Biobased Economy

Biobased economy netwerk

In de biobased economy wordt biomassa afkomstig

Via de zoekbox is het nu ook mogelijk om personen

van planten, algen en resten uit natuur en industrie

en organisaties in het biobased economy netwerk te

gebruikt als een groene grondstof voor chemie,

vinden. Vanuit de zoekbox op Kennisnet is er een

materialen en energie. De transitie naar een biobased

verbinding gemaakt met de Groene Kennissenbank

economy zorgt voor innovaties en economische

van Groen Kennisnet. In deze Kennissenbank ontstaat

kansen. Daarbij vermindert onze afhankelijkheid van

een netwerk van expertise in het domein. Hoe meer

aardolie. Ook de CO2 uitstoot gaat omlaag.

experts en organisaties zich aanmelden in de

Duurzaamheid is een voorwaarde bij de ontwikkeling

Kennissenbank, des te interessanter wordt deze.

van biobased economy.

Aanmelden in de Kennissenbank kan via:

Kennisnet Biobased Economy

https://kennissen.groenkennisnet.nl/
Eenmaal daar aangemeld komt de informatie vanzelf

Het Kennisnet is een initiatief van de

beschikbaar via de zoekbox op Kennisnet Biobased

Wetenschappelijke Technologische Commissie (WTC).

Economy.

De WTC ontwikkelt een dynamische visie voor de
wetenschappelijke aanpak van de biobased economy
op de langere termijn. Daartoe richt de WTC zich op
het vroegtijdig onderkennen van veelbelovende
trends en ontwikkelingen in wetenschap, praktijk en
maatschappij, en draagt deze voor verdere
stimulering voor bij overheid, bedrijfsleven en
onderzoeksinstellingen.
Het Kennisnet is een website met daarin opgenomen
een collectie met actuele kennis en informatie over de
productie en het gebruik van biomassa en de transitie
naar een biobased economy. Het Kennisnet is bedoeld
voor bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs en overheid.

De Kennisnetcollectie
In de collectie bevindt zich een diversiteit aan

Wilt u ook deelnemen?

informatie, met ongeveer 2500 documenten in de

Als u informatie heeft die opgenomen kan worden in

vorm van boeken, rapporten, artikelen en

de collectie, kunt u contact opnemen met

pamfletten. Daarnaast wordt informatie uit onderwijs

Wageningen UR Library (servicedesk.library@wur.nl).

projecten in het domein van biobased economy
ontsloten, relevante websites toegankelijk gemaakt

Voor meer informatie over Kennisnet Biobased

en nieuwsberichten van een aantal webportalen

Economy neemt u contact op met het secretariaat

verzameld. Met de zoekbox bovenaan de pagina vindt

van de WTC, Peter Besseling

u alle informatie in één actie.

(p.a.m.besseling@minez.nl).

Kennisnet Biobased Economy staat op: http://wtc.biobasedeconomy.nl
De interface en collectie worden gemaakt en onderhouden door Wageningen UR Library

