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EWI-focus 24 | Biogebaseerde industrie in Vlaanderen 

 

Op 22 maart vond de succesvolle EWI-focus ‘Biogebaseerde industrie in Vlaanderen’ plaats, waaraan 

zo’n 75 geïnteresseerden deelnamen.  

Secretaris-generaal Johan Hanssens van het Departement EWI gaf het startschot. Hij lichtte kort het 

beleid inzake bio-economie toe, waarbij de Vlaamse Regering vanuit haar langetermijnvisie 2050 inzet 

op de transitieprioriteiten circulaire economie en industrie 4.0 en via het clusterbeleid ondersteuning 

biedt aan de speerpuntclusters en de innovatieve bedrijfsnetwerken. De bio-economie is hierbij 

horizontaal aanwezig in het beleid en wordt door de interdepartementale werkgroep bio-economie, 

waar het departement stichtend lid van is, actief aangestuurd. Vlaanderen ziet eveneens het belang 

in van een Europese bio-economie. Zowel als medeoprichter van het Vanguard Initiative; als 

deelnemer van de Bio Innovation Growth Mega Cluster (BIG-C), een cross-nationaal Slimme 

Specialisatiestrategie-initiatief met als doel de Europese Industriële megacluster in Vlaanderen, 

Nederland en Noordrijn-Westfalen om te vormen tot de wereldtop in de biogebaseerde industrie; 

deelnemer in Horizon 2020 en partner in Interreg-projecten m.b.t. bio-economie, werpt Vlaanderen 

zich als belangrijke speler op in het Europese veld. Meer info over het Vlaamse beleid inzake bio-

economie vind je hier terug.  

Het Departement EWI heeft de studie uit 2012 ‘Duurzaam gebruik van en waardecreatie uit 

hernieuwbare grondstoffen voor de biogebaseerde industriële productie zoals biomaterialen en 

groene chemicaliën in Vlaanderen’ laten actualiseren door CleverConsult, in samenwerking met VITO 

en UGent. Dirk Carrez (CleverConsult/BIC) lichtte enkele belangrijke trends m.b.t. de beschikbaarheid 

van biomassa in Vlaanderen, biomassa voor energie en biomassa uit afvalstromen toe. Het areaal van 

de meeste gewassen bruikbaar in de BBE is gedaald, behalve wat aardappelen (opbrengst is gestegen, 

en wordt vnl. voor voeding gebruikt) en houtafval (voor productie van spaanplaat en energie) betreft. 

Aangaande het gebruik van biomassa voor energie (elektriciteit en warmte) is er na een piek in 2010 

een dalende trend ingezet wat het aantal bestaande biomassa-installaties reflecteert. Vlaanderen en 

België blijven voor een belangrijk deel van hun biomassa afhankelijk van import uit het buitenland. 

Vlaanderen heeft wel weer een sterke expertise in het inzamelen, sorteren en verwerken van afval. 

De hoogwaardige valorisatie van deze afvalstromen is dan ook een belangrijke troef voor de toekomst. 

De biogebaseerde economie in Vlaanderen is t.o.v. 2008 en t.o.v. de Vlaamse economie en industrie 

in het algemeen toegenomen. De tewerkstelling in de biogebaseerde economie blijft stabiel. Direct en 

indirect neemt de biogebaseerde economie 2,6% van de brutomarge en 1,4% van de tewerkstelling 

van de Vlaamse economie voor zijn rekening. De studie is via deze link te downloaden.  

Vervolgens gingen Dirk Van Gijseghem (Departement Landbouw en Visserij/iWG bio-economie) en 

Dimitri Strybos (Vlaanderen circulair/OVAM) dieper in op de bio-economie en circulaire economie in 

