E-mail: info@biomassafeiten.nl

Biogrondstoffen
als
duurzame
oplossing

biomassafeiten.nl
Biomassafeiten is een initiatief van bedrijven en
organisaties actief in de wereld van biomassa om
een eerlijke kijk te geven op de mogelijkheden
die biomassa biedt voor o.a. het produceren
van duurzame producten en energie, om zo
een bijdrage te leveren aan het behalen van de
klimaatdoelen.

Deze enerverende markt kenmerkt zich door een hoge
mate van veranderingen op het gebied van wet- en
regelgeving, innovaties en een breed spectrum van
mogelijke producten en toepassingen.
Duurzaam omgaan met de grondstoffen is de basis
voor alles waar deze bedrijven en organisaties voor
staan. Hergebruik van reststromen uit de landbouw,
afvalinzameling en industrie, behoudt van de
biodiversiteit van bossen en landbouw, het gebruik
van houtige biomassa of het verbouwen van speciale
gewassen voor de industrie, met behoud van de
natuur, ecosystemen en voedselvoorziening.

Biogrondstoffen zijn noodzakelijk
voor een CO2-neutrale en circulaire
economie. Of het nu gaat om duurzame
geproduceerde producten of energie,
biomassa zal een belangrijke rol spelen
bij deze transitie.

www.biomassafeiten.nl

publieke discussie voorzien van feitelijke informatie over biomassa
Tastbare positieve bijdrage leveren aan de inzet van biomassa

Via de website biomassafeiten.nl en social media
vertellen wij het eerlijke verhaal over biomassa.
Transparante informatie over biomassa. Biomassa
als grondstof krijgt steeds meer aandacht.
Organisch materiaal vanuit hout, dierlijke of
plantaardige oorsprong, kan tegenwoordig
worden verwerkt tot hoogwaardige biobased
materialen en producten of tot bio-energie.
Biomassafeiten wordt ondersteund door
donateurs.Onze donateurs zijn actief in de
biomassaketen, overheid (EZK/RVO) en bedrijven/
organisaties die interesse hebben in biomassa.

WORDT OOK DONATEUR!
Als donateur help je ons om feitelijke informatie
over biomassa te delen. Dankzij donateurs
kunnen wij ons inzetten om bewustzijn over
biogrondstoffen en biomassa te creëren.
Biomassafeiten
E-mail: info@biomassafeiten.nl

De mogelijkheden van biomassa worden steeds
meer ontdekt. Ook bij de energietransitie
speelt biomassa een grote rol. Door de energie
en biochemie markt aan elkaar te verbinden
ontstaan nieuwe mogelijkheden door gebruik
te maken van elkaars reststromen. Wat vroeger
een stengel van een tomatenplant was, is
tegenwoordig een bron aan vezels en nutriënten
en zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Biomassa
als grondstof heeft de toekomst!
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