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DEEL 1 SITUERING DYNAK STUDIE 

 

 

 

1/ Situering van de DYNAK studie 

De economie in de Kempen staat ernstig onder druk. De regio is op dit moment nog de meest 

geïndustrialiseerde regio in Vlaanderen. Een sterk, maar tegelijk conjunctuurgevoelig en kwetsbaar 

fundament. De crisisjaren troffen de Kempen proportioneel meer dan andere regio’s.  

In 2013 hebben de Kempense actoren hun krachten gebundeld om te komen tot een “Kempense oproep aan 

de Vlaamse regering”. De oproep bestaat uit een 10 puntenstrategie om de economie in de Kempen op korte 

en lange termijn aan te zwengelen. Deze strategie ligt in lijn met het Streekpact 2013-2018 dat de globale 

visie en het actieprogramma bevat voor de sociaal-economische ontwikkeling van de regio in de komende 

jaren. 

De oproep, ook wel urgentieprogramma genoemd, bevat twee sporen voor slimme investeringen in de 

Kempen. In een eerste spoor worden een aantal investeringen voorgesteld op gebied van innovatie, 

mobiliteit, ruimte om te ondernemen en regionale ontwikkeling. Er wordt aan de Vlaamse regering gevraagd 

om snel een aantal inspanningen te leveren binnen deze 10 punten om zo de gelegenheid te creëren voor 

2000 nieuwe jobs in de Kempen. Het tweede spoor richt zich op het opmaken van roadmaps voor de 

versnelde transformatie van de Kempense economie. Opzet is om verder te evolueren naar een kennis- en 

innovatiegedreven economie rond een aantal groeisectoren zoals duurzame milieu- en energietechnologie, 

fijne chemie, farma en life sciences, voeding en bouw.  

De huidige studie kadert in de vraag naar het ontwikkelen van roadmaps voor de valorisatie van unieke 

regionale expertise in het kader van Horizon 2020 (Europees programma voor innovatie) en het Nieuw 

Industrieel Beleid van de Vlaamse Overheid. Specifiek heeft deze studie tot doel in kaart te brengen hoe de 

economische actoren in de Kempen met een gerichte regionale strategie optimaal kunnen inspelen op de 

Vlaamse en Europese beleidskaders. Twee vragen staan centraal: 

 welke nieuwe waardenketens en clusters kunnen de Kempen een sterke basis geven voor toekomstige 

groei en jobs?; 

 en hoe kunnen de Vlaamse en Europese beleidskaders en bijhorende subsidieprogramma’s hierin 

ondersteuning bieden? 

In lijn met deze verwachtingen, brengt deze studie in kaart wat (1) de slimme specialisatiemogelijkheden 

van de Kempen zijn, vertrekkende van de regionale sterkten en het economisch 

ontwikkelingspotentieel. Vervolgens vertaalt ze deze opportuniteiten in een (2) strategie voor 

regionale ontwikkeling en (3) een actieprogramma (projectfiches), die o.a. met middelen vanuit het 

EU Horizon 2020-programma, EFRO Vlaanderen 2014-2020, INTERREG 2014-2020, of andere fondsen 

kunnen gerealiseerd worden. 

 

Verhouding van deze studie tot het urgentieprogramma en het Streekpact 

Deze studie is één van de 10 actiepunten om te komen tot 2.000 nieuwe jobs in de Kempen, met verwachte 

effecten op de middellange en lange termijn. In het persbericht van het kabinet van de minister-president 

van de Vlaamse regering (25/9/2013) naar aanleiding van het urgentieprogramma Kempen, worden drie 

acties op korte termijn voorzien en 1 actie op langere termijn. De goedkeuring van het dossier van LiCaLab, 

de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen in Kasterlee, Geel en Dessel, en het dossier rond een 
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brownfieldconvenant voor het industriegebied te Wezel, worden verwacht om op korte termijn te leiden tot 

jobcreatie. De uitwerking van een Dynamisch Actieplan Kempen zal op middellange en lange termijn een 

economische impuls geven aan de Kempense regio. Figuur 1 toont de situering van de DYNAK studie als 

uitwerking van één actiepunt binnen spoor 1 van het urgentieprogramma. 

Daarnaast geeft de figuur aan hoe DYNAK moet gesitueerd worden in relatie tot het Streekpact. Deze studie 

geeft uitwerking aan de ambitie binnen het Streekpact om het industrieel weefsel te transformeren en is dus 

te beschouwen als een verfijning van het Streekpact, in het bijzonder van speerpunt 1: “Ondernemen, 

innoveren en internationaliseren”. 

Figuur 1: Situering DYNAK studie 

 

2/ Plan van aanpak  

Deze studie bestaat uit vijf onderdelen, verspreid over drie fasen. Ze werden uitgevoerd in de periode van 

januari tot mei 2014.  

In de exploratie- en identificatiefase werden alle basisingrediënten verzameld voor deze studie. We 

inventariseerden enerzijds de Vlaamse en Europese beleidskaders en –subsidiemogelijkheden (onderdeel 1) 

en benoemden anderzijds de economische groeisectoren binnen de Kempen (onderdeel 2). Voor dit tweede 

onderdeel werd een grote groep van stakeholders gemobiliseerd tijdens de DYNAK dag op 17 februari 2014. 

De confrontatie van beide activiteiten leidde tot een shortlist van slimme specialisatiemogelijkheden voor de 

Kempen, die aansluiten bij de Vlaamse en Europese ambities. 

Vervolgens vond een verdieping van de speerpuntstrategie plaats, waarbij nagegaan werd in welke 

mate prioritaire clusters verankerd zijn of verder kunnen verankerd worden in de regio (onderdeel 3). 

Hiertoe werden verschillende stakeholders gecontacteerd voor dieptegesprekken en/of gerichte 

opvolgingsgesprekken. Per niche werd een bootcamp georganiseerd om innovatieve en haalbare 

opportuniteiten in de Kempense regio te identificeren. Voor elke niche werden de externe 

financieringsmogelijkheden onderzocht (onderdeel 4).  

In een laatste fase van synthese en redactie werden voor elke niche een aantal projectfiches concreet 

uitgewerkt. Er werd ook een synthese gemaakt van de noodzakelijke randvoorwaarden en aanbevelingen 

geformuleerd voor de opvolging van deze studie. 

  

Figuur 2: Overzicht fasen en onderdelen 

 

Interactief proces 

Deze studie kwam tot stand in nauw overleg en interactie met tal van organisaties en besturen uit de 

Kempen. Dit heeft gezorgd voor een breed draagvlak rond de inhoud en conclusies. We willen alle 

stakeholders bedanken die hun steentje bijdroegen in het proces. Een overzicht van de stakeholders bevindt 

zich in bijlage.  

De tussentijdse bevindingen en resultaten werden periodiek besproken met een begeleidingsgroep die werd 

gevormd rond dit project. De samenstelling ervan steekt in bijlage. 
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DEEL 2 IDENTIFICATIE VAN REGIONALE 
SPEERPUNTEN 

Binnen DYNAK gaan we op zoek naar unieke en beloftevolle toekomstprojecten voor de Kempen. We 

vertrekken daarvoor vanuit een identificatie van de belangrijke economische sectoren en 

onderzoeksactiviteiten in de Kempen. We benoemen deze uitgesproken sectoren als speerpuntsectoren. 

Om de selectie te maken van speerpuntsectoren werden: 

 recente studies geconsulteerd over de economische activiteiten (vooral industrie) in de Kempen. Welke 

economische sectoren komen daarin prominent naar voor?; 

 de onderzoeksactiviteiten binnen de Kempense kenniscentra geïnventariseerd. Welke unieke kennis is 

binnen deze instellingen aanwezig?; 

1/ Recente studies over de economische activiteiten in de Kempen 

Voor een analyse van het economisch (vooral industrieel) weefsel, konden we terugvallen op vier recente 

bronnen: 

 Het Streekpact Kempen 2013-2018 (RESOC Kempen, 2013);1 

 Raming van het totaal aantal jobs in België naar NACE-sectoren en statuut (Steunpunt WSE en 

Departement WSE, maart 2012); 

 Studie ‘Het economisch DNA van de Kempen’ (Konings, Reynaerts, De Ruytter; 2013);2 

 Studie ‘kernstatistieken strategische sectoren’ (Universiteit Antwerpen, 2012);3 

We gaan er hieronder achtereenvolgens op in. 

1.1 Speerpuntsectoren in het RESOC-Streekpact 2013-2018 

Het RESOC-Streekpact 2013-2018 is een breed sociaal-economisch programma, berustend op een consensus 

tussen de ‘levende krachten’ in het arrondissement Turnhout (sociale partners, besturen en middenveld). 

Ambitie is de Kempen verder uit te bouwen tot een veerkrachtige, duurzame en warme regio. Om dit waar te 

maken, worden vijf speerpunten of strategische ontwikkelingsdomeinen voorop gesteld: 

 Ondernemen, innoveren en internationaliseren; 

 Leren en werken in eigen streek; 

 Ruimte om te ondernemen in een vlot bereikbare regio; 

 Welzijn en zorg voor elke Kempenaar; 

 Groene en duurzame Kempen. 

Binnen het domein “Ondernemen, innoveren en internationaliseren” wordt verwezen naar enkele prominente 

sectoren om de economische toekomst op te bouwen. Het gaat daarbij zowel over traditioneel sterk 

aanwezige sectoren, zoals de bouwsector, de non-ferro en de metaalsector, de grafische sector en de land- 

                                                      

1 Zie http://www.resockempen.be/streekpact/ 

2 Het Economisch ‘DNA’ van de Kempen, Prof. Dr. Jozef Konings, Prof. Dr. Jo Reynaerts, Drs. Stijn De Ruytter, Vlaams 
Instituut voor Economie en Samenleving (VIVES), KULeuven (2013). 

3 Studie ‘Kernstatistieken strategische sectoren’, door Universiteit Antwerpen (TPR) in opdracht van provincie Antwerpen; 
2012 

http://www.resockempen.be/streekpact/
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en tuinbouwsector; als over innovatieve sectoren zoals fijne chemie, farmacie en life sciences, voeding, 

nucleaire technologie en de milieutechnologie. Ook de uitbouw van een duurzame meerwaardenlogistiek 

wordt geïdentificeerd als een sterke economische opportuniteit. Binnen deze sterke sectoren worden 

vervolgens zes speerpuntsectoren naar voor geschoven (zie Figuur 3): fijne chemie, logistiek, farmacie en 

life sciences, nucleaire technologie, bouw en hightech maakindustrie. 

Figuur 3: Speerpuntsectoren Kempen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Streekpact Kempen, 2013-2018 

1.2 Tewerkstelling in de Kempen volgens NACE-sectoren  

Het Steunpunt en het Departement Werk en Sociale Economie maakten in 2012 een raming van het totaal 

aantal jobs voor België. De cijfers kunnen geografisch (o.a. provincies, RESOC’s), uitgesplitst worden naar 42 

subsectoren (Nace 2008) en naar statuut (loontrekkenden, zelfstandigen, helpers). De basisdata die voor de 

analyse werden gebruikt zijn van 2010. Uit deze data komen volgende sectoren naar voor als grootste 

sectoren in termen van tewerkstelling: 

 

Secundaire sector  Bouw 

 Voeding 

 Chemie 

Tertiaire sector  Groot- en kleinhandel  

 Horeca en toerisme 

 Consultancy en onderzoek 

Quartaire sector  Onderwijs 

 Maatschappelijke dienstverlening 

 Gezondheidszorg 

Meer detail in onderstaande tabel (Tabel 1). 
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Tabel 1: Tewerkstelling in de Kempen per (sub)sector, 2010 

Bron: Steunpunt en Departement WSE (2012), data van 2010. 

 

1.3 Belangrijke industriële activiteiten 

In de studie ‘Het Economisch DNA van de Kempen’ wordt het relatieve belang van de industriële 

sectoren in termen van het aandeel in de tewerkstelling dat ze vertegenwoordigen in de Kempen in 

vergelijking met Vlaanderen weergegeven (zie Figuur 4).  

Figuur 4: Tewerkstellingsaandeel in de Kempen versus Vlaanderen (enkel industrie) 

 

Bron: Konings, Reynaerts, De Ruytter (2013) 

De grootte van de cirkel geeft het relatieve belang in de totale toegevoegde waarde in de Kempen weer. 

Hoe groter de cirkel hoe meer de sector bijdraagt in de totale toegevoegde waarde van de Kempen. 

Sectoren op de groene 45° lijn zijn in termen van tewerkstellingsaandeel vergelijkbaar in de Kempen met de 

rest van Vlaanderen; sectoren boven de 45° lijn zijn relatief belangrijker in de Kempen. Uit de figuur blijkt 

dat voeding en farma een opvallende bijdrage leveren aan de tewerkstelling in de Kempen.  

1.4 Tewerkstelling binnen strategische sectoren provincie Antwerpen 

In de studie ‘Kernstatistieken strategische sectoren’ worden voor het arrondissement Turnhout acht 

prioritaire sectoren geanalyseerd omwille van hun belang voor de Antwerpse economie. Uit dat overzicht (zie 

tabel) blijkt dat de sectoren bouw, chemie en zakelijke dienstverlening zorgen voor de grootste 

tewerkstelling in de Kempen.  
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Tabel 2: Overzicht werkgelegenheid speerpuntsectoren in het arrondissement Turnhout 

 

Bron: Universiteit Antwerpen (2012) 

2/ Onderzoeksactiviteiten binnen Kempense kenniscentra 

Naast een analyse van economische sectoren, werden de onderzoeksactiviteiten van de Kempense 

kenniscentra geïnventariseerd. Daarbij is voor elk van de vijf Kempense kenniscentra een overzicht gemaakt 

van hun specialisaties (zie Tabel 3). 

Opvallend zijn een aantal gelijkenissen tussen de industriële specialisatie en de kennisinstellingen in de regio 

(bv. chemie, farma, bouwen, voeding). Daarnaast blijkt er bij de onderzoeksinstellingen ook aanvullende 

kennis rond o.a. duurzame energie (geothermie, nucleaire technologie) en zorg, waarbij in het geval van 

zorg verschillende facetten worden afgedekt zoals gezondheidsorganisatie, biomedische technologie of 

wonen en zorg. Beide thema’s (energie en zorg) sluiten aan bij de ambities van het RESOC Streekpact rond 

“Welzijn en zorg voor elke Kempenaar” en “Groene en duurzame Kempen”.  

Tabel 3: Specialisaties Kempense kenniscentra 

Onderzoeksinstelling Gespecialiseerde kennisvelden 

Thomas More 
(Turnhout/Geel) 

Agro-voeding: duurzame voedseltechnologie, Sunbuilt project (algen), 
waterzuivering  

Duurzame energiesystemen (in gebouwen) 

Biomedische technologie - Mobilab (revalidatietechnologie, orthopedie, wonen 
en zorg) 

Chemie en Pharma (bacheloropleiding; onderzoeksgroep RADIUS) 

Sociale inclusie kansengroepen (K-point), ouderen (VONK3), zorg en ICT 
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Studiecentrum voor 
kernenergie – SCK (Mol) 

MYRRHA: installatie nieuwe state-of-the-art kernreactor + flankerende 
infrastructuur en onderzoek (deeltjesversneller) 

Berging en reductie nucleair afval 

Stralingsresistentie en –reactie allerhande materialen,  

Ontmantelingstechnieken van nucleaire installaties 

Veiligheid, stralingsbescherming, meting van radioactiviteit 

Productie van medische radio-isotopen 

Gedopeerd silicium (als halfgeleider voor elektronische systemen met hoge 
vermogens) 

VITO (Mol) Duurzame chemie 

Duurzame energie (o.a. smart grids) 

Duurzame materialen 

Duurzame gezondheid 

Duurzaam landgebruik 

Geothermie (in potentie) 

Kamp C (Westerlo) Kenniscentrum Duurzaam Wonen en Bouwen 

Ruimtegebruik, energieverbruik, waterverbruik, materialengebruik 

IRMM (Geel) EC Joint Research Centre Instituut voor referentiematerialen en –metingen 

Ontwikkeling en productie referentiematerialen, ontwikkeling en validatie van 
methodes voor voedselanalyse, bio-analyse, isotopische metingen, neutron 
fysica en radionuclide metrologie. 

Toepassing in onderzoeksvelden als voedselveiligheid en -kwaliteit, 
biotechnologie, duurzame landbouw, voedselallergie onderzoek, milieu, 
gezondheid, nanotechnologie, nucleaire veiligheid 

3/ Conclusie: acht speerpuntsectoren 

Op basis van de analyse van het weefsel van ondernemingen (cijfers uit eerdere studies) en de 

onderzoeksactiviteiten binnen de vijf Kempense kenniscentra, werden acht speerpuntsectoren weerhouden:  

 Duurzame bouw 

 Duurzame energie & geothermie 

 Logistiek 

 Nucleaire technologie 

 Zorg (inclusief ICT & revalidatietechnologie) 

 Agro-voeding  

 Chemie 

 Farma  

Deze acht speerpuntsectoren hebben geen exclusief karakter. Ze vertegenwoordigen een aanzienlijk aandeel 

van de economische activiteit, maar ook andere segmenten blijven vanzelfsprekend aandacht verdienen.  
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De keuze van deze sectoren is gekleurd vanuit de focus van dit project, in het bijzonder de innovatie en 

transformatie van het industrieel weefsel. Vanuit dat opzicht werden de tertiaire en quartaire activiteiten 

buiten beeld gehouden, op uitzondering van zorg en logistiek. Voor zorg omdat het de sterkste groeisector is 

van het afgelopen decennium en omdat het aansluit bij de Vlaamse ambitie om de zorgeconomie uit te 

bouwen, voor logistiek omwille van het ondersteunend karakter van deze sector ten aanzien van alle 

economische sectoren. 

Elk van deze acht speerpuntsectoren werd binnen DYNAK verder geëxploreerd met het oog op het 

benoemen van unieke thema’s en niches. 
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Figuur 5: Acht Kempense speerpuntsectoren 
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4/ Exploratie van de speerpuntsectoren 

Tijdens de DYNAK dag van 17/2/2014 verkenden de deelnemers de unieke voordelen en opportuniteiten van 

de acht speerpuntsectoren binnen de Kempense economie. Voor elk van de acht speerpuntsectoren werd 

gekeken naar de focus en specialisatie, de sterktes en zwakten, het potentieel per speerpuntsector en de 

linken met andere speerpuntsectoren.  

De volgende paragrafen bevatten een kort verslag van de bespreking met betrekking tot elk van de acht 

speerpuntsectoren tijdens de DYNAK dag. 

 

Duurzame bouw 

De bouwsector is een betekenisvolle sector in de Kempen. De sector vertegenwoordigt 8,8% van de Bruto 

Toegevoegde Waarde (BTW), terwijl de sector in Vlaanderen een gemiddeld aandeel heeft in de BTW van 

6,61% (Bron: Instituut Nationale Rekeningen, bewerking RESOC Kempen). Evenals de dienstensectoren, 

maar in tegenstelling tot de industriële sectoren, liet de bouwsector het voorbije decennium groei noteren. 

Het aandeel van de sector klom van 7,2% in 2003 tot 8,8% in 2011.  

Tijdens de DYNAK dag werd ingegaan op de sterkten en zwakten van de Kempense bouwsector. De 

bouwsector is nog sterk familiaal verankerd, met vooral kleine en eerder traditionele bedrijven. Daarnaast 

nog een beperkt aantal middelgrote (o.a. Beneens, Concrete House) en grote bedrijven (o.a. Vanhout, Van 

Roey). Het bestaande vakmanschap wordt bedreigd door te weinig instroom vanuit het secundair onderwijs 

(Bachelor bouw doet het wel goed). Buitenlandse arbeiders die de taal niet machtig zijn, nemen het werk 

over. De kennis van nieuwe technieken is bij de kleine bedrijven beperkt. Hier ligt een moeilijke uitdaging, 

want opleidingsverstrekkers of sectororganisaties weten een belangrijk deel ervan niet te bereiken.  

Bouwen is duur geworden. Om de kostprijs te drukken, moet verder gezocht worden op standaardisatie, 

nieuwe en innovatieve systemen. Grotere bedrijven in de Kempen werken daarop, er zijn ook een aantal 

houtskelet bedrijven. Automatisatie is een lang en duur ontwikkelingsproces, dat kwantiteit vraagt om het te 

kunnen terugverdienen.  

Vernieuwers (bv. rond energie, warmtenetten) botsen op bestekken die weinig opening laten voor innovatie, 

of enkel de prijs in rekening brengen. Vanuit dat perspectief werd een voorstel gedaan voor een charter 

tussen de bouwbedrijven en publieke aanbesteders die meer mogelijkheden biedt voor de sector. 

Gezien het relatief verouderde woningbestand in de Kempen werd ook renovatie als opportuniteit genoemd. 

Om daarin significante voortgang te boeken is de aanpak van bouwblokrenovatie inspirerend. Daarbij brengt 

een gemeentebestuur samen met andere overheidsniveaus, eigenaars, bouwsector, banken,… een 

gecoördineerde dynamiek (incl. premies) op gang in een bepaalde wijk. 

Naast de al genoemde opportuniteiten (innovatie in kleine ondernemingen, standaardisatie en nieuwe 

bouwsystemen, charter bouwsector, bouwblokrenovatie) werden nog volgende acties of projectideeën 

benoemd: 

 ontwikkelen van dunner isolatiemateriaal (link met chemiesector); 

 opzetten van bouwteams, waarbij ontwerpers, aannemers, installateurs van nieuwe technieken zich 

gezamenlijk aanbieden aan de markt; 

 organiseren van een opleiding nieuwe bouwtechnieken; 

Duurzaam bouwen betekent ook duurzaam ruimtegebruik. Daarin hebben de besturen een belangrijke 

verantwoordelijkheid. Regelmatig ontbreekt op dat niveau de nodige capaciteit en expertise. 

 

Duurzame energie & geothermie 

Deze sessie werd exclusief gericht op de verkenning van de mogelijkheden inzake geothermie. Daarbij 

werden twee verschillende toepassingen besproken, diepe en ondiepe geothermie: 
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 Bij diepe geothermie worden grondboringen gedaan tot 2 à 4 km diep en wordt water opgepompt met 

voldoende hoge temperatuur om te gebruiken in verwarmingsinstallaties. De ondergrond in de 

Antwerpse Kempen (zand) is vermoedelijk goed geschikt voor diepe geothermie, al kunnen we dat 

omwille van het beperkt aantal proefboringen met minder zekerheid stellen dan in Nederland. De 

toepassing vereist grootschalige afname van energie (industrie, publieke netten, glastuinbouw); 

 Bij ondiepe geothermie wordt veel minder diep geboord en wordt het water d.m.v. warmtepompen op 

temperatuur gebracht. Ondiepe geothermie vraagt minder investering, is kleinschaliger en sneller 

toepasbaar. De toepassing ervan kan in kleinschalige projecten (bv. woonwijk, groot gebouw). 

Rond diepe geothermie heeft VITO zich de voorbije jaren ontwikkeld als een sterke kennispartner. Voor 

toepassingen in ondiepe geothermie is de kennis meer gespreid en zijn er verschillende bedrijven actief in de 

Kempen (studiebureaus, boringen, warmtepompen). 

Onderliggende vereiste voor het inzetten van geothermie zijn warmtenetten voor de distributie van het 

water. Daar heeft Vlaanderen weinig ervaring mee, er zit iets meer ervaring in Wallonië (Mons). De aanleg 

hiervan kan heel wat economische activiteit op gang brengen, binnen en buiten de Kempen. Dit kan een 

specialisatie worden van de Kempen (combinatie energie/bouw). 

De afnemers van geothermie zijn divers, van grootverbruikers (industrie, glastuinbouw, grote publieke 

infrastructuren, stadsnetten) tot woningcomplexen. Voor de glastuinbouw worden onder impuls van de 

provincie Antwerpen zones afgebakend in de Noorderkempen. Deze concentratie kan de toepassing van 

geothermie vereenvoudigen. 

Er leeft nog behoorlijk wat onzekerheid rond geothermie, mede omwille van projecten die weinig rendabel 

zijn. De overheid zou hier meer promotie kunnen doen en een voorbeeldrol vervullen (goede praktijk: 

toepassing ondiepe geothermie in het nieuwe gebouw van IOK). In de Antwerpse wijk ‘Nieuw-Zuid’ werd 

bijvoorbeeld beslist om geen gas aan te leggen. 

Er werden de voorbije jaren in de Kempen interessante projecten rond geothermie opgezet (Geoheat, 

Geothermie 2020, duurzame glastuinbouw) en ook het proefproject op de Balmatsite (diepe geothermie) 

nadert de fase van uitvoering. Er werd leergeld betaald omwille van het onbekende (vb. het verkrijgen van 

vergunningen), maar er groeide bij een aantal grote industriële en publieke spelers sterke interesse. Het lijkt 

erop dat deze voorbereiding de komende jaren kan worden omgezet in praktijktoepassingen. 

 
Logistiek 

De logistieke sector creëert veel toegevoegde waarde en werkgelegenheid. De Kempen bezit een uitgebreide 

infrastructuur en heeft een ideale ligging als ‘extended gateway’ voor de haven van Antwerpen. Daarnaast is 

er de aanwezigheid van grote distributiebedrijven zoals Nike, Kuehne + Nagel, … en diverse KMO’s actief in 

de logistiek zoals Gheys, Group De Wolf, ES&S, Hendrickx Transport, ... Met de oprichting van een Logistiek 

Innovatie- en Trainingscentrum (LiTC) versterkt de Kempen verder zijn competenties inzake logistiek. 

Daarnaast zijn ook heel wat arbeidskrachten beschikbaar en biedt de logistiek de mogelijkheid tot 

werkopportuniteiten voor laaggeschoolden. Hier werd echter het gebrek aan flexibiliteit aangehaald naast de 

taalbarrière waarmee men te maken heeft bij het aanwerven van buitenlandse krachten. 

Bij hinderende factoren in het uitbouwen van de logistieke cluster werd vooral de gesloten mentaliteit, 

versnippering en lage betrokkenheid van de bedrijven vermeld. De organisatie en verbinding van het 

hinterland kan geoptimaliseerd worden door bijvoorbeeld de verkeersproblemen met de E313 aan te pakken.  

Er is een duidelijke meerwaarde te creëren in de consolidatie en samenwerking tussen actoren, waarbij ook 

de mogelijkheden voor cross-sectorieel werken verder bekeken moeten worden. Nog te vaak werken 

bedrijven in de logistiek op een individuele basis en worden initiatieven niet doorvertaald naar KMO’s. 

Sommige concepten ontwikkeld in grote bedrijven, kunnen immers ook interessant zijn voor KMO’s. Met de 

komst van het LITC hoopt men daar verandering in te kunnen brengen. De retourlogisitiek biedt 

opportuniteiten op gebied van stofstromen (grondstoffen, bijproducten, afvalstoffen), materiaalbeheer en 

andere. Andere beloftevolle pistes zijn het antwoorden van de sector op de uitdagingen rond 3D-printing, E-

commerce, Urban Logisitics en de uitbouw van het watertransport.  
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Nucleaire technologie 

De Kempen beschikt via SCK.CEN en de nucleaire zone in Mol over een zeer sterke en unieke kennis- en 

onderzoeksbasis op het vlak van nucleaire technologie. Het gaat om een heel gamma aan nucleair 

onderzoek, toepassingen en technologieën, die niet allen puur voor de nucleaire sector van belang zijn. 

Voorbeelden: 

- Opslag en verwerking van laag radioactief afval 

- Ontmanteling van verouderde nucleaire installaties 

- Nucleaire veiligheid voor mens en natuur, dosimetrie, gezondheidseffecten 

- Materialenonderzoek – de effecten van straling 

- Toepassingen in (het stralingshard maken van) electronica en halfgeleider industrie (gedopeerd 

silicium) 

- Medische toepassingen via stralingstherapie en productie van medische isotopen en radio-

farmaceutische producten 

Ontmanteling en afvalopslag/-verwerking is zeer relevant voor de nucleaire sector, maar biedt minder 

opportuniteiten voor andere sectoren. Bovendien is de internationale markt op dit vlak erg gesloten, wat 

valorisatie bemoeilijkt, omdat men elkaars competenties moeilijk erkent. 

Een veelbelovend traject binnen SCK.CEN is het MYRRHA project, waarbij men een nieuwe, innovatieve 

nucleaire installatie gaat ontwikkelen. In dit kader zou het mogelijk worden om kleinschalige reactoren te 

ontwikkelen, zogenaamde SMRs. Dit zou kunnen zorgen voor een nieuwe vorm van hernieuwbare 

energievoorziening. Er is echter nog een traject van onderzoek en ontwikkeling nodig voordat dit kan 

resulteren in economische valorisatie. 

Een belangrijk aandachtspunt is de visibiliteit van SCK.CEN en andere spelers in de nucleaire zone. Men stelt 

vast dat de meeste spelers vrij geïsoleerd opereren. De unieke expertise die men herbergt is op dit moment 

onvoldoende bekend in de Kempen, Vlaanderen en België. Men zal zich meer open moeten stellen naar 

andere sectoren, naar regionale/lokale actoren en naar de bredere bevolking om draagvlak te creëren. Dit 

resulteert idealiter in een betere kennistransfer en het sneller aantrekken van investeerders, dit kan op zijn 

beurt dan leiden tot positieve effecten in de nationale en regionale economie. 

De medische toepassingen bieden grote mogelijkheden naar verdere valorisatie en bevatten verschillende 

deelaspecten zoals diagnostiek (medische beeldvorming), therapie, productie van radio-isotopen en 

radiopharmaca, en medische dosimetrie.  

 

Zorg (inclusief ICT & revalidatietechnologie) 

In de Kempen zijn veel elementen binnen het zorg-ecosysteem aanwezig. Er zijn veel innovatieve bedrijven, 

kenniscentra en actoren om de zorgsector te laten groeien, maar het ontbreekt nog aan stappen om nieuwe 

concepten te implementeren. Er zijn tot op heden weinig succesvolle business modellen die producten en 

diensten op de markt kunnen brengen. Dit komt mede door de complexe marktomgeving in de zorg, waarin 

bedrijven/producten vaak in een derde betalerssysteem moeten opereren, en daarbij rekening moeten 

houden met de wensen, eisen en beperkingen vanuit zowel zorginstellingen, overheid als de patiënt. 

De real-life testomgeving LiCalab-proeftuin biedt voor bedrijven en organisaties een geschikte infrastructuur 

en omkadering om projectmatig te experimenteren, met als doel nieuwe producten en toepassingen op 

grotere schaal te implementeren. Zo biedt de woonzorgcombinatie veel mogelijkheden. Belangrijk hierbij is 

om uit de gereguleerde zorgcontext te durven stappen, en richting welzijnssector te bewegen. Bijvoorbeeld, 

het inzetten van relatief eenvoudige technologie en toepassingen om mensen hun eigen gezondheidssituatie 

scherper te laten monitoren en screenen met het oog op preventie biedt interessante opportuniteiten. 

De specifieke expertise vanuit de Kempense zorginstellingen is niet erg sterk uitgesproken. Er is een netwerk 

ouderenzorg opgericht om bedrijven aan te spreken over de noden die gedetecteerd worden, maar er is 
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nood aan meer overleg en afstemming. Zo is er bijvoorbeeld nog geen structureel overleg met de 

ziekenhuizen rond ouderenzorg. De afstemming tussen zorginstellingen is een eerste aandachtspunt dat 

verder aangepakt zou moeten worden, waardoor wellicht ook een scherpere taakverdeling tussen 

ziekenhuizen onderling en met andere instellingen en de 1e lijnszorg kan ontstaan. Een suggestie was om 

een zorgstrategisch plan op regionaal niveau uit te werken om deze afstemming te verbeteren. 

Verder is specialisatie en verdieping van bepaalde expertise zeer belangrijk om ook als regio verder te 

groeien in bepaalde velden (bv hartafwijkingen/aandoeningen in Turnhout, orthopedie of revalidatie in 

Herentals). Op die manier kunnen nieuwe/vernieuwende projecten en actoren aangetrokken worden, en kan 

nieuwe tewerkstelling en groei worden gerealiseerd voor de regio. Er werd ook aandacht besteed aan de 

mogelijkheden binnen de orthopedische en revalidatietechnologie, gezien de interessante expertise en 

infrastructuur aanwezig in de Kempen.  

 

Agro-voeding 

Zowel de agrosector als de voedingssector zijn in de regio sterk uitgebouwd. Een belangrijke sterkte voor 

beide sectoren is de aanwezige know-how en doorgedreven specialisatie. De agrosector kan bovendien 

profiteren van schaalgrootte. Andere sterktes zijn de goede doorstroming van arbeidskrachten naar de 

industrie, ook voor mensen die vanuit het TSO/BSO komen. Ook de centrale ligging en het gematigde 

klimaat zijn twee waardevolle troeven. De sector kent echter ook een aantal zwaktes: zo zou men gerust wat 

minder bescheiden (meer commercieel) mogen zijn en is de samenwerking tussen bedrijven en 

kennisinstellingen nog niet optimaal waardoor er onvoldoende valorisatie is van de opgebouwde kennis.  

Er liggen nog heel wat kansen te realiseren voor de sector onder de vorm van technologische vooruitgang 

die de sector in verschillende facetten zou kunnen veranderen. De wereldwijde ontwikkelingen rond klimaat 

en grondstoffenschaarste bieden ook mogelijkheden om in te spelen op de trend naar meer ‘groene’ 

productie. Ook de hoge kwaliteitseisen van de Belgische consument bieden kansen om het verschil te maken 

met producenten uit andere landen. Naar bedreigingen toe kampt de sector met enkele zaken die in heel 

België voor een concurrentieel probleem zorgen, met name hoge loon –en energiekosten. Daarnaast zet de 

marktmacht en starheid van de retailsector de marges in de sector sterk onder druk.  

De agro-voeding sector is een zeer belangrijke bron van werkgelegenheid en toegevoegde waarde voor de 

Kempen. Via verschillende zaken kan de sector dit nog verder uitbouwen. Eén van de uitdagingen is om de 

kwaliteitsvolle producten nog meer in de verf te zetten. Daarnaast kan er ook groei gerealiseerd worden 

door meer strategische samenwerking, bv. met Nederland. Tot slot beschikt de regio ook over 

onderzoeksexpertises in opkomende thema’s die zeer relevant zijn voor de agro-voeding sector, zoals het 

werk dat gedaan wordt rond algen en insecten. Dit heeft het potentieel om op termijn te leiden tot meer 

valorisatie van biomassastromen, tot nieuwe ‘groene’ bouwblokken voor humane en dierlijke voeding (maar 

bv ook chemie), en tot nieuwe werkgelegenheid.  

 

Chemie 

De chemische industrie in de regio staat sterk als onderdeel van de grote petrochemische cluster rond 

Antwerpen. Ze is een belangrijke bron van toegevoegde waarde en werkgelegenheid en biedt haar 

werknemers een goede verloning. De kennisinstellingen in de regio hebben ook belangrijke expertises in dit 

domein. Evenwel zijn er in de regio (net als in de volledige Antwerpse cluster) veel grote, internationale 

bedrijven actief, van wie het beslissingscentrum niet in België ligt. Deze buitenlandse multinationals hebben 

vaak vooral productie en minder R&D in België, en werken ook minder samen met lokale kennisinstellingen. 