Vlaanderen. In 2013 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de visie en strategie inzake 

bio-economie in Vlaanderen met 2030 als horizon, uitgetekend door de interdepartementale 

werkgroep bio-economie. Vervolgens heeft de (nieuwe) Vlaamse Regering in 2015-2016 zijn 

transitieprioriteiten bekend gemaakt, waarvan circulaire economie er één is. Circulaire economie is 

meer dan alleen maar materialen in een gesloten kringloop opnemen. Het gaat eveneens om 

efficiënter gebruik van grondstoffen, materialen, energie, etc. en om aandacht te hebben voor 

hernieuwbare grondstoffen zoals biomassa. Ook bio-economie is (/moet) circulair (zijn): 

biogebaseerde materialen kunnen via hergebruik, recyclage, re-manufacturing e.d. in de kringloop 

gehouden worden. Beide begrippen kunnen naadloos bij mekaar aansluiten. Het initiatief ‘Vlaanderen 
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circulair’ – een samenwerking  tussen het Vlaams Materialenprogramma, het transitienetwerk Plan C 

en het steunpunt duurzaam materialenbeleid SuMMa – dat de circulaire economie binnen Vlaanderen 

verder moet uitwerken, focust ook op bio-economie. De iWG is lid van de publiek-private stuurgroep 

die voor de strategische en inhoudelijke aansturing van de invulling van de transitieprioriteit circulaire 

economie zorgt. Binnen het steunpunt SuMMa zijn er zowel op korte als op lange termijn 

onderzoeksopdrachten met bio-economie als thema gepland.  

Brecht Vanlerberghe (Bio Base Europe Pilot Plant – BBE PP) benadrukte het belang van ‘open access 

pilot infrastructures’ voor de uitrol van industriële biotechnologie in de bio-economie. Vanlerberghe 

is tevreden dat er veel aandacht gaat naar circulaire economie, maar wees erop dat ook bio-economie 

een specifieke strategie nodig heeft en niet verloren mag gaan in het ‘verhaal van circulair 

Vlaanderen.’ In zijn uiteenzetting kaartte hij het probleem van de innovatiekloof aan, waarbij piloot-

en demo-infrastructuren essentieel zijn maar wegens het hoog technologisch risico dat verbonden is 

aan de ontwikkelingsfase, financiering moeilijk te vinden is. Via gedeelde pilootinfrastructuren, kan 

men ook de risico’s en kosten eraan verbonden delen en bijgevolg terugdringen. Beter regionaal 

beleid hierbij is ook de doelstelling van het ‘Smart Pilots’ Interreg project waarvan BBE PP  coördinator 

is en Departement EWI een van de partners is.  

‘Als je naar een bio-economie wil evolueren, moet je het labo durven verlaten en met de verschillende 

potentiële partners in het veld spreken. Je moeten kosten en baten afwegen en een duurzaam life cycle 

plan uitwerken. Buiten je labo heb je de juiste omgeving met industriële apparatuur. Dit proces vergt 

tijd en geld. De kapitaalsbehoefte gaat met andere woorden omhoog. Hier begint het schoentje te 

wringen,’ aldus Vanlerberghe.  

BBE PP staat ten dienste van meerdere innovatietrajecten naar de markt toe,  zowel publiek als privaat 

gefinancierd.  

Vervolgens kwam Tine Schaerlaekens (Catalisti/essenscia) de verschillende dimensies van chemie en 

bio-economie toelichten en de rol die Catalisti, als één van de vier speerpuntclusters in Vlaanderen, 

vervult. Catalisti focust zich op chemie en kunststoffen en dient in de eerste plaats bedrijven. Vanuit 

deze visie zal de speerpuntcluster partnerschappen aangaan met kennisinstellingen, federaties en 

overheden. Zij treden op als facilitator en begeleiden bedrijven in hun zoektocht naar expertise, 

(financiële) bronnen en netwerken. In samenwerking met andere actoren werken ze over de hele 

waardeketen heen en koppelen ze bedrijfs- en kennispartners aan strategisch basisonderzoek om zo 

waardeketenprojecten in de bio-economie op te zetten. Vanuit de verschillende speerpuntclusters zal 

er eveneens een clusterpact met de overheid opgesteld worden om de verschillende clusters 

transversaal te laten samenwerken. Aangezien bio-economie sector-overschrijdend is, blijft dit een 

uitdaging voor het beleid. Bio-economie betreft niet alleen voeding, chemie en energie, maar er zijn 

ook raakvlakken met landbouw en industrie.  

