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Pollutec 2020: Concrete oplossingen voor een nieuw ecologisch model

De komende editie van de Pollutec, internationale milieutechnologievakbeurs georganiseerd door
Reed Expositions France, vindt plaats van 1 t/m 4 december in Lyon. Innovatie, expertise, opkomende
trends... de Pollutec stelt de bezoeker in staat om de balans op te maken van de laatste innovaties in
alle milieusectoren (1) zowel op de stands, tijdens debatten en conferenties als in het kader van
specifieke evenementen op de beurs. Aanpassing aan klimaatverandering, circulaire economie en
nieuwe energiemodellen zijn de drie hoofdthema's van deze 2020-editie, die ook technologische
aandacht zal bieden aan onderwerpen die centraal staan in het nieuws, zoals plastics,
microverontreiniging, opkomende verontreinigende stoffen, strategische metalen en een wereldwijde
focus op werkgelegenheid en nieuwe beroepen verbonden met de ecologische transitie.
Vakbeurs in samenwerking met de beste experts
De Pollutec wordt ondersteund door een organisatiecomité bestaande uit deskundigen uit de
verschillende vertegenwoordigde sectoren. Samen dragen ze bij aan de ontwikkeling van content en
evenementen, zo dicht mogelijk aansluitend op actuele gebeurtenissen en marktontwikkelingen. Op
dit moment zijn reeds bevestigd de Forums over Recycling (met Federec), over Biogas (Biogaz Vallée,
Club Biogaz, ATEE), Bodemsanering (UPDS), Trenchless Works (FSTT), Asbest (Reso A+), Afval van
bouwprojecten (SEDDRe), Engineering (OPQIBI, CINOV, AITF) en de Forums Biodiversiteit en
natuurlijke omgevingen, Waterzuivering, Energie, Afvalbeheer, Duurzame Industrie, Riskmanagement,
Duurzame Stad en Landbouw & Klimaat (nieuw).
Innovatie, de drijvende kracht van Pollutec
Eco-innovatie is de drijvende kracht van de Pollutec en zal opnieuw sterk aanwezig en gehighlight
worden op de beurs. Exposanten die hun innovaties voorafgaand aan het evenement aangeven,
krijgen zowel voor als na de beurs extra zichtbaarheid. De zogenaamde “pitchring’’ (pitchruimte voor
startups, kleine en middelgrote ondernemingen), tot dusver centraal op de beurs, wordt nu verspreid
in de water-, afval- en energiesector, om zo dicht mogelijk bij de spelers en opdrachtgevers van elke
sector te staan. Tot slot zal eco-innovatie ook worden benadrukt door de prijzen en trofeeën die op de
beurs worden uitgereikt.

Nieuw: een mega waterdemonstratieruimte
Een van de activiteiten op het programma is de installatie van een mega demonstratieruimte 'Water
Hub' om innovatieve oplossingen gewijd aan de watercyclus te benadrukken, van het opvangen van
drinkwater tot de behandeling van afvalwater.
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Een internationale beurs om mondiale uitdagingen aan te pakken
Pollutec organiseert opnieuw talrijke landenpaviljoens en delegaties uit Europa en de rest van de
wereld (2). Exposanten uit de volgende landen hebben hun deelname al bevestigd: België, Canada,
China, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Israël, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde
Arabische Emiraten, Verenigde Staten, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.
De Pollutec 2020 herhaalt ook dit jaar de operatie met steden en gebieden die zich in het bijzonder
bezighouden met circulaire economie, met verschillende gespecialiseerde partners. Het doel is
concrete toepassingen te presenteren voor territoriale optimalisering van (goederen)stromen en
activiteiten (materialen, voedsel, afval, enz.) in verschillende EU-steden.
Tot slot, als bevestiging van haar roeping als katalysator van ontmoetingen, organiseert de Pollutec
ook dit jaar weer talloze businessmeetings op de beurs.
Nieuw: Pollutec Sea & Coastal
Pollutec presenteert al sinds lange tijd oplossingen voor de zee en de kust. In lijn met de ontwikkeling van
de beurs, betroffen deze oplossingen in eerste instantie de behandeling van incidentele verontreiniging,
ballastwater of afval, vervolgens het ontmantelen van boten, de motoriseringen van schepen, enz. Vandaag
de dag hebben ze ook betrekking op mariene energie, mariene biotechnologie en milieuherstel. Na een
eerste thema’dorp’ in 2002 en de geleidelijke oprichting van een specifiek forum – met name het
veelgeprezen forum in 2018 -, lanceren de organisatoren van de beurs dit jaar een specifieke beurs Pollutec
Sea & Coastal, aanpalend aan de Pollutec. Dit nieuwe evenement zal op één plaats de milieuoplossingen
voor kustactiviteiten en -gebieden en maritieme activiteiten samenbrengen: oplossingen voor risicobeheer,
vervuiling en andere overlast, behoud van ecosystemen, landinrichting, oplossingen om de overgang van
de maritieme sector te vergemakkelijken en oplossingen voor de ontwikkeling van mariene hulpbronnen te
bieden.
1) Sectoren 2020: Waterbeheer, Afvalbeheer, Energie- en Energie-efficiëntie, Bodemverontreingiging, Duurzame Stad, Luchtkwaliteit-GeurGeluid, Instrumentatie-Metrologie-Automatisering, Riskmanagement, Biodiversiteit en Natuurlijke Omgevingen, Overheden en Instellingen.
2) De paviljoens uit Beieren, België (2), Canada, China, Zuid-Korea, Luxemburg, Nederland zijn al bevestigd. Voor anderen wordt de
bevestiging verwacht.
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