Bovendien heeft de sector het moeilijk om goede arbeidskrachten te vinden, gaande van proces-operatoren 

tot scheikundigen en ingenieurs. Hierbij speelt het relatief onaantrekkelijke imago van de sector een rol.  
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Een belangrijke kans naar de toekomst toe ligt in meer diepgaande samenwerking met Nederland (cfr. het 

VN Delta initiatief4), waarbij de gemeenschappelijke troeven kunnen uitgespeeld worden. Ook de uitbouw 

van de Ijzeren Rijn zou de sector mogelijks een boost kunnen geven door efficiënter spoorverkeer toe te 

laten5. Tot slot zijn de hierboven vermelde onderzoeksexpertises rond algen en insecten ook voor de 

chemische industrie interessant, aangezien dit een lokale markt voor (nieuwe) grondstoffen zou generen. 

Bedreigingen voor de sector zijn o.a. de complexe regelgeving (bv. in vergelijking met Nederland) en de 

schaliegasrevolutie in de VS die de competitiviteit van Europese bedrijven onder druk zet. 

 

Farma 

De farmaceutische sector levert een grote bijdrage aan de tewerkstelling in de Kempen. Het zijn 

voornamelijk grote bedrijven die zorgen voor deze tewerkstelling. Het traditionele business model van de 

farmaceutische sector staat onder druk door de afloop van belangrijke patenten, de hoge kost van de 

ontwikkelingstijd voor een geneesmiddel, en de verschuiving naar persoonsgerichte gezondheidszorg. Dit 

biedt tegelijk ook opportuniteiten bijvoorbeeld voor kleine KMO’s die het nu vaak moeilijk hebben om een 

goede positie te verwerven naast de gevestigde farmaceutische spelers.  

Een aantal beloftevolle pistes zijn de combinatie tussen nano-electronica en farma, onderzoek rond 

nanotechnologie in pilopnames en diagnostiek. Binnen de Kempen is er ook kennis aanwezig rond 

automatisering van gezondheidsapparaten, bijvoorbeeld bij OMC6. Andere opportuniteiten zijn het uitbreiden 

van het Licalab naar farma, het tracken en koppelen van data aan patiënten, en de life science campus van 

Johnson & Johnson op de site van Beerse. 

Gezien een aantal farmaceutische spelers in Eindhoven en Brussel gelokaliseerd zijn, lijkt het opportuun om 

de complementariteit met deze spelers te bekijken. Zo biedt bijvoorbeeld een grensoverschrijdende 

samenwerking met Nederland rond medische diagnostiek veel potentieel. Ook het verder uitwerken van 

gepersonaliseerde medicijnen door de combinatie gepersonaliseerde farma en zorg wordt gezien als 

beloftevol.  

 

  

                                                      
4 De Vlaams-Nederlandse Delta is een samenwerkings-netwerk, waartoe besloten is op de conferentie te Antwerpen op 16 
december 2011, van de provincies Antwerpen, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeland en Zuid-
Holland. In goede samenwerking met de steden, zeehavens, bedrijfsleven en kennisinstellingen willen zij de projecten, die 
noodzakelijk zijn voor de economisch-logistieke ontwikkeling van de regio, faciliteren. Zie ook: 
http://www.vndelta.eu/over-vn-delta 
5 Het traject van de IJzeren Rijn is bijna 25% korter dan het traject via de Montzenlijn, en bovendien kunnen de treinen 
door het vlakkere traject tot 2.000 ton (in plaats van 1.120 ton) vervoeren (Bron: VOKA). Het is hierbij wel belangrijk 
voldoende aandacht te besteden aan de overlast die de reactivering kan veroorzaken in verschillende Kempense 
gemeenten.  

6 Open Manufacturing Campus (OMC) 
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DEEL 3 IDENTIFICATIE UNIEKE THEMA’S EN 
NICHES 

In het vorige hoofdstuk werden acht speerpuntsectoren benoemd. In dit hoofdstuk dalen we binnen elk van 

deze sectoren af naar unieke thema’s en niches. Daarmee leggen we de basis voor een slimme 

specialisatiestrategie.7 

1/ Afbakening vier unieke thema’s 

Op basis van onderzoek en werkgroep-besprekingen hebben we binnen de acht speerpuntsectoren vier 

unieke thema’s benoemd: 

 Duurzame energie; 

 Nucleaire technologie en dienstverlening; 

 Duurzaam materiaal- en afvalbeheer; 

 Duurzame zorgtechnologie en concepten 

De criteria die voor de afbakening van de niches werden gehanteerd zijn: 

 Transversaliteit 

Unieke thema’s concentreren zich rond bepaalde technologische innovaties of innovatieve concepten. Bij 

de selectie ervan is aandacht besteed aan het feit dat de innovatie transversaal is, wat inhoudt dat ze 

inzetbaar en toepasbaar is op verschillende domeinen. Dit betekent dat de innovatie de mogelijkheid 

heeft om bij te dragen tot een toename in competitiviteit van verschillende eindproducten en/of 

diensten in verschillende sectoren.  

 Link met actuele maatschappelijke uitdagingen 

Bij de selectie van de thema’s werd ook nagegaan in welke mate ze bijdragen tot de actuele 

maatschappelijke uitdagingen. Deze uitdagingen situeren zich op volgende terreinen:8  

 Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn; 

 Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en bio-economie; 

 Zekere, veilige, schone en efficiënte energievoorziening; 

 Slim, groen en geïntegreerd transport; 

 Klimaat en efficiënte grond- en hulpstoffen; 

 Inclusieve en innovatieve samenleving; 

 Veilige samenleving. 

Elk van de geselecteerde thema’s draagt op een manier bij aan het oplossen van deze belangrijke 

maatschappelijke vraagstukken. Dit is een belangrijk in functie van de externe financiering van 

toekomstige projecten. De Vlaamse en Europese financiering voor onderzoek en economische 

ontwikkeling, richt zich immers ook op deze maatschappelijke uitdagingen. 

                                                      
7 Het concept slimme specialisatie (smart specialisation) is het Europese antwoord op het gebrek aan economische 
valorisatie van de substantiële publieke en private R&D inspanningen, zeker in vergelijking met de VS. Het concept past in 
het principe van ‘smart growth’ onder de EU2020 strategy, en is als ex ante conditionaliteit ingeschreven voor de 
structuurfondsenperiode 2014-2020. De bedoeling is dat ook individuele regio’s de slimme specialisatiebenadering in hun 
ontwikkelingsstrategie toepassen. Nog teveel regio’s richten zich op dezelfde sectoren, waardoor duplicatie van 
inspanningen plaats vindt en een versnippering van de investeringen.  
8 Bron: Europese Commissie, Horizon 2020. 
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Figuur 6 toont de linken tussen de unieke thema’s met de acht speerpuntsectoren in de Kempen enerzijds en 

de maatschappelijke uitdagingen anderzijds. Voor elk thema zijn er diverse linken naar de 

speerpuntsectoren, terwijl met elk uniek thema ook een antwoord wordt geboden op verschillende 

maatschappelijke uitdagingen.  

De thema’s worden in de figuur geplaatst binnen een omgeving waar bijzondere aandacht is voor de 

maakindustrie. De Kempen wil haar maakindustrie of industriële basis vernieuwen in lijn met het Nieuw 

Industrieel Beleid van Vlaanderen, namelijk focus op open innovatiecampussen en Fabrieken van de 

Toekomst. De Open Manufacturing Campus9 (OMC) in Turnhout is daar een prototype van in Vlaanderen. De 

Kempen wil deze innovatieve setting de komende jaren verder uitbouwen aan de hand van een diversiteit 

aan projecten. Tevens zal getracht worden een nauwe link tussen OMC en het nieuwe Strategisch 

Onderzoekscentrum (SOC) voor de Maakindustrie te creëren. Deze setting ondersteunt ontwikkeling en 

innovaties binnen elk van de unieke thema’s die werden benoemd en bezit veel potentieel om tewerkstelling 

te creëren.  

Figuur 6: Link tussen unieke thema’s, speerpuntsectoren en maatschappelijke uitdagingen 

2/ Van 4 unieke thema’s naar 5 unieke niches 

Binnen elk van de vier unieke thema’s is er een verdere exploratie gebeurd naar unieke niches.  

Volgende beloftevolle niches werden weerhouden:  

 Geothermie binnen duurzame energie; 

 Nucleaire geneeskunde binnen nucleaire technologie en dienstverlening; 

 Innovatieve binnenvaarttoepassingen en biogebaseerde grondstoffen binnen duurzaam materiaal- en 

afvalbeheer;  

 Revalidatie binnen duurzame zorgtechnologie en concepten. 

In totaal vijf niches, aangezien binnen duurzaam materiaal- en afvalbeheer twee niches werden 

weerhouden. 

Bij de selectie van de niches werden volgende criteria gehanteerd: 

 Uniciteit en onderscheidend karakter 

De geselecteerde niches zijn uniek en onderscheidend omwille van de specifieke setting in de Kempen 

en zijn dus minder snel te kopiëren in andere regio’s. Dit sluit aan bij het concept van slimme 

specialisatie, dat het belang van het vinden van eigen specifieke economische niches als basis voor 

verdere economische ontwikkeling benadrukt. Deze unieke niches sluiten idealiter nauw aan bij de 

bestaande lokale regionaal-economische structuur en de aanwezige technologische, industriële en 

andere expertise. Een slimme specialisatiestrategie gaat uit van de uniciteit en specificiteit van de 

regionaal-economische structuur, en bouwt verder op de bestaande technologische competentie en 

productieve en institutionele kenmerken.  

 Valorisatiepotentieel en tewerkstellingspotentieel 

Sommige niches zijn uniek maar bevinden zich nog in een te pril stadium voor commercialisatie. Voor 

andere unieke niches is al een uitgebreid netwerk van actoren actief en goed georganiseerd. Binnen 

DYNAK ligt het accent op de identificatie van unieke niches die een valorisatiepotentieel hebben van vijf 

jaar, en die de mogelijkheid bezitten om veel tewerkstelling te creëren, zowel voor hoog- als 

                                                      
9 De Open Manufacturing Campus wil zowel een fysieke plek zijn waar innovatieve maakbedrijven zich vestigen, als een 
virtuele Open Manufacturing Community die ver buiten de fysieke campusgrenzen reikt 
(http://openmanufacturingcampus.com/) 
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laaggeschoolden. Voor deze niches is de waardeketen nog niet duidelijk en/of de betrokken actoren zijn 

nog niet gelinkt via bestaande of in oprichting zijnde initiatieven.  

In het volgend hoofdstuk worden voor elk van deze vijf niches concrete projecten uitgewerkt.  

Alvorens daarop in te gaan, geven we hieronder nog andere opportuniteiten weer die voor de vier thema’s 

naar voor werden gebracht tijdens de werksessies.  

3/ Andere opportuniteiten binnen de vier thema’s 

Voor elk van de vier unieke thema’s, werden tijdens de werksessies met de stakeholders uit de regio 

verschillende opportuniteiten geïdentificeerd. Tabel 4 bevat een overzicht van beloftevolle trajecten die niet 

weerhouden zijn in deze studie omdat ze minder beantwoorden aan de afbakening die we hierboven hebben 

beschreven. Vanzelfsprekend betekent dit niet dat ze geen verdere uitwerking verdienen. 

In sommige gevallen betreft het trajecten in ontwikkeling en zijn er al actoren mee aan de slag (bv. 

gepersonaliseerde medicatie). Deze niches of projecten zullen zich de komende jaren realiseren. Andere 

projecten vragen nog bijkomende impulsen en overleg. Ons pleidooi is om ze op te pikken binnen de 

verschillende netwerken in de regio en de actoren te verenigen die deze concepten en projecten verder vorm 

kunnen geven.  
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Tabel 4: Overzicht van beloftevolle trajecten in de Kempen 

  Interessante projectideeën/niches Trekker Andere betrokken actoren 

Duurzame energie  Protocol tussen besturen en bouwsector rond duurzaam bouwen 
en aanbesteden (bestekken) 

Confederatie Bouw 
IOK, lokale besturen, Confederatie Bouw 

Kempen, Bouwunie 

Duurzame energie 

 Aanzwengelen van huizenrenovatie door een regie-aanpak, waarbij 
zowel ontwerpers besturen, financiers als bewoners worden 
betrokken in de renovatie van stadsdelen en wijken 
(bouwblokrenovatie) 

Geen duidelijke trekker 
Banken, ontwerpers, bouwbedrijven, 

OCWM’s, buurtorganisaties 

Duurzame energie 

 Ontwikkeling van waterstoftechnologie als slimme 
specialisatiestrategie voor de regio/provincie/Vlaanderen (o.a. 
gericht op duurzame mobiliteit of power-to-gas toepassingen voor 
opslag van decentraal opgewekte energie); uitbouw van een 
waterstof-industriecluster 

WaterstofNet (met zetel 

in Turnhout) 

Provincie Antwerpen, SPK 

 

Nucleaire technologie en 
dienstverlening 

 Sterkere valorisatie van de unieke kennis van nucleaire 
technologie, zoals bijvoorbeeld: 

o De ontwikkeling van kleine reactoren, SMR; 
o Het stralingshard maken van elektronica 

SCK Nucleaire bedrijven, SPK 

Nucleaire technologie en 
dienstverlening 

 Realisatie MYRRHA-project als nieuwe onderzoeksinfrastructuur 
SCK 

SCK  

Nucleaire technologie en 
dienstverlening 

 Verdere ontwikkeling van een Kempense nucleaire 
technologiecluster 

SPK 
SCK, Belgoprocess, Tecnubel, Canberra, 

NIRAS 

Duurzaam materiaal- en 
afvalbeheer 

 Vormen en sensibiliseren van de bouwsector (vooral de kleinere 
bedrijven en zelfstandigen) rond duurzame bouwtechnieken en –
materialen 

Kamp C 
VOKA, UNIZO (Bouwunie), Confederatie 

Bouw Kempen, SPK 

Duurzaam materiaal- en 
afvalbeheer 

 ‘Smarter’ organiseren van de stedelijke logistiek (cfr stadsdepot 
Hasselt) & stedelijke distributie 

Geen duidelijke trekker 
Stadsbesturen, LITC, Unizo, SPK, 

WaterstofNet, VOKA, IOK 

Duurzaam materiaal- en 
afvalbeheer  Organisatie van de retourlogistiek (terugname van gebruikte Geen duidelijke trekker LITC, IOK, groothandel, detailhandel, 
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goederen) UNIZO, VOKA 

Duurzaam materiaal- en 
afvalbeheer 

 Antwoorden van de logistieke sector op de uitdagingen rond 3D-
printing, E-commerce, Urban Logisitics 

Geen duidelijke trekker LITC, VOKA, UNIZO  

Duurzaam materiaal- en 
afvalbeheer 

 Opwekken van regionale biomassastromen 

 
IOK Afvalbeheer VITO 

Duurzaam materiaal- en 
afvalbeheer  Sensibilisering rond hybride transport voor zwaar verkeer VOKA LITC, WaterstofNet 

Duurzame 
zorgtechnologie en 
concepten 

 Ontwikkeling van ‘functional food’ (bv speciale voeding voor 
dementerenden) 

LICALAB Flanders Food, Tops Foods, Mobilab 

Duurzame 
zorgtechnologie en 
concepten 

 Innovatieve woonconcepten voor ouderen waarbij gebruik gemaakt 
wordt van nieuwe zorgtechnologie.  

Geen duidelijke trekker 

AAA groep (Jo Robberecht), andere 

private initiatiefnemers van 

ouderenvoorzieningen, LICALAB, Van 

Roey automation, Welzijnszorg Kempen, 

OCMW- en gemeentebesturen 

Duurzame 
zorgtechnologie en 
concepten 

 Uitbouwen van buurtzorgnetwerken waarbij gebruikers op 
laagdrempelige wijze vertrouwd worden gemaakt met 
(zorg)technologie 

Geen duidelijke trekker 

SPK, digidak, Cubigo, Licalab, Time2Care, 

lokale besturen, buurtnetwerken- of 

organisaties, Opbouwwerk 

Duurzame 
zorgtechnologie en 
concepten 

 Digitaal platform, dat zorg- en andere toepassingen via apps 
centraliseert, en interactie tussen zorgverstrekkers en –ontvangers 
(en onderling) mogelijk maakt (maaltijden-service, berichten, 
zorgkalender/-afspraken) 

LICALAB 
Cubigo, bpost, Mobilab 

 

Duurzame maakindustrie 
 Ontwikkeling van de Turnhoutse Philips-site tot Open 

Manufacturing Campus, katalysator in de realisatie van Fabrieken 
van de Toekomst 

OMC 
SPK, Thomas More, KU Leuven, Philips, 

bedrijvenorganisaties 

Duurzame maakindustrie  Ontwikkeling van nieuwe productieconcepten en aanverwante 
waardeketens, o.a. op basis van 3D manufacturing technologie 

OMC SPK, e.a. 
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DEEL 4 UITWERKING PROJECTFICHES 

Voor de vijf geïdentificeerde niches, namelijk geothermie, nucleaire geneeskunde, innovatieve 

binnenvaarttoepassingen, biogebaseerde grondstoffen en revalidatie, werden projectfiches uitgewerkt. Elke 

projectfiche bevat een algemeen overzicht, gevolgd door de uitwerking van één of meerdere specifieke 

pilootprojecten. 

De projectfiches zijn het resultaat van uitgebreid overleg met lokale en regionale stakeholders, 

dieptegesprekken met specialisten per niche, een bootcamp en een aantal gerichte opvolgingsgesprekken. Er 

is gezocht naar concrete meerwaardeprojecten met een sterke verankering in de streek.  

Tijdens de bijeenkomsten werd ook getracht om voldoende animo te creëren bij de actoren om mee de 

schouders te zetten onder de op te starten ‘meerwaardeprojecten’. Voor elk pilootproject is een trekker 

aangeduid, zodat de realisatie kan opgevolgd worden.  

Dertien projectfiches worden hieronder uitgewerkt: 

1. Pilootproject diepe geothermie op de Balmatt-site (Mol)  

2. Proefproject geothermie in de Kempense Glastuinbouw 

3. Uitbouw van warmtenetten in de stadsregio Turnhout 

4. Kennis- en coördinatiecentrum geothermie Vlaanderen 

5. Valorisatiemogelijkheden voor nucleaire technologie: MYRRHA Master 

6. Valorisatiemogelijkheden voor nucleaire technologie: Captains of Industry consultatie 

7. Exploitatiemodel voor watertrucks 

8. Insect breeding pilot plant 

9. Vervolgtraject SUNBUILT project 

10. BioRaf II 

11. Uitbouw To Walk Again centrum voor postrevalidatie 

12. Haalbaarheidsstudie residentieel zorghotel, met specialisatie revalidatie 

13. Uitbouw cluster gepersonaliseerde gezondheidszorg 
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Figuur 7: Overzicht timing van projectfiches 

 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

- Pilootproject diepe geothermie op de Balmatt-site (Mol), Geert De Meyer, VITO

- Uitbouw van warmtenetten in de stadsregio Turnhout, Ward Baets, Proefcentrum Hoogstraten; Koen Eyskens, provinciale dienst landbouw

- Proefproject geothermie in de Kempense glastuinbouw, Marc Machielsen, stad Turnhout

- Valorisatiemogelijkheden voor nucleaire technologie: MYRRHA Master, Dirk Ceuterick, SCK•CEN

- Exploitatiemodel voor watertrucks, Guy Beyens, VOKA

- Uitbouw To Walk Again centrum voor postrevalidatie, Rudy Van Ballaer & Toon Claes, AZ Herentals; 

Ingrid Knippels, Thomas More/Mobilab

- SUNBUILT project, Bert Lemmens, VITO; Guy Van Daele, Thomas More

- BioRaf II, Johan Verbruggen, SPK
- Haalbaarheidsstudie residentieel zorghotel, met specialisatie revalidatie, Rudy Van Ballaer, AZ Herentals

- Valorisatiemogelijkheden voor nucleaire technologie: Captains of Industry consultatie, Dirk Ceuterick, SCK•CEN

- Insect breeding pilot plant, Liesbeth Vogels & Steven Vreysen, Thomas More

- Uitbouw cluster gepersonaliseerde gezondheidszorg, Tom Aelbrecht & Eric Snoekcx, Janssen Pharmaceutica

- Kennis- en coördinatiecentrum geothermie Vlaanderen, Ben Laenen, VITO
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1/ De Kempen als proeftuin voor geothermie in al zijn vormen 

1.1 Geothermie, warmtenetten en ondergrondse energieopslag als duurzame 
oplossingen in alle betekenissen 

Ongeveer de helft van ons energiegebruik dient om gebouwen en industriële installaties te verwarmen. In 

zowat 70% gaat het om toepassingen die slechts lage temperaturen vergen. Vandaag de dag vullen we het 

grootste deel van deze energievraag in met fossiele brandstoffen. Nog eens 20% van de olie en het gas die 

we importeren, wordt gebruikt om stroom op te wekken. Een groot deel van onze energiebehoefte zouden 

we net zo goed kunnen invullen met geothermie of aardwarmte. 

Aardwarmte is energie die onder de vorm van warmte opgeslagen zit in de ondergrond. Ze komt voort uit 

drie processen: de geleidelijke afkoeling van de kern van de aarde, wrijving door bewegingen in de aardkorst 

en radioactief verval. De afkoeling van de aarde en het radioactief verval zijn twee processen die traag 

verlopen. Naar menselijke maatstaven blijven de warmtestromen die deze twee processen teweeg brengen 

dan ook constant. Kortom, ze zorgen voor een quasi constante toevoer van warmte naar het bovenste deel 

van de aardkorst. In die zin is geothermische energie dan ook hernieuwbaar. 

De totale toestroom van warmte naar het aardoppervlak bedraagt 44 TW. Geothermie levert dus jaarlijks 

zowat 1.400 EJ aan thermische energie. Dit is bijna 3 keer de hoeveelheid primaire energie die wereldwijd 

gebruikt wordt. Theoretisch heeft geothermie dan ook het potentieel om een groot deel van onze primaire 

energiebehoefte te dekken. Het grootste potentieel situeert zich in vulkanisch actieve gebieden. In landen als 

Italië, IJsland, de Filipijnen, Mexico en de US heeft geothermie een vaste plaats ingenomen. In Italië wordt 

al sinds 1904 elektriciteit opgewekt uit aardwarmte. 

De laatste 7 jaren zien we echter ook in “koude” gebieden de interesse voor geothermie toenemen. De 

evolutie van geothermische elektriciteitsproductie binnen Europa is hier een goed voorbeeld van. In 2011 

bedroeg de geïnstalleerde capaciteit voor elektriciteitsproductie op basis van geothermie 1,6 GW en leverde 

geothermische centrales 10,9 TWh aan stroom. Op 8 installaties na lagen alle geothermische centrales in 

vulkanische actieve gebieden. Op dit moment zijn in Europa 75 nieuwe installaties in opbouw waarvan er 28 

gelegen zijn in gebieden die voorheen als ‘te koud’ werden omschreven. 

Hoewel aardwarmte momenteel niet benut wordt in Vlaanderen, is ook hier het potentieel reëel. Voor de 

ontwikkeling van het potentieel is het essentieel de opgepompte warmte efficiënt te kunnen verdelen naar 

de eindgebruikers. Naast warmtebehoeftige toepassingen in de industrie en glastuinbouw zijn warmtenetten 

dan ook een belangrijke randvoorwaarde voor de uitrol van geothermie in Vlaanderen. De koppeling van 

geothermie met warmtenetten laat bovendien toe het potentieel voor elektriciteitsproductie te 

maximaliseren: met de huidige stand van de techniek en kosten voor het aanboren van diepe bronnen, is 

elektriciteitsproductie op basis van diepe geothermie in een temperatuurbereik tot ca. 150°C immers alleen 

rendabel als de warmtevraag groot genoeg is. 

Naast het maximaliseren van het potentieel van hernieuwbare bronnen zoals aardwarmte en biomassa, 

bieden warmtenetten de mogelijkheid op (sub)regionale schaal efficiënter om te gaan met energie. In de 

Vlaamse industrie gaan immers grote hoeveelheden warmte verloren. Zo wijst een recent uitgevoerde 

inventaris in de haven van Antwerpen op een restwarmtepotentieel van ca. 1 GW. Deze warmte komt vrij bij 

temperaturen van 80°C of meer en kan in theorie perfect dienen voor traditionele ruimteverwarming. 

Voorwaarde is wel dat de restwarmte kan toegeleverd worden aan een leidingnet dat de warmte op 

efficiënte wijze tot bij de gebruikers kan brengen. Warmtenetten, veelal in combinatie met energieopslag, 

bieden hier de oplossingen. 

1.1.1 Duurzaam in alle opzichten (economisch, ecologisch, sociaal) 

De voordelen van geothermie in combinatie met warmtenetten en energieopslag zijn zowel economisch, 

ecologisch als sociaal. 
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Economisch 

 Verhogen van de energie-efficiëntie op het niveau van een wijk, stad of regio 

 Verlagen van de afhankelijkheid van de geïmporteerde energie 

 Garanderen van een continu aanbod van warmte (en koude) 

 Stabielere, en afhankelijk van de omstandigheden lagere prijzen voor verwarming 

(en koeling) 

 Balanceren van het volledige regionale energielandschap door opslag van energie 

onder de vorm van warmte (en koude); 

 Economische impuls voor tal van economische subsectoren (boringen, 

engineering, bouwsector, installateurs, …); 

 Binnenlandse energieproductie i.p.v. import uit het buitenland (positieve 

handelsbalans). 

Ecologisch 

 Beperkt ruimtegebruik; 

 Hoger aandeel van hernieuwbare energie; 

 Lagere broeikasgasemissies; 

 Minder transport van brandstoffen, lokaal beschikbaar. 

Sociaal 
 Goedkopere energie, weliswaar afhankelijk van de omstandigheden (elektriciteit 

in Vlaanderen is op dit moment voor de burger vier maal zo duur dan in Amerika). 

 

1.1.2 Troeven van de Kempen 

De ontwikkeling van het geothermische potentieel kan vertrekken vanuit een aantal industriële projecten met 

een grote, geconcentreerde warmtebehoefte. Een voorbeeld hiervan is het pilootproject op de Balmatt site in 

Mol. De rendabiliteit van deze projecten kan verbeterd worden indien de restwarmte via een lokaal 

warmtenet kan verdeeld worden naar omliggende gebruikers. Deze lokale projecten kunnen de basis leggen 

voor de geleidelijke uitbouw van warmtenetten in de regio waarbij in elke uitbreidingsstap moet gezocht 

worden naar een optimale afstemming van warmteaanbod en -vraag. Om efficiënt te kunnen inspelen op 

schommelingen in de vraag, zullen deze grotere warmtenetten gebruik maken van verschillende 

warmtebronnen (bijvoorbeeld restwarmte, geothermie en (bio-)WKK) en verschillende vormen van 

energieopslag (bijvoorbeeld koude-warmteopslag, boorgatenergieopslag, waterbuffers en opslag in de 

gebouwmassa). 

De Kempen zijn een ideale regio om dit concept uit te testen en te implementeren: 

 VITO als sterke kennisactor. Als kenniscentrum duurzame ontwikkeling bouwde VITO (Mol) de 

voorbije jaren haar kennis stelselmatig uit m.b.t. de toepassing van geothermie in Vlaanderen10, en is 

via Energyville actief betrokken bij onderzoek naar warmtenetten en energieopslag.  

 Regionale projecten. In de regio Kempen waren de laatste jaren naast VITO ook heel wat andere 

partijen betrokken in projecten waarin de mogelijkheden op het vlak van geothermie werden 

onderzocht: 

o GEOHEAT, MIP-project, 2012 

o Project GEO.POWER (INTERREG IVC), 2010-2012 

                                                      

10  Voor een overzicht van de VITO projecten, zie: 

https://www.vito.be/NL/HomepageAdmin/Home/Subsites/Geothermie/geothermie_projecten/Pages/geothermie_projecte

n.aspx 

http://www.mipvlaanderen.be/en/webpage/160/geoheat.aspx
http://www.geopower-i4c.eu/Project_summary_be
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o Het EFRO - project ‘Duurzame glastuinbouwclusters’ (provincie Antwerpen), 2011-2014; 

o GEO-HEAT APP, INTERREG project VL-NL, looptijd 2013-2014. 

o EFRO-project 'GEOTHERMIE 2020' van VOKA, VITO en IOK met cofinanciering van de Vlaamse 

overheid en de provincie Antwerpen, looptijd 2014-2015. 

o Hoewel de pilootboring in Merksplas in de periode 1983-1987 niet tot een effectieve realisatie 

is gekomen (boring tot 1.760 meter), heeft de regio ook uit dat project bruikbare inzichten 

opgedaan en data verzameld. 

 Beginnend economisch weefsel: de streek telt ondertussen ook bedrijven met ervaring op het vlak 

van diepe en ondiepe geothermie: Ingenieursbureaus (bv. Terra Energy, Infrabo), boorfirma’s (bv. Smet 

Boring, GEBO), installateurs (IZEN, Lille), enzoverder. 

 Geschikte ondergrond: het grootste potentieel voor geothermie zit in het noorden van de provincies 

Antwerpen en Limburg, met warmwatervoerende lagen op dieptes gaande van enkele honderden meter 

tot 6.000 m. VITO schat een honderdtal geothermische eenheden als realistisch, die samen 350 – 400 

MW elektriciteit en een veelvoud aan warmte kunnen produceren. 

Figuur 8: Potentieel voor diepe geothermie in Vlaanderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Economisch (multiplicator)effect 

De uitbouw van geothermie en warmtenetten in de Kempen zal resulteren in belangrijke investeringen en 

vormt een impuls voor bedrijven in tal van sectoren waaronder: 

 machinebouwers (buizen koppelingen, warmtewisselaars, organische rankinecyclus (ORC), 

koelinstallaties, warmtepompen, boilers); 

 installateurs van warmtenetten; 

 installateurs van technieken (HVAC); 

 onderhoudsdiensten warmtenetten; 

 operatoren geothermiecentrales; 

 boorbedrijven;  

 dataloggers; 

 bouwbedrijven; 

 geologische diensten. 

http://www.provant.be/ondernemen/land-_en_tuinbouw/glastuinbouw/duurzame_glastuinbou/
http://www.grensregio.eu/2012/11/07/%E2%80%9Cgeo-heat-app%E2%80%9D/
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1.1.4 Link met beleidsambities op alle bestuurlijke niveaus 

De keuze voor meer hernieuwbare energie, en geothermie in het bijzonder, sluit aan bij de beleidsambities 

op alle bestuursniveaus:  

 de Europese Energie-efficiëntierichtlijn; 

 het Vlaams regeerakkoord stelt duidelijk dat het aanmaken van groene warmte en het aanwenden van 

aardwarmte zal ondersteund worden; 

 het Nieuw Industrieel Beleid (NIB) trekt een aantal duidelijke lijnen naar meer hernieuwbare en 

innovatieve energietechnieken; 

 de provincie Antwerpen wil nadrukkelijk inzetten op warmtenetten met geothermie als bron in de 

Kempen en de restwarmte van de Antwerpse industrie in het westelijk deel van de provincie; 

 het RESOC Streekpact Kempen 2013-2018 “Kansen creëren, krachten bundelen” definieert “Groene en 

duurzame Kempen” als één van de vijf speerpunten. Geothermie wordt daarin een belangrijke rol 

toebedeeld. “Het bestuderen van het thermisch potentieel van de diepe Kempense ondergrond (>1 km 

diep) en de economische valorisatie ervan in de praktijk brengen” is één van de hefboomtrajecten voor 

de verdere transitie naar een duurzame Kempen. De “realisatie van concrete geothermische boringen” 

wordt daartoe als concrete actie vooropgesteld; 

 met het ondertekenen van de Convenant of Mayors op 21 maart 2014 gaven ook de Kempense 

gemeenten aan dat het hen menens is met de reductie van de CO2-uitstoot in de Kempen.11 

1.1.5 Uitdagingen voor diepe geothermie in Vlaanderen 

Een beschrijving van het potentieel van geothermie voor Vlaanderen en de Kempen in het bijzonder, zou 

onvolledig zijn, mochten ook niet een aantal onzekerheden en uitdagingen worden genoemd die de 

economische ontwikkeling in de weg kunnen staan. 

 Nood aan verregaande kennis van de diepe ondergrond in functie van een optimale rentabiliteit 

van diepe geothermietoepassingen, gezien in Vlaanderen de eigenschappen van de ondergrond op een 

diepte van meer dan 2 km slechts zeer beperkt gekend zijn. De beperkte kennis van deze diepe 

ondergrond legt een groot risico bij de aanvang van de eerste boring. Deze kost immers 3 tot 7 miljoen 

euro naargelang de diepte, en is één van de grootste investeringsposten van het totale project. In onze 

buurlanden hebben de overheden gezorgd voor een systeem dat de boorrisico’s verzekert. In Nederland 

speelt bv. de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland daarin een cruciale rol in de SEI-regeling 

(Subsidieregeling Energie en Innovatie). Met de SEI regeling SEI Risico's dekken voor Aardwarmte biedt 

de Rijksdienst projectontwikkelaars de mogelijkheid het financiële risico dat gepaard gaat met een 

misboring voor een groot deel af te dekken. Het verzekerbare vermogen wordt bepaald op basis van 

een rekenmodel dat ontwikkeld werd door TNO12. Elke aanvraag dient onderbouwd te worden met een 

geologisch dossier dat door TNO wordt geëvalueerd. In ruil dient elke projectontwikkelaar van een SEI-

verzekerd project de resultaten van boringen op te leveren aan TNO voor verder onderzoek. Een 

analoge rol zou bekeken kunnen worden voor VITO in Vlaanderen. 

 

 Nood aan ruimtelijke planning voor diverse toepassingen die gebruik maken van de 

ondergrond: welke gebieden zijn geschikt voor welke toepassing(en), en waaraan wordt in elk gebied 

prioriteit gegeven? Verschillende theoretisch mogelijke toepassingen in de ondergrond gaan immers in 

concurrentie met elkaar (grondwaterwinning, geothermie, opsporing en winning van koolwaterstoffen, 

geologische opslag van CO2, gasopslag, berging van radioactief afval, …). Er moeten dus keuzes 

gemaakt worden. Via een “structuurvisie ondergrond” kunnen accenten gelegd en prioriteiten gesteld 

worden. Het opstellen van een dergelijk visie vraagt om samenwerking op verschillende beleidsniveaus 

                                                      

11 Zie http://www.kempen2020.be/. 

12 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek 
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(federaal, regionaal, provinciaal en gemeentelijk) en dient vertaald te worden naar de praktijk (bv. via 

een Vlaamse Geologische Dienst). 

 

 Nood aan duidelijke milieuregels voor de toepassing van diepe geothermie. Via VLAREM en 

het Grondwaterdecreet wordt reeds toegezien op de bescherming van het grondwater, voor alle 

ondergrondse toepassingen. De bestaande milieuregelgeving is echter niet aangepast voor diepe 

geothermische projecten en houdt dus ook geen rekening met de eigenheid van die toepassing (o.a. 

boortechnieken, beveiliging en afwerking van boorputten). Een screening op nodige aanpassingen is ook 

hier aangewezen. 

