
Workshop
Valorisatie van 

Digestaat
27 november 2019

Sponsorpakket
Organisatie:



Workshop in het kader van de 

Belgian Biogas Week – 3 events, 1 week

Groepering van 3 events:

Rencontres de la Biomasse: 26 november – Liége

https://valbiomag.labiomasseenwallonie.be/agenda/belgian-biogas-week#

Workshop Valorisatie van Digestaat: 27 november 2019 – Hasselt 

https://www.biogas-e.be/node/754

ManuREsource: 27-29 november 2019 – Hasselt

https://www.vcm-mestverwerking.be/en/manuresource/15533/manuresource-

2019

https://valbiomag.labiomasseenwallonie.be/agenda/belgian-biogas-week
https://www.biogas-e.be/node/754
https://www.vcm-mestverwerking.be/en/manuresource/15533/manuresource-2019


Workshop: Valorisatie van digestaat in 

Vlaanderen en Wallonie

Wetgeving en huidige toepassingen en verwerkingsmogelijkheden van digestaat(producten) 

in Vlaanderen en Wallonië

Casestudies en getuigenissen uit Vlaanderen en Wallonië

Marketing en toepassingen van eindproducten

Discussie: Hoe ziet een biogasinstallatie en digestaatnabehandeling eruit in 2030? 

Openen van de grens tussen Vlaanderen en Wallonië: wat zijn de voor- en nadelen?

Vertaling FR - NL

Locatie: bij ManuResource 2019: Black Box room, PXL Hogeschool, Elfde-Liniestraat 24, 

3500 Hasselt

Tijdstip: 13u00 - 16u30

https://www.vcm-mestverwerking.be/en/manuresource/15533/manuresource-2019


SPONSOR WORDEN

1 2 3
Extra 
visibiliteit

In contact 
komen met 
beleidsmakers
en potentiële
investeerders

Bijdragen aan een

event rond de 

valorisatie van 

digestaat



Sponsor 

Geniet van extra visibiliteit tijdens de workshop op de site van ManuREsource,

bij een specifiek marktsegment: Belgische biogasuitbaters en mestverwerkers

zaal Blackbox, PXL, 75 deelnemers

Voordelen

Projectie van uw logo in de introductie en afsluitende presentatie.

Slideshow tijdens de koffiepauze.

Banner in de zaal van de workshop. 

1 Gratis toegangsticket voor workshop

Prijs: 250€ (excl. BTW)
Aan te leveren: logo in hoge resolutie (formaat .EPS)



Doelpubliek

Uit Vlaanderen én Wallonië
Primair

Ondernemers, uitbaters van bestaande en toekomstige biogasinstallaties, mestverwerkers

Bedrijven binnen de sector: constructeurs, studiebureaus, etc.

Federaties actief binnen de biogassector

Adviesorganen voor energie en omgeving

Secundair

Landbouwers en potentiële investeerders

Academische instellingen

Kenniscentra

Pers

75 deelnemers



Partners

Biogas-E
Kennisplatform voor 

anaerobe vergisting in 

Vlaanderen. Biogas-E 

streeft naar een 

duurzame ontwikkeling 

van de biogas- en 

biomethaansector

VCM
VCM zet in op een 

verdere ontwikkeling van 

mestbe-/verwerking en 

streeft naar een 

maximaal haalbare en 

duurzame valorisatie van 

nutriënten en 

grondstoffen uit mest.

ValBiom
Waals expertiscentrum

voor het duurzaam

gebruik van natuurlijke

hulpbronen. Valbiom

stimuleert en faciliteert

ontwikkelingen voor de 

productie van biomassa

en de transformatie ervan

in energie en materialen. 



Met de steun van:

Contact

Marieke Verbeke

0472 86 55 26

marieke.verbeke@vcm-mestverwerking.be

Vermeld bij contact dat u de workshop Valoristatie van Digestaat op 27 november wilt 

sponsoren.

mailto:marieke.verbeke@vcm-mestverwerking.be

