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Toelichting genomineerden Herman Wijffels Innovatieprijs 
2014 
 
Categorie Circulaire Economie 
 
Erna van Vught 
Van Vught Rioleringen, Tilburg 
 
Het familiebedrijf Van Vught heeft een proces ontwikkeld waarbij het afval uit 
vetvangputten van bijvoorbeeld horeca en slagerijen wordt gezuiverd tot een 
hoogwaardige biobrandstof. Geschikt voor stadsverwarming, wkk installatie of 
grondstof voor biodiesel. Levert tot 5 keer meer energie op dan vergisting. 
www.vanvughtrioleringen.nl  
 
 
Niels van Stralen,  
Waste2Chemical, Amsterdam 
 
Waste2chemical maakt uit organische reststromen nieuwe bio-chemicaliën die 
gebruikt worden voor de productie van bijvoorbeeld plastic of smeermiddelen. 
Vervangt palmolie en aardolie als grondstof. Waste2chemical is een spin off van de 
Wageningen Universiteit. 
www.waste2chemical.com  
 
 
Jeoffrey van den Berg,  
Flowid, Eindhoven 
 
De door Flowid ontwikkelde reactor en extractor maakt chemische processen 
eenvoudiger en flexibeler . Hierdoor is het mogelijk decentraal te produceren en is 
het een stimulans voor de bio based economy. Flowid is een spin off van de TU 
Eindhoven.  
www.flowid.nl  
 
 
Categorie Food & Agri 
 
Champignonkwekerij Gemert 
Gemert 
 
Dit familiebedrijf heeft een uniek proces ontwikkeld om de reststromen van de 
champignonteelt te scheiden en deze apart te verwerken. Er wordt o.a. weer warmte 
uit opgevangen voor de verwarming van de kwekerij. De restproducten zijn een 
bodemverbeteraar, strooisel voor in de koeienstal en biomassa voor 
energiecentrales. 
 
 

http://www.vanvughtrioleringen.nl/
http://www.waste2chemical.com/
http://www.flowid.nl/
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Marco Beijersbergen, Marta Brusasca, Jan Rolloos 
Condifood, Leiden 
 
Condi is een nieuw geavanceerd inspectiesysteem voor het vaststellen van 
voedselkwaliteit en – veiligheid. Met techniek afkomstig uit de ruimtevaart kan de 
versheid en hygiëne van ons voedsel continu gemeten worden bij de verwerking en 
de verpakking.  
www.condifood.com  
 
 
Jacco Boersen 
Hortimotion, Oudeschild (Texel) 
 
Hortimotion is een robot op drie wielen die natuurlijkegewasbeschermingsmiddelen 
kan toedienen in de fruitteeltsector. De robot zoekt zijn weg door middel van 
camera en sensoren. Dit spaart veel kosten en hierdoor kunnen meer fruittelers 
overgaan op natuurlijke gewasbescherming. 
www.hortimotion.com/  
 
 
Categorie Zorg & Welzijn 
 
Mirjam van der Loo 
SMAAKgeheimen, Eersel 
 
SMAAKgeheimen ontwikkelt het MaxiMaaltje: een volledig menu in kleine porties 
met een hartige smaak en een zeer hoog eiwit- en caloriegehalte. Voor personen 
met (chronische) slikproblemen en ouderen die niet zelfstandig kunnen eten.  
http://www.smaakgeheimen.com/  
 
 
Jan Willem Gerritsen, Henny Oord en André Elands 
The eNose Company, Zutphen 
 
De eNose is een elektronische neus is ontwikkeld om uitgeademde lucht bij mensen 
te analyseren op keelkanker of tuberculose. Belastend medisch onderzoek, zoals het 
wegnemen van weefsel, kan vermeden worden. De eNose geeft binnen 15 minuten 
uitslag, is goedkoop en zeer geschikt voor bevolkingsonderzoek. 
www.enose.nl 
 
 
Marcel Tanking, Ellen van Acht, Biense Dijkstra en Douwe Faber 
Wijkbedrijf Bilgaard, Leeuwarden 
 
Wijkbedrijf Bilgaard is opgericht door vier bedrijven (KUUB, KAW, Bouwgroep 
Dijkstra Draisma, Ekwadraat) om de duurzaamheid en leefbaarheid te verbeteren in 
de wijk Bilgaard te Leeuwarden. Het wijkbedrijf investeert in duurzame energie en 
voert het onderhoud en beheer in de wijk uit. Tevens werft en ondersteunt het 
wijkbewoners die zich in willen zetten op het vlak van zorg, onderhoud, beheer en 

http://www.condifood.com/
http://www.hortimotion.com/
http://www.smaakgeheimen.com/
http://www.enose.nl/
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genereert een geldstroom voor deze "social return" uit de reguliere 
onderhoudsbudgetten. Voor bewoners levert dit op: lagere energiekosten, eigen 
budget voor vrijwilligers en projecten en meer zeggenschap en activiteiten. 
www.wijkbedrijfbilgaard.nl  

http://www.wijkbedrijfbilgaard.nl/

