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Ambitie

In co-creatie ontwikkelen van een Innovatiepark als showcase en fieldlab voor 
innovaties in de agrofood, circular/biobased materialen en duurzame 

technologieën (bouw, energie, water) 

Diverse pluk/proeftuinen Teeltstroken met o.a. teeltrobots 

Educatief modulair expo paviljoen Innovatieve kas 

Circulaire/biobased showcases



Aanleiding project

Maatschappelijke trends: 3V’s

Verslimming : digitalisering, robotisering, smart farming, sensoren

Verduurzaming: energie, gezondheid, voedsel, klimaat, circular/biobased

Verbinding        : nieuwe (korte) ketensamenwerking, omgevingswet   

↓

Nieuwe koers van Curio

Ondernemende, onderzoekende studenten opleiden

Samen met bedrijven en instellingen nieuw onderwijs ontwikkelen

Multidisciplinaire projecten met échte vraagstukken (Practoraat)  



Aanleiding project

Regionale ontwikkelingen

• Agrofood & Biobased is regionale topsector in West-Brabant 
• Ontwikkeling naar een economische plantaardige regio
• Omgevingsvisie B op Zoom: groene en gezonde werk- en leefomgeving
• Regioscan West-Brabant West (Rabobank): ACTIE = NOODZAAK 

↓ ↓ ↓

Verduurzaming Innovatie    Aantrekkelijke leefomgeving 
Creatie van nieuw ondernemerschap 



Aanleiding project

Koppelen onderwijsinnovatie 
aan 

maatschappelijke opgaven en uitdagingen
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Maatschappelijke opgaven



Maatschappelijke opgaven

Voedselzekerheid & gezondheid: andere manier van voedsel telen en consumeren, 

tegengaan voedselverspilling 



Maatschappelijke opgaven

Woningtekort, vraag naar duurzame  

woningen, minder druk op landschap
Afvalprobleem



Maatschappelijke opgaven

Tekort aan vakmensen: opleiden Tekort instroom jongeren in agrofood 

& techniek opleidingen





Van uitdagingen naar oplossingen
Duurzame, slimme, innovatieve oplossingen → agrofood sector, gebouwde 
omgeving, leefomgeving (stad)

• Nieuwe technieken/technologie: robotisering, energie
• Nieuwe concepten en methoden: voedsel, landbouw, gebouw, groen in de stad
• Nieuwe materialen: biobased/circulair showcases in buitenruimte en in 

gebouwde omgeving

Nieuwe manier van innoveren en leren!
• Co-creatie: bedrijven, onderwijs-/kennisinstellingen, overheden en 

maatschappelijke partijen (bewoners) samen
• Hybride leren: in projectverband wordt door studenten docenten (v)mbo-hbo-

wo) en werkenden samengewerkt aan het oplossen van een probleem of 
vraagstuk



Het innovatiepark als dé centrale plek!

Demolocatie (bewustwording en inspiratie, nieuwe mindset!) 
Showcases: duurzame concepten , technologiën, biobased/circulaire oplossingen, 

gezonde voeding

Fieldlab & living lab (studenten en bedrijven ontwikkelen, testen en leren)
Real life praktijkomgeving: ontwikkelen, onderzoeken, testen, toepassen van 
oplossingen rondom teelt, energie, water, materialen 

Ontmoetingsplek (verbinden)
Recreatie, ontspanning, activiteiten jeugd, bewoners, studenten en werkenden 
bedrijventerrein







Wat willen we bereiken
Bewustwording omtrent gezonde lifestyle (gezonde voeding en bewegen)

Groenere leefomgeving in de woonwijken en bedrijventerrein

Gebruik van duurzame producten en materialen (circular/biobased) 

Gebruik van duurzame concepten in en rondom gebouwen en 
openbare ruimtes (energie, water, licht, klimaat)    

Belangstelling en instroom voor agrofood én techniek opleidingen 

Onderlinge binding/betrokkenheid van wijkbewoners, bedrijven, 
onderwijs en gemeente

Leereffect door multidisciplinair en projectmatig werken in een innovatieve 
realistische setting !



Partners Innovatiepark
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www.wooclap.com/CURIO
Voor al uw vragen en opmerkingen, ga naar deze link
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Project Innovatiepark
Onderzoeken, inventariseren en oogsten:

1. Verkennende gesprekken partners en stakeholders.

2. Deelprojecten CURIO & HAS:
- workshop Biobased bouwmaterialen studenten bouw / infra

- ontwerpend onderzoek paviljoen studenten bouwkunde

- ontwerpend onderzoek parkinrichting studenten Urban Green Development

- onderzoek innovatieve kas HAS studenten 

- afstudeerproject HAS studenten landschapsontwerp

3. Visie & masterplan



Visie & Masterplan

Locatie innovatiepark.



