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Agrofood system 
Societal challenges

Biodiversiteit

Biomassa voor energie

Stikstof reductie   Gewasrotatie  

Energiebesparing / CO2 reductie

Inkomen primaire sector 

Natuur-inclusieve landbouw

Green Chemicals
Circulaire landbouw

Vegan / plantaardigSoja-import / ontbossingEU GLB / duurzame landbouw

Nutritionele waarde voeding Bodemkwaliteit

Gezonde voeding / preventieEiwittransitie



Landbouw van de toekomst

• Natuur-inclusief en circulair systeem

• Ondersteuning gezond dieet

• In balans met de natuur en brengt welvaart

• Gesloten stikstofsysteem en vrij van CO2-uitstoot

Sleutelrol in Fascinating’s transitie: 

• Eiwitten (voor hoogwaardige voeding)

• Van kwantiteit naar kwaliteit. Meer gezondheid per hectare
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Groningen, van oudsher een landbouwregio

Unieke combinatie van beschikbare landbouwgrond, grootschalige industriële infrastructuur, duurzame energie, 
hooggeplaatste kennisinstellingen en een sterk ontwikkelde chemische industrie 
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Open test- en innovatieprogramma

• Initiatiefnemers: 4 grote landbouwcoöperaties, provincie Groningen, LTO Noord, 
chemische industrie, energiesector en kennisinstellingen

• Ook andere partijen worden actief uitgenodigd om deel te nemen

• 10 jarig innovatieprogramma 

• 2021 – 2023 | € 20 miljoen. 

• 50/50 bekostigd door de deelnemende organisaties en Nationaal Programma Groningen

• Partnerships: Invest NL & NOM
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Fascinating gaat over de hele breedte van het 
systeem

• Gezondheid: van het individu

• Economie: welvaart van de regio

• Milieu: ruimte voor en in balans met natuur

• Duurzaamheid: een circulair systeem zonder verlies van grondstoffen

• Maatschappelijk belang: betrekken van de burger en de lokale ondernemers
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… en heeft 5 deeldoelen
1. Hoogwaardige nutritionele producten: optimalisatie van de nutritionele waarde in de totale keten. 

Uitgaande van de nutritionele behoefte van de eindgebruiker wordt een optimale mix van nutriënten 
(macro- en micronutriënten) zo efficiënt en duurzaam mogelijk geproduceerd (genetica, teelt, 
verwerking en formulering).

2. Duurzaamheid: In de keten worden emissies gereduceerd, werkend naar een klimaatneutraal 
systeem, en wordt de biodiversiteit vergroot

3. Circulariteit/kringlooplandbouw: Door verwerking van alle bij-, zij- en reststromen in de totale keten 
wordt maximale opbrengst gerealiseerd.

4. Bodemgezondheid: Door middel van zaken zoals gewasrotatie, strokenlandbouw en gebruik van 
mest als bron van organische stof en mineralen wordt bodemgezondheid hersteld

5. Verdienmodel: Het programma Fascinating draagt bij aan het duurzame verdienvermogen van 
landbouwers (akkerbouwers én veehouders) en AgroFood-bedrijven in Noord-Nederland.
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Gezonde en
gebalanceerde voeding

Opgave 1

Duurzame 
productie van 
nutritionele 
gewassen

Opgave 2

Energie-efficiënte 
en duurzame 
verwerking

Opgave 3

Benutting van 
reststromen

Opgave 4

https://fascinating-groningen.nl

https://ispt.eu/news/experts-nemen-4-grote-opgaven-fascinating-onder-hun-hoede/



Royal Avebe
• Established in 1919
• An international cooperative of starch 

potato growers
• 2249 members and 1301 employees
• Production facilities in Northwest 

Europe
• Global sales organisation



Protein for Food applications

<10% is used in Food
Great potential for more!

35.000 MT protein / year

AVEBE:
600.000 MT starch / year

~
4 billion eggs !



Royal Avebe & Fascinating synergies



Thank you…

Marc.Laus@avebe.com

Elzo@empowermi.com
https://fascinating-groningen.nl
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