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Let’s Biotechtalk!

Het gist al 150 jaar in 
Delft als het gaat om 
biotechnologie. En nu 
DSM, een wereldwijd we-
tenschappelijk bedrijf 
in voeding, gezondheid 
en duurzaam leven, de 
krachten heeft gebun-
deld met onder meer de 
TU Delft om werk te 
maken van een Biotech 
Campus Delft, zal het 
alleen maar meer gaan 
gisten. Wat je daaraan 
hebt? Lees maar – let’s 
biotechtalk! 

VAN PRIK TOT POLIO 
/
Wat is de link met Delft als je een dtp-
prik nodig hebt voor een vakantie naar 
verre oorden? Of met initiatieven van de 
WHO om polio de wereld uit te helpen? 
Het antwoord op allebei deze vragen is: 
Applikon. Applikon is een wereldspeler in 
de biotech-industrie. Ze maakt bioreac-
toren waarmee vaccins, medicijnen en 
stamcellen kunnen worden gemaakt of 
gekweekt. In vaccins zitten bacteriën of 
dierlijke cellen. Dat stelt hoge eisen aan

Reproduceerbaar en betrouw-
baar voor een prikkie

de instrumenten die die vaccins produ-
ceren; de vaccins moeten wel reprodu-
ceerbaar en betrouwbaar zijn. Eisen waar 
Applikon aan voldoet. Vaccins voor het 
nationale inentingsprogramma? Allemaal 
geproduceerd door bioreactoren die zijn 
gemaakt door Applikon. Nou ja, behalve 
dan de griepvaccins. Want, geloof het of 
niet, die worden gemaakt met kippenei-
eren – omdat enige variatie in de vaccins 
bij griep geen probleem is.
Meer biotechtalk? Check 
www.applikon-biotechnology.com

MEATABLE: 100% VLEES, 0% SLACHT
/
Je wilt een lekker stuk vlees op je bord, zonder dat daar een kip of koe voor 
moet worden geslacht? Je moet er nog een jaartje op wachten, maar Meatable 
gaat het mogelijk maken. Meatable ontwikkelt kweekvlees. Dat is echt vlees, 
inclusief spiervezels en vetcellen, in het lab gekweekt uit één cel. Daarmee

Vlees eten zonder vleesschaamte

wil Meatable zowel dierenleed als milieubelasting – en daarmee eventuele 
‘vleesschaamte’ – aanzienlijk verlagen. Volgens Meatable heeft hun vlees een 
positieve invloed op de gezondheid van de mens, klimaatverandering en voed-
selveiligheid. Sinds juni zit Meatable op de Biotech Campus Delft. Hiermee 
krijgt de startup toegang tot de expertise van DSM op het gebied van opscha-
ling, product development en voedselregelgeving. Meatable hoopt in 2020 het 
eerste daadwerkelijke vleesproduct te maken.
Meer biotechtalk: check www.meatable.com

DE FASCINATIE VAN FERMENTATIE
/
Het fermentatieproces kun je vergelijken met een minifabriek waarin schimmels 
of bacteriën aan het werk zijn om belangrijke producten te maken. Zoals bier en 
wijn, of brood en kaas. Maar je kunt met fermentatie ook schone biobrandstof, 
afbreekbaar bioplastic, zuiver water en medicijnen maken – en nog veel meer, 
want de toepassingen zijn eindeloos. En milieuvriendelijk. De Delftse startup 
DAB heeft een bioreactor ontwikkeld die de ‘productie van de fermentatie-
fabriek’ verhoogt en de kosten verlaagt. Dat maakt deze technologie even duur 
als fossiele productieprocessen. Daarmee versnelt DAB de overgang naar een 
schonere samenleving, gebaseerd op biotech. Daar mag wel een (bio)glaasje op 
worden gedronken!
Meer biotechtalk: check www.dab.bio

DAAROM EEN BIOTECH CAMPUS!
/
Klimaatverandering. Gezonde voeding voor de snel groeiende wereldbevol-
king. Schaarste van grondstoffen. Dat zijn enkele grote maatschappelijke 
uitdagingen waarbij biotechnologie een oplossing kan bieden. DSM en de TU 
Delft hebben een schat aan biotechnologische kennis en kunde. De campus 
heeft alle faciliteiten, van labs tot een pilot fabriek. En biedt ruimte voor

Microben: klein leven, grote impact

nieuwe bedrijven, van startups, MKB-bedrijven, tot grote bedrijven en ken-
nisinstituten. Iedereen kan hier onderzoeken, ontwikkelen, testen en opscha-
len. “De uitdagingen wereldwijd zijn groot, dus is onze ambitie groot”, zegt 
Edith Schippers, President van DSM Nederland. “Daarom werken DSM, TU 
Delft, InnovationQuarter, provincie Zuid-Holland en gemeente Delft aan een 
versnelling van de ontwikkeling van de Biotech Campus Delft.”     !
Meer biotechtalk? Check www.biotechcampusdelft.com.

MICROPIA EXPERIENCE 
/
Ongeveer de helft van ons eten en drinken 
wordt met of van microben gemaakt. Ons 
drinkwater wordt schoongemaakt met 
microben. Algen worden gebruikt voor onder 
meer bio-olie, cosmetica, voedingssupple-
menten. Van microben worden medicijnen 

Microben bepalen onze wereld!

gemaakt. Om overbevissing tegen te gaan, 
worden omega 3 vetzuren uit algen ont-
wikkeld. Zoetstoffen worden gemaakt van 
microben; dat scheelt landbouwgrond, 
watergebruik – en gaten in de tanden en 
kiezen. Maar wat zijn microben nou? Zijn ze 
de sleutel voor het oplossen van uitdagingen 
waar de wereld voor staat? Daar kun je ach-
ter komen op de ARTIS-Micropia
experience. Die heeft DSM speciaal voor het 
vieren van 150 jaar biotechnologische inno-
vatie en productie naar Delft gehaald. Gratis 
toegankelijk tot en met 15 december in ‘Het 
Grote Kantoor’, het monumentale pand van 
DSM aan de Wateringseweg 1.
Meer biotechtalk? Check www.150jaargist.nl


