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Pollutec: Succesvolle editie van hét evenement voor ‘groene groei’

De 2018-editie van Pollutec bevestigde opnieuw het unieke karakter van dit zeer internationale
evenement, dat de zakelijke ontmoetingsplaats voor groene groei is geworden. 70.076 deelnemers
uit 128 verschillende landen kwamen er bijeen, wat 40 jaar na de oprichting van de beurs aantoont
dat milieu- en energievraagstukken nog steeds een prioriteit zijn voor professionals.
Deze onlangs gehouden jubileumeditie is sinds de oprichting van de Pollutec in 1978, die
oorspronkelijk vooral gericht was op de behandeling van vervuiling en overlast, geleidelijk aan
uitgegroeid tot hét toonaangevende evenement voor de groene economie. In de loop van de jaren
evolueerde de Pollutec geleidelijk van de preventie van milieuvervuiling en oplossingen voor de
opwarming van de aarde, naar hét rendez-vous dat een echte transformatie van industriële modellen
in alle economische sectoren weerspiegelde, door zich in elk van deze fasen te concentreren op de
vraag hoe innovatie en opkomende vraagstukken het best kunnen worden bevorderd. Oorspronkelijk
richtte Pollutec zich op de belangrijkste milieusectoren (water, lucht, geluid en afval), maar is nu
georganiseerd rond veertien thema's, van hulpbronnenbeheer tot energie-efficiëntie, biodiversiteit
en mobiliteit.
De eerste feedback van de recente opiniepeilingen is zeer positief voor deze laatste editie van een
evenement dat een referentiepunt of zelfs een vanzelfsprekendheid is geworden voor alle
belanghebbenden op het gebied van milieu en groene groei.

Thema's in het middelpunt van het nieuws
Een van de thema's die dit jaar sterk naar voren kwamen, was de circulaire economie, zowel in de
gangpaden en entertainmentgebieden, op conferenties en prijsuitreikingen als tijdens de eerste
internationale top van geëngageerde steden en gebieden. Deze top, die veel verder ging dan
intentieverklaringen, maakte het mogelijk om de feedback die steden en regio's al hadden gekregen,
te vergelijken met vertegenwoordigers van lokale overheden die zich daartoe wilden engageren. Op
dit gebied, met zijn vele uitdagingen, was het zowel innovatief als constructief om te kunnen delen
en om van gedachten te wisselen met collega's uit andere steden of landen. Een succesvolle eerste
editie van het programma dat gebaseerd was op de 52 internationale projecten die in dit kader
werden geïdentificeerd.
Een andere multisectoriële kwestie, is de problematiek rondom kunststoffen, variërend van
productie tot terugwinning en recycling (het bereiken van de doelstelling van 100%, de overgang
naar een kringloopeconomie, etc.). Een grote verscheidenheid aan deskundigen hebben zich
gedurende het hele evenement met dit onderwerp bezig gehouden.
Tot slot gaf de Pollutec 2018 meer aandacht aan de uitdagingen en problemen van de zee en de
kustlijn, de uit te voeren acties en de bestaande oplossingen, waarvan sommige al waren
geopenbaard. De doelstelling was een focus te leggen op de zee en de kustlijn, ondersteund door

