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KADER

▪ Beleidsplan bio-economie (18/12/2020): krachtlijnen:
• Onderzoek;

• Innovatie; en

• nauwere samenwerking tussen industrie en landbouw stimuleren.

• Beleidsondersteuning

- B2BE facilitator: matchmaking

- Recurrente VLAIO Projectoproep "Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen“ met 
wisselende thema’s en stakeholders

- Links met speerpuntenprogramma’s

- …

• Nood aan kennisbasis voor evidence-based beleid = bio-economie monitor

- Stand van zaken (2018)

- Jaarlijkse update – focus – detaillering (opdracht ILVO via B2BE facilitator) 

Het beleidsplan bio-economie

2

https://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/beleidsplan-moet-bio-economie-verankeren-vlaanderen
https://www.ewi-vlaanderen.be/onze-opdracht/ondernemende-economie/bio-economie
https://www.b2be-facilitator.be/nl
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/piloottrajecten-bio-gebaseerde-toepassingen
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TERMINOLOGIE (1)

▪ De bio-economie bestrijkt alle sectoren en systemen die gebruikmaken van biologische hulpbronnen 
(dieren, planten, micro-organismen en afgeleide biomassa, waaronder organisch afval), hun functies
en hun principes. 

De bio-economie omvat en verbindt: land- en mariene ecosystemen en de diensten die zij verlenen; 
alle primaire productiesectoren die biologische hulpbronnen gebruiken en produceren (landbouw, 
bosbouw, visserij en aquacultuur); en alle economische en industriesectoren die biologische 
hulpbronnen en processen gebruiken voor de productie van levensmiddelen, diervoeder, 
biogebaseerde producten, energie en diensten. (EC, 2018)

▪ Verhoogde politieke aandacht omwille van:

• Te grote afhankelijkheid van fossiele grondstoffen (peak oil, afhankelijkheid van derde landen, 
diversifiëring energie en feedstock, reductie van broeikasgasemissies)

• Opportuniteiten: regionale en rurale ontwikkeling, productie van hoogwaardige biopharmaceuticals, 
biochemicals en biomaterialen via bv. bioraffinaderijen; gebruikmaken van nevenstromen en 
productieresiduen

▪ Veel opportuniteiten, MAAR de bio-economie is niet per definitie duurzaam EN 
circulairder is allesbehalve hetzelfde als bestaande processen efficiënter maken, maar 
vereist een systemische maatschappelijke omslag
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Bio-economie – gebruik van BIOMASSA
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TERMINOLOGIE (2)

▪ Hoofdstroom: de productie van de hoofdstromen vertegenwoordigt het leeuwendeel van de economische waarde van 

de geproduceerde stromen. Dit is (of was initieel) de reden van de productie.

▪ Nevenstroom: naast de hoofdstroom worden ook andere stromen met economische waarde geproduceerd.

▪ Productieresidu: hoofdstromen en nevenstromen hebben een economische waarde, i.e. er wordt voor betaald, terwijl 

productieresiduen geen economische waarde hebben. 

Dit wil nog niet zeggen dat productieresiduen altijd afval zijn. 

In het geval van de producerende sectoren die op directe wijze beroep doen op ons natuurlijk kapitaal dient wel in acht 

genomen te worden dat deze productieresiduen allereerst een belangrijke functie hebben voor datzelfde natuurlijk 

kapitaal. Ze leveren een deel van de ecosysteemdiensten zoals het behoud van het nutriënten en het koolstofgehalte in 

de bodem (voor de koolstof zelf, maar ook voor water) en het voorkomen of beperken van bodemerosie. Het overmatig 

gebruik van die productieresiduen of een overmatige terugvoer ervan zal dat natuurlijk kapitaal hypothekeren.

▪ Reststromen want woorden doen ertoe

▪ “Biogebaseerde sectoren” en hybride sectoren, maar eigenlijk zijn praktisch alle sectoren hybride omdat ze gebruik 

maken van fossiele energie
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Verschillende stromen worden apart geanalyseerd
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METHODOLOGIE

▪ NACE (Nomenclature of Economic Activities) systematiek

▪ Combinatie van officiële bronnen (NBB, Statbel, Prodcom) 
aangevuld met stakeholderinfo van de sectoren