 

 Nood aan duidelijke regelgeving inzake exploitatie bij toepassingen van diepe geothermie. 

Het decreet diepe ondergrond zorgt reeds voor een wettelijk kader voor concessies voor winning van 

koolwaterstoffen en opslag van koolstofdioxide, maar vermeldt diepe geothermie niet. Juridisch ligt de 

eigendom van de aardwarmte in de diepe ondergrond bij het Vlaamse Gewest. De verticale 

uitgestrektheid van het eigendomsrecht wordt thans functioneel, en dus relatief, opgevat. Het gaat niet 

(meer) om de eigendom van de verticale kolom boven en onder de grond, maar wel om de ruimte die 

nodig is in het kader van een normale uitoefening van het eigendomsrecht. Bij de uitwerking van 

reglementering voor diepe geothermie wordt best de grens van het functioneel gebruik van de 

bovengrondeigenaar nog eens duidelijk afgelijnd. 

 

 Nood aan pilootprojecten en financiële ondersteuning als stimulans voor innovatieve technologie 

om diepe geothermie in Vlaanderen tot een volwaardige en mature technologie te laten uitgroeien.  

• Wat financiële steun betreft staat diepe geothermie niet op de limitatieve lijst met technologieën 

van de Ecologie plus-regeling. Dit zou kunnen opgevangen worden via het nieuwe steunbeleid voor 

strategische ecologie-investeringen, of via “superstrategische” projecten waarbij de strategische 

baten reiken tot op het niveau van het Vlaams Gewest.  

• Op technisch vlak is nog veel ruimte voor innovatie en verbetering. Voor de boorkosten, de grootste 

kostenfactor, is een daling tot de helft een mikpunt op termijn. Daarnaast kunnen innovaties op het 

vlak van de toepassingen (bv. thermochemische warmtepompen, “double-pressure” ORC) en niet-

traditionele alternatieven als “Enhanced Geothermal Systems” of “Hot Dry Rock” het 

toepassingsgebied en het rendement sterk verbeteren. Tot slot kunnen ook de kansen voor 

zogenaamde ultra-diepe geothermie verder onderzocht worden. Diepere boringen zouden stoom 

van meer dan 200°C opleveren die inzetbaar is in verschillende industriële processen en efficiënt 

inzetbaar is voor de aanmaak van elektriciteit met een rendement van 25% en meer. 

1.1.6 Uitdagingen voor de uitrol van warmtenetten in Vlaanderen 

De rol van warmtenetten in de Vlaamse energievoorziening is momenteel marginaal. Dit heeft eerder te 

maken met de manier waarop we onze warmtevraag invullen dan met technologische aspecten. In eerste 

instantie is er dan ook nood aan duidelijke informatie over de rol van warmtenetten in het Vlaamse 

energielandschap. De informatieverstrekking moet afgestemd worden op de verschillende doelgroepen en 

moet helpen de knelpunten voor de grootschalige uitrol van warmtenetten in Vlaanderen in kaart te brengen 

(o.a., EPC regelgeving, marktstructuur en -regulatie) en leiden tot een stappenplan om de geïdentificeerde 

knelpunten weg te werken. 

Naast de maatschappelijke transitie is er nood aan technologische innovaties om warmtenetten efficiënter en 

goedkoper te maken. De onderzoeksagenda van het Europese technologieplatform voor wijkverwarming en 

koeling somt een reeks technische en socio-economische prioriteiten op voor de komende 15 jaar (DHC+, 

2013). Op korte termijn gaat prioritaire aandacht naar de ontwikkeling van nieuwe technieken en 

standaarden om thermische netten aan te leggen, het terugdringen van de thermische verliezen, de 

integratie van lage temperatuursystemen met bestaande netwerken, het verhogen van de efficiëntie van de 

productiebronnen en onderstations, de integratie van hernieuwbare energiebronnen en restwarmte 

gewonnen uit afval, oplossingen voor sanitair warm water en de ontwikkeling van huishoudtoestellen die aan 

thermische netten gekoppeld zijn. 
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Op langere termijn moet werk gemaakt worden van lage temperatuurnetten, flexibele en intelligente opslag 

op korte en lange termijn, de ontwikkeling van instrumenten voor wijkontwikkelaars, het gebruik van 

thermische netten als buffer voor overtollige elektriciteit, de integratie met andere energiedragers 

(elektriciteit en gas), slimme aansturing en een verbeterde communicatie tussen producenten en 

consumenten, en nieuwe ketens voor het omzetten van afval naar energie. 

De niet-technische prioriteiten hebben te maken met de ontwikkeling van techno-economische 

evaluatiemodellen voor thermische netten, het voorspellen van de toekomstige energiebehoefte, het 

uitwerken van aangepaste business modellen, kennisverspreiding en opleiding, het verhogen van synergie 

tussen verschillende gebruikersgroepen en een doelgericht beleid rond warmte en koude. 

1.2 Toepassing van geothermie en warmtenetten in de Kempen - projectfiches 

De meest concrete sporen voor het uitbouwen van geothermie en warmtenetten op de korte en middellange 

termijn in de Kempen zijn: 

 Energievoorziening voor grote bedrijven; 

Deze piste wordt actief verkend door Janssen Pharmaceutica voor de opwekking van energie 

(verwarming + elektriciteit) voor de vestigingen van Janssen in Beerse en Vosselaar. 

Dit project is belangrijk voor het bedrijf en de regio, krijgt de volle steun vanuit DYNAK, maar wordt 

hieronder niet meegenomen als aparte fiche. Het project kent een eigen ontwikkelingspad, met lopende 

gesprekken tussen het bedrijf en de Vlaamse Overheid. Wel wordt de distributie van restwarmte vanuit 

dit project naar de stadsregio Turnhout meegenomen in fiche 3.  

 Energievoorziening voor bedrijventerreinen en/of grote collectieve infrastructuren; 

De toepassing van diepe geothermie is efficiënter en sneller te organiseren op plaatsen waar een 

geconcentreerde energievraag is. Vandaar dat bedrijventerreinen en grote collectieve infrastructuren 

zich prioritair aandienen. Wat de toepassing op bedrijventerreinen betreft, lopen in de Kempen 

verkennende gesprekken met bedrijven, zonder dat dit al tot een concreet project heeft geleid. Met 

betrekking tot grote collectieve infrastructuren, is het Balmatt-project een uitgelezen voorbeeld. Dit 

pilootproject wordt hieronder beschreven in fiche 1. 

 Energievoorziening in de glastuinbouw; 

Zowel op het vlak van competitiviteit, als op het vlak van milieu, kan geothermie voor de glastuinbouw 

een winstverhaal zijn. In Nederland lopen al verschillende geothermieprojecten in de sector. We 

voorzien binnen DYNAK dan ook een proefproject rond de toepassing van diepe geothermie in de 

Kempense glastuinbouw (fiche 2). 

 Energievoorziening voor woonprojecten of stadsdelen; 

Tot slot kunnen ook woonwijken en stadsdelen worden verwarmd met aardwarmte. Voorafgaande 

voorwaarde is de aanwezigheid of de aanleg van warmtenetten. De stad Turnhout is pionier in de 

aanleg van warmtenetten in de Kempen, met de aanleg van een warmtenet in het project Slim Turnhout 

(stationsomgeving), toekomstige warmtenetten in woonprojecten ten noorden van de stad (project 

Heizijdse velde) en de bestaande woonwijk ‘Parkwijk’. In het kader van DYNAK nemen we een 

projectfiche op rond de uitbouw van aardwarmtetoepassingen in de stadsregio en het verbinden van 

deze warmtenetten met de restwarmte uit de pilootprojecten (Janssen Pharma en Balmatt).  

 

We voorzien tot slot ook een fiche voor de realisatie van een kennis- en coördinatiecentrum, gezien de 

hiaten in regelgeving, de vereiste technologische verfijning, de onduidelijkheden m.b.t. de rol van de 

betrokken actoren, de coördinatie die noodzakelijk is om te komen tot een doorbraak op Vlaams niveau, 

alsook de regionale coördinatie die nodig is om te komen tot een gecoördineerd warmtenet, gevoed vanuit 

diverse bronnen. 
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1.2.1 Pilootproject Balmatt site 

Projecttitel Pilootproject diepe geothermie op de Balmatt-site (Mol) 

Algemene beschrijving en 

doelstellingen project 
De terreinen van de vroegere Balmatt-fabriek langs het Kempens Kanaal in 

Mol, worden momenteel door de OVAM gesaneerd om ze bouwrijp te maken 

voor de toekomstige VITO-gebouwen (geplande indienstname in eind 2016 - 

begin 2017). 

Voor de energievoorziening van de nieuwe en de huidige gebouwen zet VITO 

in op diepe geothermie. Op de Balmatt-site zal warm water van circa 3.500 

m onder de grond worden opgepompt voor verwarming en 

elektriciteitsproductie.  

Deze projectfiche richt zich in het bijzonder op de eerste, risicohoudende 

exploratieboring, het bepalen van de optimale positionering van de 

productie- en injectieputten en de distributie van de resterende capaciteit 

nadat de eerste initiatiefnemers zijn aangesloten. 

Beoogde effecten De beoogde effecten hebben zowel betrekking op technische als 

economische aspecten: 

 de verschillende uitdagingen voor de ontwikkeling geothermie in 

Vlaanderen scherp stellen. De warmteonttrekking aan de diepe 

watervoerende laag te optimaliseren; 

 de economische haalbaarheid van diepe geothermie in de Kempen en 

Vlaanderen te bewijzen: de marktcondities creëren die nodig zijn om 

geothermische centrales elders in Vlaanderen uit te rollen en een 

businessmodel opzetten voor geothermische centrales. 

Voorgeschiedenis Fase 1: verkenning potentieel 

In de eerste fase van het project heeft VITO het geothermisch 

warmtepotentieel rondom de Balmatt-site in kaart gebracht. Een hoogtepunt 

van deze verkenning was het seismisch onderzoek dat VITO in 2010 heeft 

uitgevoerd in de regio Mol - Dessel - Retie - Geel - Herentals - Kasterlee.  

Fase 2: businessplan en vergunningen 

Op basis van de resultaten van deze verkenning heeft VITO vervolgens een 

ontwerp van de boringen en van de installaties uitgewerkt en het 

businessplan voor het project opgesteld. Tegelijk werden de vergunningen 

aangevraagd die nodig zijn om de derde fase van het project op te starten: 

het aanboren van de diepe watervoerende laag. 

Acties De volgende stappen in het Balmatt-project zijn: 

 uitvoeren van een exploratieboring naar een einddiepte van ca. 

3.500 m; 

 bij positief resultaat van de exploratieboring: boren van maximaal 4 

additionele putten; 

 installatie van een warmtewisselaar; 

 bouwen van een geothermische centrale met een bruto thermisch 

vermogen van maximaal 48 MW en een maximaal netto elektrisch 

vermogen van 3,6 MW; 

 aanleg van een warmtenet met een jaarlijkse warmtevraag van 38.000 

MWu (76.000 MWu vanaf 2020); 

 aanleg van bijkomende warmtenetten naar de omgeving. 
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Deze projectfiche richt zich in het bijzonder op het verkrijgen van publieke 

financiering voor de eerste en de laatste fase: de exploratieboring en de 

aanleg van warmtenetten naar de omgeving. De motivatie daarvoor is de 

volgende: 

 De exploratieboring is een risicovolle investering. Door het onzekere 

karakter kunnen moeilijker private middelen worden gemobiliseerd dan 

voor de eigenlijke investering; 

 Publieke en private projecten in de omgeving kunnen slechts aansluiten 

als er verbindingen worden gemaakt met de Balmatt-centrale. Deze 

verbindingen moeten evenwel worden gedimensioneerd op een schaal 

die verder reikt dan de eerste afnemers, zodat uitbreiding mogelijk is. 

Partners  

 

 

Voor de realisatie van het project zullen binnen- en buitenlandse partners 

worden geëngageerd voor boringen, studie, installaties en bouw. VITO zal 

hiervoor aanbestedingsprocedures volgen. 

In het businessplan wordt voorzien dat volgende partijen energie afnemen 

binnen het project: 

 VITO, SCK, Belgoproces (BP) 

 Sunparcs 

 NV De Scheepvaart 

 Brazel (sociale woonwijk De Ark)  

 Mol Donk (sociale woonwijk Molse Bouwmaatschappij) 

Andere partijen kunnen in een latere fase nog aansluiten. 

Totale kostprijs De totale investering wordt geraamd op €50 miljoen. Dit omvat: 

 Boringen; 

 Geothermische centrale met warmtewisselaar en ORC; 

 Pijpleiding van 1,2 km naar het warmtenetwerk op de terreinen van 

VITO, SCK en Belgoproces 

Deze fiche richt zich specifieke op de exploratieboring, met kostprijs €3 à 4 

miljoen en de aanleg van een warmtenet naar andere gebruikers. De kosten 

voor dit warmtenet worden geraamd op €1.000 per lopende meter. 

Door de beslissing van de Vlaamse Regering op 9 mei 2014 om 2 miljoen 

euro toe te kennen aan het diepegeothermieonderzoek van VITO, is al een 

groot deel van de financieringsbehoefte voor de proefboring gedekt.  

(Externe) financiering 
 Op Vlaams niveau: diverse financieringsbronnen zijn mogelijk, zowel 

publiek als privaat 

o (Strategische) ecologiesteun 

o Investeringssteun 

o Groenestroomcertificaten13 

o Pensioenfondsen 

o Privékapitaal  

 Op Europees niveau 

o Horizon 2020: grote onderzoeksprojecten uit te voeren met een 

internationaal consortium. Binnen Horizon 2020 is vooral het 

werkprogramma ‘Secure, clean and efficient energy’ 

interessant.  

                                                      

13 GSC: voor het benutten van aardwarmte dient een aanvraag te worden ingediend voor een niet-representatieve 

categorie 
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o EFRO-Vlaanderen: prioriteit 3 ‘Stimuleren van de overgang naar 

een koolstofarme economie”, Wegwerken van knelpunten in de 

ontwikkeling van groene warmte en warmtenetten 

o Interreg Vlaanderen-Nederland: thematische doelstelling 4 

‘ Steun voor de overgang naar een koolstofarme economie in 

alle bedrijfstakken’  

Randvoorwaarden 
 Proefboring moet mogelijk potentieel in de ondergrond bevestigen; 

 Bekomen van de vergunningen – maatschappelijk draagvlak 

 Aanleggen van warmtenetten  

 Aangepaste wetgeving 

 Goede communicatie 

Timing 2014-2016 

Impact (cijfers onder 

voorbehoud) 

 De ontwikkeling van een geothermische electriciteitscentrale is 

arbeidsintensief: 16 tot 26 persoonsjaren per MWe geïnstalleerde 

capaciteit. Voor Balmatt (3,6 MWe) resulteert dit in 20 personen full time 

tewerkstelling over een periode van 4 jaar. 

 Uitbating en onderhoud van de centrale resulteert bijkomend in 0,52 

VTE/MWe, of voor Balmatt -> 2 VTE permanente tewerkstelling. 

 Indirecte tewerkstelling (bv. onderhoud van injectieputten) wordt 

geraamd op een volledige directe en indirecte tewerkstelling van  4 VTE 

per MWe, dus toegepast op Balmatt -> 14,5 VTE permanente 

tewerkstelling 

Trekker 

Contactgegevens 

Geert De Meyer, VITO 

Geert.demeyer@vito.be 

 

1.2.2 Proefproject geothermie in de Kempense glastuinbouw 

Projecttitel Proefproject geothermie in de Kempense glastuinbouw 

Algemene 

beschrijving en 

doelstellingen project 

Realisatie van een diepe geothermieboring om een geconcentreerde 

glastuinbouwzone in de Noorderkempen (macrozone Hoogstraten) te voorzien 

van warmte.  

De komende maanden dient uitgemaakt te worden welke regio zich het beste 

leent als pilootregio op basis van schaal (warmtevraag), type bedrijven/teelten, 

motivatie van tuinbouwers in het gebied. De zoekzones die worden gehanteerd 

zijn de concentratiezones voor glastuinbouw in de Noorderkempen (zie de drie 

gearceerde delen op de kaart): 

 Zone Koekhoven (Merksplas); 

 Rijkevorsel; 

 Zone Meer (Hoogstraten). 

 

 

 

 

Beoogde effecten 
 Hogere rentabiliteit van de glastuinbouwbedrijven omwille van goedkopere 

energie (nog uit te maken); 

mailto:Geert.demeyer@vito.be
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 Positief milieu-effect, gezien het CO2-neutraal karakter van aardwarmte; 

 Betere kennis van de toepassing van geothermie in de glastuinbouw. Een 

aantal onderzoeksthema’s worden meegenomen in het pilootproject, zoals 

bv. het gebrek aan CO2 voor de groei van de gewassen. 

Ruimere 

beleidscontext 
 Het verduurzamen van de landbouwproductie is een belangrijke prioriteit in 

het Europese land- en tuinbouwbeleid. 

 De regio Hoogstraten werd in het Ruimtelijk Structuurplan van de provincie 

Antwerpen aangeduid als concentratiegebied voor glastuinbouw van 

provinciaal niveau waar grootschalige glastuinbouw kansen krijgt.  

Voorgeschiedenis 
 Proefproject Merksplas in de jaren ’80, evenwel zonder toepassing gebleven. 

 Ruimtelijk beleid ten aanzien van concentratiezones glastuinbouw: 

gemeentelijk RUP Merksplas, provinciaal beleid (o.a. EFRO-project 

glastuinbouwclusters). 

Acties 
De realisatie van het pilootproject zal diverse jaren in beslag nemen met o.a. 

volgende activiteiten: 

Verkenning en voorbereiding (2014-2016): 

 Verkenning potentieel in de ondergrond (wordt momenteel al meegenomen 

in het lopend INTERREG-project GEOHEAT-app)  

 Uitwerking businessplan en projectstructuur voor dit pilootproject 

 Aanvraag vergunningen 

 Proefboring 

 Onderzoek naar specifieke problematieken (bv. CO2) 

Realisatie (bij positief voortraject): 

 Boringen; 

 Aanleg warmtenet; 

Onderzoek rond scheiding van gassen i.f.v. CO2 afgifte (bij geothermie komt – in 

tegenstelling tot WKK op gas - geen CO2 vrij, die bevorderlijk is voor de groei 

van de gewassen). 

DYNAK richt zich op het ondersteunen van de acties in de verkennings- en 

voorbereidingsfase.  

 

Partners 
De verkennings- en voorbereidingsfase zal opgevolgd en gecoördineerd worden 

door de volgende groep van mensen:  

 Ben Laenen, VITO 

 Stijn Sneyers, IOK 

 Kim Hermans, voorzitter Kempische glasgroenten en zelf glastuinbouwer 

 Luc Beirinckx, Den Berk (glastuinbouwbedrijf in cluster Merksplas) 

 Ward Baets, directeur Proefcentrum Hoogstraten 

 Koen Eyskens, adviseur glastuinbouw provincie Antwerpen 

 Daan Ongkowodojo, expert bedrijventerreinen POM 
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 Hans Hoes, Terra Energy 

 Bart Baets, Boerenbond 

 Herman Mariën, Thomas More 

Eens het project concreter vorm krijgt, zullen tuinbouwbedrijven, bouwbedrijven, 

e.d. een meer vooraanstaande rol krijgen. 

Totale kostprijs 
De voorbereidings- en verkenningsfase veronderstelt: 

 Middelen voor coördinatie, waarbij het Proefcentrum Hoogstraten en de 

provinciale landbouwdienst een voortrekkersrol zouden kunnen spelen; 

 Middelen voor proefboring, geschat op €3 à 4 miljoen. 

(Externe) financiering 
 Op Vlaams niveau: diverse financieringsbronnen zijn mogelijk, zowel publiek 

als privaat 

o IWT: O&O bedrijfstrajecten 

o Agentschap Ondernemen: KMO technologieverkenning 

 Op Europees niveau 

o Horizon 2020: grote onderzoeksprojecten uit te voeren met een 

internationaal consortium. Binnen Horizon 2020 is vooral het 

werkprogramma ‘Secure, clean and efficient energy’ interessant.  

o EFRO-Vlaanderen: prioriteit 3 ‘Stimuleren van de overgang naar 

een koolstofarme economie’, Stimuleren van energie-efficiënte 

maatregelen bij KMO’s. 

o Interreg Vlaanderen-Nederland: thematische doelstelling 4 ‘ Steun 

voor de overgang naar een koolstofarme economie in alle 

bedrijfstakken’. 

o PDPO: prioriteit 5 ‘Bevordering van het efficiënte gebruik van 

hulpbronnen en steun voor de omslag naar een koolstofarme en 

klimaatbestendige economie in de landbouw-, de voedings- en de 

bosbouwsector’, het bevorderen van een efficiënter energiegebruik 

in de landbouw- en de voedsel-verwerkingssector. 

Randvoorwaarden 
 Afstemming Fluxys omtrent interferentie met ondergrondse gasopslag 

 Vergunningen 

 Wie wordt producent? 

 Wie verzorgt de distributie? 

 Subsidiëring 

Timing 2014-2016 

Impact (cijfers onder 

voorbehoud) 

 De ontwikkeling van een geothermische electriciteitscentrale is 

arbeidsintensief: 16 tot 26 persoonsjaren per MWe geïnstalleerde capaciteit.  

 Uitbating en onderhoud van de centrale resulteert bijkomend in 0,52 

VTE/MWe. 

 Indirecte tewerkstelling (bv. onderhoud van injectieputten) wordt geraamd 

op een volledige directe en indirecte tewerkstelling van  4 VTE per MWe,  

Trekkers 

Contactgegevens 

 Koen Eyskens, provinciale dienst landbouw,  

koen.eyskens@admin.provant.be 

mailto:koen.eyskens@admin.provant.be
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1.2.3 Uitbouw van warmtenetten in de stadsregio Turnhout 

 

Projecttitel Uitbouw van warmtenetten in de stadsregio Turnhout  

Algemene beschrijving en 

doelstellingen project 

Deze projectfiche richt zich op: 

 de uitbouw van warmtenetten in de stadsregio Turnhout; 

 de aanwending van aardwarmte binnen de stadsregio Turnhout (zowel 

K/W opslag als diepe geothermie); 

 de distributie van restwarmte vanuit het pilootproject Janssen Pharma. 

Beoogde effecten 
 duurzamere energievoorziening in de stadsregio Turnhout; 

 Optimalisatie van het vermogen en de restwarmte uit de pilootprojecten 

rond diepe geothermie; 

 Tewerkstellingseffect door de uitbouw van warmtenetten. 

Voorgeschiedenis De stad Turnhout wil een voortrekker zijn in de uitbouw van een regionaal 

warmtenet dat de stadsregio continu van aard- en restwarmte kan voorzien.  

Vanuit die ambitie worden woningen in het project Slim Turnhout 

(stationsomgeving) op dit moment van een warmtenet voorzien. Ook in de 

toekomstige woonprojecten in het noorden van de stad (project Heizijdse 

velden) zullen warmtenetten worden aangelegd. In afwachting van een 

grootschaliger netwerk, maakte de stad ook al een grondige inventarisatie 

van alle grote energieverbruikende gebouwen en een prognose van de 

stadsontwikkelingsprojecten in Turnhout. 

Parallel aan het stadsbestuur exploreert VOKA via haar lerend netwerk de 

mogelijkheden van geothermie op de bedrijventerreinen van Beerse (Lilse 

Dijk en Beerse-Zuid).  

Acties 
Deze projectfiche richt zich op het uitbreiden en versnellen van de toepassing 

van diepe en ondiepe geothermie in woonprojecten en publieke gebouwen: 

 het sterker benutten van aardwarmte binnen de stadsregio 

Turnhout (ondiepe geothermie); 

Op gebouwenniveau de mogelijkheid van K/W opslag (ondiepe 

geothermie) sterker benutten (cfr. voorbeelden van buiten de stadsregio 

zoals het rusthuis Hoogstraten, het nieuwe gebouw van IOK). 

Tegelijkertijd wordt zoals in het project Slim Turnhout de koppeling met 

een warmtenet op basis van diepe geothermie voorzien; 

 de uitbouw van warmtenetten in woonwijken 

Aanleg van warmtenetten in nieuwe woonontwikkelingen. Dit is al aan 

de gang in de stad Turnhout en ook in toekomstige projecten binnen de 

andere gemeenten van de stadsregio worden de mogelijkheden actiever 

verkend. Deze optie kan in een stroomversnelling komen bij de realisatie 

van grote geothermieprojecten waarop kan aangesloten worden. 

 distributie van restwarmte vanuit het pilootproject Janssen 

Pharma  

Deze pilootprojecten zullen een zweepeffect hebben op de aanleg van 

warmtenetten in de stadsregio Turnhout.  

Het verwarmen van publieke gebouwen in Beerse en Vosselaar, of de 
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industriezones in Beerse komen in aanmerking. Ook de aansluiting van 

het warmtenet in de stationswijk Turnhout en andere 

woonontwikkelingen ten noorden van de stad. 

Partners 
 Stad Turnhout en gemeenten van de stadsregio 

 De stadsregio Turnhout 

 Janssen Pharmaceutica  

 VITO 

 IOK 

 VOKA namens de bedrijven  

 Distributienetbeheerders zoals Eandis, Infrax 

 Private partners; Smet en GEBO (boringen), bouwbedrijven, 

studiebureaus. 

Totale kostprijs 

 Dit project is grotendeels vanuit de bestaande budgetten te financieren, 

cfr. het project stationswijk Turnhout. 

 Vooral de aanleg van verbindingen tussen de pilootprojecten en de 

warmtenetten binnen de stadsregio zal additionele financiering vragen à 

rato van €1.000 per lopende meter. 

(Externe) financiering 
 Op Europees niveau 

o Horizon 2020: grote onderzoeksprojecten uit te voeren met een 

internationaal consortium. Binnen Horizon 2020 is vooral het 

werkprogramma ‘Secure, clean and efficient energy’ 

interessant.  

o EFRO-Vlaanderen: prioriteit 3 ‘Stimuleren van de overgang naar 

een koolstofarme economie”, Wegwerken van knelpunten in de 

ontwikkeling van groene warmte en warmtenetten 

 

Randvoorwaarden 
 Realisatie van de pilootgeothermieprojecten 

 

Timing 2014-2016 

Impact (cijfers onder 

voorbehoud) 

 Aanleg warmtenetten: directe tewerkstelling van 0,22 tot 0,30 VTE per 

MWth. Per voltijdse werkkracht ook 5 à 6 jobs in ondersteunende 

diensten voor materialen en producten. 

 Bij warmtenetten in woningcontext ook effecten naar lokale installateurs 

van wamtepompen, regelsystemen, etc… 

Trekker 

Contactgegevens 

 Marc Machielsen, stad Turnhout 

marc.machielsen@turnhout.be 

 

 

1.2.4 Kennis- en coördinatiecentrum geothermie 

 

Projecttitel Kennis- en coördinatiecentrum geothermie Vlaanderen 

Algemene beschrijving en 

doelstellingen project 

Zoals geduid in deze nota biedt diepe geothermie interessante perspectieven 

voor de Kempen en Vlaanderen op zowel economisch, ecologisch als sociaal 

vlak. 
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Om tot volle ontwikkeling te kunnen komen op Vlaams en regionaal niveau is 

het evenwel noodzakelijk om: 

 de opbouw van de ondergrond op een systematische en toepassings-

gerichte manier te onderzoeken; 

 de geologische kennis opgedaan in exploratie- en ontwikkelingsprojecten 

te borgen;  

 de technieken (boringen, technologie voor het toepassen van aard-

warmte, …) verder te verbeteren; 

 een aangepast regelgeving uit te werken (aanpassing van het Decreet 

Diepe Ondergrond; structuurvisie diepe ondergrond; evaluatie MER en 

VLAREM; stedenbouwkundige richtlijnen); 

 een goed functionerende markt- en governancestructuur uit te werken 

(productie, distributie, betrokkenheid besturen en bewoners); 

 coördinatie op te zetten, aanvankelijk op het niveau van de pilootregio 

Kempen, vervolgens op Vlaams niveau. Boringen en warmtenetten 

dienen op elkaar te worden afgestemd om een suboptimale exploitatie 

te vermijden. 

Vandaar het pleidooi door de oprichting van een Kennis- en coördinatie-

centrum geothermie in de Kempen. 

Binnen dit expertise- en coördinatiecentrum worden de kennis, ervaring en 

partijen (publiek en privaat) bijeen gebracht die nodig zijn om diepe 

geothermie in Vlaanderen zowel technisch, juridisch als economisch op een 

gecoördineerde manier uit te bouwen. Om die taak ten volle te kunnen 

invullen, zal het expertise- en coördinatiecentrum tevens kennis bundelen 

rond andere toepassingen in de ondergrond (o.a., grondwaterwinning, de 

opsporing en winning van koolwaterstoffen, geologische opslag van CO2, 

gasopslag, berging van radioactief afval, …). Het kan zo mee de basis leggen 

voor het opstellen van een structuurvisie voor de diepe ondergrond in 

Vlaanderen. 

Het centrum moet het hart vormen van een Geo-heat valley in de Kempen, 

waarmee we refereren naar andere ‘valley’ initiatieven in Vlaanderen 

(Flanders Bio, Bike Valley, …). 

Beoogde effecten  Verhoogde kennis over de toepassing van diepe geothermie en 

optimalisatie van de technologie; 

 Bundeling en ontsluiting van de kennis over toepassingen in de onder-

grond; 

 Coördinatie van de inspanningen in de pilootregio Kempen (de 

verschillende ontwikkelingen moeten gepland en gedimensioneerd 

worden in functie van een toekomstig regionaal warmtenet); planning 

en opvolging van de verdere uitrol in Vlaanderen; 

 Aangepaste regelgeving; 

 Governancemodel rond geothermie in combinatie met warmtenetten; 

 Economische valorisatie door mogelijke spin-offs, de groei van 

bestaande, in Vlaanderen verankerde ondernemingen en de export van 

de opgedane expertise naar het buitenland; 

 Promotie en demonstratie van de toepassing van geothermie. 

Voorgeschiedenis Resolutie (maart 2013) van Robrecht Bothuyne, Bart Martens, Liesbeth 

Homans, Tinne Rombouts, Michele Hostekint, Marc Hendrickx en Lode 

Ceyssens betreffende het ontwikkelen en bevorderen van diepe geothermie 

in Vlaanderen. Daarin wordt voor het eerst de vraag gesteld naar de 
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oprichting van een kenniscentrum. 

 

Recent werd met de steun van EFRO, de Vlaamse Overheid en de provincie 

Antwerpen het project GEOTHERMIE 2020 opgestart. Het project richt zich 

op informatieverstrekking, het op gang trekken van het maatschappelijk 

debat, het identificeren van de technologische uitdagingen, het stroomlijnen 

van het vergunningenbeleid en de wetgeving en het uitwerken van twee 

businesscase rond diepe geothermie in de Kempen. VITO, VOKA en IOK 

wensen met dit project een sterke stimulans te geven aan de 

werkgelegenheid en de versteviging van het economisch weefsel in de 

Kempen en bij uitbreiding Vlaanderen. 

Bedoeling is deze eerste vorm van coördinatie verder te zetten en uit te 

bouwen binnen een volwaardig Kennis en –coördinatiecentrum rond diepe 

geothermie en warmtenetten. Het centrum zal zich richten op praktische 

toepassingen en zal de brug slaan tussen het fundamenteel onderzoek (zie 

Energyville) en concrete projecten (bv. Balmatt). Het centrum beoogt op 

termijn de kennis die opgedaan wordt in concrete projecten te borgen en te 

ontsluiten voor nieuwe projecten en voor het beleid rond de benutting van 

de Vlaamse ondergrond. 

Acties 
 Bilaterale aftoetsing van het initiatief op Vlaams niveau (tweede helft 

2014, gelet op de Vlaamse verkiezingen); 

 Overleg met Vlaamse en regionale actoren over de missie, taakstelling 

en statuut van het Kennis en coördinatiecentrum (zie aanzet in deze 

fiche) (begin 2015) 

 Opstart in de loop van 2015. 

Partners 
In dit kennisplatform worden alle relevante partners betrokken die voor de 

verdere uitrol van geothermie in Vlaanderen en de regio van belang zijn: 

 Kennisactoren: VITO, Thomas More, … 

 Distributienetbeheerders 

 Grote en/of industriële warmtegebruikers 

 Overheden (Ruimte Vlaanderen, LNE, …) 

 het Vlaams Energiebedrijf 

 Ondernemers actief in de sector 

 Partijen die betrokken zijn bij andere toepassingen in de ondergrond 

(FLUXYS, NIRAS, Pidpa, …) 

 Vertegenwoordiging vanuit de pilootregio Kempen (bv. IOK namens de 

lokale besturen, VOKA namens de bedrijven) 

Middelen 
 Op Vlaams niveau 

o Structurele financiering vanuit de Vlaamse 

Overheid/Beleidsdomein LNE/natuurlijke rijkdommen; 

o Onderzoeksmiddelen voor projecten; 

o IWT-financiering voor projecten; 

o Provinciale financiering voor uitbouw publiekscentrum in 

Technologiehuis (Mol). 

Randvoorwaarden Politiek en maatschappelijk draagvlak om de Kempen als kennis- en 
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proefregio voor Vlaanderen te erkennen. 

Timing Zie hoger, onder acties: 2014-2015 

 

Impact (cijfers onder 

voorbehoud) 
 Als geothermie op grote schaal zou worden uitgerold in Vlaanderen over 

de periode 2015-2050 wordt een tewerkstellingseffect geraamd van 

1.865 directe en 12.000 indirecte jobs. 

Trekker 

Contactgegevens 

VITO, Ben Laenen, ben.laenen@vito.be 

 

 

1.3 Bronnen 

 Beknopte wegwijzer, geothermie in België, VITO Team geo, Eva De Boever, David Lagrou, Ben Laenen, 

december 2012. 

 Voorstel van resolutie van de heren Robrecht Bothuyne, Bart Martens, de dames Liesbeth Homans, 

Tinne Rombouts, Michele Hostekint en de heren Marc Hendrickx en Lode Ceyssens betreffende het 

ontwikkelen en bevorderen van diepe geothermie in Vlaanderen.  

 Presentatie Ben Laenen (VITO) voor de Kempense gemeenten (18/3/2014) 

 Presentatie van Geert De Meyer (VITO) over het Balmatt project (20/03/2014) 

 EGEC, 2011. EGEC Deep geothermal Market Report; http://egec.info/egec-deep-geothermal-market-

report-2011/) 

 DHC+, 2013. Strategic Research and Innovation Agenda for Renewable Heating and Cooling. 