een forum van conferenties tijdens de vier beursdagen, met thema's als vervuiling van de zeeën,
kunststoffen, kustverontreiniging, en meer in het algemeen, duurzame blauwe groei.
Een springplank voor milieu-innovatie
Tijdens deze jubileumeditie bevestigde Pollutec haar positie als wereldmarktleider van milieuinnovatie. Starters, technologieën, organisatorische methoden, opkomende thema's, nieuwe
benaderingen....., een hele dynamiek die gedurende vier dagen werd ingezet op alle domeinen van
milieu en energie. Zo werden 156 innovatieve oplossingen die door de exposanten vooraf aan de
beurs werden aangekondigd, in de schijnwerpers gezet. Twintig van hen werden voorgeselecteerd als
onderdeel van de Innovatie Showcase georganiseerd met de Pexe (vereniging voor de Franse ecoondernemingensector). De drie uiteindelijke winnaars, Starklab, Stepsol en Nereus*, ontvingen hun
prijzen van Brune Poirson, staatssecretaris van de (Franse) Minister van Milieuzaken De Rugy,
Stéphanie Gay-Torrente, beursmanager van de Pollutec en Jean-Claude Andréini, voorzitter van de
Pexe.
Speciale beursruimtes zoals het Startups Village, de Innovation Hub, de stands van de
ecosysteembedrijven French Tech stand en de Cofil stand werden goed bezocht. Alsmede het
doorlopende pitch programma, die het mogelijk maakten om veel startende en innovatieve bedrijven
te ontdekken tijdens verschillende sessies over actuele thema's: water, bouw, prestaties, circulaire
economie, energie, duurzame stad / mobiliteit, digitaal, Franse technologie, GreenTech.......
Ook dit jaar heeft de Pollutec weer verschillende officiële prijzen en trofeeën uitreikingen gehost. De
Business & Environment Awards van het Franse Ministerie van Milieuzaken en het Franse
Agentschap voor milieu en energiebeheer Ademe hebben prijzen toegekend aan Fnac Darty
Participations en Services (bedrijf gespecialiseerd in de non-food inkoopsector), Jimini's (bedrijf
gespecialiseerd in eetbare insecten), Alterea Cogedim (commercieel vastgoedbedrijf en een multiproduct-vastgoedonderneming), Covivio (beursgenoteerde vastgoedbeleggingsmaatschappij) en
Odyssée Environnement (gespecialiseerd in waterbehandelingsproducten). De Eco-bedrijven'
exporttrofeeën aangeboden door Ademe, Bpifrance en en Business France hebben gekozen voor de
eco-innovatieve bedrijven Enogia, Green Creative, Quiet Oceans, Metron en NBC Sarl. En dit jaar
werden de milieucertificering Aquaplus Labels van de UIE (Franse vereniging voor industrieën in de
milieu- en watersector) toegekend aan de eco-bedrijven Abas, Aquatiris, Biorock, Simop, Sotralentz
Habitat, Stoc Environnement en Tricel France.
*Starklab: industriële rookafvoer met energieterugwinning, Stepsol: micro-installatie met gesloten
hydraulisch circuit gekoppeld aan zonne-energie en Nereus: afvalwaterzuivering voor de productie
van drinkwater.

Referentie evenement voor talloze landen
Ondanks de drukke internationale agenda (COP24 klimaattop, klimaattop G20, strategisch europees
Energie-Klimaat project…), heeft de Pollutec mooie internationale bezoekcijfers genoteerd. Naast de
Europese landen, die de helft van de internationale bezoekers uitmaken met Zwitserland, België, Italië,
Spanje, Duitsland en Nederland als belangrijkste landen, blijft Afrika het tweede meest
vertegenwoordigde continent, voornamelijk met Noord-Afrikaanse landen als Marokko, Algerije en
Tunesië, maar ook met Ivoorkust, Burkina Faso, Senegal en Kameroen, voor welke de Pollutec het

