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1. Wat is bio-economie?



2. De Vlaamse bio-economie in cijfers

Aantal bedrijven: 35.000, waarvan 25000 landbouwbedrijven

Omzet van 60 miljard euro, grotendeels voedingsnijverheid

150.000 arbeidsplaatsen, vooral voedingsindustrie

Toegevoegde waarde van 8,2 miljard euro

Voor meer cijfers: LARA 2016, Voedsel om over na te denken



2. De Vlaamse bio-gebaseerde economie in 

cijfers

Bio-gebaseerde economie
2% van de Vlaamse bruto marge 
0,8% van de Vlaamse tewerkstelling

Evolutie t.o.v. 2008
bruto marge biogebaseerde economie gestegen met 28% (Vlaamse 
economie: 9%; Vlaamse industrie: status quo) 
tewerkstelling biogebaseerde economie is gelijk gebleven (Vlaamse 
tewerkstelling: steeg met 2%, Vlaamse industrie: daalde met 14%)

Indirecte impact (op basis van input-outputtabellen)
700 miljoen euro brutomarge
4.500 voltijdse arbeidsplaatsen

Opmerking: dataproblemen



Tussendoortje: circulaire economie en bio-

economie?



Circulaire economie en bio-economie?

Beide bieden een antwoord op efficiënt grondstoffengebruik en 
duurzaamheid
Integratie van beide concepten biedt nog een krachtiger antwoord

Duurzame circulaire economie: moet een hernieuwbare dimensie 
bevatten bij de start

Definitie: de overgang van de lineaire economie (“ontginnen, maken, 
weggooien") met eindige grondstoffen naar een economie waarin 
grondstoffen en producten in een gesloten kringloop blijven.
Heeft aandacht voor ontwikkeling en end-of-life
Circulaire economie zet ook in op (producten gebaseerd op) 
hernieuwbare grondstoffen (start levenscyclus).



Circulaire economie en bio-economie?

Duurzame bio-economie: moet circulair zijn bij het einde
Is dit al:

Bv. bij productie  (kan op relatief korte termijn worden geregenereerd, 
indien aanwas nieuwe biomassa = gebruikte hoeveelheid)
Indien composteerbaar of degradeerbaar, is een vorm van organische 
recyclage mogelijk

Er moet aandacht zijn voor end-of-life: ook materialen op basis van 
hernieuwbare grondstoffen worden via hergebruik, recyclage, re-
manufacturing, etc. in de kringloop gehouden. 



Circulaire economie en bio-economie?



Circulaire economie en bio-economie?

“Bioeconomy is the green pumping heart of the 
circular economy”

(Rogier Van Der Sande, Comité van de Regio’s, 17 oktober EU 
Bioeconomy conference Bratislava)



3. Europees beleid

Europees pakket voor de circulaire economie:

December 2015 
Pakket bestaat uit een actieplan "Maak de cirkel rond" (van design
over productie tot consumptie en levenseinde) en een voorstel voor 
de herziening van zes afvalrichtlijnen (meer preventie, hergebruik en 
recyclage, afbouw van storten en verbranden)
Aantal transversale maatregelen rond innovatie, investeringen, markt 
voor secundaire grondstoffen en uitwisseling best practices
Aantal sectorale prioriteiten: kunststoffen, bio-economie en voeding, 
kritieke grondstoffen en bouw en sloop.



3. Europees beleid

Europese strategie en actieplan voor de bioeconomie

Mid-term review van de Europese Bioeconomie Strategie in 2017 
Bioeconomy Panel en Bioeconomy Observatory/Bioeconomy
Knowledge Centre (JRC)
Midden 2016: Stakeholder Manifesto over Bioeconomie (Utrecht)
Eind 2017: Staff working document (facts)
Eind 2018: Update strategie en actieplan



4. Vlaams beleid

2013: Vlaamse strategie en actieplan bio-economie
5 strategische doelstellingen:

SD1: Het ontwikkelen van een coherent Vlaams beleid dat een duurzame 
bio-economie ondersteunt en faciliteert
SD2: Vlaanderen aan de top brengen voor onderzoek, onderwijs en 
innovatie
SD3: Biomassa wordt optimaal en duurzaam geproduceerd en gebruikt 
over de hele waardeketen
SD4: Versterken van markten en concurrentievermogen van de bio-
economische sectoren in Vlaanderen
SD5: Vlaanderen is een belangrijke partner binnen Europese en 
internationale samenwerkingsverbanden

