Nederlands-Duits forum: Biobased economy - biologische grondstoffen voor de industrie
9 mei 2012, 10:00 – 16:00 uur, Marienhof te Amersfoort
Op 9 mei 2012 organiseert de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) in het Marienhof te
Amersfoort het Nederlands-Duitse forum Biobased economy - biologische grondstoffen voor de
industrie.
Nederland - met haar rijkelijke beschikking tot hernieuwbare grondstoffen, universiteiten,
kennisinstellingen en innovatieve industriële bedrijven - behoort samen met Duitsland tot de
Europese koplopers bij het verwerken van biologische grondstoffen in industriële processen.
Tijdens een Rondetafelgesprek met secretaris-generaal Chris Buijink van het Ministerie van EL&I
over Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van biobased economy, begin 2012 in Berlijn,
is dan ook besloten dat Nederland en Duitsland samen optrekken op het gebied van duurzaamheid
en ontwikkeling van duurzame biomassa en het opzetten van business cases.
Dit forum sluit hierop aan en brengt Nederlandse en Duitse ondernemers en experts met elkaar in
contact. Het evenement is kosteloos toegankelijk indien men zich voor 15 april a.s. per email
aanmeldt bij mevrouw Anouk de Jong van de DNHK (a.dejong@dnhk.org) of via de website van de
DNHK (www.dnhk.org/evenementen).

10.00

Registratie en ontvangst

10.30

Begroeting
Alexandra Sierra, hoofd kantoor Berlijn, Nederlands-Duitse Handelskamer

10.45

Introductie - status & perspectieven biobased economy
Antje Kramer, projectleider, eclareon

11.00

Deel 1: Kansen in Nederland en Duitsland
Biomassa als grondstof voor de industrie
Dr. Vera Grimm, technology consultant, VDI Technologiezentrum GmbH

11.30

Bioplastics – kansen voor Duitsland en Nederland binnen Europa
Marko Schnarr, environmental affairs manager, European Bioplastics vereniging

12.00

Vragen

12.10

Deel 2: Podiumdiscussie met Duitse experts
Deelnemende bedrijven:
aevotis GmbH
alesco GmbH & Co. KG DRESS YOUR BRANDS
Audi AG
BASF Chemicals
BIOTEC GmbH & Co. KG
FKuR Kunststoff GmbH
Plantic Technologies Germany GmbH

13.15

Lunchpauze

13.45

Deel 3: Zwaartepunten van de technologie in Nederland
De Coca-Cola fles van de volgende generatie, PEF: 100% Plant based Plastic
Janine Kostermann, marketing manager, Avantium Amsterdam (aangevraagd)

14.15

Bio performance materials en de Nederlandse industrie (aangevraagd)
Jan Noordegraaf, managing director synbra en lid van de groep bio performance materials

14.45

Dr. Marcel Wubbolts, VP research and technology, DSM innovation center (aangevraagd)

15.15

Vragen en discussie

15.30

Netwerkborrel (einde 16.30)

