruikt in het proces water uit de 
rivier de Doce en wil dit graag tot een minimum beperken door 
te kijken hoe in het proces water hergebruikt kan worden. 
Hiervoor kunnen ultrafiltratiesystemen ingezet worden.

Wat doet het project daaraan?
Tijdens het project wordt een ultrafiltratiesysteem van het 
Waterapplicatiecentrum in een container verscheept naar 
Brazilië, waar het onder verschillende omstandigheden in  
het productieproces zal worden getest. Hierbij zijn verschil
lende bedrijven en onderzoeksinstituten uit Brazilië en 
Nederland betrokken.

Wat levert het project op?
Aan het einde van het project zal de groep naar verwachting 
meer inzicht hebben in de verschillende mogelijkheden rond 
het gebruik van ultrafiltratiesystemen en de gevolgen qua 
watervraag/hergebruik van de fabriek.

Lector: 
Luewton Agostinho,  
Water Technology 
LooptijD: 
2018-2020
BuDget puBLiek: 
470.000 euro
BuDget privaat: 
150.000 euro
projectpartners: 
NHL/Stenden hogeschool, 
Van Hall Larenstein, 
Berghof, Cenibra, 
HZ University of Applied 
Sciences, SENAI and 
Universidade Federal 
de Viçosa.
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Lector: 
Eric de Bruin, 
Biobased proteins
LooptijD: 
7 maanden in 2018
BuDget puBLiek:  
25.000 euro
BuDget privaat:  
25.000 euro
projectpartners: 
Postma Beheer BV, 
GreenPower BV,  
ABC-kroos BV, Van Hall 
Larenstein.

Eendenkroos als alternatieve eiwitbron  
voor koeien?

Wat is er aan de hand?
Boeren zijn afhankelijk van gras en krachtvoer voor de 
eiwitbehoefte van de koe. In het krachtvoer dat koeien nu 
krijgen zit veel soja dat moet worden geïmporteerd. Eenden
kroos zou als vervanger van soja in veevoer kunnen worden 
gebruikt én kan op eigen bodem worden gekweekt. 

Wat doet het project daaraan?
In dit project wordt eendenkroos gekweekt in een speciaal 
aangelegde vijver van 2000 m2, waarin water zit dat vrijkomt uit 
de vergister van de boer. Hierbij wordt gekeken naar de 
randvoorwaarden waaronder het eendenkroos hier het best 
gedijt. Tevens wordt in het laboratorium het eiwitgehalte van 
dit eendenkroos onderzocht.

Wat levert het project op?
Randvoorwaarden waaronder eendenkroos het best op eigen 
bodem gekweekt kan worden.
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Wilt u meer informatie over  
de onderzoeksprojecten kijk dan op  
www.hvhl.nl/onderzoek.

Lectoren zijn altijd tijdelijk in dienst.  
Op de website staan actuele contactgegevens.
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