 

2/ De Kempen als reservoir voor valorisatie van nucleaire technologie 

2.1 Nucleaire technologie/ dienstverlening 

De nucleaire zone in Geel-Mol-Dessel is een unieke zone in de Kempen waar nucleaire activiteiten, 

bedrijvigheid en onderzoek plaatsvinden. Een belangrijke kennisspeler is het Studiecentrum voor Kernenergie 

(SCK•CEN), die onderzoek verricht naar kernenergie en ioniserende straling voor civiel gebruik. De focus ligt 

op het ontwikkelen van nucleaire technologieën voor maatschappelijk waardevolle doeleinden. Er is ook heel 

wat bedrijvigheid aanwezig in de Kempen met bedrijven zoals Belgoprocess, de industriële 

dochteronderneming van NIRAS (de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen), 

gespecialiseerd in de verwerking en de tijdelijke opslag van het Belgisch radioactief afval en de ontmanteling 

van stilgelegde nucleaire installaties; en Transnubel, gespecialiseerd in het vervoer van radioactieve 

materialen. Ook NIRAS zelf heeft verschillende projecten en initiatieven lopen in de regio. In Dessel bouwt 

de organisatie aan een oppervlaktebergingsinstallatie voor laag- en middelactief, kortlevend afval (het cAt-

project). Vanuit dat project worden de komende jaren tal van overheidsopdrachten uitgeschreven, waarop 

ook lokale aannemers en bedrijven kunnen inschrijven. Deze activiteiten zorgen dus voor rechtstreekse en 

onrechtstreekse tewerkstelling. Vanuit het cAt-project moet NIRAS ook een maatschappelijke meerwaarde 

creëren voor de lokale gemeenschappen. Dat gebeurt met verschillende projecten die vandaag en de 

komende jaren heel concreet worden: het Lokaal Fonds, een continue gezondheidsopvolging, een 

communicatieparcours, impulsen voor de sociale economie, natuurbeheerprojecten … 

Samen met het SCK•CEN voert NIRAS ook onderzoek uit rond het langetermijnbeheer van hoogradioactief 

en/of langlevend afval (van de categorieën B en C). Via EURIDICE (European Underground Research 

Infrastructure for Disposal of nuclear waste In Clay Environment), het economische samenwerkingsverband 

tussen het SCK•CEN en NIRAS, onderzoeken wetenschappers en technici de haalbaarheid van berging van 

https://www.vito.be/SiteCollectionDocuments/VITO/Geothermie/Documents/nederlandse%20vesie%20boek%20geothermie.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2013-2014/g2478-1.pdf
http://egec.info/egec-deep-geothermal-market-report-2011/
http://egec.info/egec-deep-geothermal-market-report-2011/
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hoogactief en/of langlevend afval in diepe kleilagen. In het ondergrondse laboratorium HADES wordt het 

gedrag van de verschillende componenten van het geologische bergingssysteem in reële omstandigheden 

bestudeerd en gedemonstreerd. Daarnaast voert het SCK•CEN ook andere studies uit in opdracht van 

NIRAS. 

Een belangrijk aandachtspunt is de veiligheid van nucleaire installaties en transport, en de bescherming van 

mens en milieu tegen ioniserende straling. Naast de initiatieven die de actoren hiervoor zelf nemen, zijn er 

ook een aantal initiatieven om de bevolking te betrekken zoals het Studie- en Overleg Radioactief Afval 

Dessel (STORA) en het Mols Overleg Nucleair Afval (MONA).  

Via het informatiecentrum over het beheer van radioactief afval in België, Isotopolis, is het bovendien 

mogelijk om op een interactieve manier informatie te krijgen omtrent radioactieve afvalstoffen. Vlak bij de 

bergingssite in Dessel komt binnen enkele jaren een gloednieuw communicatieparcours, ter vervanging van 

Isotopolis, met een veel uitgebreider aanbod. NIRAS werkt het communicatieparcours uit in nauwe 

samenwerking met de lokale partnerschappen. Het parcours zal een attractieve mix zijn van een themapark, 

een contact- en onthaalcentrum en een digitaal en interactief netwerk. Het wordt de referentie voor 

informatie over het beheer van radioactief afval en de context daarvan. 

De nucleaire activiteiten in de Kempen zijn divers en omvatten onder andere onderzoek naar de berging van 

radioactief afval en de veilige uitbating van kerncentrales. Een ander domein is het onderzoeken van de 

invloed van radioactiviteit op de mens en milieu. In kader van DYNAK is gekozen om dit laatste aspect, 

namelijk de nucleaire geneeskunde, verder uit te werken. Daarnaast is ook aandacht besteed aan de 

valorisatiemogelijkheden van nucleaire technologie, en zijn verschillende mogelijkheden verkend om de 

valorisatie te ondersteunen.  

 

2.2 Nucleaire geneeskunde 

2.2.1 Medische radio-isotopen 

Nucleaire geneeskunde maakt gebruik van onschadelijke hoeveelheden radioactieve stoffen of isotopen om 

de werking van een orgaan of weefsel in het lichaam te meten of in beeld te brengen. Medische isotopen 

worden gebruikt voor diagnoses en behandeling van ernstige ziektes zoals kanker (therapie). SCK•CEN 

produceert radio-isotopen om heel selectief kankers te bestrijden. Een medische radio-isotoop ontstaat als 

een element na bestraling instabiel (radioactief) is gemaakt. De reactor BR2 van SCK•CEN neemt momenteel 

20 tot 25 % van de totale wereldproductie van de belangrijkste radio-isotopen op zich. Het grootste deel van 

de productie - maar liefst 90 procent - is molybdeen-99. Dit radio-isotoop dient voor medische beeldvorming 

om tumoren snel te detecteren, op te volgen en gericht te behandelen. Wereldwijd stijgt de vraag naar 

medische isotopen. De BR2 reactor heeft capaciteit om de productie van medische radio-isotopen te 

verhogen. Naast de BR2 reactor, beschikt SCK•CEN nog over andere reactoren om onderzoek, relevant voor 

de nucleaire geneeskunde te verrichten.  

Bij productie en gebruik van medische radio-isotopen zijn verschillende actoren betrokken. SCK•CEN 

produceert de isotopen. Vervolgens produceert het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) radio-

elementen voor diagnostiek en bestrijding van kanker, en andere radiopharmaca. Zo beschikt IRE over een 

eigen verwerkingsinstallatie voor molybdeen-99, dat wordt aangeleverd door vier Europese 

onderzoeksreactoren, waarvan BR2 van SCK•CEN. De gezuiverde radio-isotopen worden verkocht aan 

radiofarmaceutische bedrijven. Tussen SCK•CEN en IRE bestaan er afspraken omtrent de activiteiten en 

opdrachten die de desbetreffende instituten mogen uitvoeren.  

Radiofarmaceutische bedrijven verkopen vervolgens de isotopen aan ziekenhuizen waar ze bijvoorbeeld 

gebruikt worden op de dienst nucleaire geneeskunde, aan farmaceutische en biotechnologische bedrijven, en 

aan bedrijven actief in medische apparaten. In de afdelingen nucleaire geneeskunde van de ziekenhuizen 

worden onder andere PET-scans uitgevoerd, dit zijn isotopische onderzoeken waarbij een zwak radioactieve 

stof (isotoop) wordt ingespoten en die gebruikt wordt om mensen te screenen op kwaadaardige tumoren 

en/of uitzaaiingen, en om de evolutie ervan te volgen. In België zijn momenteel 13 PET-scanners actief. De 
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overheid heeft beslist om het aantal PET-scanners op te trekken van 13 naar 24. De Kempense ziekenhuizen 

bekijken of ze kunnen samenwerken om een PET-scanner naar de regio te halen. Eén van de voorwaarden 

voor een PET-scanner is immers om 2500 nieuwe oncologische diagnoses per jaar uit te voeren. Dit aantal is 

enkel haalbaar mits samenwerking van de diensten nucleaire geneeskunde van de verschillende Kempense 

ziekenhuizen.  

2.2.2 Vroegdiagnostiek 

In het AZ Herentals wordt onderzoek verricht rond moleculaire beeldvorming in klassiek diagnostische 

therapeutische setting. Professor Ramael (Universiteit Antwerpen, AZ Herentals) onderzoekt daarenboven de 

mogelijkheid om via zeer gevoelige, geavanceerde, op nanotechnologie gebaseerde, zogenaamde “ next 

generation” bloedtesten, maligne tumoren op te sporen in zeer vroeg “preklinisch” stadium. Deze methode 

laat toe om de huidige soms relatief ongevoelige screeningsmethodes aan te vullen of te vervangen zoals 

bijvoorbeeld mammografie. Deze in-vitro testen hebben een preventief karakter en een lagere kostprijs in 

vergelijking met  andere klassiekere screeningsmethodes zoals mammografie, CT, NMR, …. Deze “next 

generation” bloedtesten kunnen in principe ook  aangewend worden voor andere soorten kankers waaronder 

longkanker, prostaatkanker, eierstokkanker, ….  

Vervolgens kan bij patiënten die positief bevonden zijn voor maligniteit met de “in vitro” screeningstest, 

gericht in-vivo oncologisch onderzoek verricht worden door middel van nucleaire beeldvorming. Het 

vernieuwend aspect aan dit onderzoek is de combinatie van diagnostiek en therapie. Enerzijds kan via “next 

generation” in vitro test vroegtijdige opsporing van maligniteit in bloed verricht worden door gebruik te 

maken van eiwit/peptide biosensoren met detectie door middel van nanodeeltjes. Anderzijds kan door middel 

van in vivo beeldvorming een visualisatie van cellulaire en intracellulaire processen via radio-isotopen en 

nanodeeltjes bekomen worden. Hierbij is er wel nood aan tumor- specifieke biomarkers. De combinatie van 

in-vitro detectie op basis van nanotechnologie en in-vivo beeldvorming laat toe om zeer gericht maligniteiten 

op te sporen en daarenboven te voorspellen of bepaalde medicijnen zullen werken.  

Janssen Pharmaceutica is recent gestart met het Janssen Flanders lab dat als doel heeft om 

onderzoeksprojecten in een open innovatie setting te huisvesten. Dit onderzoek en de ontwikkeling van een 

vroegdiagnostiek device kan mogelijks een plaats vinden op deze open campus. Oncologie is één van de vijf 

speerpuntdomeinen van Janssen Pharmaceutica. In de zeer nabije toekomst zal ook mogelijks een bedrijf 

Nano-C-Quant opgestart worden door Professor Ramael van het AZ Herentals, dat als doel heeft om dit 

concept verder te ontwikkelen.  

2.2.3 Dosimeters 

Een andere activiteit van SCK•CEN situeert zich op het gebied van dosimetrie. Bij het blootstellen van 

mensen aan radioactieve straling, is het belangrijk om te weten hoeveel straling mensen precies oplopen. 

Het meten van stralingsdosissen is in de nucleaire geneeskunde relevant voor patiënten en medisch 

personeel. SCK•CEN heeft een uitgebreide kennis omtrent verschillende dosimeters alsook de berekening en 

controle van de meetresultaten. Er is reeds een groot aanbod aan dosimeters, maar er kan nog geïnvesteerd 

worden in een beter gebruiksgemak. Er is wel nood aan sensibilisering opdat de mensen de toestellen 

correct gebruiken. De dosimeters zelf worden niet door SCK•CEN geproduceerd, maar door externe 

bedrijven die echter niet in Vlaanderen gelegen zijn. De inschatting is echter dat de markt van dosimeters 

een stabiele markt is, maar zeker geen groeimarkt. Recent is wel een bedrijf opgestart, DoseVue, met als 

missie om de dosimetrie en beeldvorming voor radiotherapie te verbeteren. 

 

2.3 Valorisatie van nucleaire technologie 

De technologie die ontwikkeld wordt om nucleair afval te behandelen en te optimaliseren, de toestellen die 

ontwikkeld worden om straling te meten, de kennis opgebouwd om een veilige uitbating van kerncentrales te 

verzekeren, bevat vaak aspecten die ook in andere sectoren kunnen gebruikt worden.  
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Er zijn reeds een aantal succesvolle voorbeelden gekend van technologieën die ontwikkeld werden voor de 

militaire sector, die vervolgens aangepast werden voor gebruik in de civiele sector en daar hebben 

bijgedragen tot het creëren van grote winstmarges. Analoog kunnen technologieën ontwikkeld voor de 

nucleaire sector vaak toegepast worden in andere sectoren. Er heerst vaak een negatieve perceptie rond het 

gebruik van nucleaire technologie, die gevoed wordt door angst en onwetendheid rond straling, radioactief 

afval, veiligheid van nucleaire installaties. Nochtans zijn een aantal technologieën die ontwikkeld worden 

voor de nucleaire sector, ook toepasbaar voor andere industrieën. Een voorbeeld zijn ultrasone camera’s die 

ontwikkeld worden om caviteiten in een reactor op te sporen. Deze camera’s kunnen ook toegepast worden 

ter visualisatie van caviteiten in vloeibaar metaal.  

Nucleaire technologieën bevatten echter nog veel ongekend potentieel naar toepassingen in civiele sectoren. 

In kader van DYNAK worden dan ook een aantal activiteiten opgezet om dit potentieel verder te exploreren. 

SCK•CEN bekijkt momenteel ook de mogelijkheden om hun infrastructuur open te stellen voor externe 

partijen. Zo loopt momenteel een project ISOL@MYRRHA, die een bepaald onderdeel van de MYRRHA 

infrastructuur zal openstellen voor partners.  

 

2.4 Kadering in DYNAK 

2.4.1 Troeven van de Kempen 

De Kempen beschikt als enige regio in Vlaanderen over een nucleaire zone. Gezien de nodige infrastructuur 

en veiligheidsvoorschriften is het zeer moeilijk en bijgevolg onwaarschijnlijk dat de nucleaire activiteiten uit 

de Kempen zullen verhuizen. Deze unieke troef kan in de toekomst nog meer worden uitgespeeld door de 

Kempen als aantrekkingspool van nucleair gerelateerde activiteiten te promoten, en hierdoor een ‘pull effect” 

te creëren. De Kempense nucleaire technologiecluster zou hierbij verder kunnen ontwikkeld en uitgebouwd 

worden door exploratie van nieuwe segmenten, producten en klantengroepen. De Kempen, met actoren 

zoals SCK•CEN, Belgoprocess, Transnubel, Canberra, heeft zeer sterke troeven om verder uit te groeien tot 

een kennisregio omtrent nucleaire en aanverwante activiteiten zoals medische toepassingen.  

De komende jaren gaan NIRAS en Belgoprocess een aantal investeringen verrichten in de Kempen. Het cAt-

project is een project van 1,2 miljard euro waarbij van een bergingssite, een innovatieve en duurzame site 

wordt gemaakt. De activiteiten die daaruit voortvloeien (de bouw van de verschillende installaties en het 

beheer van de site bijvoorbeeld) zal zorgen voor de creatie van 70 rechtstreekse banen, een 240-tal tijdelijke 

jobs tijdens de bouwfase en nog heel wat onrechtstreekse jobs in allerlei ondersteunende diensten. 

Daarnaast worden verschillende bestaande nucleaire installaties de komende jaren aangepast of 

gemoderniseerd, goed voor een investering van 50 miljoen Euro. Het beheer van de nucleaire passiva zal in 

de periode tot 2018 een 350-tal mensen tewerkstellen in het kader van afvalverwerking, sanering en 

ontmanteling. 

Er is ook aandacht aan wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke projecten. Zo geeft NIRAS 

gemiddeld 9 à 11 miljoen euro per jaar uit aan onderzoeksprogramma’s. Daarbovenop werd 4 miljoen euro 

geïnvesteerd in onder meer proefopstellingen en prototypes voor het cAt-project; nog eens 1,5 miljoen per 

jaar ging naar onderzoeksfaciliteiten. In kader van het cAt-project is er een samenwerking met 

natuurverenigingen rond het landschapsbeheer van de bergingssite. Met het communicatieparcours mikt 

NIRAS vanaf 2018 jaarlijks op 40.000 bezoekers. 

2.4.2 Link met beleidsambities op alle bestuurlijke niveaus 

De keuze voor nucleaire geneeskunde sluit aan bij de beleidsambities op alle bestuursniveaus:  

 Op Europees niveau bevat het Horizon 2020 programma drie grote pijlers en vier kleinere pijlers, 

waaronder Euratom. Euratom richt zich op het uitvoeren van nucleair onderzoek en opleiding met 

nadruk op de continue verbetering van de nucleaire veiligheid, beveiliging en bescherming tegen straling 

om in het bijzonder te kunnen bijdragen aan het koolstofarm maken van het energiesysteem (op lange 

termijn) op een veilige, efficiënte en betrouwbare manier. Een belangrijk aandachtspunt is het uitvoeren 
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van onderzoek op het vlak van straling voor medische doeleinden, gezien dit ten goede komt van alle 

Europese burgers.  

 Nucleaire energie is een federale bevoegdheid en geen Vlaamse bevoegdheid. Het Federaal Agentschap 

voor Nucleaire Controle (FANC) heeft een breed activiteitendomein dat gaat van de controle op 

nucleaire installaties en centrales, over het gebruik van isotopen in de medische sector en de industrie 

tot en met het bewaken van de natuurlijke en kosmische straling in ons land. Ook een veilig transport 

van nucleaire bronnen en de beveiliging zijn voortdurende aandachtspunten. 

 Het RESOC Streekpact Kempen 2013-2018 “Kansen creëren, krachten bundelen” identificeert nucleaire 

technologie als één van de zes sterke sectoren binnen de Kempense industrie. Daarbij wordt de ambitie 

gedefinieerd om Kempense bedrijven te stimuleren om samen te werken met (Kempense) kenniscentra 

waaronder SCK.CEN. 

 

 

 

2.5 Toepassing van nucleaire technologie/ dienstverlening: projectfiches  

Er zijn een aantal interessante projecten aanwezig binnen de nucleaire cluster in de Kempen zoals het 

MYRRHA14-project, de ontwikkeling van kleine reactoren (Small and Medium Reactors (SMR)), … De meeste 

projecten gaan echter pas op lange termijn resulteren in economische waarde creatie. Gezien binnen DYNAK 

het accent ligt op de identificatie van unieke niches die een valorisatiepotentieel hebben van vijf jaar, 

worden er voor dit thema 2 projectfiches uitgewerkt die zich richten op het identificeren van 

valorisatiemogelijkheden voor nucleaire technologie.  

Een eerste fiche richt zich op het identificeren van valorisatiemogelijkheden vertrekkende van de sterkten en 

kennis van SCK•CEN. Hiertoe worden twee wedstrijden georganiseerd, een interne wedstrijd waarbij 

wetenschappers worden aangemoedigd om na te denken over alternatief gebruik van hun technologische 

kennis. Vervolgens wordt rond de beste ideeën een externe wedstrijd georganiseerd voor ondernemers en 

studenten om deze ideeën verder te ontwikkelen richting markt.  

Een tweede fiche focust op het identificeren van valorisatiemogelijkheden via Captains of Industry, die een 

grondige kennis hebben van een specifieke industrie. Hierbij wordt vanuit de markt/sector gekeken welke 

toepassingen van nucleaire technologieën nuttig kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van de 

markt/sector. De fiche richt zich op Captains of Industry vanuit de voedingsindustrie, maar gelijkaardige 

initiatieven kunnen georganiseerd worden voor andere industrieën.  

  

2.6 Bronnen 

 NucleairNederland, https://nucleairnederland.nl/isotopen-diagnose-en-therapie 

 SCK•CEN, http://www.sckcen.be/nl 

 http://www.kanker.be/pet-scan 

 cAt-project http://www.niras-cat.be 

 

                                                      

14 Multi-purpose hybrid Research Reactor for High-tech Applications (MYRRHA): dit project voorziet in de nodige 

onderzoeksinfrastructuur die kan worden toegepast voor onderzoek naar de 4de generatiereactoren en naar de 

transmutatie van hoogradioactief afval (waardoor de halveringstijd van het hoogactief afval kan worden gereduceerd 

met een factor 100) 

https://nucleairnederland.nl/isotopen-diagnose-en-therapie
http://www.sckcen.be/nl
http://www.kanker.be/pet-scan
http://www.niras-cat.be/
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3/ Innovatieve binnenvaarttoepassingen in de Kempen 

3.1 Duurzame logistiek: innovatieve binnenvaarttoepassingen  

Vlaanderen beschikt over een unieke combinatie van zee- en luchthavens, een dicht snel- en spoorwegennet 

en goed bevaarbare binnenwaterwegen. De Kempen beschikt bovendien over een bijzonder logistiek profiel 

door de sterke aanwezigheid van waterwegen en snelwegen, en in mindere mate spoorwegen, de ligging in 

het hinterland van de haven, en als transitregio naar het Ruhrgebied.  

Er zijn heel wat innovaties in de binnenscheepvaart. In de Kempen wordt er bijvoorbeeld momenteel 

gewerkt aan innovaties op gebied van watertrucks en palletdistributie.  

Een watertruck gebruikt een navigatieconcept bestaande uit een duwboot en aangepaste duwbakken om het 

vrachtvervoer over binnenwaterwegen verder te ontwikkelen en te optimaliseren. De vracht wordt op een 

duwbak geplaatst in plaats van op een boot, en een duwboot duwt de bakken op hun bestemming. Er zijn 

meerdere vaartbewegingen mogelijk doordat de duwbakken kunnen ontkoppeld worden. Duwboten hebben 

het voordeel dat ze ook op kleinere waterlopen kunnen varen, in tegenstelling tot de meeste 

binnenvaartschepen. Volgens een studie van Rebel15, kan het inzetten van watertrucks op lange termijn een 

besparing van 300.000 voertuigkilometers per jaar of ongeveer 4000 vrachtwagenbewegingen opleveren 

voor de Kempen. Het concept van watertrucks wordt momenteel getest in een pilootproject door IOK 

afvalbeheer, als alternatieve oplossing ten aanzien van huidige logistieke activiteiten. De focus ligt 

momenteel op het vervoer van afval via een systeem met duwboten tussen het afvaloverslagstation in Mol 

en de verwerkingsinstallaties in Geel en Beerse. Dit systeem is echter inzetbaar voor een brede waaier aan 

goederen.  

Palletdistributie wordt ook wel de derde golf in de binnenscheepvaart genoemd. Hierbij wordt onder de 

eerste golf, bulktransport verstaan en onder de tweede golf, containertransport. Het concept van 

palletdistributie bestaat uit het vervoer van pallets via schepen. De voorbije jaren zijn er verschillende 

pilootprojecten en testvaarten uitgevoerd, voornamelijk in de sector van de bouwmaterialen. Daaruit blijkt 

een duidelijke interesse vanuit verschillende bedrijven om palletstromen via de binnenvaart te transporteren 

gezien dit een economisch haalbaar initiatief is als er een verdere optimalisatie van overslagtechnieken en 

beschikbare schepen kan gebeuren. Zo vaart er momenteel ongeveer 250.000 ton gepalletiseerde 

bouwmaterialen rond in Vlaanderen. De komende jaren wordt een toename verwacht, zo bouwt 

BlueLineLogistics bijvoorbeeld momenteel schepen specifiek voor palletvervoer. Bovendien kunnen paletten 

ook per binnenvaart vervoerd worden in regelmatige distributierondes mits kleine aanpassingen aan 

bestaande schepen en kades. Het concept van palletdistributie wordt momenteel verder uitgewerkt door NV 

De Scheepvaart. Een van de pistes die verder bestudeerd wordt in de uitbreiding naar andere goederen die 

nog niet via de binnenvaart gaan. 

3.1.1 Duurzaam in alle opzichten (economisch, ecologisch, sociaal) 

De binnenscheepvaart laat toe om verschillende tonnages te behandelen en biedt een oplossing voor de 

congestieproblemen op de weg. Bovendien draagt het bij tot de “Groene Kempen”.  

 

                                                      

15 http://www.rebelgroup.be/be/projecten/goederentransport-via-watertrucks/353 
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Economisch 

 Flexibele concepten bv. duwbakken kunnen ontkoppeld worden 

 Snellere laad- en lostijden, intelligente vrachtschema’s  

 Regionale Watergebonden Distributie Centra (RWDC16) die werken als een 

regionaal logistiek centrum die kan bediend worden van op het water en van 

waaruit uitgaande stromen eveneens mogelijk zijn per schip 

Ecologisch 

 Ontlasting van wegen en snelwegen. De Kempen vervoert nu 3 miljoen ton 

goederen via schepen. Als dit ook via de weg moet vervoerd worden, zorgt dit 

voor bijkomende files. 

 Milieuvriendelijk alternatief voor andere vormen van transport 

Sociaal 

 Mogelijkheden voor extra tewerkstelling, zowel hoog- als laaggeschoolden 

 “Groene Kempen”, zorgzaam omspringen met afval 

 Het beroep van binnenschipper aantrekkelijker maken door 9 tot 5 werkregime 

3.1.2 Troeven van de Kempen 

De Kempen beschikt over een uniek logistiek profiel. Er is de aanwezigheid van een sterke 

basisinfrastructuur langs water en weg en in mindere mate langs het spoor.  

 Extended gateway: de Kempen is een oostwaartse extensie voor de maritieme overslag in Antwerpen. 

 De ENA (Economisch Netwerk Albertkanaal)-as laat vervoer toe van hoge tonnages. 

 Bedrijven, gelegen aan ENA-as maken er al sterk gebruik van ( 75% aanvoer van hun grondstoffen – 

cfr. enquête VOKA), zowel voor bulkgoederen, als voor containervervoer.  

 Kempen is vooral sterk in logistieke stromen richting oosten, met name Duitsland en Oost-Europa. 

 Er is een mogelijkheid om het traject uit te bouwen naar de Noorderkempen, voor de ontwikkeling van 

een logistieke poort Noord in Beerse. 

 Verhoging van bruggen op het Albertkanaal, wat toelaat om schepen hoger te beladen waardoor meer 

lading kan vervoerd worden per schip.  

 Er is een spoorlijn operationeel langs het Albertkanaal die onder andere de containerterminal in 

Meerhout ontsluit. De ontwikkeling van een goederenspoorlijn naar de industriezone Veedijk in Turnhout 

is voorzien.  

 Goed opgeleide profielen – talenkennis.  

 Potentieel van het LITC en Thomas More om aangepaste opleidingen te organiseren en kennis te 

verspreiden  

 Plaats en ruimte voor value added logistics, bijvoorbeeld in Antwerp East Port in Grobbendonk  

In de Kempen is al heel wat relevante expertise aanwezig dankzij een aantal reeds uitgevoerde en lopende 

projecten zoals:  

 Steunmaatregel palletvervoer, http://www.descheepvaart.be/Rubriek/Bedrijven/Steunmaatregel-

palletvervoer.aspx 

 Proefproject IOK Afvalbeheer, uitvoeren van proefvaarten om de technologische en economische 

haalbaarheid van watertrucks te onderzoeken.  

                                                      

16 - Het concept ‘regionale watergebonden distributie centra’ is uitgetest door VIM (project Build over Water), de 

exploitatievoorwaarden worden nu uitgewerkt door VIM (project Distribouw)  
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 Uitgebreide ervaring met binnenvaartterminals zoals BCTN in Meerhout en Antwerp East Port in 

Grobbendonk 

 Een Logistiek Innovatie- en Trainingscentrum (LiTC) 

3.1.3 Link met beleidsambities op alle bestuurlijke niveaus 

De keuze voor innovatieve toepassingen in de binnenscheepvaart sluit aan bij de beleidsambities op alle 

bestuursniveaus:  

 Op Europees niveau is “slim, groen en geïntegreerd transport” geïdentificeerd als één van de 

maatschappelijke uitdagingen. Een aspect dat hierbij wordt benadrukt is snelle en efficiënte verbinding 

voor goederen.  

 Op Vlaams niveau is de ambitie geformuleerd in Vlaanderen in Actie om tegen 2020 de beste Europese 

regio te zijn om het vlak van slimme en duurzame logistiek. Zo ontwikkelen Flanders Logistics en het 

Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) verschillende acties en projecten om dit te realiseren. Het 

Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) is momenteel betrokken bij een Interreg project rond watertrucks.  

 De provincie Antwerpen zet in op een duurzame verankering van de logistieke sector met een focus op 

slimme clustering 

 Het RESOC Streekpact Kempen 2013-2018 “Kansen creëren, krachten bundelen” identificeert logistiek 

als één van de zes sterke sectoren binnen de Kempense industrie. Daarbij wordt de ambitie gedefinieerd 

om koploper te zijn op het gebied van duurzame meerwaardelogistiek.  

3.1.4 Uitdagingen voor innovatieve binnenvaarttoepassingen. 

 Negatief imago van de binnenvaart: de binnenvaart kamt met onvoorspelbare en soms hoge 

wachttijden aan de sluizen. Het is belangrijk dat de levertijden betrouwbaar en beter voorspelbaar 

worden. Momenteel wordt er onderzoek verricht aan de HUB-KAHO voor het ontwikkelen van software 

voor de optimale benutting van sluizen. Ook het uitwisselen van informatie om de volgorde van 

versassen te optimaliseren, zou een stap vooruit betekenen. Daarnaast heeft het imago ook te leiden 

onder stakingen van binnenschippers. De concepten van watertrucks en palletdistributie vereist een 

nieuw ‘type schipper’. Hierbij is het niet noodzakelijk dat de schipper op de boot woont, maar is het wel 

essentieel als de schipper zijn schip zelf laadt en lost bijvoorbeeld aan de hand van vorkheftrucks op zijn 

boot. Bovendien is binnenschipper een knelpuntberoep. De oprichting van het LITC, 

opleidingsmogelijkheden bij Thomas More en specifieke beroepsopleidingen kunnen hieraan tegemoet 

komen.  

 Concurrentie: Er is veel concurrentie vanuit Nederland gezien de lagere loonkosten en de 

professionele organisatie. Zo is er concurrentie van de logistieke zones in Breda, Noord-Brabant, Tilburg 

en Eindhoven voor het aantrekken van buitenlandse spelers 

 Nood aan voldoende basisinfrastructuur: De economische valorisatie van innovatieve binnenvaart 

toepassingen is onder andere afhankelijk van de uitbouw van lokale hubs, hubs waar goederen 

ontvangen worden en terug vertrekken naar andere kades in de regio (idee van regionale shuttledienst), 

maar vb. ook naar inland terminals aan de ENA-as, zoals BCTN in Meerhout of Antwerp East 

Post/Beverdonk in Grobbendonk, waar ze in containers kunnen geladen worden richting haven van 

Antwerpen/Rotterdam of andere eindbestemmingen.  

 Nood aan nieuw type schepen: De economische valorisatie van innovatieve binnenvaart 

toepassingen is ook afhankelijk van de ombouw van bestaande schepen en de ontwikkeling van nieuwe 

schepen, die kostenefficiënter varen, en die betere en nieuwe overslagtechnieken toelaten.  
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3.2 Toepassing van innovatieve binnenvaarttoepassingen in de Kempen - 
projectfiches  

Sinds 2006 zijn er verschillende testen en experimenten uitgevoerd rond palletdistributie. Momenteel nadert 

palletdistributie het operationeel stadium, waarbij vooral nood is aan sensibiliseren van bedrijven en het 

verspreiden van de nieuwe mogelijkheden die palletdistributie inhoudt. NV De Scheepvaart zal hier dan ook 

de komende maanden sterk op inzetten. Bijgevolg is er geen nood om dit concept uit te werken in een 

projectfiche.  

Rond watertrucks heerst echter nog meer onduidelijkheid. Er is nood aan het uitwerken van een 

exploitatiemodel. Er zijn immers verschillende partijen nodig om dit concept te exploiteren zoals bedrijven 

die goederen- en afvalstromen ter beschikking stellen, exploitanten die de watertrucks beheren, schippers 

die de duwbakken bedienen, bedrijven en mensen die vorkheftrucks en reachstackers installeren en 

bedienen. 

3.2.1 Pilootproject watertrucks 

 

Projecttitel Exploitatiemodel voor watertrucks 

Algemene beschrijving en 

doelstellingen project 
Watertrucks worden in de Kempen ingezet bij een pilootproject voor het 

vervoer van afval. Dit systeem kan echter ook toegepast worden op andere 

goederenstromen. In dit project zullen de verschillende goederen- en 

afvalstromen in kaart gebracht worden om het potentieel van alternatief 

vervoer over water via watertrucks te verkennen. Hierbij wordt in eerste 

instantie gekeken naar watertrucks ter ontsluiting van bedrijven gelegen 

langs kanalen met beperkt gabariet als voor afvoer van afval  

Beoogde effecten  Meer vervoer van goederen en afval over water laten plaatsvinden als 

alternatief voor de congestie op de wegen in de Kempen 

 Het ontwikkelen van nieuwe markten voor watertrucks, naast 

afvaltransport. De regio Kempen heeft geen specialisatie in een 

bepaalde logistieke stroom (cf. Zeebrugge – auto’s), dit project beoogt 

dan ook het creëren van meerwaarde voor verschillende sectoren.  

 

Voorgeschiedenis Het project Watertruck is een Europees project dat steun krijgt van Interreg 

IVB NWE. In dit project worden verschillende industriële pilots opgezet in 

België, Nederland en Frankrijk om de operationele haalbaarheid te 

illustreren. 

Het concept van watertrucks wordt momenteel getest in een pilootproject 

door IOK afvalbeheer, als alternatieve oplossing ten aanzien van huidige 

logistieke activiteiten. De focus ligt momenteel op het vervoer van afval via 

een systeem met duwboten. Dit systeem is echter inzetbaar voor een brede 

waaier aan goederen. Het idee is om te starten met afvalstromen, en dit 

geleidelijk aan uit te breiden naar andere stromen. 

Acties Deze projectfiche richt zich in het bijzonder op: 

 Het in kaart brengen van het potentieel van watertrucks in de Kempen 
door inzicht te verwerven in de goederen- en afvalstromen van de 
verschillende bedrijven die aan een kanaal gevestigd zijn. 

 Identificeren van mogelijke gebruikers  
 Exploratie van verschillende exploitatiemodellen 

 

Partners 
 IOK afvalbeheer  

 IOK 
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 NV De Scheepvaart 

 VOKA 

 LITC voor de randvoorwaarden (“Actieve promotie van innovatieve 

binnenvaarttoepassingen” + “Stimuleren van watertransport bij 

bedrijven”) 

 Te betrekken bedrijven (in eerste instantie):  

• Regio Mol/Geel: BP, GTS, Kuehne +Nagel, Katoennatie, Gheys, 

Nyrstar 

• Regio Beerse: Metallochimique, Campine, Wienerberger, Adams 

Polendam 

• Mars (=Uncle Ben’s), ADM Heavy Weights, Aveve/Scoriethom, 

Janssens-Smeets  

Totale kostprijs De totale investering wordt geraamd op €2 miljoen. Dit omvat: 

 Overzicht van goederen- en afvalstromen 

 Uitwerken business model  
 Aankoop van 3 reachstackers + een aantal duwbakken 

Dit is exclusief de werken die nodig zijn om de regionale basisinfrastructuur 

te verbeteren.  

Deze fiche richt zich specifiek op het inzicht creëren in de goederen- en 

afvalstromen en het exploitatiemodel, niet op de aankoop van materiaal.  