▪ VL factor voor BE cijfers

▪ Biobased share (BBS) voor hybride sectoren
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Gebaseerd op universele systematiek NACE

systematiek

NACE code NACE omschrijving

Sectie A Landbouw, bosbouw en

visserij

Afdeling A01 Teelt van gewassen, veeteelt,

jacht en diensten in verband

met deze activiteiten

Groep A01.1 Teelt van eenjarige gewassen

Klasse A01.19 Teelt van andere eenjarige

gewassen

Subklasse A01.191 Teelt van bloemen

Omschrijving Deze subklasse omvat:

- de teelt van bloemen

- de teelt van snijbloemen,

bloesems en bloemknoppen

- de teelt van zaaigoed voor

de bloementeelt

Deze subklasse omvat niet:

- de ondersteunende

activiteiten in verband met

teelt van bloemen voor een

vast bedrag of op

contractbasis - cf. 01.610

NACE-BEL 
afdeling

PRODCOMGN

1717241200
59050010
59050030
59050050
59050070
59050090

NACE-BEL 
groep

17.2

NACE-BEL 
klasse

17.24

NACE-BEL 
subklasse

17.240

activiteitenproducten

Vervaardiging 
van papier en 
papierwaren

Vervaardiging 
van artikelen 
van papier of 

karton

Vervaardiging 
van 

behangpapier

Vervaardiging 
van 

behangpapier

Wandbekleding 
van textielstof

Wandbekleding van textielstof, respectievelijk: 
10: bestaande uit parallelle garens, bevestigd op een drager van een wil lekeurig materiaal
30: bestaande uit vlas
50: bestaande uit jute
70: bestaande uit kunststof
90: bestaande uit iets anders
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RESULTATEN – ECONOMISCH (1)

▪ Vanuit economisch oogpunt deed de 
Vlaamse bio-economie het in 2018 goed. De 
voedingssector : grootste creatie van 
toegevoegde waarde, omzet en 
tewerkstelling; de biogebaseerde
farmaceutische sector kent de hoogste 
arbeidsproductiviteit (€ 450k/ werknemer). 
Over het algemeen kennen de Vlaamse bio-
economische sectoren een hoge 
arbeidsproductiviteit in vergelijking met het 
EU gemiddelde.

▪ In relatieve zin doen zowel de visserij, de 
voeding- en dranksector, de biogebaseerde
textiel-, kleding-, hout-, meubel- en 
papiersector, de chemie, de farma, de rubber 
en plastics sector en de bio-elektriciteitssector 
het allemaal significant beter dan het EU 
gemiddelde en vaak beter dan onze 
buurlanden. Ook op vlak van landbouw moet 
Vlaanderen enkel Nederland laten voorgaan. 
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Economische indicatoren - 2018
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RESULTATEN – ECONOMISCH (2)

▪ Als we dit evalueren over de periode 2014-2018:

• Significante toenames van de gecreëerde toegevoegde waarde, vooral dan in de 
drankensector waar deze toenam met 70% vooral dankzij de export. 

• De voedings-, drank- en de biogebaseerde farmaceutische sector stonden samen bijna 
volledig in voor de gerealiseerde toename van de toegevoegde waarde in die periode in de 
Vlaamse biogebaseerde sectoren. Verder is ook de toegevoegde waarde van de houtsector
significant gestegen. 

• De totale Vlaamse economie tekende ook een sterke groei op in die periode, maar de 
Vlaamse bio-economie deed het meer dan dubbel zo goed. Deze sterkere groei van de 
Vlaamse bio-economische sectoren is voor het grootste deel te verklaren door de groei van 
die sectoren eerder dan door een verhoging van het biogebaseerd aandeel in hun 
grondstoffen.
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Economische indicatoren 2014-2018
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RESULTATEN – ECONOMISCH (3)

100%

6%

35%
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RESULTATEN – fysieke stromen

▪ Productie hoofdstromen = 

• 98% landbouw en veeteelt, 

• 2% bosbouw, 

• 0.1% visserij en aquacultuur

▪ Sterk grondgebonden:  landbouw 46% van de landoppervlakte; bossen 10%. 

▪ Meer dan de helft van het landbouwareaal wordt ingezet voor voedergewassen en als 
‘granen voor de korrel’ die ook als veevoeder gebruikt worden meegeteld worden zelfs 
75% (officieel slechts de helft). 

▪ De Vlaamse landbouwsector heeft zo’n 21 Mton aan biomassahoofdstromen
geproduceerd, waarvan 70% van plantaardige oorsprong. 

