
 

 

 

Nieuw Europees Circulaire Bioeconomie Fonds gaat investeren in de 
transitie naar een duurzame economie 
 

 

• Lancering van het European Circular Economy Fund (ECBF), het eerste venture fonds 

dat zich uitsluitend richt op de circulaire bio-economie in Europa. 

• ECBF haalt in haar eerste ronde 82 miljoen euro op, met bijdragen van de Europese 

Investeringsbank, PreZero, Corbion en het familiekantoor Hettich, en gaat investeren 

in innovatieve bedrijven en projecten in de groeifase. 

• Twee eerste investeringen gedaan: PeelPioneers B.V. valoriseert sinaasappelschillen; 

Prolupin GmbH richt zich op plantaardige eiwitten en zuivelalternatieven. 

 

 

Bonn (Duitsland) - ECBF Management GmbH kondigt vandaag de lancering aan van het 

European Circular Bioeconomy Fund (ECBF). ECBF is het eerste venture fonds dat zich 

uitsluitend toelegt op de bio-economie en de circulaire bio-economie in Europa. Met een 

beoogde omvang van €250 miljoen, waarin de Europese Investeringsbank (EIB) €100 miljoen 

heeft toegezegd, zal het ECBF een belangrijk financieel instrument zijn in het bereiken van de 

klimaatdoelstellingen van de Europese Green Deal.  

 

ECBF heeft in haar eerste ronde €82 miljoen opgehaald van de Europese Investeringsbank EIB, 

haar belangrijkste investeerder, en van drie particuliere investeerders: PreZero International 

GmbH, actief op het gebied van afval en recycling; Corbion NV, wereldwijd marktleider in 

biobased chemicaliën en polymeren; en Hettich Beteiligungen GmbH, een succesvolle 

duurzame investeerder. De publiek-private investeerdersbasis van ECBF is een bewijs voor de 

kansen in de Europese bio-economie. 

 

ECBF meldt tevens haar eerste investeringen, in een tweetal innovatieve groeibedrijven: 

PeelPioneers BV en Prolupin GmbH. De investeringen moeten verdere groei en uitbreiding 

van beide bedrijven in Europa mogelijk maken, en tevens de transitie  naar een duurzame 

Europse economie stimuleren. PeelPioneers heeft baanbrekende technologie ontwikkeld voor 

honderd procent circulaire verwerking van sinaasappelschillen, door deze om te zetten in 

producten zoals sinaasappeloliën, voedingsvezels en diervoeder. Uit regionaal geteelde lupines 

produceert Prolupin hoogwaardige plantaardige eiwitten, die worden geformuleerd tot 

zuivelalternatieven voor de Europese market, onder het merk „Made with LUVE“. 

 

De belangrijkste doelstelling van ECBF is het stimuleren van extra particuliere en publieke 

investeringen voor het opschalen van  innovatieve  bedrijven en projecten die actief zijn in de 

circulaire bioeconomie in Europa. Meer in het bijzonder verstrekt het ECBF aandelenkapitaal 

aan Europese groeibedrijven met een hoog innovatiepotentieel, een gunstig rendement en een 

duurzame impact. ECBF is gevestigd in Luxemburg en wordt beheerd door Hauck & 

Aufhäuser Fund Services. 
 

 

 

 



 

Michael Brandkamp, hoofd van de ECBF, zei: "Wij waarderen het vertrouwen dat de 

particuliere investeerders, de EIB en de Europese Commissie hebben gesteld in het team van 

de ECBF. We investeren in een zich-transformerende economie en werken samen met 

ambitieuze en visionaire ondernemers om hun bedrijven te versnellen. Ons fonds zal de 

schaalvergroting in de bio-economie stimuleren, met een positief effect op duurzaamheid en 

een aantrekkelijk rendement voor investeerders. Het is een voorrecht en een eer voor ons om 

een actieve rol te spelen in het ecosysteem van de Europese bio-economie, en samen te werken 

met andere investeerders en pan-Europese en regionale bio-economische netwerken. Op dit 

moment zien we grote belangstelling voor ons fonds, dat tot augustus 2021 open blijft voor 

nieuwe investeerders. 

 

Olivier Rigaud, CEO van Corbion, zei: "Om een echte leider te zijn in de circulaire economie 

moeten we het goede voorbeeld geven en ons steentje bijdragen om het Akkoord van Parijs te 

bereiken. Toetreding tot de ECBF past perfect in dit streven. We lopen al voorop met de 

ambitieuze, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen van Corbion om onze CO2-uitstoot 

te verminderen, en we moedigen anderen aan om zich aan te sluiten. Stel je voor wat er 

mogelijk is als sterke spelers hun collectieve aandacht en middelen richten op circulaire bio-

economische innovaties. Voor ons zijn de rendementen die we verwachten van investeringen 

in het ECBF niet in de eerste plaats monetair; het gaat er echt om dat we verandering 

stimuleren door uitmuntende innovatie, die ons zal helpen om onze planeet samen te 

behouden". 

