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15,5 miljoen voor insectenkweker Protix 

Invest-NL en de BOM investeren samen met  Aqua-Spark en Rabo 

Corporate Investments € 15,5 miljoen in Protix. De Brabantse 

insectenkweker wint duurzame eiwitten en vetten uit larven van de 'black 

soldier fly'. Deze eiwitten en vetten worden gebruikt als grondstof in 

diervoeding en visvoer, en zijn een aantrekkelijk en duurzamer ingrediënt 

dan soja, vismeel en palmolie. 

Lees meer >  

  

https://mailchi.mp/bom.nl/over-zonneparken-soldaatvliegen-en-de-opmars-van-de-agrifood-sector?e=d1d39d0fe8
https://www.bom.nl/over-bom/actueel/15-5-miljoen-voor-insectenkweker-protix


 

Aanleg zonnepark Lungenberg van start 

Zo’n dertig procent van de totale oppervlakte van Zonnepark Someren is 

bestemd voor groen en natuur. Doordat er minder ruimte beschikbaar is 

voor zonnepanelen levert het park ook wat minder stroom. Bijkomend 

voordeel is dat het elektriciteitsnetwerk niet verzwaard hoeft te worden én 

dat er ruimte overblijft voor soortgelijke initiatieven. 

Lees meer >  

  

https://www.bom.nl/over-bom/actueel/aanleg-zonnepark-lungendonk-van-start-groene-stroom-voor-1-000-huishoudens-en-meer-biodiversiteit


 

Eén startloket voor tech-startups in de Brainportregio 

Eindhoven University of Technology, Brainport Development, de BOM, 

Fontys Hogescholen en Summa College willen met het nieuwe 

supportcenter The Gate nog meer ondernemende onderzoekers en 

studenten en andere tech-starters in de regio te helpen bij een optimale 

start van hun onderneming.  

Lees meer >  

  

https://www.bom.nl/over-bom/actueel/een-startloket-voor-alle-tech-startups-in-de-brainportregio


 

Nederlands-Duits Fieldlab geopend 

Gedeputeerde Martijn Van Gruijthuijsen opende samen met zijn collega 

staatssecretaris Katrin Schütz van Baden-Württemberg het nieuwe 

internationaal Fieldlab Artificial Intelligence for Digital Twins (AI4DT), de 

start van een Nederlands-Duits netwerk van Fieldlabs voor het mkb. De 

samenwerking beoogt mbk-ers te ondersteunen bij het toepassen van 

Artificial Intelligence en Digital Twins.  

Lees meer >  

  

https://www.bom.nl/over-bom/actueel/gedeputeerde-van-gruijthuijsen-opent-nederlands-duits-fieldlab


 

Agrifood maakt grote sprongen 

Brabant kent traditioneel een sterke agrarische sector én we horen bij de 

wereldtop in hightech. Logisch dus dat de provincie op het snijvlak van die 

twee sectoren grote sprongen maakt. Ook de mondiale voedseltransitie 

drijft voor een belangrijk deel op Brabantse agritech en foodtech. 

 

Het onderzoeksrapport Agrifood Sector, an in-depth overview of the 

agrifood sector in Brabant geeft een gedetailleerd overzicht van de 

Agrifood-industrie in Brabant, inclusief de sterke punten en de kansen 

voor de regio. 

Download gratis het rapport >  

  

https://www.bom.nl/foreign-investments/downloads/36/def-bom-agrifood-compleet-lr.pdf


 

Smart Maintenance: grip op onderhoudsprocessen 

Brabant is wereldwijd beroemd om zijn high tech maakbedrijven. Nu 

eindproducten steeds vaker als service in plaats van eigendom bij de 

klant terechtkomen, is onderhoud veranderd van een kostenpost in een 

marktkans. Juist die positie zou de provincie ook tot een topper kunnen 

maken op het gebied van onderhoud. De luchtvaart is al een goed 

voorbeeld van de Brabantse successen op het gebied van smart 

maintenance 

Lees meer >  

 

 
 
 
  

https://www.bom.nl/samen-innoveren/showcases/smart-maintenance-grip-krijgen-op-onderhoudsprocessen


 

Jaarbericht 2020 

2020 werd overheerst door corona. Het jaar legde bloot in wat 

voor een vluchtige, onzekere en complexe maatschappij we 

leven. Tegelijkertijd toonden de afgelopen twaalf maanden hoe 

we ons als samenleving weten aan te passen aan 

veranderende omstandigheden. Met het oog op de toekomst 

en ondanks corona investeerde de BOM bijna vier keer meer 

dan in voorgaande jaren en breidde ze haar dienstverlening en 

netwerk verder uit. 

Naar het jaarbericht >  
 

 

  

 

https://prestaties.bom.nl/articles/facet/a2087_%E2%80%9CMarktwerking-en-publieke-stimulans-zorgen-voor-toekomstgerichte-innovatie-en-ondernemerschap%E2%80%9D
https://prestaties.bom.nl/articles/facet/a2087_%E2%80%9CMarktwerking-en-publieke-stimulans-zorgen-voor-toekomstgerichte-innovatie-en-ondernemerschap%E2%80%9D
https://prestaties.bom.nl/articles/facet/a2087_%E2%80%9CMarktwerking-en-publieke-stimulans-zorgen-voor-toekomstgerichte-innovatie-en-ondernemerschap%E2%80%9D