Daarnaast is de productie van nevenstromen en residuen in de landbouw ongeveer 
even groot als de hoofdstromen (21 Mton), maar die nevenstroom is voor het overgrote 
deel afkomstig uit de dierlijke productie (82%), in casu mest.
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Producerende sectoren
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Tabel 9: Geconsolideerde tabel van de productiesectoren (productie, import en export)

biomassa (kton versgewicht)

productie import export

hoofd neven/res hoofd neven/res hoofd neven/res

LANDBOUW 21.004 20.888 15.175 1.302 5.085 545 

PLANTAARDIG 14.611 3.772 14.035 102 4.411 16 

DIERLIJK 6.393 17.116 1.140 1.200 674 529 

BOSBOUW 481 - ? ? 138 ? 

INDUSTRIEEL RONDHOUT°° 286 - ? ? 138 ? 

loofhout (excl. populier)°° 46 * ? ? 15 ? 

naaldhout°° 140 * ? ? 58 ? 

populier°° 100 * ? ? 65 ? 

BRANDHOUT°° 195 - ? ? ? ? 

VISSERIJ en AQUACULTUUR 21 - 138 - 55 -

LANDSCHAPSBEHEER - 151 - - - -

PLANTAARDIG - 148 - - - -

hout°° - 46 - - - -

kruidige vegetatie - ? - - - -

plag en chopper - ? - - - -

bermgras° - 72 - - - -

natuurgras° - 18 - - - -

ander gras° - 12 - - - -

DIERLIJK - 3 - - - -

TOTAAL 21.506 21.039 15.313 1.302 5.278 545 

*het bestaan van deze nevenstromen is sterk marktafhankelijk. Als er geen marktvraag is, zijn ze productieresiduen die in het bos blijven (primary logging

residues). 

°Droge stof ipv versgewicht omdat het gewicht van deze stromen zeer weersafhankelijk is

°°luchtdroog ipv versgewicht (12-18% vocht)
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RESULTATEN – fysieke stromen – enkele grafische voorbeelden

Cultuurgrond 618.965ha (- landbouwzadenproductie (3.243ha) – braakland (2.462ha)) =
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RESULTATEN – fysieke stromen – enkele grafische voorbeelden

Hoofdstromen uit de plantaardige productie (excl. permanente weiden)
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RESULTATEN – fysieke stromen – enkele grafische voorbeelden

Import en export van hoofdstromen uit de plantaardige productie

Vooral tarwe, maïs en gerst

Vooral koolzaad
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RESULTATEN – fysieke stromen – enkele grafische voorbeelden

Import en export van nevenstromen en productieresiduen uit de plantaardige productie

Veldtoepassing

(productieresiduen)

Andere toepassingen

(nevenstromen) voor

stalstrooisel, structurele

materialen, vergisting
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RESULTATEN – fysieke stromen – enkele voorbeelden

17

Productie van hoofdstromen, nevenstromen en productieresiduen
in de veeteelt

Aantal dieren Hoofdstromen [ton] [gewichts%]
Runderen 661.967 Levende runderen 297.650 5%
Varkens 10.505.694 Levende varkens 1.184.553 19%
Slachtpluimvee 255.885.046 Levend gevogelte 648.324 10%
Melkkoeien 330.696 Koemelk 4.076.321 64%
Legpluimvee 13.170.944 Eieren 143.496 2%
Geiten en schapen Geiten- en schapenmelk 42.828 <1%
TOTAAL (excl. geiten en schapen) 280.554.347 6.393.172 100%

Nevenstroom/productieresidu [ton] [gewichts%]
Rundermest 10.614.431 62%
Varkensmest 5.518.029 32%
Gevogeltemest 505.205 3%
Andere mest 394.553 2%
Opgehaalde dode dieren 65.000 <1%
Afgekeurde melk* (door mastitis en antibiotica) 19.000 <1%
TOTAAL 17.116.218 100%
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RESULTATEN – fysieke stromen – enkele voorbeelden
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Bosbouw

 -  2,0  4,0  6,0  8,0  10,0

Grove den

Inlandse eik

Populier

Corsicaanse den

Beuk

Berk

Amerikaanse eik

Zwarte els

Wilg

Lork species

Gewone es

Fijnspar

Gewone esdoorn

Tamme kastanje

Douglas

Amerikaanse vogelkers

Robinia (gewone)

Boskers

Zeeden

Haagbeuk

Overige loofhoutsoorten

Overige naaldhoutsoorten

miljoen m³

Staande voorraad (ANB, 2020)

Houtsoort Geoogst 
volume (m³)

Soortelijk 
gewicht 
(kg/m³)*

Massa (ton)

Industrieel rondhout 526.000 286.600
− Loofhout (excl.

populier)

66.000 700 46.200

− Naaldhout 260.000 540 140.400
− Populier 200.000 500 100.000
Brandhout 325.000 600 195.000
TOTALE HOUTOOGST 851.000 481.600
*Voor loofhout (excl. populier) wordt ervan uitgegaan dat eik en beuk de 

hoofdmoot uitmaken, voor naaldhout grenen (dennenhout). Voor brandhout 
wordt een gemiddeld soortelijk gewicht van loof- en naaldhout gebruikt.