(Externe) financiering  Op Vlaams niveau 

o Verschillende regionale en Vlaamse partners kunnen bijdragen 

tot het verder uitbouwen van waterwegen gerelateerde 

activiteiten 

o Ook private partners kunnen benaderd worden om bijvoorbeeld 

hun kade te optimaliseren 

 Op Europees niveau 

o Horizon 2020: grote onderzoeksprojecten uit te voeren met een 

internationaal consortium. Binnen Horizon 2020 is vooral het 

werkprogramma ‘Smart, Green and Integrated Transport’ 

interessant.  

o EFRO-Vlaanderen: prioriteit 3 ‘Stimuleren van de overgang naar 

een koolstofarme economie”, Verbeteren van duurzame 

stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een 

stedelijk/gemeentelijk klimaatplan 

o Interreg Noordwest Europa: thematische doelstelling 2  

“Supporting the shift towards a low-carbon economy in all 

sectors” 

Randvoorwaarden  Stimuleren van watertransport bij bedrijven 
 Optimaliseren van regionale basisinfrastructuur om laden en lossen van 

kade naar lokale hub te vereenvoudigen  
 Identificatie van mogelijke exploitanten van duwboten zoals Gheys, GTS, 

BCTN en DP World.  
 Aanbod van atypische arbeidskrachten zoals schippers die duwbakken 

bedienen, maar geen eigenaar hoeven te zijn van een schip; mensen die 
vorkheftrucks en reachstackers kunnen bedienen  

 Actieve promotie van innovatieve binnenvaarttoepassingen 

Timing 2014-2016 

Impact (cijfers onder 
 Afhankelijk van het aantal duwbakken, aantal kades, aantal klanten, 
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voorbehoud) aantal opdrachten  

 Op langere termijn: 10-100 personen + behoud van tewerkstelling 

Trekker 

Contactgegevens 

 Guy Beyens, Senior adviseur logistiek, mobiliteit en ruimtelijke ordening, 

VOKA  

Guy Beyens <Guy.Beyens@voka.be> 

 

3.3 Bronnen 

 Waterwegen en Zeekanaal NV http://www.wenz.be/nl/beroepsvaart/Innovatieve-projecten/Watertruck/ 

 Flanders Logistics http://www.flanderslogistics.be/over-fl/index.php 

 Logistiek http://www.logistiek.nl/Distributie/duurzaam-transport/2013/5/Watertruck-krijgt-kans-zich-te-

bewijzen-1260195W/ 

 

4/ Nieuwe biogebaseerde grondstoffen voor de Kempische economie 

4.1 Het potentieel  

Veel grondstoffen die vandaag gebruikt worden in industrieën zoals voeding, diervoeding, chemie, farmacie, 

... zijn organische verbindingen afkomstig van plantaardige, dierlijke of fossiele bronnen. De basis voor deze 

organische verbindingen komt van het fotosynthetische vermogen van planten, die complexere 

koolstofverbindingen kunnen vormen met licht en CO2 als input. Aangezien dierlijke producten gebaseerd 

zijn op dierlijke consumptie van plantaardig materiaal en fossiele grondstoffen ontstaan uit resten van 

plantaardig materiaal, kunnen deze twee stromen beschouwd worden als afgeleide producten van 

plantaardig materiaal. 

Over de jaren heen is het gebruik van deze drie stromen onder druk gekomen. Fossiele grondstoffen zijn 

eindig en dus niet duurzaam. Bovendien zorgt de verbranding van deze grondstoffen voor een netto CO2 

uitstoot, wat gelinkt wordt aan klimaatopwarming. Maar ook verschillende grondstoffen uit plantaardige en 

dierlijke stromen staan onder druk: met een groeiende wereldbevolking voor een gelimiteerd landbouwareaal 

is het hier zaak de efficiëntie te verhogen om aan de vraag te kunnen voldoen.  

De projecten die hieronder beschreven worden willen een bijdrage leveren aan deze uitdagingen. Zij mikken 

erop op een efficiënte manier bestaande en nieuwe grondstoffen volledig op basis van biomassa te leveren 

aan verschillende industrieën, en worden bijgevolg onder de noemer biogebaseerde industrie geplaatst. Het 

eerste project handelt rond het valoriseren van reststromen door de kweek van insecten hierop, waaruit er 

dan verschillende hoogwaardige grondstoffen kunnen gehaald worden (eiwitten, vetten, chitine) en 

waardoor er dus minder nood is aan ‘verse’ grondstoffen. Het tweede project draait rond algen, die net als 

insecten kunnen gevoed worden met reststromen en zeer hoge opbrengsten per hectare opleveren (= 

weinig ruimte vragen). Ook uit deze algen kunnen verschillende hoogwaardige grondstoffen gewonnen 

worden, inclusief een aantal stoffen van zeer hoge toegevoegde waarde (bv. anti-oxidanten, omega-

vetzuren, ...). Het derde project vertrekt niet van afvalstromen maar beoogt een verbreding van de primaire 

productie. Hierbij wordt bekeken in welke mate rechtstreekse raffinage van eiwitten uit gras mogelijk is ten 

opzichte van de productie van eiwitten via dierlijke productie. Gras groeit zeer goed in onze contreien en is 

rijk aan eiwitten. Het rechtstreeks raffineren van eiwitten uit gras, waar momenteel onderzoek naar gedaan 

wordt, zou mogelijks grote efficiëntiewinsten kunnen opleveren en additionele economische activiteit voor de 

landbouw. 

 

http://www.wenz.be/nl/beroepsvaart/Innovatieve-projecten/Watertruck/
http://www.flanderslogistics.be/over-fl/index.php
http://www.logistiek.nl/Distributie/duurzaam-transport/2013/5/Watertruck-krijgt-kans-zich-te-bewijzen-1260195W/
http://www.logistiek.nl/Distributie/duurzaam-transport/2013/5/Watertruck-krijgt-kans-zich-te-bewijzen-1260195W/
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4.1.1 Duurzaam in alle opzichten 

De voordelen van biogebaseerde grondstoffen zijn zowel economisch, ecologisch als sociaal. 

 

Economisch 

 Lokaal gecreëerde toegevoegde waarde en tewerkstelling uit algenkweek, 

insectenkweek, grasproductie, en stroomafwaarts verwerken van biomassa uit 

deze bronnen; 

 Nieuwe grondstoffen voor o.a. chemie, farmacie, voeding en diervoeding; 

 Nieuwe afzetmarkt voor organische reststromen uit verschillende industrieën, o.a. 

tuinbouw, veehouderij, voeding, diervoeding, retail, ... 

 Nieuwe marktopportuniteit voor melkveehouderij, glastuinbouwsector  

 Lagere afhankelijkheid van ingevoerde fossiele grondstoffen en eiwitten  

Ecologisch 

 Insecten en algen: valorisatie van organische reststromen waardoor er minder 

nood zal zijn voor de productie van extra ‘verse’ grondstoffen om de wereldwijde 
stijgende vraag op te vangen.  

 Beperkt ruimtegebruik en milieudruk gerelateerd aan kweek algen en insecten, bij 

algen kan er in een gesloten kringloop gewerkt worden (recyclage van het water 

waarin algen gekweekt worden); 

 Gras: Hoge efficiënte door rechtstreeks gebruik van lokaal geproduceerd 

plantaardige materiaal t.o.v. dierlijke productie, daardoor minder invoer van 

mineralen uit het buitenland nodig 

Sociaal 

 Mogelijkheden voor extra tewerkstelling, zowel hooggeschoold als laaggeschoold 

 Dragen bij tot beschikbaarheid gezonde voeding: zowel algen als insecten 

bevatten veel voedzame componenten voor menselijke consumptie.  

 

 

 

4.1.2 Troeven van de Kempen 

De Kempen hebben verschillende troeven in handen om verder in te zetten op het gebruik van algen, gras 

en insecten voor industriële toepassingen: 

 Thomas More (Geel): expertise op het vlak van algenkweek (cfr SUNBUILT project) en insectenkweek 

(op laboschaal) en het stroomafwaarts scheikundig verwerken van de chemische bouwblokken (bv. 

vetten, eiwitten) afkomstig van insectenkweek.  

 KULeuven @ Thomas More (Campus Geel, Lab4Food): expertise betreffende chemisch 

nutritionele en microbiële analyse van eetbare insecten en gebruik van insecten in voeding en 

veevoeder.  

 VITO: expertise op het vlak van oogsten van algen alsook het identificeren en isoleren van 

hoogwaardige componenten en chemische bouwblokken afkomstig van algenkweek, insectenkweek, 

grasproductie en uit nevenstromen, complementair aan de kennis van Thomas More. 

 Open Manufacturing Campus: expertise rond de ontwikkeling van een nieuw productieconcept 

waarbij eiwitten uit gras geraffineerd worden. 

 Regionale concentratie van afzetmarkten van producten op basis van algen, insecten en 

gras: sterke aanwezigheid van voedingsindustrie, diervoederindustrie (en diens afnemer: de 

veehouderij), chemische industrie en farmaceutische industrie. Insecten zijn voedzaam en geschikt voor 
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zowel dierlijke als humane consumptie, en bevatten ook componenten die gebruikt kunnen worden door 

de chemische industrie (bv. chitine). Ook algen bevatten veel voedzame componenten (bv. 

antioxidanten en omega-vetzuren) alsook verschillende bruikbare componenten voor de chemische en 

farmaceutische industrie. Uit gras kunnen eiwitten geraffineerd worden, die een heel belangrijk 

grondstof zijn voor de voeding en diervoedingsindustrie, maar ook bv. chemie. 

 Aanwezigheid biomassastromen: vanuit verschillende industrieën zijn er laagwaardige 

biomassastromen die gebruikt kunnen worden voor om insecten op te laten groeien of die als bron van 

nutriënten kunnen dienen om aan de waterkweek van algen toe te voegen. Dit zijn bv reststromen uit 

de tuinbouw of voedingsindustrie. Insecten kunnen ook op mest uit de veehouderij groeien.  

 Glastuinbouw. Er is een sterke overeenkomst tussen glastuinbouw en algenkweek, en dus is de 

expertise rond glastuinbouw aanwezig in de regio een belangrijk voordeel bij de ontwikkeling van 

algenkweek. Dit betreft niet alleen de kennis bij glastuinbouwbedrijven, maar ook bij de toeleveranciers 

en kennisinstellingen (met name Thomas More). Ook kunnen er mogelijkheden liggen voor 

insectenkweek.  

 Insectenkwekers. Er is veel kennis over insectenkweek via de aanwezigheid van verschillende 

bedrijven in de regio die insecten kweken voor andere toepassingen dan dierlijke/humane voeding of 

chemie (er zijn verschillende bedrijven die kleinschalig insecten kweken voor particulieren; daarnaast is 

er een groot bedrijf (Biobest) dat insecten gebruikt voor biologische ziektebestrijding en bevruchting). 

Daarnaast is er in de nabije omgeving (Antwerpen) het jonge bedrijf Millibeter, dat wel insecten kweekt 

voor toepassingen in dierlijke voeding en chemie.  

 Thematisch Centrum voor Afval en Materialen in een Groene Economie: VITO leidt samen met 

OVAM dit centrum dat zich richt op het verzamelen van gegevens uit Europese afval- en 

materiaalstatistieken en het opstellen van modellen en indicatoren.  

 

4.1.3 Link met beleidsambities op alle bestuurlijke niveaus 

Het steunen van de ontwikkeling van een biogebaseerde economie vindt aansluiting bij verschillende 

beleidsniveaus:  

 Op Europees niveau wordt de overgang naar een biogebaseerde economie sinds enige tijd actief 

gepromoot. Recent heeft de Europese Commissie haar ambities in de verf gezet met de publicatie van 

een strategie en actieplan rond de biogebaseerde industrie. Binnen het Europese raamwerkprogramma 

voor onderzoek en innovatie 2014-2020 (Horizon 2020), gaat er veel aandacht en steun uit naar dit 

onderwerp. Hierbij wordt, naast de milieuwinsten, ook steeds de nadruk gelegd op het potentieel voor 

de creatie van economische groei en werkgelegenheid;  

 Op Vlaams niveau is ‘Duurzaam materialenbeheer’ één van de dertien maatschappelijke uitdagingen 

binnen Vlaanderen in Actie (ViA). Het Vlaams Materialenprogramma is een gemeenschappelijke 

actieplan dat gedefinieerd is als antwoord op deze uitdaging, en bevat 9 cruciale hefbomen, waaronder 

de biogebaseerde industrie. Het plan moet bijdragen aan de evolutie naar een economie waarin 

materialen in gesloten circuits bewegen, en dus niets verloren gaat.  

 De provincie Antwerpen heeft de ambitie om de ontwikkeling van de biogebaseerde industrie intensiever 

te gaan steunen, in samenwerking met de andere provincies die deel uitmaken van het Vlaams-

Nederlands samenwerkingsverband VN Delta17,  

 het RESOC Streekpact Kempen 2013-2018 “Kansen creëren, krachten bundelen” definieert “Groene en 

duurzame Kempen” als één van de vijf speerpunten. Hierbinnen worden verschillende initiatieven gelinkt 

                                                      

17 De Vlaams-Nederlandse Delta is een samenwerkings-netwerk van de provincies Antwerpen, Noord-Brabant, Oost-

Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland. 
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aan de biogebaseerde industrie naar voor gebracht als hefboomproject, inclusief het gebruik van algen 

voor de productie van verschillende, groene grondstoffen. 

Daarnaast is het ook nuttig te vermelden dat verscheidene toonaangevende, internationale organisaties het 

belang van de ontwikkeling van een biogebaseerde economie onderschrijven. Zo werkt de 

wereldvoedselorganisatie reeds sinds 2003 met studies rond en het creëren van bewustzijn over het 

potentieel van insecten voor gebruik in dierlijke/humane voeding18.  

4.2 Projectfiches 

Hieronder worden drie projecten gerelateerd aan de biogebaseerde industrie in de Kempen toegelicht in de 

vorm van een fiche. Het eerste project werd uitgedacht vanuit de nood om het grote potentieel van 

insectenkweek in praktijk te brengen, waarvoor kweek op grotere schaal getest en geoptimaliseerd moet 

worden. Hiertoe zal er een pilootinstallatie voor insectenkweek ontwikkeld worden. Het tweede project 

omvat de vervolgacties op het lopende SUNBUILT project, waarbinnen momenteel een pilootinstallatie voor 

algenkweek wordt gefinaliseerd op de campus van Thomas More Geel. Eens deze installatie af is, zal ze 

intensief ingezet worden voor industrieel relevant onderzoek i.s.m. bedrijven, waarbij de focus zal liggen op 

toepassingen van algenkweek waaruit hoge toegevoegde waarde gerealiseerd kan worden. Hierbij zal 

voldoende aandacht besteed worden aan de valorisatie en het uitbouwen van commerciële activiteiten. Ten 

derde wordt er een overzicht gegeven van de activiteiten binnen het huidige BioRaf project, waarin er 

gewerkt wordt aan het raffineren van eiwitten uit gras. Dit project bekijkt het uitbouwen van een nieuwe 

waardeketen, het optimaliseren van de activiteiten binnen elke schakel, en het op elkaar afstemmen van de 

activiteiten over de schakels heen. Het nieuwe project, BioRaf II wenst verder te werken op de bestaande 

kennis door aandacht te besteden aan het uitbouwen van een cluster van bedrijven rond dit initiatief.  

  

  

                                                      

18 http://www.fao.org/forestry/edibleinsects/en/ 
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4.2.1 Pilootproject insecten  

 

Projecttitel Insect breeding pilot plant 

Algemene beschrijving en 

doelstellingen project 
Insecten kunnen leven op laagwaardige organische reststromen (bv. mest) en 

zetten dankzij hun koudbloedigheid efficiënt laagwaardige grondstoffen om 

naar hoogwaardige grondstoffen zoals eiwitten, vetten en chitine. Ze vormen 

een duurzame bron voor componenten die in de toekomst kunnen gebruikt 

worden in verschillende toepassingsgebieden: voedings- (food) en 

veevoederindustrie (feed) en als biobased chemicals.  

De lopende onderzoeksprojecten in Vlaanderen bevinden zich nog op 

‘laboschaal’-niveau. Voor de demonstratie van de mogelijke toepassingen van 

insecten is het nodig om deze op pilootschaal en onder gestandaardiseerde 

condities (onder andere temperatuur, ventilatie en luchtvochtigheid) te kunnen 

kweken. De doelstelling van dit project is de leemte die er is op het vlak van 

grootschalige productie van insecten te helpen opvullen via het ontwikkelen en 

bouwen van een te conditioneren kweekruimte voor insecten op pilootschaal.  

Op deze pilootinstallatie zal de opschaling van insectenkweek getest worden. 

Bij het opschalen van insectenkweek is het noodzakelijk dat de hoge 

arbeidsintensiteit kan teruggeschroefd worden om de productie kostenefficiënt 

te houden. Er zal dus aandacht uitgaan naar het automatiseren van de 

insectenkweek. Het project zal een brede waaier aan eindproducten bestuderen 

en ook het gebruik van verschillende reststromen testen. De pilootinstallatie zal 

ook openstaan naar geïnteresseerde insectenkwekers, die de mogelijkheid 

zullen krijgen om in de pilootinstallatie de opschaling van een bepaald proces te 

komen testen en uitwerken alvorens tot commerciële productie over te gaan.  

Beoogde effecten Economisch:  

 Toegevoegde waarde en tewerkstelling uit insectenkweek 

 Nieuwe, biogebaseerde grondstoffen ter beschikking stellen van de 
voedingsindustrie, diervoederindustrie (indirect ook de veehouderij) en 
chemische industrie, zodat zij hun inputkosten kunnen drukken en/of 
nieuwe, afgeleide producten kunnen vervaardigen; 

 Nieuwe afzetmarkten voor organische reststromen van bedrijven (bv. uit 
tuinbouw, veehouderij, voeding, retail, ...)  

 Minder afhankelijkheid van fossiele grondstoffen uit het buitenland 

Ecologisch: 

 Productie van hoogwaardige grondstoffen op basis van biologische 
afvalstromen, wat de druk op het milieu vermindert omdat er minder 
‘nieuwe’ grondstoffen (hetzij op basis van fossiele bronnen, hetzij op basis 
van biomassa) moeten geproduceerd worden;  

 De productie van insecten is weinig milieubelastend. Insecten hebben een 
zeer hoge voederconversie en vragen dus relatief minder input voor de 
productie van 1 kg biomassa. De insectenkweek vraagt ook weinig 
landbouwoppervlak, weinig water en brengt minder broeikasgasuitstoot 

met zich mee;  
 Nieuwe stap richting circulaire economie  

Kennisontwikkeling -en deling:  

 De nieuwe infrastructuur zal Thomas More, KU Leuven (Campus Geel) en 
VITO toelaten nog meer een voortrekkersrol te gaan spelen op het vlak 
van kennisontwikkeling rond de het gebruik van insecten, en hierin samen 
te werken met vooraanstaande Belgische en internationale partners. 
Bovendien is de Kempen uitermate geschikt om deze kennis toe te passen 
gegeven de sterke regionale concentratie van bedrijven actief in mogelijke 
afzetmarkten;  

 De schaalvergroting (op vlak van zowel infrastructuur als personeel) laat 
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toe om nog meer bedrijven uit de regio te informeren over en te 

engageren bij projecten rond insecten 

Voorgeschiedenis en 

lopende projecten 

Het onderzoek naar het gebruik van insecten voor industriële toepassingen in 

Vlaanderen is relatief jong, maar heeft sterk aan belang gewonnen over de 

voorbije jaren. Hieronder worden er enkele voorbeelden (niet exhaustief) 

gegeven over het werk dat momenteel gebeurt.  

Op het vlak van het gebruik van insecten voor humane voeding bijvoorbeeld 

werkt Thomas More momenteel samen met Lab4Food (KU Leuven, Campus 

Geel) in het Flanders’ Food project ‘ENTOMOFOOD’. In dit project wordt de 

consumentenacceptatie en de marktrijpheid voor levensmiddelen op basis van 

insecten in kaart gebracht. Daarnaast wordt de technische verwerkbaarheid tot 

halffabrikaat voor de voedingsindustrie onderzocht. Hierbij worden ook de 

houdbaarheid en de nutritionele waarde van de verwerkte insecten onderzocht. 

Het project richt zich tot voedingsbedrijven die overwegen innovaties door te 

voeren in het productgamma door gebruik te maken van eetbare insecten. 

Onlangs werd ook een aanvraag ingediend bij het Impulsfonds(KU Leuven) 

door Lab4Food (KU Leuven, Campus Geel), met als doel de toepasbaarheid van 

o.a. vetten en eiwitten uit insecten in humane voeding te onderzoeken.  

Voor wat betreft dierlijke voeding loopt momenteel een voorbereidingstraject 

voor een project over het gebruik van insecten als kwalitatieve eiwitbron in 

vleeskuikenvoeders, geleid door Thomas More en in samenwerking met KU 

Leuven (Campus Geel) BEMEFA, Millibeter, AVEVE Veevoeder, Boerenbond, KU 

Leuven en verschillende mengvoeder-en pluimveebedrijven. Het doel van dit 

project is het gebruik van insecten als een nieuwe hoogwaardige grondstof in 

voeder voor vleeskuikens te onderzoeken, gegeven de geschikte samenstelling 

van insectenmassa voor pluimveevoeder en het nijpende eiwittekort in de EU, 

waardoor de prijzen van deze eiwitbronnen de laatste jaren sterk gestegen zijn. 

Na afloop van dit TETRA-project kunnen bedrijven de verworven know-how 

gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe commerciële voeders. Ook is er 

recent een MIP project goedgekeurd: M2LARV. Millibeter gaat samen met o.a. 

ILVO en UGent, onderzoeken of varkensmest aan de bron verwerkt kan worden 

met vliegenlarven.  

Een interessant voorbeeld van de toepassingen voor de chemische industrie is 

het recent opgestarte CHTINSECT project waarin Millibeter, VITO, KU Leuven, 

UGent en verschillende chemiebedrijven samenwerken. Dit project heeft als 

doel de productie en toepassing van chitosan uit insecten-biomassa op labo- en 

piloot-schaal te onderzoeken. Chitosan is een molecule met verschillende 

interessante eigenschappen, zoals antibacteriële werking, en kan voor 

verschillende toepassingen gebruikt worden. 

Acties Deze projectfiche richt zich concreet op: 

 De bouw van ruimtes voor insectenkweek op pilootschaal. Deze 

kweekruimtes zullen zodanig ontworpen en uitgerust worden dat het hele 

proces van insectenkweek inclusief oogsten van insectenmassa zo 

geautomatiseerd mogelijk kan verlopen. Deze kweekruimten zullen ook 

volledig geklimatiseerd kunnen worden, d.w.z. dat men controle zal 

hebben over parameters als temperatuur, ventilatie en luchtvochtigheid. Zo 

kan men insecten kweken onder gestandaardiseerde condities; 

 Waar nodig zullen de aanwezige voorzieningen voor het verwerken van 

insectenbiomassa uitgebreid worden om grotere massa’s te kunnen 

behandelen; 

 Algemene werkingsprincipes van pilootinstallatie:  
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o De site zal zich niet focussen op één reststroom of toepassing, 

maar verschillende reststromen voor verschillende toepassingen 

testen. Ook zal de kweek van verschillende soorten insecten 

onderzocht worden. De pilootinstallatie zal dus multi-inzetbaar en 

flexibel zijn in verschillende dimensies.  

o Enkel organische reststromen die lokaal gegenereerd worden 

zullen gebruikt worden  

o Reststromen die toelaten van insectenkweek te doen voor dierlijke 

of humane voeding zullen ook voor die doeleinden gebruikt 

worden, reststromen die hier niet voor in aanmerking komen 

zullen voor andere doeleinden gebruikt worden.  

o De verschillende toepassingen waarvoor insecten gekweekt zullen 

worden zullen inspelen op de noden/vraag van de lokale industrie 

 Gegeven de nieuwe mogelijkheden van de pilootinstallatie, zullen de 

inspanningen rond het informeren en engageren van lokale bedrijven 

m.b.t. het gebruik van insecten nog opgedreven worden. De 

projectpartners zullen ook hun rol als aanspreekpunt i.v.m. de 

verschillende aspecten (technisch, wetgeving, ...) van insectenkweek 

bestendigen, en waar nodig geïnteresseerde bedrijven in contact brengen 

met andere relevante partijen (bv. Belgian Insect Federation). 

Partners Consortium: 

 Leidende partner: Thomas More Kempen (Campus Geel). Hier zal 

pilootinstallatie ondergebracht worden, bij de huidige 

onderzoeksinfrastructuur voor insectenkweek. Ook zal hier gewerkt rond 

het verwerken van insectenbiomassa tot bruikbare grondstoffen voor de 

industrie. 

 KU Leuven (@Thomas More – Campus Geel) – Onderzoeksgroep 

Lab4Food. Betrokken bij onderzoek gericht op gebruik van insecten voor 

humane en dierlijke voeding.  

 VITO (Mol): hier zal, complementair aan Thomas More, gewerkt worden 

rond het verwerken van biomassa tot bruikbare grondstoffen. Er kunnen 

synergiën gecreëerd worden met de reeds bestaande activiteiten rond het 

verwerken van biomassa uit algen (SUNBUILT project).  

De ‘insect breeding pilot plant’ zal nog ook meer samenwerking met andere 

partners mogelijk maken, o.a.:  

 KULeuven – departement Biologie (Afdeling Dierenfysiologie en 

Neurobiologie, uitgebreide expertise betreffende entomologie) 

 UGent: UGent - labo graan- en diervoedertechnologie 

 Proefbedrijf Pluimveehouderij VZW: expertise m.b.t. het valideren van 

ontwikkelde producten onder gecontroleerde praktijkomstandigheden 

De nieuwe infrastructuur zal ook toelaten de samenwerking met lokale 

bedrijven te intensiveren:  

 beloftevolle resultaten uit labo onderzoek kunnen onderzocht worden 

op economische haalbaarheid op pilootsite 

 bedrijven die grondstoffen uit insectenkweek willen gebruiken in hun 

productie, kunnen grotere volumes krijgen via de pilootinstallatie om 

de integratie van deze nieuwe grondstoffen in hun productieketen 

beter te testen  

Totale kostprijs De bouw van een piloot installatie wordt geschat op ~1.3 miljoen Euro 

(Externe) financiering Mogelijke financieringsopties:  
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 Op Vlaams niveau 

 EFRO-Vlaanderen: prioriteit 1 ‘Stimuleren van onderzoek, technologische 
ontwikkeling & innovatie’ en de specifieke doelstelling rond 
demonstratieprojecten.  

 Interreg Vlaanderen-Nederland: thematische doelstelling 1 ‘Stimuleren van 

onderzoek, technologische ontwikkeling & innovatie’ en 6 ‘Bescherming van 

het milieu en bevordering van efficiënte omgang met hulpbronnen’. Vereist 

Nederlandse partner uit grensregio Vlaanderen-Nederland. 

 PDPO: prioriteit 3 ‘Bevordering van de organisatie van de voedselketen, 

met inbegrip van de verwerking en afzet van landbouwproducten, 

dierenwelzijn en het risicobeheer in de landbouw’ 

Randvoorwaarden  Wetgeving: 
o In 2015 zal normaal gebruik van insecten in voeding van pluimvee 

en varken toegelaten worden (is zo voor vis sedert 2014) 
o Voor humane voeding evolueert wetgeving trager, maar 

aanvoelen is toch dat dit ook gunstig zal evolueren 
 Perceptie consumenten: het gebruik van insecten voor humane voeding 

wordt nog als ‘vreemd’ bekeken, maar ook hierin zit vooruitgang, mede 
dankzij het intensieve werk van de FAO hierrond. 

Timing Aanvraag projectfinanciering eind 2014 – begin 2015 (in functie van oproep) 

Uitgaande van succesvolle projectaanvraag  

Goedkeuring in: 2015 

Start bouw pilootinstallatie: 2016 

Pilootinstallatie operationeel: 2017  

Impact (cijfers onder 

voorbehoud) 

 Op korte termijn:  

o 1-10 personen;  

o de pilootinstallatie laat toe om ook andere onderzoeksprojecten te 

ontwikkelen, potentieel voor 10-20 personen. 

 Op langere termijn: 

o Voor toevoeging van 5% insecten aan het voeder van 

vleeskuikens in Vlaanderen is er ongeveer 35000 ton insecten per 

jaar nodig. Een goed uitgebouwd insectenbedrijf zou ongeveer 1 

ton insecten per dag kunnen produceren. Er zijn dan in 

Vlaanderen zo’n 100 insectenbedrijven nodig, geleverde werk kan 

grotendeels uitgevoerd worden door laaggeschoolden.  

o Insecten kunnen ook als biogebaseerde chemicaliën ingezet 

worden. De markt voor chitine en chitosan wordt tegen 2018 

geschat op 118.000 ton per jaar, en een insect bevat gemiddeld 

5% chitine. Indien een economisch haalbare methode wordt 

ontwikkeld, bestaat er dus potentieel een zeer grote markt 

hiervoor. 

Trekkers 

Contactgegevens 

 Liesbeth vogels, Thomas More 

liesbeth.vogels@thomasmore.be 

 Steven Vreysen, Thomas More 

steven.vreysen@thomasmore.be 
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4.2.2 Vervolgtraject SUNBUILT project  

 

Projecttitel Vervolgtraject SUNBUILT project 

Algemene beschrijving en 

doelstellingen project 
Het SUNBUILT-project is een EFRO-investeringsproject van VITO in 

samenwerking met Thomas More Kempen voor de bouw van een gesloten, 

continue fotobioreactor voor de kweek van algen. Deze productie-eenheid is 

gekoppeld aan een eenheid voor de oogst en het waterhergebruik. Daarnaast is 

er een verwerkingseenheid, die verschillende componenten met een hoge 

toegevoegde waarde uit de algenmassa kan halen. Deze eenheid is ook 

geschikt om hoogwaardige componenten uit biomassa nevenstromen te halen.  

De infrastructuur die werd opgebouwd dankzij de EFRO-financiering laat toe de 

algenkweek en extractie van componenten uit algenmassa op grotere schaal te 

testen. Met het voltooien van de bouw van deze installatie is het dan ook 

essentieel de mogelijkheden hiervan maximaal te benutten. Deze projectfiche 

geeft een overzicht van de verschillende acties die genomen zullen worden om 

de valorisatie van de opgebouwde kennis te bevorderen.  

In eerste instantie zal de werking van de fotobioreactor op een aantal vlakken 

(productiviteit, watergebruik, energiegebruik) geoptimaliseerd worden. Er zal 

ook aandacht gaan naar het informeren van het brede publiek over het doel en 

de werking van de nieuwe pilootinstallatie. Daarnaast zullen er in deze fase ook 

nieuwe contacten gelegd worden met industriële partners zodat de 

pilootinstallatie intensief ingezet kan worden voor industrieel relevant 

onderzoek, zowel onderzoek (deels) gefinancierd met publieke middelen als 

met uitsluitend privé-middelen (contractonderzoek). Hierbij zal de focus liggen 

op de productie van componenten van hoge toegevoerde waarde uit algen en 

op de commercialiseerbaarheid van deze componenten. In een latere fase 

zouden (op langere termijn) de activiteiten zich nog kunnen verbreden, bv. 

richting opleiding over technische aspecten algenproductie voor werknemers 

van geïnteresseerde bedrijven. Rond dit laatste is er echter nog niets beslist. 

Beoogde effecten Economisch:  

 Creatie van toegevoegde waarde en tewerkstelling uit algenkweek; 
mogelijke nieuwe toepassing voor glastuinbouw 

 Nieuwe, biogebaseerde grondstoffen ter beschikking stellen van 
verschillende industrieën: voeding, diervoeding, chemie, farma. Zij kunnen 
zo nieuwe, afgeleide producten vervaardigen en/of op termijn hun 
inputkosten drukken. Deze grondstoffen spelen voornamelijk op de grote 
vraag naar natuurlijke, gezonde voedingsadditieven; 

 Nieuwe afzetmarkten voor organische reststromen van bedrijven (bv. uit 
tuinbouw, voedingsindustrie). Ook mogelijk nieuwe afzetmarkt voor 
bedrijven met overtollige warmte en CO2 (wordt gebruikt als input in het 
algenkweekproces).  

 Minder afhankelijkheid van fossiele grondstoffen uit het buitenland 

Ecologisch: 

 Productie van hoogwaardige grondstoffen op basis van biologische 
afvalstromen, hierdoor is er minder nood aan de productie van ‘nieuwe’ 
grondstoffen (hetzij op basis van fossiele bronnen, hetzij op basis van 
biomassa);  

 Algen groeien zeer snel, hebben hoge opbrengst per hectare en vragen 
dus weinig landgebruik (geen vruchtbare grond).  

Kennisontwikkeling -en deling:  

 Het SUNBUILT project heeft geleid tot een infrastructuur uniek in Europa; 
de verdere uitbouw van projecten rond deze infrastructuur zal de 
vooraanstaande rol van de Kempen op vlak van kennisontwikkeling rond 
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algenproductie verder versterken. De regionale concentratie van 

verschillende relevante industrieën laat ook toe snel de verworven kennis 
lokaal te gaan toepassen.  

Voorgeschiedenis Het SUNBUILT-project is een EFRO-investeringsproject is opgestart in oktober 

2011 en zal voltooid zijn eind september 2014. Het is een project van VITO in 

samenwerking met Thomas More Kempen waarbij de complementariteit van 

beide instellingen cruciaal was. Thomas More heeft een uitgebreide kennis van 

de glastuinbouw en de kweek van gewassen in deze gestuurde installaties. 

VITO heeft eigen oogsttechnologie en een ruime ervaring met het verwerken 

van algen en biomassa wat in het verwerkingstraject belangrijk is. Door deze 

krachten te bundelen hopen we een antwoord te kunnen geven op de vele 

uitdagingen die de algensector rijk is.  

Met de steun van EFRO, het Hermesfonds, de provincie Antwerpen en NV 

Tormans voeren Thomas More Kempen en VITO het investeringsproject 

SUNBUILT uit voor de bouw van een pilootinstallatie. De geproduceerde 

biomassa is de grondstof voor hoogwaardige producten die hun afzet vinden in 

de voeding, veevoeding en chemische sector. Concreet omvat het project 3 

doelstellingen: 

1. innovatieve activiteit ontwikkelen voor de glastuinbouwsector; 
2. alternatieve duurzame koolstofbron ontwikkelen voor de chemische sector; 
3. extractie van nutraceuticals voor de voedingssector. 

De Strategische Projectenorganisatie Kempen (SPK) volgt het project. Het 

project loopt af in september 2014, wanneer de bouw van fotobioreactor 

voltooid zal zijn. 

Acties Het vervolgtraject wenst aandacht te besteden aan de valorarisatie en uitbouw 

van commerciële activiteiten. De verschillende acties worden hier opgedeeld in 

2 fasen. De eerste fase is het aantrekken en uitvoeren van commerciële 

projecten op de installatie. Hierbij zal de installatie verder worden 

geoptimaliseerd. De tweede fase betreft acties die op langere termijn 

(meerdere jaren) interessant zouden kunnen zijn, maar die vandaag nog niet 

aan de orde zijn.  

