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Ondersteund door: 

Het congres bevordert de uitwisseling 
van kennis over de bio-economie in de 
non-food sector en van strategieën voor 
een doelmatige stoffelijke – en energe-
tische benutting van biomassa en rest-
stoffen in de circulaire economie.
Om de klimaatdoelen van 2050 te halen, 
moeten er grote inspanningen verricht 
worden in alle sectoren van de economie. 
Duurzame en milieuvriendelijke produc-
ten en processen op basis van biomassa 
en reststoffen krijgen hierin een belang-
rijke rol. De bio-economie in de non-food 
sector loopt in deze innovatieve ontwik-
kelingen voorop, want hier liggen grote 
kansen voor bedrijven uit verschillen-
de branches met nieuwe producten en 

diensten, maar ook met nieuwe klanten-
groepen en markten. 
Het congres presenteert succesvolle 
»bottom up« concepten en actuele door-
braken uit onderzoek en praktijk rond 
nieuwe ontwikkelroutes, biomaterialen, 
bioraffinage, nutriëntenterugwinning, al-
genproductie en paludi-cultuur. Bedrijven 
presenteren hun eco-innovatieve product-
ontwikkelingen. 
De presentaties worden aangevuld met 
posterpresentaties, netwerkkansen en 
discussiefora. Bedrijven, kennisinstituten 
en onderzoeksinstellingen worden uitge-
nodigd posters in te dienen en als exposant 
deel te nemen.
Meer informatie vindt u bij de organisator. 

THEMA’S VAN DE PARALLELSESSIES:
• Grondstoffen en bio-economie 
 Biomassa/hout
 Bijproducten en reststoffen
 Klimaatverbeterend landgebruik
 Paludicultuur
 Algen

• Eco innovaties met biomaterialen en 
 producten
 Biomaterialen en substraten
 Chemicaliën
 Energie

• Nieuwe groene routes 
 Methoden/technieken/praktijk 
 Cascadering en bioraffinage

• Duurzaamheid en de sociaal economische 
 aspecten
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