Productie hoofdstroom (Oldenburger et al., 2017)

Productieresiduen/nevenstromen = primary logging 

residues
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RESULTATEN – fysieke stromen

• Complexer beeld: zeer diverse verwerkingsprocessen, halffabricaten en deels uit biomassa 
bestaande samengestelde eindproducten uit weer andere sectoren. Totaaloverzicht = 
gevaarlijke oefening gezien de data nog niet toereikend zijn.

• De voedingssector wel de grootste afnemer van biomassa en overschaduwt alle andere 
sectoren. Binnen de voedingssector is de voedersector een belangrijke afnemer van 
nevenstromen van de andere voedingssectoren. Daarmee voorziet hij in de helft van zijn 
grondstoffen; de andere helft zijn granen uit de landbouw. 

• Biogebaseerde sectoren, i.e. de non-food/feed biomassa-verwerkende sectoren is het moeilijk 
om met de beschikbare gegevens de exacte omvang van het biogebaseerde deel van deze 
meestal hybride sectoren te begroten. Het is wel duidelijk door het sommeren van enkele grote 
stromen zoals eenwaardige vetzuren, meststoffen, bio-ethanol en biodiesel, dat de 
chemiesector binnen dit blok een groot aandeel heeft.
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Verwerkende sectoren
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RESULTATEN – fysieke stromen - voorbeeld
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Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten – een deelsector van de 
voedingssector nog slechts deels een voedingssector is

1.000 ton

grondstof
ruwe 

productie 
import export 

consumptie
voeding technisch TOTAAL voeding technisch TOTAAL 

soja 29 115 16 131 73 4 77 84 
raap/koolzaad 650 109 252 361 8 315 323 687 
zonnebloem 45 426 12 437 155 1 156 326 
lijnzaad 136 1 10 10 4 30 34 113 
maïskiem 55 10 - 10 28 - 28 38 
pinda (arachide) 19 - 19 11 - 11 0* 
copra (kokosnoot) 40 8 47 3 - 3 44 
palmnoot 15 11 26 1 1 2 24 
castor (wonderolie) - 8 8 - 3 3 4 
sesam 1 - 1 - - - -
palm 384 121 505 36 45 81 424 
TOTAAL 915 1.120 438 1.555 319 399 718 1.744 
door afronding kan het zijn dat totalen niet kloppen 

*volgens de statistieken van FEDIOL

Productie, import, export en consumptie van de hoofdstromen (olie) in de plantaardige olieproductie in België in 

2018 (FEDIOL, 2019)

Nevenstromen = meel/perskoek
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Tabel 22: Geconsolideerde tabel van de verwerkingssectoren (productie, import en export)

21

biomassa (kton versgewicht)

productie import export

hoofd + nev/res hoofd + nev/res hoofd + nev/res

VOEDINGSSECTOR

Vlees- en gevogelteverwerking 1.009 543 1.182 1.901 

Visverwerking 42 140 60 

Aardappelverwerking 1.758 48 195 1.761 

Verwerking van fruit, groenten en hun sappen 1.839 288 125 

Verv van plantaardige en dierlijke oliën en vetten 915 1.331 1.555 1.645 718 1.402 

Verv van zuivelproducten 740 70 1.869 1.395 

Verv van maalderijprod, zetmeelprod, bakkerijprod en 

deegw
2.124 646 1.983 1.927 

Verv van suiker en chocolade 1.375 458 1.850 1.505 

Verv van diervoeders 6.105 - 1.481 - 1.308 -

Verv van dranken 1.884 80 541 ? 2.262 ? 

BIOGEBASEERDE ECONOMIE

Textiel, kleding en leer ? ? ? ? ? ? 