 

Ambroise Fayolle, vicevoorzitter van de EIB en verantwoordelijk voor innovatie, zei: "De 

Europese Green Deal geeft een centrale rol aan de circulaire economie en aan de 

voedselsystemen in de overgang van Europa naar een klimaatneutrale samenleving. De 

circulaire bio-economie is met name belangrijk voor de ontwikkeling van duurzame en 

koolstofarme chemicaliën, materialen, producten en energie, maar dit vereist schaalvergroting 

van de innovatie en investeringen. De EIB werkt graag samen met de Europese Commissie en 

particuliere investeerders aan de lancering van het ECBF, het eerste Europese venture fonds 

dat zich volledig richt op geavanceerde projecten op het gebied van de bio-economie. 

 

Bas van Wieringen, mede-oprichter van PeelPioneers: "We zijn erg blij dat we het ECBF aan 

onze kant hebben. Dit laat zien dat duurzaamheid en een gezonde bedrijfsvoering hand in hand 

kunnen gaan. Met deze investering zullen we onze productiecapaciteit opschalen om meer 

schillen te verwerken tot functionele ingrediënten voor de voedingsindustrie, die anders zouden 

worden verbrand. 
 

Malte Stampe, CEO van Prolupin: "De ECBF-financiering is een belangrijke bijdrage voor 

het versnellen van de groei van Prolupin binnen B2B en B2C. De research & development, 

marketing en distributie die we nu kunnen inzetten in de komende jaren zal onze unieke Lupine 

Protein Isolate (LPI) en ons veganistische Made with LUVE-merk centraal stellen voor klanten 

en consumenten die streven naar een gezond, duurzaam ingrediënt en een gezonde levensstijl". 

Mariya Gabriel, European Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and 

Youth, said: “The Bioeconomy is essential to address the European Green Deal’s climate and 

environmental-related challenges. It has the potential to drive the competitiveness, sustainable 

growth and renewal of our industries and to modernise our primary production systems. To be 

successful, the European bioeconomy needs to have sustainability and circularity at its heart. 

But it also needs investments. I am very happy that today the European Commission together 



 

with the EIB and private investors, is launching the first dedicated fund to support innovative 

bioeconomy projects - the European Circular Bioeconomy Fund.” 

 

 

  



 

 

Achtergrondinformatie 

 

In de Bio-Economiestrategie van de Europese Commissie voor 2018 wordt de nadruk gelegd 

op de rol van de bio-economie bij het aanpakken van de belangrijkste milieu-uitdagingen van 

vandaag. De Bio-Economie omvat de primaire productie - zoals de landbouw, de bosbouw, de 

visserij en de aquacultuur - en de industrieën die biologische hulpbronnen 

gebruiken/verwerken, zoals de voedsel- en de pulp- en papierindustrie en delen van de 

chemische, de biotechnologische en de energiesector. Als de bio-economie op duurzame wijze 

wordt beheerd, kan zij een breed scala aan collectieve goederen, waaronder biodiversiteit en 

ecosysteemdiensten, in stand houden, de milieuvoetafdruk van de primaire productie en de 

toeleveringsketen als geheel verkleinen, het concurrentievermogen vergroten, banen scheppen 

en bijdragen aan de plattelandsontwikkeling. 

 

Circulaire Bioeconomie is de toepassing van het begrip circulaire economie op biologische 

hulpbronnen, producten en materialen. De circulaire economie is een economie waarbij de 

waarde van producten, materialen en hulpbronnen zo lang mogelijk in de economie behouden 

blijft en de productie van afval tot een minimum wordt beperkt. 

 

In de Innovfin Advisory studie "Access-to-finance conditions for Investments in Bio-Based 

Industries and the Blue Economy in 2017" is een financieringsgat voor innovatieve bio-

economie bedrijven en projecten in het stadium waarin zij de demonstratie- of commerciële 

fase ingaan, vastgesteld. Daarin werd aanbevolen een financieel instrument voor risicodeling 

in het leven te roepen dat de weg naar de oprichting van het ECBF zou effenen. 

 

De Europese Investeringsbank (EIB) is de ankerinvesteerder van het fonds en heeft in totaal 

€ 100 miljoen aan het fonds toegezegd, gesteund door InnovFin - EU-financiering voor 

innovatoren, een initiatief van de EIB-groep en de Europese Commissie om de toegang tot 

financiering voor innovatie en onderzoek te vergemakkelijken. De EIB is de instelling voor 

langetermijnleningen van de Europese Unie die in handen is van haar lidstaten. In de afgelopen 

vijf jaar (2015-2019) heeft de EIB ongeveer 2,5 miljard euro aan cofinanciering verstrekt voor 

de circulaire economie en 32,7 miljard euro voor de landbouw- en bio-economiesector.   

 

ECBF Management GmbH adviseert uitsluitend de European Circular Bioeconomy Fund 

Management. Het internationale team van zeer ervaren mensen richt zich op de ondersteuning 

van de bio-economie bedrijven om hun groei te stimuleren. Met meer dan 40 jaar 

investeringservaring en een belangrijk netwerk zal het team van het ECBF een actieve rol 

spelen in het opschalen van de investeringen. ECBF is gevestigd in Luxemburg met een 

beleggingsfocus op de 27 geassocieerde Europese landen. 

