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Kansen voor biobased

Bert Frowijn, Tebodin: ‘Nieuwe samenwerkingsverbanden tussen food en chemie’
Meer investeren in de Europese thuismarkt en het verwaarden van reststromen: die
twee ontwikkelingen signaleert businessline director Food Bert Frowijn van Tebodin.
Die ontwikkelingen bieden kansen voor duurzamer en meer biobased produceren.
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