-- FASE 1 -- 

 De pilootinstallatie leent zich uitstekend voor onderzoek naar de kweek, 

het water hergebruik alsook het extraheren van de componenten tot een 

vermarktbaar product. Dit onderzoek kan zowel in ge(co)financierde 

projecten uitgevoerd worden als in bilaterale overeenkomsten met 

individuele bedrijven. De beste samenwerkingsvorm wordt besproken met 

de klant.  

De focus van het onderzoek zal zich richten op de productie van stoffen 

met heel hoge toegevoegde waarde, zoals antioxidanten, vitamines, 

omega-vetzuren... Hiervoor is de pilootinstallatie het meest geschikt 

(gesloten en sterk gestuurde installatie, en dus geschikt voor hoge 

kwaliteitsvereisten en kweekoptimalisatie). Gezien de huidige kostprijs van 

de algenkweek maken de hoge toegevoegde waarde producten het meeste 

kans om door te breken. De resultaten van de pilootproeven zullen ook 

gebruikt worden om het ideale productiesysteem te selecteren wat kan 

verschillen van de proefreactor. 

 Er zal verder onderzoek verricht worden naar de beste methodes om deze 

waardevolle moleculen op een efficiënte en milieuvriendelijke manier uit 

algenmassa te extraheren.  

Tegelijk zal er ook gezocht worden naar valorisatiemogelijkheden voor de 
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resterende algenmassa, bv. in diervoeder. Dit is belangrijk om het 

kostenplaatje te verbeteren.  

 Reeds nu lopen er onderzoeksprojecten waarbij een aantal parameters van 

de algenkweek worden geoptimaliseerd.  

o De eerste parameter is watergebruik: de fotobioreactor moet zo 

weinig mogelijk vers water gebruiken, voor ecologische en 

economische redenen. Op dit moment worden reeds op 

laboschaal experimenten uitgevoerd om nadien in de 

pilootinstallatie verdergezet worden. Dit vindt plaats in het FP7 

Miracles project waarin zowel VITO als Thomas More participeren.  

o De tweede parameter is energieverbruik: ook dit moet zo laag 

mogelijk gehouden worden voor ecologische en economische 

redenen. Onderzoeksprojecten hieromtrent zitten momenteel in 

aanvraagfase. Goede kennis over het energieverbruik van de 

algenkweek is ook noodzakelijk om de rendabiliteit te kunnen 

inschatten.  

o Ook voor het extraheren van componenten uit algen wordt de 

installatie reeds ingezet in projecten.  

 Naast onderzoek op pilootschaal, zullen bedrijven er natuurlijk ook terecht 

kunnen voor een eerste advies omtrent de haalbaarheid en kost van het 

gebruik van algen voor hun specifieke wens. Op basis hiervan kan het 

project verder uitgestippeld worden.  

 Er zal ook voldoende aandacht besteed worden aan het vertalen van 

onderzoeksresultaten in commerciële activiteiten.  

-- FASE 2 -- 

 Op langere termijn (na meerdere jaren) zou ook het aanbieden van 

training aan bedrijven omtrent de productie van algen een mogelijkheid 

zijn zoals ook op andere open innovatiecentra gedaan wordt; op dit 

moment behoort dit niet tot de doelstellingen. 

Partners  VITO 

 Thomas More Kempen  

Totale kostprijs Voor de periode 2015-2018:  

• Business development (300 kEuro) 

  

(Externe) financiering  Op Vlaams niveau:  

o IWT: O&O bedrijfstrajecten, MIP-ICON en MIP-COOP+, TETRA 

projecten,  

o Agentschap Ondernemen: KMO technologieverkenning  

 Op Europees niveau:  

o Horizon 2020: grote onderzoeksprojecten uit te voeren met een 

internationaal consortium. Binnen Horizon 2020 zijn vooral de 

maatschappelijke uitdaging ‘Voedselzekerheid, Duurzame 

landbouw en bosbouw, maritiem onderzoek en de bio-economie’ 

en de pijler ‘industrieel leiderschap’ relevant als 

financieringsopties.  

o Interreg Vlaanderen-Nederland: thematische doelstelling 1 

‘Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling & 

innovatie’ en 6 ‘Bescherming van het milieu en bevordering van 

efficiënte omgang met hulpbronnen’. Vereist Nederlandse partner 

uit grensregio Vlaanderen-Nederland.  
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o EFRO-Vlaanderen: prioriteit 1 ‘Stimuleren van onderzoek, 

technologische ontwikkeling & innovatie’  

o PDPO: prioriteit 3 ‘Bevordering van de organisatie van de 

voedselketen, met inbegrip van de verwerking en afzet van 

landbouwproducten, dierenwelzijn en het risicobeheer in de 

landbouw’ 

Randvoorwaarden 
 Openheid van bedrijven uit verschillende sectoren om te werken met algen 

 

Timing 2015-2018 

Impact (cijfers onder 

voorbehoud) 
 Op korte termijn:  

o directe tewerkstelling in het project voor 1-10 personen.  

 Op langere termijn:  

o (indirecte) tewerkstelling in bedrijven die algen gaan produceren 

en verwerken in Vlaanderen (10–100 personen) 

o Indien de algeneconomie aantrekt en ontwikkelt tot echte 

economische activiteit: > 100 personen 

Trekkers 

Contactgegevens 

 Bert Lemmens, VITO 

Bert.lemmens@vito.be 

 Guy Van Daele, Thomas More Kempen 

guy.vandaele@thomasmore.be 

 

4.2.3 Raffinage van eiwitten uit gras 

 

Projecttitel BioRaf II 

Algemene beschrijving en 

doelstellingen project 
BioRaf is een project dat kadert in het NIB initiatief rond open 

productieconcepten en wordt op de Open Manufacturing Campus (OMC) 

ontwikkeld. Het doel van het project is het bestuderen van de haalbaarheid van 

de raffinage van eiwitten uit gras. Deze raffinage houdt in dat de verschillende 

bestanddelen van gras gescheiden worden en dan verder verwerkt worden in 

verschillende toepassingen. De motivatie achter dit nieuwe concept komt vanuit 

de noodzaak efficiënter om te gaan met de beschikbare biomassa. Immers, bij 

het gebruik van plantaardig materiaal als input voor dierlijke productie wordt er 

slechts een beperkt deel van de biomassa omgezet in bruikbare componenten. 

Hierdoor moet er jaarlijks een grote hoeveelheid eiwitten ingevoerd worden 

voor diervoeding. Het directe gebruik van plantaardige biomassa voor humane 

consumptie is in die zin efficiënter, omdat er een extra stap (voederconversie 

van dieren) vermeden wordt. Dit project beoogt een verbreding van de primaire 

productie. 

Een gewas dat een goede kandidaat is als grootschalige bron van biomassa is 

gras, omdat het in onze contreien goed groeit, hoge opbrengsten levert en 

eiwitrijk is. Echter, aangezien het niet direct geschikt is voor humane 

consumptie, moeten de eetbare componenten (eiwitten) eruit geraffineerd 

worden.  

In het kader van het BioRaf project wordt er momenteel een concept 
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ontwikkeld rond raffinage van eiwitten uit gras. Hierbij moeten een nieuwe 

keten gecreëerd worden en dus moeten ook nieuwe spelers samengebracht 

worden. Binnen elke schakel van de nieuwe waardeketen moeten nieuwe 

activiteiten ontwikkeld worden om het concept economisch zo aantrekkelijk 

mogelijk te maken. Deze projectfiche beschrijft een overzicht van de stand van 

zaken rond de raffinage van eiwitten uit gras en geplande stappen voor het 

uitbouwen van een cluster van bedrijven rond deze activiteit.  

Beoogde effecten Economisch:  

 Lokale creatie van toegevoegde waarde en tewerkstelling uit grasproductie 
en raffinage van eiwitten uit gras, vermindering van import (vnl. soja) en 
verbetering handelsbalans; 

 Biogebaseerde grondstoffen ter beschikking stellen van verschillende 
industrieën: voeding, maar ook chemie, diervoeding, ... Zij kunnen zo op 
termijn hun inputkosten drukken en/of nieuwe, afgeleide producten gaan 
vervaardigen; 

 Nieuwe optie voor landbouw uit productie van gras: mogelijkheden om 
activiteiten te diversifiëren en afhankelijkheid van dalende vleesconsumptie 
in Europa te verminderen 

Ecologisch: 

 Efficiëntere productie van hoogwaardige grondstoffen (eiwitten).  
 Transitie naar meer plantaardige productie kan mestprobleem helpen 

indijken.  

Kennisontwikkeling -en deling:  

 Vlaanderen kan een voorloper worden in dit nieuwe domein, en zo de 
vruchten plukken van de lokale toepassing van de ontwikkelde kennis, 
maar ook internationaal deze kennis valoriseren.  

Voorgeschiedenis Als eerste is de voorbije jaren gewerkt aan het concept rond raffinage van 

eiwitten uit gras en hoe dit in praktijk best gerealiseerd kan worden. Het 

concept is economisch het meest interessant wanneer er uitgegaan wordt van 

een decentraal model, waarbij het gras lokaal versneden wordt, de eiwitten 

hieruit afgezonderd worden en dan geconcentreerd worden. Vervolgens wordt 

dit concentraat vervoerd naar een centrale fabriek die de eiwitten verder 

verwerkt voor verschillende toepassingen. Via dit model vermijdt men het 

kostelijk transport van de minder waardevolle componenten van biomassa (bv. 

water). Dit model vereist wel een decentrale verwerkingseenheid voor gras, wat 

deel uitmaakt van toekomstig onderzoek (zie hieronder).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acties Voor de uitbouw van het concept van BioRaf is de opzet van een nieuwe 
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waardeketen vereist, waardoor er spelers uit verschillende sectoren 

samengebracht moeten worden. Binnen elke schakel uit de waardeketen 

moeten dan nieuwe activiteiten ontwikkeld worden en op mekaar afgestemd 

worden. De waardeketen kan ruwweg opgedeeld worden in vier grote schakels: 

1. Productie van gras. Hiervoor kan de reeds bestaande expertise in Vlaanderen 

gevaloriseerd worden, en zijn er mogelijkheden voor nieuwe bedrijfsactiviteiten 

voor landbouwers. De productie zal verder geoptimaliseerd moeten worden, bv. 

via de keuze van de juiste variëteiten, voor maximale eiwitopbrengsten.  

2. Extractie van eiwitten en andere componenten uit de biomassa. Om dit 

economisch haalbaar te maken, zal er verder gewerkt worden aan een mobiele 

eenheid die de extractie kan doen dicht bij de oogstplaats van het gras, zodat 

het transport van gras op zich beperkt blijft. Er zal verder onderzoek gedaan 

worden naar manieren om de efficiëntie van extractie te maximaliseren, het 

energieverbruik te minimaliseren en kwaliteitscontrole te garanderen binnen de 

beperkingen van een mobiele eenheid.  

3. Verwerken en valoriseren van eiwitten. Hier wordt de link gemaakt met 

verschillende industrieën die eiwitten als grondstof gebruikt. Eiwitten verkregen 

uit gras kunnen bv. gebruikt worden om toe te voegen aan humane of dierlijke 

voeding, of als input voor de chemische industrie. In eerste instantie zal er 

echter gefocust worden op toepassingen waarbij de functionele eigenschappen 

van de eiwitten (bv. schuimvorming) gebruikt worden – dit zijn de toepassingen 

waarbij de hoogste toegevoegde waarde gerealiseerd wordt en dus een goed 

startpunt om de haalbaarheid van dit nieuwe concept te demonsteren.  

4. Valoriseren van andere bestanddelen uit gras. Naarmate de toepassing voor 

eiwitten uit gras meer vorm krijgen (dit is de kern van het lopende onderzoek), 

zal er ook onderzocht worden hoe de andere componenten die verkregen 

worden uit gras kunnen gevaloriseerd worden. Eén voorbeeld is het mogelijke 

gebruik van grasvezels voor biomaterialen.  

Een gemeenschappelijke thema voor alle schakels in de waardeketen is het 

betrekken en op elkaar afstemmen van nieuwe spelers die kunnen bijdragen tot 

de ontwikkeling van dit nieuwe concept. Naar de buitenwereld toe zal het ook 

belangrijk zijn deze radicale innovatie goed te kaderen en het belang van een 

transitie naar meer plantaardige productie te onderstrepen.  

In BioRaf II zal vooral aandacht besteed worden aan het uitbouwen van een 

cluster van bedrijven om de commerciële activiteiten rond dit thema te 

stimuleren. 

Partners  OMC, SPK, VITO, ILVO 
 Industrie:  

o Voeding 
o Diervoeding 
o Chemie 
o Technologieproductie 

 Landbouw 

Totale kostprijs  Voor de periode 2015-20118:  

o Business development (300 kEuro) 

o Engineeringswerk en proof of concept rond de technologie op vlak 

van landbouw, oogst, verwerking, en toepassing in food, chemie, 

feed (~1 mio EUR) 

(Externe) financiering 
 Op Vlaams niveau:  

o IWT: O&O bedrijfstrajecten, MIP-ICON en MIP-COOP+, TETRA 

projecten,  
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o Agentschap Ondernemen: KMO technologieverkenning  

 Op Europees niveau:  

o Horizon 2020: grote onderzoeksprojecten uit te voeren met een 

internationaal consortium. Binnen Horizon 2020 zijn vooral de 

maatschappelijke uitdaging ‘Voedselzekerheid, Duurzame 

landbouw en bosbouw, maritiem onderzoek en de bio-economie’ 

en de pijler ‘industrieel leiderschap’ relevant als 

financieringsopties. 

o Interreg Vlaanderen-Nederland: thematische doelstelling 1 

‘Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling & 

innovatie’ en 6 ‘Bescherming van het milieu en bevordering van 

efficiënte omgang met hulpbronnen’. Vereist Nederlandse partner 

uit grensregio Vlaanderen-Nederland. 

o EFRO-Vlaanderen: prioriteit 1 ‘Stimuleren van onderzoek, 

technologische ontwikkeling & innovatie’. 

o PDPO: prioriteit 3 ‘Bevordering van de organisatie van de 

voedselketen, met inbegrip van de verwerking en afzet van 

landbouwproducten, dierenwelzijn en het risicobeheer in de 

landbouw’ 

Randvoorwaarden 
 Is een radicale innovatie en vraagt dus het ‘rijpen van de geesten’ binnen 

de brede gemeenschap  

Timing 2015 – 2018 

Impact (cijfers onder 

voorbehoud) 
 Op langere termijn:  

o Uitbouw van een eiwitfabriek van 10.000 ton met finale jaarlijkse 

toegevoegde waarde van 20 mio € in Vlaanderen, wat tot 300 

arbeidsplaatsen kan leiden, verspreid over landbouw - 

technologieproductie - verwerking.  

o Indirecte tewerkstelling via verpakking, distributie, 

productiemiddelen: 150 arbeidsplaatsen 

Trekker 

Contactgegevens 

 Johan Verbruggen, SPK 

johan.verbruggen@spk.be 

 

4.3 Bronnen 

 Rumpold, B. & Schlüter, O. (2013). Potential and challenges of insects as an innovative source for food 

and feed production. Innovative Food Science and Emerging Technologies 17, pp. 1-11 

 Presentatie Bert Lemmens (VITO) op openingsevenement SUNBUILT project,  

 SUNBUILT webpagina: http://www.sunbuilt.be/contact/default.asp 

 Presentatie BioRaf: www.openmanufacturingcampus.com/nl/docs/5_BioRaf.pdf 

  

http://www.sunbuilt.be/contact/default.asp
http://www.openmanufacturingcampus.com/nl/docs/5_BioRaf.pdf
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5/ De Kempen als ecosysteem voor revalidatie  

5.1 Revalidatie als kansrijke niche voor duurzame ontwikkeling 

5.1.1 Zorgsector: complexe context voor economische valorisatie 

Zoals in heel Vlaanderen, is de zorgsector in de Kempen volop in ontwikkeling. Verschillende actoren 

(kenniscentra, zorgcentra, lokale overheden, bedrijven,…) zijn bezig met de ontwikkeling van innovatieve 

duurzame zorgtechnologie en –concepten. Het blijkt echter moeilijk om deze concepten en technologieën in 

de sector te implementeren. Het ontbreekt aan succesvolle businessmodellen die nieuwe producten en 

diensten op de markt kunnen valoriseren. Dit komt mede door de complexe marktomgeving in de zorg, 

waarin bedrijven/producten vaak in een derde betalerssysteem moeten opereren, en daarbij rekening 

moeten houden met de wensen, eisen en beperkingen vanuit zowel zorginstellingen, overheid als de patiënt. 

In het kader van de uitwerking van het DYNAK staat het definiëren van concrete nicheprojecten die 

economische meerwaarde creëren centraal. Voor de zorgsector is het daarbij belangrijk om uit de 

gereguleerde context te durven stappen en de creatie van economische meerwaarde ook op andere 

manieren vorm te geven, wellicht nauwer aansluitend bij de welzijnssector. Aan de andere kant mag het 

derde betalerssysteem actoren niet tegenhouden te blijven zoeken naar mogelijkheden om nieuwe 

hulpmiddelen/toepassingen binnen de zorgsector te valoriseren. 

5.1.2 Valorisatie van de niche revalidatie binnen een regionaal ecosysteem 

In de Kempen biedt de niche revalidatie interessante opportuniteiten om de bestaande activiteiten en kennis 

uit te bouwen en sterker te valoriseren. Er is in de regio uitgesproken expertise en infrastructuur beschikbaar 

zowel technologisch (orthopedisch, biomechanica) als op het vlak van de revalidatiepraktijk zelf. 

Rekening houdend met de hierboven geschetste omstandigheden, richten we ons hier niet op één enkel 

valorisatieproject, maar op het versterken van het domein revalidatie als geheel. Centrale uitdaging is de 

ontwikkeling van een hoogstaand en onderscheidend aanbod op vlak van revalidatie in de Kempen. 

Het objectief is om via een paar concrete trajecten een regionaal ecosysteem rond revalidatie in de Kempen 

verder uit te bouwen. Dit ecosysteem bestaat uit: 

 Een samenhangend en aantrekkelijk aanbod voor revaliderende patiënten van binnen en buiten de 

Kempen, dat tegemoet komt aan verschillende revalidatietypes en –fases, en voldoet aan de hoogste 

kwaliteitseisen; 

 Een stimulerend kader voor vernieuwende assistieve technologie en producten (orthopedisch, 

biomechanisch). 

Dit ecosysteem biedt in de eerste plaats gelegenheid aan lokale patiënten om in eigen regio te herstellen na 

een medische ingreep of ongeval in plaats van aan bv de kust (zoals nu vaak gebeurt). Het beoogt 

daarnaast mensen van overige streken in Vlaanderen en daarbuiten aan te trekken om in de juiste omgeving 

(een deel van) hun revalidatieproces te doorlopen (zorgtoerisme). 

Daarnaast kunnen op basis van het ecosysteem nieuwe/vernieuwende publieke en private activiteiten en 

actoren op het vlak van revalidatie aangetrokken worden naar de regio, die bijdragen aan technologische 

innovatie en productontwikkeling. Op deze manier kan een extra effect naar nieuwe tewerkstelling en groei 

worden gerealiseerd.  

De beoogde ontwikkeling van dit ecosysteem en de concrete trajecten die daaraan bijdragen worden verder 

uitgewerkt in deze nota. 

5.1.3 Troeven van de Kempen 

De Kempen beschikt met betrekking tot revalidatie over een aantal specifieke troeven: 

 Thomas More als sterke kennisactor. Thomas More Hogeschool beschikt over hoogstaande kennis 

en unieke opleidingen rond revalidatietechnologie, bv. op vlak van orthopedie. Met name haar 
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expertisecentrum en onderzoeksgroep Mobilab is een sterke speler in onderzoek en ontwikkeling van 

orthopedische en biomechanische oplossingen met mogelijke toepassing in de zorg- en revalidatiesector. 

 Sterke regionale ziekenhuizen. Daarnaast is er uiteraard ook expertise rond revalidatie binnen de 

zorginstellingen in de Kempen, met name in de ziekenhuizen in Herentals, Turnhout, Mol en Geel. Zij 

kunnen onderling hun aanbod nog sterker afstemmen en aanpassen in functie van het uit te bouwen 

ecosysteem. 

 Regionale dynamiek in zorg- en welzijnssector. In de regio Kempen waren de laatste jaren heel 

wat andere partijen betrokken in projecten die kunnen bijdragen aan de ontwikkelingen op het vlak van 

zorg en welzijn. Zo zijn er verschillende initiatieven gestart op het vlak van nieuwe woonzorgvormen. Er 

zijn verschillende actieve actoren die op deze ontwikkeling trachten aan te sluiten, zowel in 

vastgoed/projectontwikkeling als in ICT en in de assistieve technologie (orthopedie,…). 

 Vernieuwende R&D en test infrastructuur - LiCaLab. De proeftuin Living & Care Lab (LiCaLab) 

biedt een real-life testomgeving voor bedrijven en (zorg)organisaties die werken rond innovaties op de 

domein wonen en zorg. LiCalab is in de eerste plaats gericht op nieuwe oplossingen/toepassingen die 

ouderen toelaten langer zelfstandig of ondersteund thuis te laten wonen. In LiCalab worden dergelijke 

innovaties door bedrijven of zorgorganisaties getest door een panel van werkelijke gebruikers in de 

Kempen. Zo draagt LiCalab bij aan verdere ontwikkeling van innovatieve producten en diensten richting 

commercialisatie, en aan het realiseren van een betere levenskwaliteit van ouderen en 

zorgbehoevenden. 

Enkele opgestarte projecten binnen LiCaLab zijn “Een kwalitatieve thuislevering van geneesmiddelen” en 

“een vernieuwend ontbijt voor mensen met slikproblemen”. Ook op het domein revalidatie kan LiCaLab 

het juiste kader bieden om nieuwe producten/diensten in de thuisomgeving uit te testen. 

 De Kempense omgevingskwaliteit. Het ruime aanbod aan open ruimte en groen in de Kempen is 

een kracht bij het aantrekken van mensen die in dergelijke omgeving rustig willen en kunnen 

revalideren. 

5.2 Uitbouw ecosysteem revalidatie de Kempen in vier componenten 

Het voorziene ecosysteem revalidatie bestaat in grote lijnen uit vier componenten, zoals gevisualiseerd in het 

figuur hieronder. We beschrijven ieder van de componenten onder de figuur. 

 

 

 Gezamenlijk aanbod ziekenhuizen: de eerst betrokken partijen in een gecoördineerde uitbouw van  

een samenhangend aanbod rond revalidatie zijn de ziekenhuizen in de Kempen. In lijn met de Vlaamse 

trend, is een sterkere concentratie van (medische) diensten van de ziekenhuizen binnen de regio 

noodzakelijk. Dit draagt bij aan een wenselijke verdieping van expertise en specialisatie in specifiek 

(medisch) aanbod tussen de ziekenhuizen. Zo verzorgt het AZ Turnhout via haar Hartcentrum een 

specifiek medisch aanbod voor hart-gerelateerde aandoeningen. Een dergelijke scherpere taakverdeling 

laat toe als regio verder te groeien in belangrijke medische domeinen. 

Dit vraagt een structurele strategische afstemming tussen de betrokken ziekenhuizen. Op dit moment 

bestaat er een overleg tussen de voorzitters, directeurs en hoofdgeneesheren van de ziekenhuizen 

Herentals, Turnhout, Mol en Geel, mogelijks in de toekomst nog uitgebreid met het ziekenhuis Malle. 

Ook op het vlak van revalidatie is doorgezette strategische afstemming tussen de Kempense 

ziekenhuizen nodig om hun aanbod op dit vlak, en daarmee het ecosysteem, gezamenlijk verder vorm 

te geven. Het bestaande overleg kan hierin zijn rol opnemen om het regionale ziekenhuisaanbod wat 

betreft revalidatie op samenhangende wijze verder uit te breiden. AZ Herentals zal dit onderwerp in het 

overleg inbrengen. 

 Residentiële revalidatie: binnen het ecosysteem zullen de voorzieningen waar patiënten gedurende 

een bepaalde periode residentieel kunnen revalideren na een medische ingreep uitgebreid moeten 

worden. Dit mag zich niet beperken tot de klassieke revalidatiecentra, maar moet ook vernieuwend 

aanbod bevatten. 



Finaal rapport “Dynamisch Actieplan Kempen” | IDEA Consult | juni 2014| p. 69 

Een voorbeeld hiervan is een zorghotel waar patiënten buiten de directe zorgomgeving, maar wel onder 

(para)medische begeleiding kunnen verblijven, revalideren en bezoek ontvangen van hun familie. In een 

van de projectfiches hieronder wordt een aanzet hiervan nader beschreven. 

 Thuis- of permanente revalidatie: ook indien revalidatie vanuit de thuissituatie verloopt, kan het 

aanbod versterkt worden. Dit kan door de voorzieningen hiervoor uit te breiden vanuit zowel de 1e lijn 

(kinesi- en andere therapie,…) als daarbuiten, bv door de ontwikkeling van geïntegreerde 

revalidatietrajecten op maat van de patiënt. Daarnaast kunnen nieuwe technologische & ICT 

oplossingen ‘revalidatie op afstand’ faciliteren (zie o.a. hieronder). 

In het bijzonder voor mensen met een zware fysieke beperking, die gedurende lange tijd of zelfs 

levenslang aan hun revalidatie moeten werken is behoefte aan bijkomende voorzieningen. Het 

zogenaamde Postrevalidatiecentrum, initiatief van onder andere AZ Herentals, To Walk Again vzw en 

Mobilab, speelt hierop in. Dit centrum beoogt continue en progressieve (post)revalidatie voor mensen 

met fysieke beperking (dwarslaesie, beenamputatie/-prothese,…) te bieden, met een hoogwaardige 

omkadering. Ook hierop gaat een projectfiche hieronder nader in. 

 Product- & conceptontwikkeling voor (thuis)revalidatie: buiten het revalidatieaanbod zelf, 

beoogt het ecosysteem ook een kader te bieden voor de ontwikkeling en marktintroductie van nieuwe 

technologieën, hulpmiddelen en concepten die de revalidatie met name thuis ondersteunen. Er zijn 

momenteel echter geen concrete ontwikkelingstrajecten met uitzicht op directe marktvalorisatie. We 

werken hiervoor dus geen aparte fiche uit. Toch noemen we enkele opportuniteiten. 

Zo beoogt het postrevalidatiecentrum hierin te voorzien door de mogelijkheden van 

orthopedische/biomechanische technologieën op vlak van revalidatie via enkele concrete trajecten te 

verkennen. Men wordt hierin ondersteund door de Thomas More onderzoekgroep Mobilab, die ruime 

ervaring heeft in dergelijk trajecten (zie hieronder).  

Er zijn daarnaast diverse andere aanknopingspunten voor productontwikkeling of -toepassing in dit 

domein. Het inzetten van relatief eenvoudige technologie die de individuele patiënt toelaat zijn/haar 

eigen revalidatietraject scherper op te volgen biedt interessante opportuniteiten, bv door meer 

frequente/permanente monitoring van bepaalde gezondheidsparameters (bloeddruk, spiermassa/ 

kracht,…) of gedrag (fysieke oefeningen, voeding,…). Dit laat toe de voortgang en eventuele problemen 

in de revalidatie eerder te signaleren, meer precies in kaart te brengen en vervolgens het 

revalidatietraject gericht bij te sturen door de zorgverstrekker.  

Daarnaast kunnen allerlei andere alledaagse diensten de revalidatie faciliteren. Zo kan een brede waaier 

aan economische sectoren profiteren van innovatie op dit vlak: 

- Orthopedische sector (of andere revalidatietechnologie) 

- Andere medische technologie (toestellen, apparaten, devices,…) 

- 3D-printing 

- ICT sector (e-health) 

- Welzijnssector (consulenten, coaches, trainers op gebied van gezond gedrag) 

- Voedingssector 

- Retail met ‘thuis’diensten (boodschappen, kappers,…) 

- Aangepaste logistieke en vervoersdiensten 

- … 

De DYNAK-sessies maakten duidelijk dat het erg complex is om concrete trajecten voor product- of 

conceptontwikkeling op te zetten en tot een goed einde te brengen. Al vooraf konden we de vaststelling 

maken dat er relatief weinig goede voorbeelden zijn van commercieel succesvolle innovatie in de zorg, 

vaak omdat de implementatie van de nieuwe producten of concepten binnen in de zorgpraktijk 

moeizaam blijkt.  

Het creëren van een werkelijk stimulerende context voor dergelijke innovatie binnen het ecosysteem, 

vereist betrokkenheid en inbreng van verschillende actoren. De opzet en uitvoering van individuele 

trajecten zullen moeten worden ingebed in een samenwerking tussen bedrijven, kennisactoren, 

zorginstellingen. Echter ook andere institutionele actoren zoals mutualiteiten, verzekeringsinstellingen, 



Finaal rapport “Dynamisch Actieplan Kempen” | IDEA Consult | juni 2014| p. 70 

terugbetalingsorganen zullen vaak nodig zijn om de innovatie werkelijk te valoriseren in een 

zorgcontext. 

De relevante actoren zullen actief bij elkaar gebracht moeten worden rond concrete kansrijke trajecten. 

We zien hierbij in eerste instantie een belangrijke rol weggelegd voor Mobilab, als belangrijke Thomas 

More onderzoeksgroep. Mobilab werkt reeds regelmatig in gezamenlijke R&D trajecten samen met 

(innovatieve) bedrijven, zoals Rsscan, Bioracer, Materialise, Nike, Adidas, Sels Technologies, Van Roey 

Automation, Cubigo, Care Solutions, Tops, Spronken Orthopedie. In dit verband zijn met name de 

projecten rond de ontwikkeling van in vorm en functie gepersonaliseerde ortheses (A-Footprint) en van 

innovatief orthopedisch schoeisel gebaseerd op biomechanische en fysiologische parameters 

(FootyWear) relevant. Ook ARTHE, TICOON en MIRAD vormen belangrijke projecten in dit verband (zie 

mobilab.be). 

Men kan nog sterker en gerichter toenadering zoeken met bedrijven die concreet beogen nieuwe of 

aangepaste producten of concepten op de zorgmarkt te exploiteren. Van daaruit kan men vervolgens 

ook andere partijen betrekken, met name vanuit de zorgsector zelf. Onder andere de lopende contacten 

met Materialise in het groeidomein 3D-printing bieden interessante verdere aanknopingspunten 

hiervoor. 

Het al eerder genoemde LiCaLab kan in deze component een belangrijke rol spelen, door de genoemde 

producten/diensten in een reële omgeving met de juiste omkadering te laten uittesten. 

Ook het Innovatiecentrum Antwerpen kan belangrijk zijn in het bij elkaar brengen van de juiste actoren, 

en het verder uitwerken en begeleiden van dergelijke trajecten met het oog op mogelijke IWT-

financiering. 

 Tenslotte is er voor het ecosysteem een algemene coördinatie en governance nodig. Hiervoor ligt 

de eerste verantwoordelijkheid bij de direct betrokken spelers (Welzijnszorg Kempen, Mobilab, AZ 

Herentals, Innovatiecentrum,…). Deze spelers zouden bv in een overkoepelend overleg periodiek de 

samenhangende voortgang van verschillende initiatieven en daarmee het ecosysteem als geheel kunnen 

opvolgen. Ook zouden zij vanuit praktische gezamenlijke initiatieven het imago van de Kempen als 

aantrekkelijke regio op vlak van revalidatie kunnen versterken (bv een jaarlijks evenement/congres). 

Een dergelijk overleg bestaat momenteel nog niet. Buiten het postrevalidatiecentrum, ontbreekt voor de 

verschillende componenten van het ecosysteem op dit moment wellicht ook nog de urgentie om een 

dergelijk overleg op te starten. Daarom gebeurt het op gang brengen van de boogde dynamiek bij 

voorkeur door een externe ‘aanjager’, die een aantal algemene zaken op zich neemt: 

- activeren en bij elkaar brengen van de betrokken actoren; 

- stimuleren en faciliteren van onderlinge informatie uitwisseling; 

- organiseren en voorzitten van de periodieke overleggen; 

- coördineren en aansturen van de praktisch gezamenlijke initiatieven; 

- bewaken van de voortgang en de samenhang van het algemene ecosysteem. 

Voor deze rol is een onafhankelijke regionale actor nodig, die een eigenstandige positie in kan nemen 

ten opzichte van de overige betrokken actoren, zonder met eigen belangen rekening te hoeven houden. 

In de Kempen zijn verschillende actoren actief die een dergelijke rol zouden kunnen opnemen. Vanuit 

haar missie (‘regionaal ondernemerschap’) en haar ervaring in de regio heeft SPK zich hiervoor 

kandidaat gesteld, uiteraard in samenwerking met actoren als Welzijnzorg Kempen, Mobilab en de 

ziekenhuizen. 

Op dit moment is er geen financiering voor een dergelijke rol voorhanden. In de komende periode zullen 

verschillende financieringskanalen weer heropstarten (EFRO, INTERREG). Indien hierin mogelijkheden 

bestaan financiering te verwerven voor een dergelijke coördinatierol, kan SPK (of anderen) hierop 

inspelen om deze noodzakelijke rol in het ecosysteem verder in te vullen. 

http://www.mobilab.be/
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5.3 Kadering in het DYNAK 

5.3.1 Bijdrage aan duurzame ontwikkeling in meerdere opzichten 

Het domein van de revalidatie laat ten eerste toe om sociale, medische en technologische aspecten te 

combineren, en speelt in op de maatschappelijke uitdaging “Gezondheid, demografische veranderingen en 

welzijn”. We zetten enkele voordelen van de ontwikkeling van een ecosysteem revalidatie op economisch en 

sociaal (zorg) vlak op een rijtje.  

 

 

 

Economisch 

 Het ecosysteem beoogt revaliderende patiënten in de Kempen te houden en 

bijkomende vraag van elders aan te trekken. Dit zorgt in het algemeen voor extra 

bestedingen in de regio 

 Uitbouw en ook de exploitatie van een zorghotel zal bij voorkeur gebeuren door een 

private partij, en zal direct leiden tot bijkomende werkgelegenheid. 

 Het ecosysteem en het zorghotel in het bijzonder draagt bij aan de bevordering van 

zorgtoerisme in de regio, met mogelijke effecten in de toeristische/recreatieve en 

wellness sector 

 In het ecosysteem zullen nieuwe producten/concepten op vlak van revalidatie sneller 

op de markt gevaloriseerd kunnen worden  

Zorg/ 

sociaal 

 Een uitbreiding en beter afstemming van het zorgaanbod op de vraag draagt bij aan 

beter kunnen voorzien in de zorgbehoeftes van iedereen 

 Met name het postrevalidatiecentrum is gericht op een doelgroep met zeer specifieke 

zorg- en andere noden. Het centrum vult een gat in het bestaande voorzieningen 

aanbod voor deze groep, en beoogt expliciet haar levenskwaliteit te verhogen. 

 De activiteiten in het postrevalidatiecentrum vragen om de juiste omkadering en 

deskundige begeleiding van de gebruikers, zowel op medisch als technologisch vlak. 

Dit kan bijdragen aan verdere uitbouw van het medisch aanbod. 