Visie & Masterplan

Veelzijdige locatie met verschillende omgevingsfactoren. 10.475m2 = 1,04HA



Visie & Masterplan

Ambitieuze doelstellingen

- Breed aandachtveld
- Meerdere stakeholders
- Stapsgewijze ontwikkeling
- Flexibiliteit in programmering



Visie & Masterplan

Fysiek en sociaal verbinden.

- Bewoners en omgeving
- Bedrijven
- Onderwijs

- Duurzame doelstellingen

- Vergroenen leefomgeving
- Gebruiken duurzame materialen en 

technieken
- Bewustwording gezonde leefstijl
- Learning community



Visie & Masterplan

Innovatiepad.
- Ruimtelijke drager
- Kapstok voor toekomstige 

ontwikkelingen.



Visie & Masterplan

Themagebieden.

- Met stakeholders stapsgewijze 
strategische ontwikkeling van 
deelgebieden.

- Teeltstoken als showcase voor 
agrofood business, inheemse 
‘vergeten’ gewassen etc.

- Innovatieve irrigatiemethoden
- Moestuin functie t.b.v. 

voorlichting.



Visie & Masterplan

Deelgebied met actuele 
showcases relevant voor de 
omgeving:
- Voorbeelden groene 

tuininrichting en 
erfafscheidingen, etc.

- “Ontharden” leefomgeving
- Biobased producten in 

testopstelling.



Visie & Masterplan

Deelgebied als actief 
onderzoeksveld onderwijs en 
partners:
- Fieldlab voor bouwmensen en 

IW met partners
- Proefopstelling CLT montage
- Groene gevelafwerkingen



Visie & Masterplan

Zichtbaarheid technische 
innovaties verbeteren:
- Innovatieve teelt en 

voorlichting
- Circulaire waterhuishouding

- Onderzoek HAS-studenten



Visie & Masterplan

Circulair biobased paviljoen
- Showcase duurzaam bouwen.
- Ontmoeting en voorlichting.
- Ruimte voor educatieve 

experimenten. 



Visie & Masterplan

Groen canvas en een sterke 
hoofdstructuur met 
verschillende deelgebieden die 
in de toekomst van invulling 
kunnen veranderen. 



Visie & Masterplan
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Duurzame 
kansen voor 

innovatiepark te 
Bergen op Zoom

Robbin van Arkel

Quincy Brouwer

Koen Schipperen

Naomi Vullers

2 februari 2022



1. Het is een verkennend onderzoek naar de innovatieve kas, op basis van 
eisen en wensen van stakeholders;

2. De innovatieve concepten moeten van toegevoegde waarde zijn voor 
alle stakeholders om de ambitie van het innovatiepark te realiseren;

3. Het project levert een bijdrage aan de Sustainable Development Goals. 

Afbakening



Water Energie

GedragsveranderingAutomatisering



Hydroponics



Aquaponics



Aeroponics



Scenario traditionele kas



Scenario gesloten kas



Resultaten en conclusies ‘water’

Watertoevoer

❖ Blauwe/groene 
daken 

❖ Buffer/natuurvijver
❖ ASR (Aquifer

Storage and
Recovery)

Irrigatie

❖ Ondergrondse 
druppelirrigatie

❖ Watereffectiviteit 
van 90%

Binnen de kas

❖ Sluiten van de 
waterkringloop

❖ Behandelen van 
irrigatiewater



Schematische weergave ASR systeem



Ondergrondse druppelirrigatie



Resultaten en conclusies ‘energie’ (energiebesparing)

ETFE-
luchtkussens

❖ Traditionele kas
❖ Multi-laags folie (+lucht) 

in aluminiumframe
❖ Licht materiaal, 

duurzaam, vuilwerend

ETFE + zeepbellen

❖ Traditionele kas
❖ Dubbelwandige 

panelen van ETFE-folie 
+ reservoir met zeepsop

❖ ‘s Nachts: zeepbellen > 
isolatie

❖ Overdag: Transparant, 
tenzij volle zon

Groen dak en 
groene gevels

❖ Gesloten kas
❖ Klimplanten met 

hulpraster of Living 
Wall Systems



Resultaten en conclusies ‘energie’ (duurzame 
opwekking)

