
 

 

 
Extractenbibliotheek  

Naam project Extractenbibliotheek 

Regeling Het betreft een incidentele subsidie die valt onder het 'Operationeel Programma 
Landsdeel West Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013' (OP 
Kansen voor West), zoals dat voor de periode 2007-2013 is opgesteld en door 
de Europese Commissie bij beschikking C(2007)3949 van 13 augustus 2007 is 
goedgekeurd. Het project valt in het kader van het programma OP Kansen voor 
West Het project past in doelstelling 1 “Kennis, innovatie en ondernemerschap” 
en daarbinnen in doelstelling 1 “Versterken kansrijke clusters door 
kennisontwikkeling, -overdracht en –toepassing”. Binnen deze activiteiten richt 
het project zich vooral op activiteit 1: “Landsdeel West zet in op versterking van 
de kennisinfrastructuur in en rond de kansrijke clusters.  

Looptijd project 10-09-2012 tot en met 31-12-2015 

Verwacht budget Totale subsidiabele kosten € 1.355.355 
EFRO-bijdrage €  677.677(50% van de subsidiabele kosten). 
Rijkscofinanciering € 332.323 (24,5% van de subsidiabele kosten) 
Eigen Publieke bijdrage Kenniscentrum plantenstoffen € 38.355 
Overige publieke bijdrage € 52.000  
De overige financiering, ad € 255.000 betreft private cofinanciering. 

Weblink Extractenbibliotheek 
Beschikking 

Samenvatting Doelstelling: De doelstelling van het project Extractenbibliotheek is om een 
bibliotheek van extracten te genereren van Nederlandse tuinbouwgewassen, die 
geschikt zijn voor gebruik in de door diverse marktsegmenten gebruikte 
methoden voor het opsporen van potentiële productkandidaten.  
 
Activiteiten 

-         - Selectie cultivars: In de eerste fase van het project zullen de cultivars 
worden geselecteerd, waarvan extracten opgenomen zullen worden in de 
bibliotheek. Hiermee zal een basisbibliotheek worden opgezet, die na afloop van 
het project verder kan worden uitgebreid.  

-         - Selectie partijen voor aanbesteding: Er zijn al partijen geïdentificeerd, die de 
diverse activiteiten kunnen uitvoeren.  
 
Resultaten en lange termijn effecten 
De verschillende projectactiviteiten zullen resulteren in: 

-          - lijst met cultivars voor opname in bibliotheek 
-          - overeenkomsten met geselecteerde partijen voor aanbestedingen 
-          - plantenmateriaal voor extractie 
-          - extractenbibliotheek 
-          - informatie m.b.t. compatibiliteit 
-          - resultaten screens m.b.t. compatibiliteit en werkzaamheid 
-          - database met all relevante informatie over de (totstandkoming van) 

extractenbibliotheek en relevante publieke informatie 
  

De lange termijn effecten: 
Het resultaat van dit project, een bibliotheek van extracten van in Nederland 
gecultiveerde tuinbouwgewassen (bollen, sierteelt, groente en fruit), is het 
middel om de economische waarde van die gewassen voor hoog-waardige 
toepassingen in bijvoorbeeld de farmaceutische, agro(chemische), cosmetische, 
kleur-, geur- en smaakstoffen, voedings(supplementen) en 
veevoeder(additieven) markten te ontsluiten (nieuwe product-markt 
combinaties). Met de beschikbare middelen in dit project zal een bibliotheek 

http://www.kansenvoorwest.nl/index.php?option=com_projectdetails&view=projectdetails&Itemid=42&projectId=906
http://www.europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/10/Extractenbibliotheek-subsidieregeling.pdf


 

 

 

worden aangelegd, die bestaat uit extracten van planten met een zo groot 
mogelijk diversiteit. 
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overheid 

Joke van den Brink-Rozendaal, Afdelingshoofd Programmabureau West-Regio  
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Programma Management Europa 
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8200 AB  LELYSTAD 
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