Vlaamse Interdepartementale Werkgroep (IWG) voor de bio-economie
Meldpunt belemmerende regelgeving
Herziening 2017



4. Vlaams beleid

Slimme specialisatiestrategie
Speerpuntcluster chemie en kunststoffen (Essentia, VITO, Bio Base Europe 
pilot plant, Centexbel)

Het Vanguard initiatief “New growth through smart specialisation”
Europees platform, mede op initiatief van Vlaanderen opgericht in 
november 2013 
5 pilootprojecten waaronder “Bio-Economy: interregionale samenwerking 
voor het innovatief gebruik van niet voedingsbiomassa” 

Actieplan biomassareststromen 2015-2020:
Een richtinggevend en inspirerend kader voor het duurzaam en efficiënt 
inzetten van biomassastromen en -reststromen (hout, gft, groenafval, 
oba,...)
3 materialenkringlopen met actieprogramma’s



4. Vlaams beleid

Initiatieven om de Vlaamse bio-economie meer zichtbaar te maken
LinkedIngroep “Bio-economie in Vlaanderen – Bioeconomy in 
Flanders”

Netwerk van onderzoeksinstellingen, bedrijven, middenveldorganisaties en 
overheid actief en/of geïnteresseerd in de bio-economie.

Het platform CEEBIO (POM O-Vl, sinds 2015)
Overzicht van kennis, expertise en activiteiten in de Vlaamse 
biogebaseerde economie, zowel van bedrijven als onderzoekers
Databank van publicaties, projecten, expertise van organisaties en 
onderzoekers

Brochure Flanders Investment & Trade: “Flanders' Biobased Economy -
Reap the rewards of a growing business”

Vlaamse troeven in de kijker
Aantrekken buitenlandse investeerders



5. Onderzoek

Funding
BBI JU:  The Bio-Based Industries Joint Undertaking is a new €3.7 
billion Public-Private Partnership between the EU and the Bio-based 
Industries Consortium
Horizon 2020 (SC2
Interreg

Probleem 
een zeer lage participatie van Vlaamse bedrijven (zeker KMO’s) aan 
Europese programma’s zoals BBI. De academische wereld doet het wel 
beter. 



6. Uitdagingen en kansen

Kracht van bio-economie zit in waardeketen- en systeemaanpak:
Lage olieprijs maakt het de bio-economie niet makkelijk.
Maar bio-economie wapent zich daartegen door systeemaanpak
Nood aan nieuwe economische modellen, waarbij men samenwerkt 
voor maatschappelijke waarde/belang
Vlaamse voorbeelden van samenwerking en clustering:

Samenwerkingen en investeringen in de havens van Gent en Antwerpen
LanzaTech en Arcelor Mittal (productie ethanol uit CO2, Gent)
Avantium en BASF (productie furaandicarbonzuur uit hernieuwbare 
grondstoffen voor polyethyleenfuranoaat of PEF, Antwerpen).

Flanders Biobased Valley
GBEV wordt Vlaams-breed aanspreekpunt
Nieuwe productieroutes (suikers, vezelhoudende gewassen, afvalgassen) 
en creatie van nieuwe industriële clusters

Bio Innovation Growth Mega Cluster (Big-C)
Vlaanderen, Nederland en Noordrijn-Westfalen werken samen rond 
duurzame chemie (fase 1: bio-aromaten)



6. Uitdagingen en kansen

Duurzaamheid:
Gevaar voor:

uitputting van de bodem en concurrentie in landgebruik
verhoogde druk op (de bescherming van) waardevolle ecosystemen
Voordeel CO2-neutraliteit bij de productie van biomassa wordt nagenoeg 
teniet gedaan bij  CO2 emissies ten gevolge van indirect landgebruik 

Daarom: 
nood aan duidelijke en strenge duurzaamheidsprincipes en -criteria en een 
betrouwbare monitoring en controle

Kansen: 
focus op het gebruik van rest- en nevenstromen, principes van cascadering, 
sensibilisering en overschakeling naar duurzame consumptiepatronen, etc. 



7. Kansen voor landbouw?

Landbouw in circulaire bio-economie:

1. Efficiënter inzetten van hulpbronnen, kringlopen sluiten
2. Valorisatie nevenstromen
3. Systeeminnovatie: nieuwe waardeketens, nieuwe verdienmodellen, 
nieuwe samenwerking, nieuwe product-dienstcombinaties

Voorbeelden: komen later vandaag voldoende aan bod