Zonnepanelen 
(geïntegreerd) op dak

❖ Gesloten: op dak
❖ Traditioneel: geïntegreerd

❖ Toekomstontwikkeling
❖ Nu nog relatief lage 

opbrengst
❖ Óf op overkapping
❖ Power-to-heat

PVT-panelen

❖ Meer opbrengst in één draagvlak: 
thermisch en elektrisch

❖ Nadeel: minder zonnestraling en 
lage omgevingstemperatuur

❖ Power-to-heat



Resultaten en conclusies ‘energie’ (energieopslag)

Warmtebatterij

❖ Thermochemisch principe: water 
en zouthydraat

❖ Nog in ontwikkeling
❖ Voordelen: hoge energiedichtheid, 

compact, goedkoper door 
componenten, verliesvrije opslag

❖ Verschillende capaciteiten



Sensoren

Dataverzameling door 
middel van sensoren

Data beheer

Het gebruiken van 
verzamelde data

Robotica

Overnemen van 
manuele taken door 

robots

‘Precision farming verlaagd de hoeveelheid manuren, productietijden en benodigde 
expertise om specifieke gewassen te telen’

Resultaten en conclusies ‘automatisering’



Resultaten en conclusies ‘automatisering’

Sensoren

• Losse sensoren
• Netwerk vormen
• Innovatieve teelttechnieken: 

14 sensoren voor 
17 parameters nodig



Data beheer

❖ Big Data
❖ Artificial Intellegence (AI)
❖ Internet of Things (IoT)
❖ Aansturen microcontrollers

Resultaten en conclusies ‘automatisering’



Resultaten en conclusies ‘automatisering’

Robotica

❖ Effectiviteit ligt tussen 74% en 95%
❖ Effectiviteit gewas specifiek
❖ Robotica voor spuit-, pluk-, verpak-, 

en/of stapelfuncties
❖ Meest voorkomende robots 

gebruiken railsystemen



Resultaten en conclusies 
‘gedragsverandering’

Nudging

❖Geven van een duwtje 
zonder regels/beperkingen

❖Effectieve methode
❖Toepassing in het park: 

informatieborden die 
aanzetten tot denken, 
nudges voor 
energiebesparing





Gamificatie

❖ Het toevoegen van 
spelelementen

❖ ‘Gamified learning’
❖ Toepassing op het park: 

wandelroute langs 
informatieborden met 
quiz, VR-brillen voor een 
rondleiding

Resultaten en conclusies 
‘gedragsverandering’





Schematische weergave werking kassysteem



Bedankt voor jullie 
aandacht!
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Groen & 

Infra

Paviljoen Innovatieve kas Educatie Sociale 

innovatie

Technische 

innovatie

Planten, 

teelt, 

technologie

Circulair & 

biobased

Teelt & onderzoek Onderzoeks-

programma

Verbinding 

omgeving

Innovatieplan 

toekomst

CURIO Bouwmensen Delta Agrifood

Business

Natuurpodium Stadlander Bouwmensen

HAS IW-Brabant-

Zeeland

CURIO Rabobank Gemeente 

Bergen op 

Zoom

IW-Brabant-

Zeeland

Stadlander DKG HAS Curio LMM-BoZ CURIO

HAS Rabobank

Werkgroepen



Partners en stakeholders
Wat verwachten wij van partners en stakeholders in de werkgroepen?

- Duurzame ambities!
- Inbreng van initiatieven, showcases , opgaves en middelen, tijd, kennis en netwerk
- Samen ontwikkelen van deelgebieden.

- Bijvoorbeeld paviljoen met partners Bouwmensen en IW Brabant – Zeeland.
- Vanuit CURIO studenten bouwkunde, ontwerpopgave en uitwerking.
- Inbreng van bouwpartners door Bouwmensen en IW Brabant-Zeeland die willen 
meedenken, meewerken aan realisatie uitdagend paviljoen.
- Inbreng van kennis en kunde voor planvorming en realisatie.
- Voeling met behoefte beroepsveld aan realisatie opkomende innovaties.

- Maandelijks overleg voor planvorming, eventueel naar behoefte intensiever.
- Samenwerken vanuit het idee naar gezamenlijk commitment, uitvoering en uiteindelijke beheer.



Planning
2022 februari & maart Formeren werkgroepen 

2022 april & mei Opstellen programma’s en invulling 

deelonderwerpen, koppeling netwerken

2022 juni & juli Schetsontwerpen 1e deelgebieden
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