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FACCE SURPLUS is an ERA-NET Cofund, formed in collaboration between

the European Commission and a partnership of 15 countries in the frame of

the Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate

Change (FACCE-JPI).

FACCE SURPLUS (Sustainable and Resilient agriculture for food and non-

food systems) is committed to improve collaboration across the European

Research Area in the range of diverse, but integrated, food and non-food

biomass production and transformation systems, including biorefining.

The indicative total available budget amounts to 6.25M€, and the following

countries are participating in the call: Belgium - Flanders, Estonia, Finland,

France, Germany, Norway, Poland, Romania and The Netherlands.
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In Januari 2017 lanceerde FACCE SURPLUS een tweede call voor

transnationale onderzoeksprojecten rond "Small scale Biorefineries". In

December 2017, werden 8 projecten geslecteerd om funding te ontvangen in het

kader van deze tweede FACCE SURPLUS ERA-NET oproep.

Het totale indicatieve budget was 6.25 M€, en financierende instanties uit de

volgende landen namen deel aan deze oproep: België - Vlaanderen, Estland,

Finland, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Polen, Romenië & Nederland.

CichOpt was één van deze 8 geselecteerde projecten (uit 22)

 Looptijd: 1 april 2018 – 31 maart 21

 Budget: 1,2 miljoen euro

 Partners



Project opzet
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CichOpt biomassa
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CichOpt doelstellingen

(1) Karakterisering van de specifieke componenten en hun hoeveelheden in
diverse Cichorium species, bestaande variëteiten en diverse fracties
(bladeren, wortels, haarwortels);

(2) Bepalen van impact van bewaarduur van wortels op de samenstelling en
aanwezigheid van de specifieke componenten;

(3) Ontwikkelen van platform technologie voor de extractie van de specifieke
componenten en fracties;

(4) Via pilootstudies het gebruik van de hoogwaardige componenten voor de
ontwikkeling van nieuwe voedingsproducten of dranken aantonen;

(5) Economische haalbaarheidsstudie van het werken met kleinschalige
bewaar- en extractiemethodes (eventueel mobiel) om verwerking van
reststromen bij teler te doen alsook van grootschalige centrale processing.
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CichOpt werkpakketten



WP1 
Bioprospectie

Karakterisering Cichorium biomassa: 
- 4 gewassen: witloof, cichorei, andijvie, radicchio
- Verschillende witloof en cichorei rassen (rassenproeven)
- Verschillende weefsels: wortels, bladeren, haarwortels, 

krop 
- Restromen: geforceerde wortels, losse bladeren, klasse 

II product…

Op DNA/eiwit/metaboliet niveau: transcriptomics/metabolomics

Doelcomponenten: voedingsvezels, suikers, polyfenolen en 
bitterstoffen



WP2 
Bioraffinage

- Verwerking van de biomassa tot 
fracties/halffabrikaten met een meerwaarde
- Focus op fractioneren/extraheren/stabiliseren
- Aandacht voor: 

- food & drink toepassingen
- cosmetics/pharmaceuticals
- biomaterialen – bioplastics
- …
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WP2 Experiment 
Vezelfractie afgeleid van geforceerde witloofwortel

Weken in 
een water

Malen

Koken 

Schillen en 
snijden

Drogen 
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Suikers



Bioactieve componenten
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• Sesquiterpenen lactonen • Polyfenolen



WP3 

Product 
ontwikkeling

‘Product’ ontwikkeling met fracties uit WP2

Verder verwerking en analyse van de functionaliteit van de 
bekomen fracties

Ontwikkeling van ‘prototype’ producten; dranken - bakkerij –
spreads - hybrid meat – ….



WP4 

TEA & LCA

In overleg en interactie met gebruikersgroep– data-collection
op relevante schaal

TEA – techno-economische analyse = haalbaarheid? 

LCA analysis – duurzaamheid van de innovatie?



WP5 

Communicatie

Communicatie en kennisverspreiding

Demo’s & Workshops

Communicatie naar veredelaars, telers…
Communicatie richting afnemers 

Interactie met alle spelers in nieuwe waardeketens



WP5: Stakeholders? Alle ketenspelers!

11/09/2018

Interesse om op de hoogte te blijven van de projectresultaten? 
Contacteer ons!
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Bedankt voor jullie aandacht!

CichOpt partners bij de kick-off meeting op ILVO, april 2018 (in de azalea collectie)
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Dr. ir. Bart Van Droogenbroeck
Instituut voor Landbouw-,

Visserij- en Voedingsonderzoek
Brusselsesteenweg 370

9090 Melle – België
++32 9 2722839
++32 492 154442

bart.vandroogenbroeck@ilvo.vlaanderen.be
www.ilvo.vlaanderen.be

MSc. Anna Twarogowska
Instituut voor Landbouw-,

Visserij- en Voedingsonderzoek
Brusselsesteenweg 370

9090 Melle – België
++32 9 2723009

anna.twarogowska@ilvo.vlaanderen.be
www.ilvo.vlaanderen.be

Contactgegevens coördinatoren:

Met de steun van (waarvoor dank!):

mailto:bart.vandroogenbroeck@ilvo.vlaanderen.be
http://www.ilvo.vlaanderen.be/
mailto:bart.vandroogenbroeck@ilvo.vlaanderen.be
http://www.ilvo.vlaanderen.be/

