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Bio-economie en Circulaire economie 

Circulaire economie: moet een hernieuwbare dimensie bevatten
de overgang van de lineaire economie (‘ontginnen, maken, 
weggooien’) met eindige grondstoffen naar een economie 
waarin grondstoffen en producten in een gesloten kringloop 
blijven.
In de circulaire economie gaan we efficiënter om met 
grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel 
door kringlopen slim te sluiten. Natuurlijke hulpbronnen 
worden zo veel mogelijk hergebruikt.
Circulaire economie zet ook in op hernieuwbare grondstoffen 
zoals biomassa



Bio-economie en Circulaire economie

Bio-economie: moet circulair zijn

Materialen op basis van hernieuwbare grondstoffen worden 
via hergebruik, recyclage, re-manufacturing, etc. in de 
kringloop gehouden. 

Bio-economie is circulair
Van bij de oorsprong: nieuwe biomassa = gebruikte hoeveelheid
Indien composteerbaar of degradeerbaar, is organische 
recyclage mogelijk
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Bio-economie en Circulaire 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)



Europees beleid
Europese strategie en actieplan voor de bioeconomie (2012)

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

Publiek-private partnership voor de biogebaseerde industrieën 
(BBI JU)

EC investeert bijna 1 miljard EUR in onderzoek en innovatie 
projecten (inclusief demoprojecten en zogenaamde flagships) 
en de bedrijven gezamenlijk 2.7 miljard EUR



Europees beleid
Europees pakket voor de circulaire economie (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.

http://www.plan-c.eu/nl/infografieken/infografiek-europees-actieplan-circulaire-economie



Vlaams beleid



Visie, strategie en actieplan

3 krachtige ambities

1. Tegen 2030 behoort Vlaanderen bij de top van meest competitieve bio-
economie regio’s in Europa.

2. In 2030 hoort Vlaanderen bij de Europese top voor innovatie en
onderzoek inzake bio-economie.

3. Tegen 2030 heeft Vlaanderen één van de duurzaamste bio-economieën
binnen Europa gerealiseerd.



Visie, strategie en actieplan

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 onderwijs en vorming en voor
onderzoek 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



Uitdagingen

Samenwerking en clustering
Flanders Biobased Valley:

Uitgroeien  tot Vlaams-brede cluster + aanspreekpunt in het 
buitenland voor innovatie
Verder inzetten op de creatie van nieuwe industriële clusters 
Concreet werk maken van een aantal potentiële productieroutes, 
zoals de omzetting van suikers, vezelhoudende grondstoffen of 
afvalgassen naar biogebaseerde producten en chemicaliën (Superbio
en BioBase4SME)

Bio Innovation Growth mega Cluster (BIG-C):  
samenwerking tussen Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-
Westfalen, met een sterke focus op de duurzame chemische sector. 
Eerste fase: bio-aromaten



Uitdagingen

Kracht van bio-economie zit in waardeketen- en systeemaanpak
Olieprijs maakt het de bio-economie niet makkelijk, maar men 
kan zich daartegen wapenen door alle elementen van de 
biomassa te valoriseren. 
Het hele systeem moet waarde creëren en dan is de 
concurrentie met fossielgebaseerde producten minder. De hele 
supply chain moet ontwikkeld worden, niet enkel de 
transformatie-activiteit

Nood aan nieuwe economische modellen, waarbij men 
samenwerkt voor maatschappelijke waarde/belang



Uitdagingen

Duurzaamheid
Nood aan duidelijke en strenge duurzaamheidsprincipes en -
criteria en een betrouwbare monitoring en controle ervan

Voorbeelden: vermindering gebruik grondstoffen, focus op het 
gebruik van rest- en nevenstromen, teelt van biomassa voor 
materialen en energie op bepaalde braakliggende, marginale of 
vervuilde gronden, principes van cascadering waarbij het gebruik 
van biomassa voor voeding voorrang krijgt vanuit het beleid, 
sensibilisering en overschakeling naar duurzame 
consumptiepatronen, etc. 



Vlaamse visie en strategie Bio economie

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/bio-economie-in-

vlaanderen

Vragen: bio-economie@vlaanderen.be

Bedankt voor uw aandacht