Hout en houten meubels

primaire houtverwerking 103 
625 

100 ? 185 ? 

secundaire en tertiaire houtverwerking ? 1.450 300 273 2 

Papier en papierwaren 1.553 12 2.993 ? 2.359 ? 

Chemie, farmacie en bioplastics ? ? ? 

Bio-energie ? ? ? ? ? ? 

VERWERKING VAN BIOLOGISCH AFVAL EN 

AFVALWATER
? ? ? ? 
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RESULTATEN 

▪ Voor Vlaanderen is internationale handel, maar vooral handel met de andere 
landsregio’s en onze directe buurlanden van groot belang. 

▪ Import en export aan grondstoffen uit de landbouw respectievelijk zo groot als ¾ 
(15 Mton) en ¼ (5 Mton) van de Vlaamse productie aan hoofdstromen. Dit is logisch 
met zo’n sterk uitgebouwde voedingsindustrie. 

▪ Import en export door de voedingsindustrie zijn ook van zulke grootteorde, 
respectievelijk minstens 13 en 14 Mton. 

▪ Voor de hybride sectoren is het in dit stadium zeer moeilijk om die handel van enkel 
biogebaseerde halffabricaten en producten te begroten. Bovendien zijn ze vaak een 
grootteorde van 10 kleiner dan de aangehaalde stromen. Enkel voor de papiersector
zijn de import en export ondubbelzinnig te bepalen op respectievelijk 3 en 2, 5Mton.

22

Handel
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RESULTATEN – Vlaamse Bio-economie en
Duurzaamheidsagenda

• Innovatieve bio-massaproductie (bvb. rubberpaardenbloem)

• Synthetische biologie en biologische prospectie (bvb. chitine)

• Technologische transformatie van biomassa/-reststromen (bvb. bio-based plastics)

• Technologie voor nieuwe waardeketens (bvb. recuperatie van grondstoffen uit afvalstromen)
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Vlaams Beleidsplan Bio-economie

▪ Sectoren uit de Vlaamse Bio-economie, economische 
kernindicatoren en gelinkte focusgebieden:

• Actieplannen uit beleidsplan vooral gericht op sectoren met 
grote toegevoegde waarde en groeipotentieel (chemie, 
farma, rubber, bioplastics, voeding, dranken en hout);

• Focus op (chemische) transformatie, stroomafwaarts in de 
waardeketen; veel minder op primaire productie;

• Sterke focus op valorisatie van nevenstromen en 
productieresiduen = gevaar voor lock-in (via versterking niet-
duurzame productiesystemen door economisch efficiëntie-
paradigma).
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RESULTATEN – Vlaamse Bio-economie en EU Circulariteitscriteria

“circulaire economie” = een economisch systeem 
waarbij de waarde van producten, materialen en andere 
hulpbronnen in de economie zo lang mogelijk wordt 
behouden, waarbij deze efficiënter worden gebruikt bij 
productie en consumptie, en waardoor het milieueffect
van het gebruik ervan wordt verminderd, en afval en het 
vrijkomen van gevaarlijke stoffen in alle stadia van de 
levenscyclus zo veel mogelijk worden beperkt, onder 
meer door toepassing van de afvalhiërarchie.

-> in welke mate dragen sectoren uit de 
Vlaamse Bio-economie bij tot de Circulaire 
Economie?

Non-food productie- en verwerkende sectoren 
hebben vanuit CE perspectief meer potentieel 
dan voedingssectoren (versheid versus 
langlevendheid)

24

Circulariteit volgens de EU Taxonomy
Regulation (EU COM, 2020)
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RESULTATEN – Vlaamse Bio-economie en
cascades voor een CE

Cascadering draagt bij tot Circulaire Economie

indien:

▪ de levensduur van opeenvolgende producten 

gemaximaliseerd wordt;

▪ ze bijdraagt tot een verminderde 

consumptie van primaire, natuurlijke 

grondstoffen en/of fossiele brandstoffen.

▪ In een circulaire bio-economie zorgen we 

ervoor dat de organische koolstof die een 

materiaalfunctie kreeg deze functionaliteit zo 

lang mogelijk vasthoudt in de tijd, en bij verlies 

ervan, een nieuwe functionaliteit krijgt.
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Visie en strategie voor een Vlaamse Bio-economie (2013)

“Biomassastromen inzetten volgens een cascade, voor maximale 

economische en maatschappelijke voordelen” 

Echter: verhaal is complexer dan dat:

(Gebaseerd op Odegard et al., 2012)

= economische invalshoek – quid de 

ecologische en sociale?