5.3.2 Link met beleidsambities op alle bestuurlijke niveaus 

De keuze voor meer duurzame zorgtechnologie en -concepten, en revalidatie in het bijzonder, sluit aan bij de 

beleidsambities op alle bestuursniveaus:  

 Op Europees niveau staat de zorgeconomie en het zogenaamde ‘active & healthy ageing’ stevig op de 

agenda. De nadruk ligt met name op e-health en medische technologie als middel om zorgbehoevende 

zoveel mogelijk autonoom thuis te laten wonen, vooral vanuit DG SANCO en DG ECFIN. Ook living labs 

worden vanuit de Commissie ondersteund, om nieuwe oplossingen sneller en beter te kunnen 

implementeren in de sector. 

 Op Vlaams niveau is de zorgeconomie inmiddels sterk in het beleid verankerd. Het Nieuw Industrieel 

Beleid (NIB) trekt een aantal duidelijke lijnen naar de ontwikkeling van zorgmodellen van de toekomst, 

waarin onder andere nieuwe woonzorgvormen en zorg op afstand centraal staan. Ook FlandersCare 

werd opgericht om ondernemerschap en innovatie in de zorg te stimuleren op Vlaams niveau. 

 Het RESOC Streekpact Kempen 2013-2018 “Kansen creëren, krachten bundelen” definieert “welzijn & 

zorg voor elke Kempenaar” als één van de vijf speerpunten. Het Streekpact legt de nadruk op betere 

afstemming van het zorgaanbod op de specifieke behoeftes van de moderne zorgbehoevende. Dit 

voorziet men zowel door gecoördineerde versterking en verdieping van het zorgaanbod, als door 

implementatie van innovatieve zorgtoepassingen en-concepten. 
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5.4 Projectfiches 

Twee componenten uit het ecosysteem worden hieronder uitgewerkt in een projectfiche: 

 Het initiatief voor een postrevalidatiecentrum is het meest concreet, en wordt gedragen door een 

sterk partnerschap. Dit traject heeft perspectief op realisatie op de korte en middellange termijn 

 Het zorghotel verkeert nog in de ideeënfase, waar de juiste partners elkaar nog moeten vinden en een 

aantal voorwaarden verder moeten worden uitgeklaard. Het idee biedt echter naar onze mening 

voldoende aanknopingspunten om reeds (deels) in een fiche uit te werken. Een eerste stap hierin is het 

verkennen van de haalbaarheid van het idee. De realisatie ervan is dan afhankelijk van het vervolg dat 

enkele partijen eraan kunnen geven. 

 

5.4.1 Postrevalidatiecentrum 

Projecttitel Uitbouw To Walk Again centrum voor postrevalidatie  

Algemene 

beschrijving 

project 

AZ Herentals heeft samen met onder andere de vzw To Walk Again en Mobilab het plan opgevat 

om de 6e verdieping van het ziekenhuis om te bouwen en in te richten tot postrevalidatiecentrum 

en/of academie. 

Volgens haar missie is het centrum dé plek waar mensen met een fysieke beperking in een 

ontspannen en positieve omgeving via sport & beweging worden uitgedaagd hun levenskwaliteit 

te maximaliseren. 

Het centrum biedt een stimulerende en progressieve (post)revalidatie op maat voor mensen met 

een fysieke beperking, gebruik makend van de nieuwste technologieën en onder begeleiding door 

een team van daartoe specifiek opgeleide experten. 

Daarnaast zouden nieuwe innovatieve toepassingen/technologieën, bv op het vlak van 

gangrevalidatie en het exo-skelet, in dit centrum kunnen worden uitgetest en verder ontwikkeld. 

Binnen het geschetste ecosysteem voor revalidatie kan dit centrum een grote toegevoegde 

waarde bieden. Ten eerste kan het een vernieuwende functie binnen het aanbod aan 

‘thuisrevalidatie’ zijn. Binnen het centrum wordt dit aanbod verder aangescherpt en versterkt. 

Daarnaast kunnen de activiteiten in het centrum bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe 

innovatieve toepassingen en producten op vlak van revalidatie 

Deze fiche richt zich in het bijzonder op de renovatie en herinrichting van de verdieping in het AZ; 

een geschatte investering van 200.000 – 400.000€ 

Partners 

Het project wordt gedragen door een complementair partnerschap: 

 To Walk Again vzw (Marc Herremans): promotie en aanbod van sport & beweging voor 

iedereen met een fysieke beperking (Jan Cremery) 

 AZ Herentals (Toon Claes, Rudy Van Ballaer) 

 Thomas More – Mobilab (Lieven De Maesschalck, Lore Van den Perre, Ingrid Knippels) 

 Orthopedie Van Haesendonck (Patrick Wijns, Luc Coenen) 

Beoogde 

doelstellingen 

Het centrum (visie): 

 Stimuleert en ontwikkelt een preventieve aanpak van secundaire locomotorische beperkingen 

om de lichaamsfunctie te onderhouden en optimaliseren 

 Biedt (G-)sport en bewegingsactiviteiten aan in trendsettende, uitdagende omgeving 

o Nieuwe Thomas More bacheloropleiding ‘Sport & bewegen’ 

o To Walk Again Fitnesscentrum voor mensen met fysieke beperking 

 Gebruikt de nieuwste technologieën voor grensverleggende revalidatie bij specifieke fysieke 

beperkingen, met bijzondere aandacht voor gangrevalidatie 

o Test- en ontwikkelomgeving exo-skeleton, met aandacht voor juiste technische en 

paramedische omkadering 

o Ontwikkeling intelligente or- en protheses ihkv gangrevalidatie, bv tegengaan dropvoet 

 Biedt intensieve (meerdaagse) postrevalidatie-programma’s op maat aan in multidisciplinaire 
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(medische) omgeving 

o Specifiek aangeworven en intern opgeleid team van therapeuten (experten in de 

materie) 

o Advisering op maat, groepssessies, informatieseminaries, bijscholing rond specifieke 

problematieken voor mensen met een fysieke beperking 

Voor-

geschiedenis 

Het initiatief kreeg vorm op het moment dat verschillende vragen/noden vanuit de betrokken 

partners samenkwamen, en waarvoor het centrum uitkomst/plek kan bieden: 

 TWA doet al sinds zijn ontstaan aan post-revalidatie voor vooral rolstoel gebruikers, maar de 

laatste 3 jaar breidt de werking zich flink uit naar alle mensen met een belangrijke fysieke 

beperking. Men zoekt oa een nieuwe locatie voor haar fitnesscentrum voor mensen met een 

beperking. 
 

 Recente technologie brengt bovendien met behulp van een staprobot (‘EKSO’ 

www.eksobionics.com) effectief stappen voor dwarslaesie patiënten binnen bereik. De 

technologie is duur, complex en arbeidsintensief, maar TWA is absoluut van plan EKSO 

effectief aan te bieden, met de juiste technische en paramedische omkadering. Het gebruik 

van deze robot kan immers enkel onder intensieve begeleiding, en met precieze afstemming 

op maat van de individuele gebruiker. 
 

 In Az Herentals staat sinds januari 2014 een volledige verpleegafdeling leeg. Deze afdeling, 

die zich bevindt op de bovenste (6e) verdieping van het ziekenhuis, werd gebouwd om een 

verpleegafdeling te kunnen hosten, waardoor alle verpleegafdelingen één voor één konden 

gerenoveerd worden. Na de verhuis van die laatste afdeling, komt het extra verdiep vrij te 

staan, en kan het benut worden om het postrevalidatie te herbergen. 

Bovendien beschikt AZ Herentals over excellente expertise en faciliteiten op het vlak van 

orthopedie en revalidatiebehandelingen, met name binnen de afdeling orthopedische 

heelkunde. Met Toon Claes heeft een gerenommeerd orthopedisch chirurg en behandelend 

arts van diverse topsporters in huis, met Vlaamse bekendheid en uitstraling zowel op medisch 

als maatschappelijk vlak (voorzitter SPORTA, bezieler charity event Ventourist Ventousiast). 

Toon Claes is ook nauw bij dit initiatief betrokken. 

 Het bedrijf Orthopedie Van Haesendonck is vragende partij naar een gespecialiseerde dienst 

voor gangrevalidatie, vooral naar bovenbeen amputatie patiënten en mensen met dropvoet. 

Ook hier is de technologie erg gevorderd, en is er grote nood aan een gespecialiseerd centrum 

om de nieuwe technologieën aan de doelgroep te kunnen aanbieden. 
 

 Thomas More onderzoekt de mogelijkheden een nieuwe bachelor opleiding ‘Sport en Bewegen’ 

op te richten, met significante aandacht voor technologische innovaties in de bewegingswereld 

en aan G-sport. Het postrevalidatiecentrum zou een geschikt locatie zijn voor (een deel van) 

deze opleiding. 

Daarnaast kan een deel van het onderzoek en de ontwikkeling binnen Mobilab rond 

revalidatie- en orthopedische technologie een plaats hebben in het centrum, bij voorkeur in 

samenwerking met bedrijven die dit onderzoek op de markt kunnen valoriseren (innovatie). 

Mobilab werkte reeds samen met groot aantal bedrijven in projecten rond de ontwikkeling van 

in vorm en functie gepersonaliseerde ortheses (A-Footprint) en van innovatief orthopedisch 

schoeisel gebaseerd op biomechanische en fysiologische parameters (FootyWear). In het 

Mobilab onderzoek zitten heel wat valorisatie opportuniteiten op vlak van revalidatie, niet in 

het minst in het innovatieve groeidomein 3D-printing. 

Het partnerschap houdt regelmatig overleg, en heeft een eerste werkingsstructuur opgesteld: 

 Cel strategie en beleid houdt zich bezig met de precieze inhoudelijk invulling van het 

centrum, en de te ontplooien activiteiten. Prioritair geplande acties op dit moment zijn: 

o Het aanwerven van geschikt deskundig personeel, dat de gebruikers van het centrum kan 

begeleiden, en mee kan werken aan verdere ontwikkeling van de besproken 

technologieën. Deze mensen zullen een opleiding van enkele weken moeten volgen, 

inclusief introductie in gebruik van het exo-skelet in de praktijk 

http://www.eksobionics.com/
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o Het uitwerken van de juiste communicatie/PR richting zowel overheid/beleid als de 

gebruikers zelf. 

 Cel financiering onderzoekt de mogelijkheden voor externe financiering voor zowel de 

inrichting als de werking van het centrum, zowel provinciaal, Vlaams als Europees 

Ook wordt gezocht naar partners in Nederland, om ook in aanmerking te kunnen komen voor 

Interreg financiering (Lifeport Eindhoven, Fontys Hogeschool Eindhoven) 

 Cel infrastructuur bekijkt de benodigdheden op vlak van inrichting van het centrum, en de 

te ondernemen stappen wat betreft de renovatie van de AZHerentals verdieping. De 

bestemming van deze verdieping voor het centrum moet nog wel op Vlaams niveau 

goedgekeurd worden. 

Acties 

Deze projectfiche richt zich in het bijzonder op: 

 Basisrenovatie van de bovenste verdieping AZ Herentals (koeling grote kostenpost) 

 Inrichting van de ruimte: ruimte-indeling, rolstoelvriendelijk maken,… 

 Aanschaf en aanleg vaste basisinfrastructuur / apparatuur voor dagelijks gebruik 

Totale 

kostprijs 

De totale investering voor deze acties het postrevalidatiecentrum wordt geraamd op € 200.000 à 

400.000. 

(Externe) 

financiering 

 Op Vlaams niveau:  

o G-sportfonds van de provincie Antwerpen voor de werking van het centrum 

o IWT: KMO portefeuille, betrokkenheid van bedrijven is een voorwaarde 

o Sociale innovatiefabriek, betrokkenheid van bedrijven is een voorwaarde.  

 Op federaal niveau: 

o Het RIZIV zal mogelijk in de komende legislatuur financiering vrijmaken voor initiatieven 

die bijkomend zorgaanbod creëren dat de zorgketen completeert.  

 Op Europees niveau:  

o Horizon 2020: grote onderzoeksprojecten uit te voeren met een internationaal 

consortium. Binnen Horizon 2020 is mogelijks het werkprogramma “Health, demographic 

change and wellbeing” interessant. 

o EFRO-Vlaanderen: prioriteit 1 ‘Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling & 

innovatie’. Belangrijk hierbij is wel dat het R&D en innovatie element in het plan 

voldoende ruimte krijgt 

o Interreg Vlaanderen-Nederland: thematische doelstelling 1 ‘Stimuleren van onderzoek, 

technologische ontwikkeling & innovatie’. Vereist Nederlandse partner uit grensregio 

Vlaanderen-Nederland.  

Rand-

voorwaarden 

 Beschikbaar komen van de voorziene verdieping van het AZ Herentals – dit vereist een 

bestemmingswijziging op Vlaams niveau 

 Beschikbaarheid van geschikt, specifiek opgeleid personeel 

 Gerichte communicatie naar de doelgroep met de juiste boodschap: laagdrempelige inclusieve 

ontmoetingsplaats, die op ontspannen en positieve wijze uitdaagt de levenskwaliteit te 

verhogen (zoveel mogelijk de medische context vermijdend) 

Timing 
Men hanteert een strikte timing. Indien alle voorwaarden voldaan zijn, wil men reeds eerste helft 

2015 starten met aanbod vanuit het centrum. 

Impact 

(cijfers onder 

voorbehoud) 

 Op korte termijn:  

o 1-10 personen, vooral voor het aantrekken van gespecialiseerde begeleiders van de 

gebruikers van het centrum, en omkadering bij het exo-skelet. Men is al op zoek naar 

deze mensen. 

 Op de langere termijn:  

o 10-100 personen 

o Het fitnesscentrum voor mensen met een beperking van To Walk Again zal verhuizen 

naar het centrum 

o De Thomas More opleiding sport & bewegen (met aandacht voor mensen met een 
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beperking) zal zich vestigen in of nabij het centrum 

o Men beoogt ontwikkelingstrajecten op te starten ism orthopedische partners 

(momenteel Orthopedie Van Haesendonck), en wil de technische omkadering uitbreiden 

o Toeleveringsbedrijven voor zorghotel 

Trekkers 

Contact-

gegevens 

 Rudy Van Ballaer, AZ Herentals  

Rudy.VanBallaer@azherentals.be 

 Toon Claes, Az Herentals  

toon@claes.co 

 Lieven De Maesschalck, Thomas More/Mobilab  

Lieven.demaesschalck@thomasmore.be 

5.4.2 Residentieel zorghotel – haalbaarheidsstudie 

 

Projecttitel Haalbaarheidsstudie residentieel zorghotel, met specialisatie revalidatie 

Algemene 

beschrijving 

project 

Een van de geïdentificeerde elementen in het ecosysteem revalidatie is het residentiële aanbod. 

Algemeen wordt aanvaard dat uitbreiding op dit vlak in de Kempen nodig en mogelijk is, ook 

buiten de bestaande klassieke structuren. 

Een mogelijkheid die van verschillende kanten opkwam is de ontwikkeling van een zogenaamd 

zorghotel, waar patiënten buiten de zorgomgeving, maar wel onder hoogwaardige 

omstandigheden en (para)medische begeleiding residentieel kunnen revalideren. 

Beoogde 

effecten 

 Terugbrengen ligdagen en zorgkosten voor ziekenhuis en voor de patiënt 

 Revaliderende patiënten in de Kempen houden, en aantrekken vanuit andere regio’s en 

buurlanden 

Voor-

geschiedenis 

Bij het AZ Herentals leeft het idee om een dergelijke zorghotel samen met de overige Kempense 

ziekenhuizen te ontwikkelen, met een specialiteit in locomotorische revalidatie. Patiënten zouden 

hier voor bepaalde periode terecht kunnen na knie-/heupoperatie of na beenamputatie, bij 

ingebruikname van een prothese. Dit hotel zou moeten dienen als alternatief voor een revalidatie 

aan de kust, zoals bv wordt aangeboden in Oostende. 

Bij voorkeur bevindt het hotel zich nabij een ziekenhuis of gelijkaardige zorginstelling, zodat de 

juiste medische begeleiding altijd snel terplekke kan zijn. Naast het (para)medische aanbod vanuit 

de zorginstelling zelf, moet het zorghotel een aangename, moderne omgeving bieden, waarin ook 

plek is voor wellness- en recreatie. 

De geschatte benodigde oppervlakte voor de dergelijk hotel is 4 hectare. Een mogelijk te 

verwerven terrein van OCMW Herentals zou hiervoor mogelijks een geschikte locatie zijn, maar 

hiervoor zou een aanpassing van het RUP door de provincie nodig zijn. Hierop is momenteel geen 

duidelijk perspectief. 

Een interessante te overwegen optie is de exploitatie van het hotel over te laten aan een derde, 

private partij met ervaring in de ontwikkeling en uitbating van dergelijke zorggerelateerde 

voorzieningen. Dit idee zal bij verschillende mogelijke kandidaten in de Kempen verder afgetoetst 

moeten worden. 

Acties 

Om dit idee uit te werken tot een realiseerbaar plan zijn een aantal zaken vooraf nodig: 

 Overeenstemming en afspraken tussen de ziekenhuizen over de invulling en beheer van het 

hotel 

 Een partnerschap met een tenminste een private partij voor de uitbating van het hotel 

 Een stevig onderzoek naar de inhoudelijk en financiële haalbaarheid van het plan, met 

aandacht voor de mogelijk aan te bieden diensten/voorzieningen, de locatie, de potentiële 

doelgroep,… 

Mogelijke  De ziekenhuizen in de Kempen (Geel, Mol, Turnhout, Herentals) 
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Partners  1e lijn zorgverstrekkers 

 Private partij voor de exploitatie 

 Mogelijke partner in toeristische/recreatieve sectoren 

Totale 

kostprijs 
Nog onbekend 

(Externe) 

financiering 
 Later te bepalen in functie van specifiek project 

Rand-

voorwaarden 

 Bereidheid tot participatie en inbreng van andere regionale ziekenhuizen is noodzakelijk 

 Beschikbaarheid van de juiste locatie 

 Bereidheid bij private partner om uitbating op zich te nemen 

Timing 2015 - 2018 

Impact  Nog onbekend 

Trekker 

Contact-

gegevens 

 Rudy Van Ballaer, AZ Herentals  

Rudy.VanBallaer@azherentals.be 

 

6/ De Kempen als ecosysteem voor gepersonaliseerde zorg  

6.1 Janssen Labs Flanders als aantrekkingspool voor duurzame ontwikkeling rond 
geintegreerde gepersonaliseerde gezondheidsoplossingen. 

Het gehele gezondheidszorgsysteem staat voor een revolutie. Verschillende ontwikkelingen maken dat we 

aan het begin staan van een nieuw type van gezondheidszorg. Twee trends springen hierin naar voor: de 

veroudering van de bevolking en de wetenschappelijk-technologische evolutie. 

Dankzij de medische wetenschap zijn vele levensbedreigende ziektes omgezet in chronische ziektes. Dit 

maakt dat samen met de algemeen gestegen gezondheid een groter wordende groep mensen langer leeft, 

maar ook langer zorg nodig heeft, eenmaal gezondheidsproblemen zich manifesteren. Voornamelijk gaat het 

over kanker, cardiovasculaire aandoeningen, diabetes en Alzheimer/dementie.  

De wetenschappelijk-technologische evolutie staat op het punt een paradigmashift te veroorzaken van hoe 

de zorg in de nabije toekomst er gaat uit zien. De verschillende bouwstenen uit telecommunicatie, smart 

materials, nanotechnologie, samen met de gestegen inzichten in genotypes en ziektes laten toe patiënten 

een geïntegreerde geïndividualiseerde gezondheidszorgoplossing aan te bieden, die de volledige ziektecyclus 

afdekt: 1) vaststellen van je risicoprofiel, 2) preventie: advies m.b.t. levensstijl en voedingsgewoontes, 3) 

permanente monitoring en diagnostisering of een ziekte zich ontwikkelt, 4) preventief ingrijpen op verdere 

ontwikkeling van een ziekte, 5) geïndividualiseerde behandeling éénmaal de ziekte toch uitbreekt met 

bijvoorbeeld medicijncocktails op maat, 6) verdere permanente monitoring, nazorg en begeleiding van de 

mantelzorg. 

De Kempen ligt in het centrum van verschillende interregionale kennisclusters zoals ELAt (Eindhoven-

Aachen-Leuven), Health Axis Europe (HAE - biomedical clusters Cambridge (UK), Leuven (Belgium), and 

Heidelberg (Germany), DSP Valley (Leuven). 

De Kempen beschikt zelf over aan aantal sterke troeven om hiermee te connecteren. Een goed uitgebouwde 

samenwerking van regionale actoren, zoals o.a. VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie), MICA (Molecular 

Imaging Center Antwerpen), IMEC..., kan een aanzuigeffect creëren op andere bedrijven en actoren en zo 

leiden tot een echte cluster inzake geïntegreerde gepersonaliseerde gezondheidsoplossingen.  
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6.1.1 Uitbouw van een regionaal ecosysteem 

Om deze geïntegreerde, consumentgerichte gezondheidszorgoplossingen, en translationele en voorspellende 

gezondheidszorgmodellen te kunnen ontwikkelen en aanbieden, is intense samenwerking vereist tussen vele 

partners vanuit verschillende expertisegebieden. Geen enkele onderneming of organisatie heeft hiervoor alle 

kennis in huis. Daarbij blijkt dat alle partners op een relatieve afstand bijeen hebben een basisvoorwaarde is 

om tot een sterk werkend ecosysteem te komen dat effectieve valorisatie oplevert. Daarom werkt Janssen 

sinds een aantal jaren intensiever samen met andere spelers die voornamelijk actief zijn in de biotechnologie 

en bio-informatica en met niet-traditionele industriële partners. 

Van belang in een gezond economisch ecosysteem is ervoor zorgen dat innovatieve ideeën effectief kunnen 

omgezet worden in producten en diensten die economische en maatschappelijke meerwaarde leveren. In 

januari 2015 start Janssen Pharmaceutica daarom met Janssen Labs Flanders met als doel het aantrekken, 

bevorderen en verankeren van innovatie. Hierbij zal gefocust worden op wetenschappelijke en 

technologische ontwikkelingen op gebied van life sciences, nanotechnologie met bij voorkeur, maar niet 

uitsluitend, een focus op het gebied van neurodegeneratie.  

Het idee is om start-ups aan te trekken naar het Janssen Labs Flanders en/of de regio en de expertise en 

infrastructuur uit het ecosysteem in te zetten om de groei van deze start-ups te bevorderen. Hierbij wordt in 

eerste plaats gekeken naar start-ups en VC (Venture Capitalists) uit het buitenland. Momenteel is er al 

interesse van 7 start-ups. 

Voor Janssen Labs worden 4 vestigingsvoorwaarden gehanteerd bij de selectie van start-ups:  

• Top wetenschappelijk en technologisch onderzoek in relevante domeinen 

• Een wereldklasse-team 

• Een duidelijke medische nood 

• Een financieel plan dat voorziet in opvolgfinanciering  

De eerste 3 criteria zijn cruciaal, het laatste criteria zal minder streng gehanteerd worden gezien er ook 

ondersteuning zal aangeboden worden om te helpen om de gepaste financiering te vinden.  

Indien de startup niet voldoet aan de criteria van Janssen Labs Flanders maar wel een valabele bijdrage kan 

leveren aan toekomstige oplossingen rond gepersonaliseerde zorg, dan wordt er uitgekeken naar een 

vestigingsplaats in de regio.  

Janssen Labs Flanders zal ook uitgerust worden met een gemeenschappelijk gedeeld instrumentatiepark dat 

ten dienste staat van de start ups die in Janssen Labs Flanders zijn gehuisvest. Dit zorgt ervoor dat elke 

start-up niet moet investeren in dezelfde basis instrumentatie en een zo laag mogelijk opstartkost heeft. 

Janssen Labs Flanders heeft als doel een katalysator te zijn om het regionaal ecosysteem verder uit te 

bouwen door verschillende actoren bijeen te brengen en optimaal te laten samenwerken. Hiertoe brengt 

Janssen Pharmaceutica ook toegang tot bepaalde van haar eigen expertise in en haar netwerk ter 

ondersteuning van de uitbouw van deze cluster.  

Er is tevens heel wat expertise aanwezig binnen de regio en daarbuiten. Momenteel zijn er echter weinig 

samenwerkingsverbanden tussen de verschillende actoren hoewel vele schakels en aspecten van de 

valorisatieketen op regionaal niveau aanwezig zijn. Daarnaast zijn universitaire onderzoeksgroepen nog te 

vaak geconcentreerd op eigen onderzoekspistes, zonder daarbij oog te hebben op mogelijke valorisatie van 

de resultaten in de industrie. Ook onderzoeksgroepen onderling stemmen vaak niet af. Nochtans kan 

afstemming duplicatie voorkomen en bijdragen tot complementariteit van onderzoekstrajecten.  

Ervaring heeft geleerd dat het valoriseren van innovatie en het ontwikkelen van nieuwe 

gezondheidszorgoplossingen niet alleen afhangt van de wetenschappelijk-technologische kwaliteit van de 

innovatie. Daarom richt Janssen Labs Flanders zich niet alleen op het bevorderen van wetenschappelijke en 

technologische samenwerking, maar ook op samenwerking en begeleiding op vlak van financiering, business 

planontwikkeling, talentontwikkeling, ondernemerschap en incubatie.  
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6.1.1.1 Financiering 

Er is reeds contact gezocht met verschillende VC’s om dit initiatief onder hun aandacht te brengen en hun 

interesse te toetsen. Verschillende VC’s hebben hun interesse geuit, waaronder internationale VC’s die 

beschikken over grote fondsen. Privaat- publieke financiering is cruciaal gegeven de grote investeringskosten 

bij het uitvoeren van klinische studies. 

“On average, excluding overhead expenses, it cost slightly more than $6,094 (range, $2,098 to $19,285) per 

enrolled subject for an industry-sponsored trial, including $1,999 devoted to nonclinical costs.- Journal of Clinical 

Oncology, Vol 21, No 22 (November 15), 2003: pp 4145-4150 .  

Ook Janssen Pharmaceutica zelf is bereid om mogelijks in bepaalde start-ups te investeren via het Johnson & 

Johnson Innovation Center in London, een andere dochter van de moederorganisatie Johnson & Johnson.  

Janssen Labs Flanders staat echter even goed open voor “no strings attached” start-ups, d.w.z. startende 

ondernemingen die voldoen aan de criteria maar waar vanuit Janssen geen interesse is om in te investeren. 

Dit initiatief wil er ook voor zorgen door samenwerking met gespecialiseerde partners dat start-ups toegang 

hebben tot advies over het uitgebreide aanbod aan regionale, landelijke en Europese subsidies en hierbij 

begeleiding krijgen indien een subsidiemaatregel kan aangewend worden. 

Om goede projectvoorstellen op te stellen zal bv. gekeken worden naar ondersteuning vanuit Innotek of 

andere partners die ervaring hebben in het schrijven van subsidieaanvragen.  

 

6.1.1.2 Business plan ontwikkeling 

Janssen Labs Flanders gaat ook business development en commerciële expertise nodig in een vroeg stadium 

van ontwikkeling aanbieden via partners. Een VC wil immers zijn geld liever besteden aan de verdere 

ontwikkeling van de wetenschap of technologie, dan aan overhead- en managementactiviteiten. Daarom 

gaat Janssen Labs Flanders een uitgebreide dienstverlening aanbieden, in samenwerking met partners, zodat 

de start-up-ondernemers zich kunnen focussen op het ontwikkelen en naar de markt brengen van hun 

innovatie.  

Janssen Pharmaceutica gaat ook zijn eigen netwerk ter beschikking stellen om de start-ups te helpen in hun 

business ontwikkeling. Zo is het voor een klein bedrijf vaak moeilijk om toegang te krijgen tot bepaalde 

partijen of organisaties. In die gevallen kan Janssen Pharmaceutica helpen om de deur te openen bij deze 

organisaties.  

Er zal ook juridisch advies voorzien worden via partners, bijvoorbeeld Flanders Invest & Trade om 

bijvoorbeeld buitenlandse bedrijven te helpen om hier een bedrijf op te zetten, en een begeleidingspakket 

om meer inzicht te verwerven in hoe je best een bedrijf kan oprichten in Vlaanderen.  

 

6.1.1.3 Talentontwikkeling en ondernemerschap  

Het huidige onderwijssysteem voorziet in zeer hoge kwalitatieve opleidingen doch meestal in een zeer 

specialistisch gebied. Er is nog te weinig aandacht voor vakken die de interacties met andere disciplines 

belichten. Zo spreken een bioloog en een burgerlijk ingenieur vaak een andere taal waardoor een vlotte 

samenwerking moeilijk tot stand komt. In toenemende mate is translationeel en multidisciplinair onderzoek 

een noodzaak bij het uitwerken en vermarkten van innovatieve oplossingen. Janssen Labs Flanders wil 

bijgevolg een curriculum uitbouwen waarbij aandacht wordt besteed aan translationeel onderzoek, 

multidisciplinaire oplossingen voor de gezondheidszorg en leidinggevende vaardigheden. Zo wordt er 

momenteel samengewerkt met UHasselt, de Universiteit van Amsterdam, en bedrijven gespecialiseerd in 

dergelijke trainingen om verschillende soorten training uit te werken en aan te bieden, gaande van 1 dag, 2 

weken en zgn. ‘summer classes’.  

Om ondernemerschap te bevorderen bij jongeren zullen er in de start-ups ook stageplaatsen worden 

opengesteld voor studenten zodat studenten een goed inzicht krijgen in het reilen en zeilen van een start-up.  
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Tevens zullen er bootcamptrajecten worden aangeboden waaraan deze start-ups kunnen deelnemen om hun 

business plan ten gronde uit te werken en af te toetsen met experten. 

Er zal ook aandacht besteed worden aan het aanbieden van expat-diensten, gezien Janssen Labs Flanders 

ook een aantrekkingspool wil worden voor buitenlandse start-ups.  

 

6.1.1.4 Communicatie en Events 

Elke maand gaan er events georganiseerd worden in Janssen Labs Flanders zodat start-up bedrijven zichzelf 

kunnen presenteren aan de buitenwereld. Deze events zullen toegankelijk zijn voor iedereen, ook 

concurrenten van Janssen Pharmaceutica.  

 

6.1.2 Troeven van de Kempen 

De Kempen beschikt over een aantal specifieke troeven:  

 Centrale ligging en bereikbaarheid van interregionale clusters 

 Aanwezigheid van een aantal grote en middelgrote industriespelers in life sciences en 

biotechnologie 

 OMC in Turnhout om succesvolle startups door te laten groeien 

 

De uitbouw van deze cluster zal ook beroep doen op partners in het ruimere ecosysteem van de Kempen 

zoals o.a. : 

• DSP Valley: In het project Geneess (in samenwerking met imec) wordt nagegaan hoe het gebruik 

van nanoelectronica in de gezondheidszorg gestimuleerd kan worden 

• Imec: infrastructuur, kennis en potentiele samenwerkingen  

• Nano4Health: Dit Europese project heeft als doel om een (trans)nationaal platform op te richten dat 

nano-electronische en biotechnologische interclusterwerking ondersteunt en stimuleert in het 

domein van de gepersonaliseerde zorg. De partners in dit project zijn het Contactpunt 

Zorgeconomie Agentschap Ondernemen, Flanders Bio, DSP Valley en Flanders DC 

• LifeTech Limburg 

• Vlaamse universiteiten en hoge scholen 

• Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) 

• Molecular Imaging Center Antwerp (MICA) 

• Eindhoven Leuven Aachen Triangle (ELAt) 

• HAE Belgium 

 

6.2 Kadering in DYNAK 

6.2.1 Bijdrage aan duurzame ontwikkeling in meerdere opzichten 

De voordelen van het uitbouwen van een cluster rond geïntegreerde gepersonaliseerde 

gezondheidsoplossingen zijn zowel economisch, ecologisch als sociaal.  

 

Economisch 

 Het initiatief Janssen Labs Flanders zal door het inzetten van de expertise en 

infrastructuur uit onze regio zowel de economische activiteiten als het niveau van 

innovatie verhogen  

 Door begeleiding te voorzien in ondernemerschap als een belangrijk deel van het 

dienstenpakket zal de slaagkans van de start-ups verhogen. 

 Door sterk in te zetten op het aantrekken van buitenlandse start-ups en VC’s zal het 

initiatief een bijdrage leveren aan het aantal startende ondernemingen in Vlaanderen, 

en het versterken van het economisch weefsel van Vlaanderen en België. 
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 Het duurzaam verankeren van nieuwe innovatieve bedrijven in de regio. 

Ecologisch 
 Overdracht van Best Practices op het gebied van ecologie van Janssen Pharmaceutica 

naar de start-ups. 

Sociaal 

 De ontwikkeling en op de markt brengen van geïntegreerde gepersonaliseerde 

gezondheidsoplossingen is noodzakelijk om antwoord te bieden aan de grote 

uitdagingen waar onze maatschappij voor staat op vlak van gezondheidszorg 

(verouderende bevolking, welvaartsziektes, chronische ziektes, betaalbaarheid van het 

zorgsysteem, preventie...)  

 

6.2.2 Link met beleidsambities op alle bestuurlijke niveaus 

De keuze voor de uitbouw van een cluster rond geïntegreerde gepersonaliseerde gezondheidsoplossingen 

sluit aan bij de beleidsambities op alle bestuursniveaus:  

 Op Europees niveau staat de zorgeconomie en specifiek ‘active & healthy ageing’ hoog op de 

agenda. Daarnaast wordt er ook veel aandacht besteed aan de sleuteltechnologieën, vanuit DG 

Enterprise, DG Regio, DG Connect en DG RTD. Nano-electronica is één van de zes geïdentificeerde 

sleuteltechnologieën.  

 Op Vlaams niveau is de zorgeconomie een belangrijk aandachtspunt in diverse beleidsdocumenten 

zoals het Nieuw Industrieel Beleid (NIB), Vlaanderen in Actie (ViA) en als één van de 

Innovatieknooppunten van het Innovatiebeleid.  

 Vlaanderen heeft de ambitie om in de toekomst bij de topregio’s van Europa te behoren op het vlak 

van wetenschap en innovatie. De Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) heeft in 

samenspraak met een tweehonderdtal wetenschappers en bedrijfsleiders de troeven van 

Vlaanderen in kaart gebracht en heeft zes prioriteiten opgesteld voor technologie en innovatie in 

Vlaanderen: logistech, I-healthtech, meditech, nanotech, sociotech en ecotech.  

 De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) – memorandum 2009-2013: Prioritair 

moet worden ingezet op samenwerkingsverbanden tussen de actoren, zijnde bedrijven en 

kennisinstellingen. Via krachtenbundeling kunnen we hefboomeffecten realiseren. Verschillende 

actoren spelen in dit verhaal de hoofdrol. Elke strategie heeft slechts kans op slagen als de 

individuele actoren sterk genoeg zijn om op Vlaams, Europees en internationaal niveau hun rol op 

te nemen. Dit verhaal heeft maar kans op slagen mits optimaal inzetten op het menselijk kapitaal. 

In eerste instantie gaat het dan om het rekruteren van voldoende studenten. Zij moeten vervolgens 

optimaal worden opgeleid tot kenniswerkers die overal in de innovatieketen inzetbaar moeten zijn. 