 

Hauck & Aufhäuser Privat Bankers AG (Duitsland/Luxemburg) is een toonaangevende 

Duitse private bank met een focus op Private Banking, Asset Management, Financial Markets, 

Asset Servicing en Investment Banking. Op het gebied van fondsdiensten biedt Hauck & 

Aufhäuser als ervaren custodian bank het volledige dienstenpakket aan, evenals 

fondsadministratie voor financiële en reële activa en treedt zij ook op als AIFM voor 

alternatieve beleggingen. 

 

PreZero International GmbH (Duitsland), dat actief is op het gebied van afval- en 

recyclingmanagement, maakt deel uit van de Schwarz Group, een van de toonaangevende 

levensmiddelenbedrijven in Duitsland en Europa. Het bedrijf combineert alle expertise in de 

https://www.eib.org/en/
https://www.ecbf.vc/
http://www.hauck-aufhaeuser.com/
https://prezero.com/?utm_campaign=prezero_de_brand_search&utm_term=%2Bpre%20%2Bzero&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&hsa_grp=56810183893&hsa_tgt=kwd-470233887266&hsa_kw=%2Bpre%20%2Bzero&hsa_cam=1472565308&hsa_ad=281991214014&hsa_src=g&hsa_acc=2971165580&hsa_mt=b&gclid=CjwKCAjw2dD7BRASEiwAWCtCb5M0Q6g7NYDK6r0NCjpzsDMrPtfhiOMgGoMz__KCgwGMUYpbo2Y6SBoCZSQQAvD_BwE


 

waardeketen van afvalverwijdering tot recycling onder één dak en positioneert zich als een 

drijvende kracht achter innovatie in de industrie met de visie om een wereld te creëren waarin 

grondstoffen niet langer worden verspild dankzij gesloten lussen. 

 

Corbion NV (Nederland) is wereldwijd marktleider op het gebied van melkzuur en zijn 

derivaten, en een toonaangevende leverancier van emulgatoren, functionele enzymenmengsels, 

mineralen, vitaminen en algenbestanddelen. We gebruiken onze unieke expertise in fermentatie 

en andere processen om duurzame oplossingen te leveren voor het behoud van voedsel en 

voedselproductie, gezondheid en onze planeet. In de Advance 2025 strategie heeft Corbion 

ervoor gekozen om zich te richten op SDG 2 (Zero hunger), SDG 3 (Good health and well-

being) en SDG 12 (Responsible consumption and production) als de doelen waarop zij, gezien 

haar bedrijfsactiviteiten, de meest significante positieve impact kan creëren. 

 

Dr. Hettich Beteiligungen GmbH (Duitsland) is de investeringstak van Dr. Andreas Hettich, 

meerderheidsaandeelhouder van de Hettich Group, 4e generatie internationale leider in 

meubelbeslag. De investeringsfocus van Dr. Hettich Beteiligungen ligt in innovatieve en 

duurzame industriële bedrijven en diensten. Het bedrijf biedt sterke financiële ondersteuning 

en internationale kennis aan hun investeringen. 

 

PeelPioneers BV (Nederland) is de eerste volledig duurzame schilverzamelaar van de 21e 

eeuw. PeelPioneers verwerkt sinaasappelschillen, die anders zouden worden verbrand, tot 

functionele ingrediënten voor de voedingsindustrie. Het bedrijf is in 2017 opgericht door Lindy 

Hensen, Bas van Wieringen en Sytze van Stempvoort en opende in 2018 de eerste 

sinaasappelschillenfabriek ter wereld in Son, Nederland. PeelPioneers is van plan om in de 

komende jaren uit te breiden naar Europa met vijf nieuwe sinaasappelschilfabrieken. 
 

Prolupin GmbH (Duitsland) Prolupin is een spin-out van het Fraunhofer-Institut für 

Verfahrenstechnik und Verpackung (IVV) in München met diepgaande wetenschappelijke 

expertise en een gepatenteerd procedé voor de productie van eiwitisolaten uit lupine. Het 

bedrijf produceert en verkoopt een reeks zuiver plantaardige alternatieven voor yoghurt, melk, 

ijs en roomkaas om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar smakelijke plantaardige 

voedingsmiddelen voor consumenten die gericht zijn op gezondheid en duurzaamheid. 

 

 

Perscontact: 

 

MC Services AG 

Julia Hofmann, Tel: +49-89-210228-0, Email: Julia.Hofmann@mc-services.eu 

Shaun Brown, Tel: +44-7867515 918, Email: Shaun.Brown@mc-services.eu  

 

ECBF Management GmbH 

Clara Martinez, Tel: +49-177 46966477, Email: clara.martinez@ecbf.vc 

Michael Brandkamp, Tel: +49 170 220 9067, Email: michael.brandkamp@ecbf.vc 

 

 

Websites:   EIB: www.eib.org/press ECBF: www.ecbf.vc PeelPioneers: www.peelpioneers.nl/  

Prolupin: www.prolupin.com and www.madewithluve.de 
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