(Stegmann et al, 2022)
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Biomassa als containerbegrip

▪ “Biomassa” (en koolstof ihkv klimaatdoelstellingen) = een containerbegrip voor een waaier aan materialen 
en stoffen met specifieke chemische en fysische eigenschappen. 

Naast de intrinsieke eigenschappen van de vele organische moleculen in biomassa (suikers, proteïnen, 
lipiden, aminozuren, cellulose, lignine, …), zijn ook de fysische eigenschappen van sommige materialen 
meer dan puur die koolstof: papiervezels, houtvezels en -structuur, voedingsvezels,…

▪ Elke sector, elke toepassing heeft nood aan andere chemische en/of fysische eigenschappen
• Specifieke chemische eigenschappen

• Specifieke fysische eigenschappen

• Koolstofatomen

▪ Deze moeten niet allemaal per sé van biomassa komen – waarom moeder Natuur en landbouwers laten 
werken aan ingewikkelde materialen en stoffen om ze dan weer af te breken? Biomassa als bulk versus 
unieke eigenschappen (Material Economics, 2020).

▪ Waarover beschikken we (in de toekomst) en waar wordt die vanuit circulair en duurzaamheidsoogpunt 
(incl. energiegebruik) best ingezet?

▪ “The EU bio-economy needs to have sustainability & circularity at its heart…” = Cascade, maar in de 
praktijk vaak eerder een glijbaan

▪ Afhankelijkheden in de bio-economie want alles wordt gebruikt/ergens ingezet!
• Eiwitshift → Δ veestapel → Δ granen en Δ nevenstromen uit de voedingssector, maar ook Δ landgebruik

• Elektrificatie

• Food versus Fuel, but Food, Feed, Fibre and Fuel

26

There is no such thing as biomass. Neither is it 100% fungible.

https://renewable-carbon.eu/

https://renewable-carbon.eu/
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©VITO – preliminary 

results

27(Caldeira et al, 2020)
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Wat volgt?

• Basis voor analyse stromen en duurzamere en meer circulaire inzet

- beschikbare stromen

- reeds geclaimde stromen

o die mogelijk niet op hun duurzaamheidspotentieel ingezet worden

o die mogelijk de cascadering niet volgen (vaak te snel richting energie)

o die nog niet voldoende circulair gebruikt worden

• Basis voor inzet ondersteuning vanuit het beleid

• Update en links

- “Decarbonatie” (beter “defossilisatie”) en de bio-economie – Studie iov FOD Leefmilieu olv VALBIOM, ism
CLIMACT, VITO en ILVO (2021-2023)

- Jaarlijkse update 

- Verdieping (dit jaar: biobased factor voor de Vlaamse chemie, farmacie en kunstoffensectoren)
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Vermelde bronnen en suggesties

▪ Caldeira et al (2020). Sustainability of food waste biorefinery: A review on valorisation pathways, techno-economic 
constraints, and environmental assessment. Bioresource Technology 312:123575.

▪ Material Economics (2020). EU biomass use in a net-zero economy - A course correction for EU biomass. Report. 
Sweden.

▪ Odegard et al (2012). Cascading of Biomass: 13 Solutions for a  Sustainable Bio-based Economy - Making Better 
Choices for Use of Biomass Residues, By-products and Wastes. Report for the Dutch Ministry of Infrastructure and 
Environment, CE Delft.

▪ Stegmann et al (2020). The Circular Bioeconomy: Its elements and role in European bioeconomy clusters. Resources
Conservation & Recycling X 6:100029

▪ vom Berg et al. (2022). Renewable Carbon as a Guiding Principle for Sustainable Carbon Cycles. Renewable Carbon 
Initiative.

▪ Weldra (was verwacht voor oktober 2022): study on Renewable Carbon by Michael Carus et al. (NOVA Institut) 
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https://www.researchgate.net/publication/341600714_Sustainability_of_food_waste_biorefinery_A_review_on_valorisation_pathways_techno-economic_constraints_and_environmental_assessment
https://materialeconomics.com/latest-updates/eu-biomass-use
https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/CE_Delft_2665_Cascading_of_Biomass_def.pdf
https://www.researchgate.net/publication/338563080_The_Circular_Bioeconomy_Its_elements_and_role_in_European_bioeconomy_clusters
https://renewable-carbon.eu/news/renewable-carbon-as-a-guiding-principle-for-sustainable-carbon-cycles/
https://renewable-carbon.eu/publications/
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