Tijdens de parallelle sessies kwamen de thema’s ‘financiering van de bio-economie in Vlaanderen’, 

‘innovaties in de Vlaamse bio-economie’, ‘waardeketens in de Vlaamse bio-economie en 

‘internationale samenwerking van Vlaamse bedrijven en academische groepen in de bio-economie’ 

uitgebreid aan bod. Een overzicht van de voornaamste conclusies vind je hier terug. Enkele belangrijke 

conclusies alvast op een rij:  

- Om nieuwe investeringen uit binnen- en buitenland aan te trekken en groei van Vlaamse 

bedrijven te stimuleren, moet men Vlaanderen promoten als vestigingsplaats voor BBE 

activiteiten (belangrijke rol voor FIT) en actief op zoek naar (Vlaamse) partners om lokale 

waardeketens uit te bouwen.  
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- Om innovaties in de Vlaamse bio-economie te bewerkstelligen, moet je kmo’s informeren en 

sensibiliseren, de complexiteit van het instrumentarium aanpakken en kmo-deelname aan 

Europese programma’s stimuleren. 

- Om nieuwe waardeketens te creëren moet je transversaal te werk gaan en verschillende 

actoren én sectoren samenbrengen, van producent tot consument.  

- Om internationale samenwerking van Vlaamse bedrijven en academische groepen in de bio-

economie te stimuleren, ziet men onder meer een rol voor de clusters en collectieve centra 

weggelegd om ecosystemen te ontwikkelen.  

’s Namiddags stelde Dirk Carrez  het ‘Biobased Industries Consortium’ (BIC), een non-profit organisatie 

die de industrie vertegenwoordigd in de publiek-private samenwerking (PPP) Bio-Based Industries 

Joint Undertaking (BBI JU). Een partnerschap tussen BIC en de EU, vertegenwoordigd door de 

Europese Commissie. BIC telt 76 volwaardige leden, waarvan 30 grote industrieën, 30 kmo’s en 16 

clusterinitiatieven (waarin kmo’s vertegenwoordigd zijn), en 170 geassocieerde leden waar 

kennisinstellingen, technologieplatformen, publieke diensten, etc. toe behoren.  

De Bio-Based Industries Joint Undertaking werd voorgesteld door Dieter Brigitta (BBI-JU). De publiek-

private samenwerking bestaat sinds 2014 en opereert onder het Europees kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie Horizon 2020. BBI-JU ondersteunt industrieel onderzoek en innovatie en 

probeert de innovatiekloof tussen onderzoek en valorisatie te dichten en zet in op een duurzame, 

competitieve biogebaseerde industrie in Europa. In totaal is er 3,7 miljard aan financiering voorzien, 

975 miljoen euro publieke middelen en 2,7 miljard aan private financiering. Via een jaarlijkse oproep 

stimuleert de Joint Undertaking partnerschappen tussen private partners en de EU. Momenteel is de 

oproep van 2017 geopend. Indienen kan nog tot september 2017, meer info vind je hier terug.  

Vlaamse bedrijven investeren echter minder in innovatie in BBE, dit komt naar voren in de zwakke 

deelname aan Europese onderzoeksprojecten als BBI JU. In totaal hebben Vlaamse partners tot nu toe 

16 Research and Innovation Activities (RIA’s)-projecten binnengehaald en 8 demo-projecten. Mede 

door deze EWI-focus tracht het Departement EWI de Vlaamse deelname aan Europese projecten te 

stimuleren.  

Tijdens de EWI-focus lichtten Bert Groenendaal (Sioen Industries), Filip Velghe (OWS), Philippe 

Willems (Orineo) en Luc Ruys (centexbel) hun succesvolle deelname aan BBI-JU en/of andere 

internationale samenwerkingsprojecten toe. Als positief aan hun deelname ondervinden ze het 

internationale netwerk waarin ze terecht komen en de cross-sectorale samenwerkingen die ze kunnen 

opzetten. Het is eveneens een unieke opportuniteit voor een kmo om aan onderzoek te doen. Wat in 

het algemeen nog steeds als negatief wordt ervaren zijn de administratieve lasten om een 

projectvoorstel uit te werken. Het vergt een grote tijds- en financiële investering van een kmo, terwijl 

de slaagkans eerder klein is.  

Tot slot vond er een discussie plaats, geleid door Ludo Diels (VITO/UA). De aanwezigen benadrukten 

onder meer de noodzaak om de verschillende speerpuntclusters te laten interageren; dat de bio-

economie niet mag verzanden in het huidige beleid rond circulaire economie; en dat kmo’s best 

aansluiting zoeken bij grotere entiteiten (clusters, grotere bedrijven, e.d.) om zo expertise op te doen 

om aan Europese projecten te kunnen deelnemen.  
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