belangrijkste internationale milieu evenement is. Grote bezoekersstijgingen werden vooral
geconstateerd uit Duitsland, Spanje, Rusland, China, Canada, Marokko en Chili, maar ook uit Nederland
steeg het bezoek verder.
Dit jaar was Burkina Faso eregastland op de Pollutec, hetgeen tot uiting kwam in een uitgebreid
programma aan lezingen en uitwisselingen in aanwezigheid van Nestor Batio Bassière, Minister van
Milieu, Groene economie en Klimaatverandering, alsmede van een omvangrijke delegatie van
hoogwaardigheidsbekleders. Watervoorziening, grondsanering, bemesting, groene energie,
verwerking van bio afval en duurzame steden waren enkele van de onderwerpen die behandeld
werden. Minister Batio Bassière gaf daarbij reeds aan dat zijn land « voortaan regelmatig aanwezig zal
zijn op de Pollutec ».
Daarnaast telde de Pollutec 2.161 exposanten dit jaar, waarvan 682 afkomstig waren uit 36
vertegenwoordigde landen buiten Frankrijk. De overgrote meerderheid hiervan kwam uiteraard uit
Europa, waaronder een 40-tal Nederlandse bedrijven o.a. in een nationaal paviljoen georganiseerd
door de Nederlandse Ambassade en Global Matching, maar daarnaast waren er ook 36 exposanten uit
Azië (China, Zuid-Korea, Taiwan), 13 uit Amerika (Brazilië, Canada, Verenigde Staten), 14 uit Turkije
alsmede exposanten uit landen als Algerije, Oekraïne, de Verenigde Arabische Emiraten, en andere.

Matchmaking programma groter dan ooit : 2.400 georganiseerde meetings
Deze 2018-editie van de Pollutec heeft tevens duizenden contacten gegenereerd middels talloze
randevenementen, zoals de ‘Green Days’ georganiseerd door de Kamer van Koophandel van Auvergne
Rhône-Alpes, de drie programma’s Industrie, Overheden en Banenmarkt, als ook de Top van Circulaire
Steden en Gebieden en de genoemde delegatie uit Burkina Faso. Tijdens de ‘Green Days’ werden
bijvoorbeeld 1.346 meetings georganiseerd voor 392 deelnemers uit 41 landen en tijdens de drie
genoemde programmas meer dan 1.100 meetings.

Pollutec : een boek voor het 40-jarig jubileum
Het veertigjarig bestaan van de beurs werd gevierd met meerdere feestelijke bijeenkomsten alsmede
met de uitgave van een speciaal jubileumboek « 40 jaar Pollutec » dat de historie van de beurs
beschrijft in de context van de ontwikkeling van de milieu- en klimaatvraagstukken in de decennia na
de Tweede Wereldoorlog. Een digitale versie van dit boek is binnenkort te bekijken en te downloaden
op de website van de Pollutec (www.pollutec.com).

Noot voor de redactie
Dit is een persbericht van Promosalons Nederland, de Nederlandse vertegenwoordiging van de Franse
vakbeurzen, Tolstraat 127, 1074 VJ Amsterdam, tel. 020-4620020, e-mail info@promosalons.nl. Voor meer
informatie kunt u contact met ons opnemen: Coen Rosdorff en Martha Elsdijk (bezoekers/persinformatie)
Op www.pollutec.com kunt u terecht voor het downloaden van de laatste persberichten, persdossiers,
nieuwsbrieven, marktschetsen, foto’s en logo’s.

In de speciale digital pressroom vindt u persberichten van de Pollutec, samen met een persmap en visuals.
Meer informatie over de Pollutec en over de diverse programmas kan tevens ingewonnen worden bij de
volgende partners die in het organisatiecomité van de Pollutec zitten:
L’ADEME, le Ministère de la transition écologique et solidaire, la Préfecture de la région Rhône-Alpes, l’AFITE, l’ASTEE, l’ATEE, l’ATTF, Biogaz
Vallée, Carsat Rhône Alpes, CCI France, Chambre de Commerce du Luxembourg, CCI Lyon Métropole, CECV, EWJI, FEDEREC, FIDAREC,
FNADE, FNTP, FEE, La French Tech, ITA, Lyon French Tech, OPPBTP, OPQIBI, Plastic Odyssey, Pôle Mer Bretagne Atlantique, Réso A+, SFGP,
Solar Impulse Foundation, Syntec Ingénierie, Uniclima, UPDS, UPGE, Vivapolis, Ambassade du Canada en France, Délégation générale du
Québec à Paris.
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