Tot slot zorgen we dat we in Vlaanderen deze hersenen koesteren, en ook aantrekken uit het 

buitenland. 

 De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) – memorandum 2014-2019: Het 

wegwerken van de innovatieparadox vereist eerst en vooral een mentaliteitswijziging van de 

Vlaamse wetenschaps- en innovatie-actoren richting meer valorisatie, en een verhoging van de 

absorptiecapaciteit van de Vlaamse kmo’s. Het lineaire model van kennistransfer moet evolueren 

naar een model van voortdurende interactie om samen meerwaarde te creëren in intersectorale, 

interdisciplinaire en bij voorkeur ook internationale samenwerkingsverbanden. 

 Het RESOC Streekpact Kempen 2013-2018 “Kansen creëren, krachten bundelen” definieert “welzijn 

& zorg voor elke Kempenaar” als één van de vijf speerpunten. Het Streekpact bevat de ambitie om 

de Kempen koploper te maken op het gebeid van het uittesten van innovatieve toepassingen in de 

praktijk.  
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6.3 Projectfiches 

Er zijn reeds heel wat acties ondernomen door Janssen Pharmaceutica om deze cluster op te zetten. Er zijn 

echter bijkomende aandachtspunten die moeten vervuld worden om deze cluster succesvol te kunnen 

uitbouwen.  

 

Projecttitel Uitbouw cluster gepersonaliseerde gezondheidszorg 

Algemene beschrijving en 

doelstellingen project 

Het initiatief Janssen Labs Flanders zal door het inzetten van de expertise en 

infrastructuur uit onze regio zowel de economische activiteiten als het niveau 

van innovatie verhogen.  

Janssen Labs Flanders wil als attractiepool fungeren voor het aantrekken van 

bedrijven, talent en financiering op gebied van geïntegreerde gepersonaliseerde 

gezondheidsoplossingen.  

Dit wordt geplaatst in een sterk internationale context om een breed draagvlak 

te creëren rond een nieuwe kennis gedreven “Factory of the Future” op het 

gebied van geïntegreerde, gepersonaliseerde gezondheidsoplossingen.  

Er gaan start-ups van verschillende disciplines uit lifesciences en 

nanotechnologie aangetrokken worden om zich te vestigen in Janssen Labs 

Flanders of de nabij gelegen regio. Het ecosysteem rond de cluster zal ingezet 

worden om de groei en verankering van deze start-ups te bevorderen.  

Daarnaast is het ook belangrijk om de bestaande infrastructuur uit te bouwen 

en open te stellen voor deze start-ups.  

Beoogde effecten  Een internationaal gereputeerde cluster uitbouwen door het connecteren 

van verschillende actoren actief in geïntegreerde gepersonaliseerde 

gezondheidsoplossingen  

 Openstellen of aanwenden van infrastructuur bij verschillende Vlaamse 

actoren zoals kennisinstellingen  

 Opstellen van gezamenlijke roadmaps met kennisinstellingen en andere 

actoren in Vlaanderen voor het bouwen van nieuwe “Factory of the Future” 

als basis voor een aangepast flankerend beleid.  

Voorgeschiedenis Om deze geïntegreerde, consumentgerichte gezondheidszorgoplossingen, en 

translationele en voorspellende gezondheidszorgmodellen te kunnen 

ontwikkelen en aanbieden, is intense samenwerking vereist tussen vele 

partners vanuit verschillende expertisegebieden.  

Janssen Pharmaceutica wil een cluster rond van geïntegreerde 

gepersonaliseerde gezondheidsoplossingen uitbouwen o.a. door het oprichten 

van Janssen Labs Flanders dat als katalysator kan fungeren om een ‘pull’-effect 

te creëren.  

Een cluster creëren vanuit een aantrekkingseffect is een sterk concept vanuit 

het oogpunt om een duurzame valorisatieketen te bewerkstelligen. Hiervoor is 

echter moeilijk financiering te verkrijgen bij de bestaande ondersteunende 

financieringsmechanismen voor een clusterbeleid. 

Gezien Janssen Labs Flanders als onderdeel wordt gezien van Janssen 

Pharmaceutica, valt het onder de de-minimisregel, hoewel dit zal opengesteld 

worden voor verschillende bedrijven, in samenwerking met de actoren uit regio 

en dat bij potentiële samenwerkingen of exits niet enkel Janssen Pharmaceutica 

betrokken zal zijn.  
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Janssen Pharmaceutica is bereid tot significante investeringen om Janssen Labs 

Flanders uit te bouwen tot een succes.  

Acties Op de terreinen van het bedrijf wordt momenteel een gebouw leeggemaakt en 

nieuwe infrastructuur voorzien om start-ups te kunnen huisvesten. De uitbouw 

van de infrastructuur voor de eerste fase (pilootfase) vergt financiële middelen. 

Die worden deels door Janssen Pharmaceutica gedragen (de huidige 

investering bedraagt 1 miljoen Euro, de jaarlijkse onderhoudskost wordt 

geraamd op maximum 1 miljoen Euro).  

Deze projectfiche richt zich in het bijzonder op: 

 Het voorzien van financiële middelen om de uitbouw van Janssen Labs 

Flanders te verzekeren. 

 Het aanstellen van een Eventmanager en Business Developer om de 

Janssen Labs Flanders en de cluster te supporteren 

 Het ontwikkelen, uitwerken en opzetten van een genetwerkt partnership 

voor een leercurriculum. 

Partners 
• UBCA/UBIS 

• DSP Valley  

• VOKA KEMPEN 

• INNOTEK 

• OMC Turnhout 

• FIT 

• 2Bridge 

• MICA 

• VIB 

• Progress Pharma 

Totale kostprijs De opstart van het project, pilootfase met een doorlooptijd van 2 jaar wordt 

geraamd op 3,75 miljoen Euro.  

 Event Manager en Business Developer: 750.000 Euro 

 Het ontwikkelen, uitwerken, en organiseren van een leercurriculum: 

50.000 Euro 

 Aanpassingen aan bestaande infrastructuur: 1.000.000 Euro 

 Jaarlijkse onderhoudskost voor 2 jaar: 2.000.000 Euro 

Bij een volle bezetting van de bestaande infrastructuur komen 2 opties in 

aanmerking ter ondersteuning van een doorstart. Geraamd op maximaal 

13.500.000 Euro. 

 Optimalisatie van de ruimtes in de bestaande infrastructuur: 5.500.000 

Euro 

 Bouwen van een nieuwe infrastructuur: 13.500.000 Euro 

 Jaarlijkse onderhoudskost: 1.000.000 Euro 

(Externe) financiering 
 Op Vlaams niveau:  

o IWT: O&O bedrijfstrajecten 

o Provincie Antwerpen 

 Op Europees niveau:  

o Horizon 2020: grote onderzoeksprojecten uit te voeren met een 

internationaal consortium. Binnen Horizon 2020 is mogelijks het 

werkprogramma “Health, demographic change and wellbeing” 

interessant. 

o EFRO-Vlaanderen: prioriteit 1 ‘Stimuleren van onderzoek, 

technologische ontwikkeling & innovatie’. Belangrijk hierbij is wel 

dat het R&D en innovatie element in het plan voldoende ruimte 

krijgt 
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o Interreg Vlaanderen-Nederland: thematische doelstelling 1 

‘Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling & 

innovatie’. Vereist Nederlandse partner uit grensregio Vlaanderen-

Nederland. 

 Private partners: Janssen Pharmaceutica is bereid om zwaar te investeren 

in de uitbouw van de cluster  

Randvoorwaarden 
 Beschikbaar komen van externe financiering om coördinatie te verrichten 

en infrastructuur uit te breiden 

 Ondersteuning door het beleid en andere actoren in Vlaanderen 

Timing Janssen Labs Flanders start in januari 2015 

Impact (cijfers onder 

voorbehoud) 

 Op korte termijn:  

o 10 - 50 personen 

 Op langere termijn, afhankelijk van de succesratio van de start-ups  

o Directe tewerkstelling: 100 – 300 personen 

o Indirecte tewerkstelling: ~500 personen 

Trekkers 

Contactgegevens 

 Tom Aelbrecht 

taelbrec@its.jnj.com 

 Eric Snoekcx 

esnoeckx@its.jnj.com 

 

Projecttitel moleculaire beeldvorming: toepassingen van 

bionanotechnologie   

 

Algemene beschrijving en 

doelstellingen project 

Ons huidige gezondheidszorgsysteem staat voor een revolutie. 
Verschillende ontwikkelingen maken dat we aan het begin staan van 

een nieuw type van gezondheidszorg. Twee trends springen hierin naar 
voor: de veroudering van de bevolking en de wetenschappelijk-

technologische evolutie.  

Dankzij de medische wetenschap zijn vele levensbedreigende ziektes omgezet 

in chronische ziektes. Dit maakt dat samen met de algemeen gestegen 

gezondheid een groter wordende groep mensen langer leeft, maar ook langer 

zorg nodig heeft, eenmaal gezondheidsproblemen zich manifesteren. 

Voornamelijk gaat het over kanker, cardiovasculaire aandoeningen, diabetes en 

Alzheimer/dementie.  

De wetenschappelijk-technologische evolutie staat op het punt een 

paradigmashift te veroorzaken van hoe de zorg in de nabije toekomst er gaat 

uit zien. 

De verschillende bouwstenen uit telecommunicatie, smart materials, 

nanotechnologie, samen met de gestegen inzichten in genotypes en ziektes 

laten toe patiënten een geïntegreerde geïndividualiseerde 

gezondheidszorgoplossing aan te bieden, die de volledige ziektecyclus afdekt: 

1) vaststellen van het risicoprofiel 
2) preventie: advies m.b.t. levensstijl en voedingsgewoontes 
3) permanente monitoring en diagnostisering of een ziekte zich ontwikkelt 
4) preventief ingrijpen op verdere ontwikkeling van een ziekte 
5) geïndividualiseerde behandeling éénmaal de ziekte toch uitbreekt met 

bijvoorbeeld medicijncocktails op maat 
6) verdere permanente monitoring, nazorg en begeleiding van de 

mantelzorg.  
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Dit brengt ons tot de vaststelling dat gepersonaliseerde zorg de 

standaard zal worden voor de toekomst. 

Meer specifiek zal kankerdiagnostiek en bijhorende behandeling meer 

en meer gaan gebeuren op basis van moleculaire patronen, waardoor 
therapie op maat van de individuele patiënt geboden kan worden. Niet 

alleen bij borstkanker, maar ook bij darmkanker, lymfomen, maligne 
melanomen… . 

 

 Het project bestaat uit 4 grote blokken:  

 

1. Farmaco-diagnostiek in kader van gepersonaliseerde geneeskunde  
  

2. Vroegtijdige opsporing van kanker in bloed. 

 Mogelijkheid van vroegdiagnostiek via high tech array (chip) 

technologie  met toepassing van specifieke markers voor detectie 

gebaseerd op nano-technologie. 

 

3. Detectie van tumorcellen gebruikmakend van nano-deeltjes  

 Merking en detectie van maligne cellen met nanodeeltjes  
 

4. Ontwikkeling van nanoprobes voor zowel research als klinische 
toepassing. 

  

  
 

Beoogde effecten Innovatieve en technologische effecten 

Snellere en gevoeligere diagnostiek voor kanker gebruikmakend van 

bionanotechnologie. 

 

• Intra-muraal in AZ Herentals: innoverend karakter en creatie 
werkgelegenheid 

• Uitbouw van high tech zorgtechnologie zowel regionaal als 
supraregionaal 

 

 

Ontwikkeling van gesofisticeerde high tech nanotechnologische testen 

 

 

Effecten op regionale gezondheidszorg 

 

State of the art diagnostiek tbv de Kempense bevolking 

 

Consolidatie van zorg en diagnostiek binnen de eigen regio 

 

Uitbouw van de reeds aanwezige moleculaire know-how binnen dienst 

Pathologie AZ Herentals tot speerpuntdienst in het zorgnetwerk Kempen in 

een breed samenwerkingsverband met alle Kempense ziekenhuizen. 

 

Effecten op de regionale economie 
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Creatie van een bedrijfseenheid (NANO-C-QUANT) die economische 

activiteit genereert en daarbijhorende werkgelegenheid  

 

Bestendigen en bevorderen van de werkgelegenheid binnen de Kempense 

zorgsector en breder binnen de Kempense “Life Science Sector” door 

middel van samenwerking en kruisbestuivingen met andere actoren binnen 

en buiten de Kempense regio. 

 

De Kempen ligt in het centrum van verschillende interregionale kennisclusters 

zoals ELAt (Eindhoven-Aachen-Leuven), Health Axis Europe (HAE - biomedical 

clusters Cambridge (UK), Leuven (Belgium), and Heidelberg (Germany), DSP 

Valley (Leuven).  

 

De Kempen beschikt zelf over aan aantal sterke troeven om hiermee te 

connecteren. Een goed uitgebouwde samenwerking van regionale 
actoren, zoals o.a. VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie), MICA 

(Molecular Imaging Center Antwerpen), IMEC..., kan een aanzuigeffect 

creëren op andere bedrijven en actoren en zo leiden tot een echte 
cluster inzake geïntegreerde gepersonaliseerde gezondheidsoplossingen 

met al technologische basis de bionanotechnologie. 

 

Ruimere beleidscontext  

Op Europees niveau staat de zorgeconomie en specifiek ‘active & healthy 

ageing’ hoog op de agenda. Daarnaast wordt er ook veel aandacht besteed aan 

de sleuteltechnologieën, vanuit DG Enterprise, DG Regio, DG Connect en DG 

RTD. Nano-electronica is één van de zes geïdentificeerde sleuteltechnologieën.  

diverse beleidsdocumenten zoals het Nieuw Industrieel Beleid (NIB), 

Vlaanderen in Actie (ViA) en als één van de Innovatieknooppunten van het 

Innovatiebeleid.  

ie om in de toekomst bij de topregio’s van Europa 

te behoren op het vlak van wetenschap en innovatie. De Vlaamse Raad voor 

Wetenschapsbeleid (VRWB) heeft in samenspraak met een tweehonderdtal 

wetenschappers en bedrijfsleiders de troeven van Vlaanderen in kaart gebracht 

en heeft zes prioriteiten opgesteld voor technologie en innovatie in Vlaanderen: 

logistech, I-healthtech, meditech, nanotech, sociotech en ecotech.  

– memorandum 

2009-2013: Prioritair moet worden ingezet op samenwerkingsverbanden tussen 

de actoren, zijnde bedrijven en kennisinstellingen. Via krachtenbundeling 

kunnen we hefboomeffecten realiseren. Verschillende actoren spelen in dit 

verhaal de hoofdrol. Elke strategie heeft slechts kans op slagen als de 

individuele actoren sterk genoeg zijn om op Vlaams, Europees en internationaal 

niveau hun rol op te nemen. Dit verhaal heeft maar kans op slagen mits 

optimaal inzetten op het menselijk kapitaal. In eerste instantie gaat het dan om 

het rekruteren van voldoende studenten. Zij moeten vervolgens optimaal 

worden opgeleid tot kenniswerkers die overal in de innovatieketen inzetbaar 
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moeten zijn. Tot slot zorgen we dat we in Vlaanderen deze hersenen koesteren, 

en ook aantrekken uit het buitenland.  

 Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) – memorandum 

2014-2019: Het wegwerken van de innovatieparadox vereist eerst en vooral 

een mentaliteitswijziging van de Vlaamse wetenschaps- en innovatie-actoren 

richting meer valorisatie, en een verhoging van de absorptiecapaciteit van de 

Vlaamse kmo’s. Het lineaire model van kennistransfer moet evolueren naar een 

model van voortdurende interactie om samen meerwaarde te creëren in 

intersectorale, interdisciplinaire en bij voorkeur ook internationale 

samenwerkingsverbanden.  

-2018 “Kansen creëren, krachten 

bundelen” definieert “welzijn & zorg voor elke Kempenaar” als één van de vijf 

speerpunten. Het Streekpact bevat de ambitie om de Kempen koploper te 

maken op het gebeid van het uittesten van innovatieve toepassingen in de 

praktijk.  

 

Voorgeschiedenis en 

lopende projecten 

De dienst Pathologie van het AZ Herentals is opgericht in 1994 en heeft zich 

reeds van in het begin toegelegd op moleculaire diagnostiek. 

In 1995 werd DNA in situ hybridisatie voor detectie van HPV virusinfectie in de 

klinische praktijk gebracht. In het kader van research werd in de periode 1995-

1997 de primed in situ labelling (PRINS) techniek geoptimaliseerd die gebruikt 

werd om virale DNA’s van om HPV en SV40 virus op te sporen op paraffine 

weefselcoupes. Dit leidde tot verschillende uitnodigingen om te fungeren als 

spreker op binnenlandse symposia als op buitenlandse congressen (Nederland, 

Frankrijk, USA, …) naast meerdere wetenschappelijke publicaties in 

buitenlandse gespecialiseerde wetenschappelijke tijdschriften. 

In 1998 waren wij de eerste Patholoog-anatomische Dienst in de Kempen die 

de PCR introduceerde in de klinisch pathologische diagnostiek. 

In 2001 werd in samenwerking met het Kempense bedrijf 10 PS (Zandhoven) 

een IWT gesubsidiëerde innovatiestudie uitgevoerd en met goed gevolg 

beëindigd die tot doel had de meest geschikte drager en detectietechnologie na 

te gaan om  virale infecties te diagnosticeren aan de hand van nanopartikels. 

Tevens kregen wij de uitnodiging om op een internationaal/mondiaal congres 

van de Chicago Loyola Universiteit, USA mbt SV40 en maligne mesothelioma 

onze bevindingen komen voor te stellen en te bediscussiëren met ”leading 

scientists”. 

In 2005 installeerden we als eerste Kempense dienst Anatomo-pathologie een 

real time PCR toestel voor detectie van HPV-DNA.  

In 2005 werden stagiairs Geneeskunde van de UHasselt verwelkomd op de 

dienst Anatomo-pathologie medegezien de academische aanstelling van Dr. 

Ramael als professor aan de UHasselt (Pathologische Biochemie en moleculaire 

virologie) die later nog werd aangevuld met een aanstelling aan de 

UAntwerpen. De dienst functioneert ook als opleidingsplaats voor medisch 

laboratoriumtechnologen van de KHLim. 

De samenwerking met UAntwerpen wordt verder uitgediept en situeert zich 

voornamelijk op het vlak van celgerelateerde toepassingen van de 

bionanotechnologie (Laboratorium Cel-en weefselleer; Prof Timmermans). 

Een samenwerking zowel op wetenschappelijk vlak als in het kader van 

academische opleiding met de Universiteit van Kinshasa (Kongo) is in volle 
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voorbereiding. 

 

De dienst Pathologie van het AZ Herentals is bezig met de vergroting van de 

laboruimte en de investeringen tbv verdere uitbouw van de moleculaire 

technieken en de bionanotechnologie (beëindiging werken januari 2015). 

  

Acties Het regionaal overleg met de Kempense ziekenhuizen is lopende. 

Tbv het project worden verschillende contacten gelegd met biotech en andere 

actoren binne en buiten de Kempense regio. 

De eerste voorbesprekingen met de ethische commissie zijn reeds afgerond en 

een informed consent voor de patiënt zal opgesteld worden. 

De dienst Pathologie van het AZ Herentals is bezig met de vergroting van de 

laboruimte tbv verdere uitbouw van de moleculaire technieken en de 

bionanotechnologie (beëindiging werken januari 2015). 

 

Een bedrijfsstructuur is in realisatie om de R&D activiteiten te ontwikkelen en 

verder te coördineren ( Nano-C-Quant BVBA). 

 

In de loop van de maand november 2014 worden de eerste klinische 

toepassingen in experimenteel kader geëvalueerd voor bionanotechnologische 

detectie van maligne cellen. 

 

Partners AZ Herentals 

Innotek 

Innovatiecentrum Antwerpen 

JPT Technologies Berlin 

ITERA (International Tissue Engineering Research Association) 

Nano-C-Quant 

Universiteit Antwerpen 

Universiteit Hasselt 

Xenon New Technologies BVBA 

 

 

Totale kostprijs 1. Farmaco-diagnostiek in kader van gepersonaliseerde geneeskunde  
    200.000 Euro 

 
2. Vroegtijdige opsporing van kanker in bloed. 

 Mogelijkheid van vroegdiagnostiek via high tech array (chip) 

technologie  met toepassing van specifieke markers voor detectie 
gebaseerd op nano-technologie. 

    150.000 Euro 

 

3. Detectie van tumorcellen gebruikmakend van nano-deeltjes  

   50.000 Euro 

 
4. Ontwikkeling van nanoprobes voor zowel research als klinische 

toepassing. 
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Geïncorporeerd in supra 

(Externe) financiering Eigen middelen 

Indirecte kosten via AZ Herentals 

Publieke financiering wo. IWT, Interreg.,… 

Private finaciering ( BAN Vlaanderen, VC, …) 

Randvoorwaarden Goedkeuring samenwerking AZ Herentals 

Definitieve goedkeuring ethische commissie  met inbegrip van een informd 

consent 

Samenwerking  met artsen binnen en ook buiten het AZ Herentals 

 

Timing  WP.1: In realisatie oplevering januari 2015 

 WP.2: Januari 2015 – juli 2016 

 WP.3: November 2014 –November 2015 

Contactpersonen Rudy Van Ballaer AZ Herentals 

An De Cuyper AZ Herentals 

Marc Ramael Nano-C-Quant /AZ Herentals 
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DEEL 5 MOGELIJKHEDEN TOT EXTERNE 
FINANCIERING 

Er zijn verschillende mogelijkheden tot externe financiering via Europese en Vlaamse beleidskaders. De 

volgende secties geven een overzicht van de belangrijkste beleidskaders waarop de Kempen een beroep kan 

doen voor het realiseren van haar dynamisch actieplan.  

1/ Overzicht van het Europese subsidiekader 

De Europese Commissie voorziet subsidies voor projecten die helpen bij het waarmaken van haar ambities 

zoals neergeschreven in de Europa 2020 strategie. Europa 2020 is het tienjarenplan voor groei van de 

Europese Unie en geldt als algemeen kader voor het Europese beleid in al zijn facetten. Dit plan richt zich op 

een nieuw groeimodel: slim, duurzaam en voor iedereen. Om hieraan concreet invulling te geven, zijn er vijf 

hoofddoelstellingen vastgesteld: werkgelegenheid, onderwijs, onderzoek en innovatie, sociale inclusie en 

armoedebestrijding, en klimaat en energie. Deze Europa 2020 strategie loopt als een rode draad doorheen 

de verschillende subsidieprogramma’s en zorgt voor synergiën tussen de verschillende programma’s.  

De Europese subsidieprogramma’s vertonen een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Inhoudelijk is er 

een sterke link met de Europa 2020 strategie. Daarnaast is er een sterke klemtoon op innovatie en de 

valorisatie van kennis, bv. via demonstratieactiviteiten. Door de focus op innovatie wenst de Europese 

Commissie te reageren op het feit dat er wel veel kennis in Europa wordt opgebouwd, maar dat deze te 

weinig wordt omgezet in nieuwe producten en diensten (en dus ook jobs). Een belangrijk aandachtspunt is 

ook de relevantie van projecten voor Europa of toch minstens voor meerdere lidstaten. Naar projectvorm toe 

vertaalt dit zich in het feit dat internationale samenwerking sterk wordt aangemoedigd, al is dit niet verplicht 

onder elk programma (Vleva, 201419).  

Sinds januari 2014 is een nieuwe Europese programmaperiode ingegaan, dat loopt tot 2020. In dit kader zijn 

alle subsidieprogramma’s vernieuwd. Voor enkele programma’s, zoals Horizon 2020, is de projectfinanciering 

reeds opgestart. Voor andere programma’s zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, moet het 

operationeel programma nog definitief afgewerkt en goedgekeurd worden. Voor deze programma’s wordt 

verwacht dat de projectfinanciering in de loop van 2014 operationeel zal worden. De graad van financiering 

varieert per programma en ook per type begunstigde (publieke versus private organisatie), maar de 

vuistregel is dat de EC niet de volledige projectkosten op zich neemt – de projectaanvragers moeten m.a.w. 

ook zelf investeren of externe financiering vinden. De projectaanvraag kan via een regionaal contactpunt 

(bv. bij EFRO) verlopen of rechtstreeks via de Europese Commissie. Gemiddeld duurt het 8 maand tot een 

jaar tussen de projectaanvraag en de projectgoedkeuring. In de nieuwe programmaperiode is wel aandacht 

besteed aan het vereenvoudigen van administratieve procedures en het verkorten van de tijd tussen 

aanvraag en goedkeuring.  

In de volgende secties wordt een selectie uit de verschillende Europese subsidieprogramma’s besproken die 

het best aansluiten bij de doelstellingen van DYNAK. Dit zijn:  

 Horizon 2020 (het grote raamwerkprogramma voor onderzoek en innovatie); 

 Het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (dat middelen voorziet om regionale groei te 

stimuleren); 

 Het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III), dat zich focust op landbouw-

gerelateerde activiteiten.  

Voor een volledig overzicht van alle Europese subsidieprogramma’s verwijzen we naar de subsidiegids van 

het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (Vleva, 2014), die regelmatig bijgewerkt wordt. Voor meer 

                                                      

19 Vleva (2014). EU Subsidiegids 2014-2020, 2e editie 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_nl.htm
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informatie over specifieke programma’s verwijzen we hieronder ook telkens naar de webpagina’s die bestaan 

voor elk van deze programma’s.  

2/ Horizon 2020 

Horizon 2020 is het Europese raamwerkprogramma voor onderzoek en innovatie voor de periode 2014-2020. 

Het is het grootste raamwerkprogramma in de geschiedenis, met een budget van bijna 80 miljard euro voor 

de volledige periode, en belichaamt de grote nadruk die gelegd wordt op onderzoek en innovatie door de 

Europese Commissie. Het Horizon 2020 programma omvat 3 grote pijlers:  

 Wetenschap op topniveau (budget: 24,4 miljard euro): dit programma wil uitmuntend 

wetenschappelijk onderzoek en samenwerking tussen partijen uit verschillende lidstaten op Europees 

niveau stimuleren. Dit programma richt zich in de eerste plaats op basisonderzoek. 

 Industrieel leiderschap (budget: 17 miljard euro): in deze pijler ligt de nadruk op het stimuleren van 

onderzoek dat kan bijdragen tot een sterkere Europese industrie, bv. via de introductie van een nieuw 

product, of het verbeteren van een proces. Dit programma besteedt aandacht aan onderzoek dat zich 

dichter bij de markt bevindt (bv. demonstratieactiviteiten), teneinde de economische valorisatie van 

aanwezige kennis (vandaag een pijnpunt in de Europese economie) te stimuleren. Inhoudelijk richt men 

zich vooral op het ondersteunen van een aantal sleuteltechnologieën, die verwacht worden aan de basis 

te zullen liggen van veel toekomstige producten en diensten. 

 Maatschappelijke uitdagingen (budget: 26,7 miljard euro). Hier vertrekt men vanuit de nood aan 

onderzoek en innovatie om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Onder deze pijler wordt 

zowel basisonderzoek als onderzoek dicht bij de markt gesteund.  

Daarnaast zijn er nog enkele kleinere pijlers20, waaronder Euratom, dat zich richt op nucleair onderzoek.  

Uit deze pijlers volgt financiering voor individuele projecten. Dit vindt plaats aan de hand van calls in 

verschillende werkprogramma’s. Het is van belang om de werkprogramma’s goed te kennen, gezien zij 

inhoudelijk aangeven welke specifieke calls kunnen verwacht worden. Calls bevatten een gedetailleerde 

omschrijving van de onderzoeksvragen die behandeld moeten worden en de hoeveelheid financiering 

beschikbaar voor dat specifieke onderzoek. De timing van het onderzoek wordt op niveau van de oproep 

gegeven. In Box 1 wordt een voorbeeld gegeven.  

Box 1: Voorbeeld van een Horizon 2020 projectoproep 

Pijler: Maatschappelijke uitdagingen  

Programma: Zekere, schone en efficiënte energie 

Oproep: H2020-EE-2014-2015: Onderzoek en innovatie rond energie-efficiëntie; Totale budget voor alle 

onderwerpen binnen deze oproep: 17 Mio euro; Publicatie: 11/12/2013; deadline indiening voorstellen: 

05/06/2014  

Deeloproep: H2020-EE-2014-2-RIA 

Onderwerp: Ontwikkeling van een nieuwe technologie voor stadswarmte (= het verwarmen van (delen 

van) de stad m.b.v. warmtenetten).  

Budget: tussen 1.5 en 2 Mio euro (indicatief) per project  

Type actie: Research and Innovation 

Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2065-ee-13-

2014.html 

                                                      

20 Spreading Excellence and Widening Participation, Science with and for Society, European Institute of Innovation and 

Technology (EIT), Euratom 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2065-ee-13-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2065-ee-13-2014.html
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Organisaties die interesse hebben om een bepaald onderzoek uit te voeren, kunnen vervolgens een voorstel 

hieromtrent indienen. Uit alle kandidaten kiest de Europese Commissie dan de beste kandidaten, in lijn met 

het totaal beschikbare budget. Dit systeem (competitieve financiering) heeft als voordeel dat voor een 

gegeven onderwerp de beste kandidaten vanuit heel Europa worden gekozen, en dat de 

onderzoeksmiddelen vanuit Europees perspectief dus met maximaal rendement worden ingezet. 

De beschikbare financiering hangt af van het type ‘onderzoeksactie’. Een overzicht van de verschillende 

acties met hun bijhorende financieringsniveau staat weergegeven in Tabel 5. Voor onderzoek –en 

innovatieacties alsook ondersteunde acties (bv. het creëren van een platform voor alle relevante industriële 

spelers actief in een bepaald domein) geldt een financiering van 100%. Voor innovatieacties (wat hier 

beschouwd wordt als acties ‘dicht bij de markt’) geldt een maximaal steunpercentage van 70% voor private 

ondernemingen, terwijl non-profit organisaties 100% steun krijgen. Ook voor acties specifiek gericht op 

KMO’s (SME instrument) geldt er een plafond van 70%. Voor elk onderwerp binnen een oproep wordt er 

apart vermeld welke type actie het betreft, zodat kandidaten weten welke financiering zij kunnen 

verwachten21. In het voorbeeld in box 1 betreft het een ‘research and innovation’ actie. Per onderwerp wordt 

er ook een indicatief budget gegeven, zodat kandidaten een idee krijgen over de ordegrootte van het uit te 

voeren onderzoek.  

Tabel 5: Overzicht van verschillende acties en financieringsvoorwaarden binnen Horizon 2020 

 

Bron: Wegwijzer Horizon 2020, Agentschap NL 

 

Voor de terugbetaling van indirecte kosten (bv. vaste kosten gerelateerd aan infrastructuur of administratie) 

wordt er steeds 25% van de projectkosten gerekend. Deze set van tarieven (directe en indirecte kosten) is 

sterk vereenvoudigd t.o.v. het vorige raamwerkprogramma, net als een aantal andere administratieve 

vereisten, met de bedoeling het Horizon 2020 programma toegankelijker te maken voor kleine organisaties 

of organisaties die hiermee nog niet vertrouwd zijn.  

De samenwerkingsvereisten worden deels bepaald door het type actie, zoals getoond in de vierde kolom van 

Tabel 5. Voor een ‘research and innovation’ actie moeten er bijvoorbeeld minstens drie partners deelnemen 

aan het project. Daarnaast kunnen er op niveau van de oproep specifieke voorwaarden gesteld worden naar 

aantal deelnemers en naar afkomst van die deelnemers (bv. deelnemers uit minstens 2 verschillende 

landen). In het algemeen legt Horizon 2020 sterk de nadruk op internationale samenwerking (ook met niet-

EU lidstaten), al zijn er ook gevallen zoals de programma’s gericht op KMO’s of de fondsen vanuit de 

Europese Onderzoeksraad die geen internationale samenwerking vereisen.  

 

                                                      

21 Merk op dat de verschillende onderwerpen binnen één oproep ook verschillende acties kunnen betreffen.  
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Bij het evalueren hanteert men drie simpele criteria: uitmuntendheid, impact en implementatie. Dit betekent 

dat een succesvolle projectaanvraag moet aantonen dat het state-of-the-art onderzoek zal verrichten, dat 

het resultaat een duidelijke positieve impact zal hebben op de Europese economie en samenleving, en dat 

het onderzoek kwalitatief en efficiënt uitgevoerd zal worden.  

Horizon 2020 bevat verschillende werkprogramma’s binnen de verschillende pijlers. Voor elke niche hebben 

we getracht om het meest relevante werkprogramma te identificeren (zie Tabel 6). Dit betekent niet dat er 

geen andere relevante werkprogramma’s zijn. Zo is er bijvoorbeeld het werkprogramma “Innovation in small 

and medium-sized enterprises” of het werkprogramma “Leadership in enabling and industrial technologies” 

die zeker opportuniteiten bevatten voor spelers in de Kempen.  

Succesvol indienen op Horizon 2020 calls vereist vaak het uitbouwen van een goed consortium. Enige 

ervaring met het indienen van projecten in het zevende kaderprogramma (looptijd 2007-2013) helpt ook om 

goede proposals te schrijven. In de Kempen zijn een aantal spelers aanwezig die een uitgebreide ervaring 

hebben met het indienen van Europese projecten. Het lijkt ons dan ook aangewezen om voort te bouwen op 

hun expertise bij het verder uitwerken van de pilootprojecten richting financiering vanuit Horizon 2020.  

Tabel 6: Relevante werkprogramma’s voor de geselecteerde niches 

Niche Werk programma Link 

Geothermie Secure, clean and efficient 

energy 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h202

0/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-energy_en.pdf 

Nucleaire 

geneeskunde 

Euratom http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h202

0/wp/2014_2015/euratom/h2020-wp1415-

euratom_en.pdf 

 

Nieuwe 

biogebaseerde 

grondstoffen 

 

Food security, sustainable 

agriculture and forestry, 

marine and maritime and 

inland water research and 

the bioeconomy 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h202

0/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-food_en.pdf 

 

Innovatieve 

binnenvaart-

toepassingen 

Smart, green and integrated 

transport 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h202

0/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-transport_en.pdf 

 

Revalidatie Health, demographic change 

and wellbeing  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h202

0/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-health_en.pdf 

 

 

Meer info: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/euratom/h2020-wp1415-euratom_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/euratom/h2020-wp1415-euratom_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/euratom/h2020-wp1415-euratom_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-food_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-food_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-health_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-health_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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3/ Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)  

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) behoort tot de Europese structuurfondsen, die 

gericht zijn op het stimuleren van economische groei, het verkleinen van de welvaartsverschillen tussen 

regio’s en lidstaten en het bevorderen van samenwerking tussen verschillende lidstaten en regio’s. 

Vlaanderen kan uit het EFRO putten via twee kanalen:  

1. Het onderdeel van EFRO toegewijd aan Vlaanderen (EFRO-Vlaanderen) 

2. De verschillende EFRO-programma’s gericht op het versterken van de Europese territoriale 

samenwerking (Interreg). Er bestaan in totaal negen verschillende Interreg programma’s waarin 

Vlaamse actoren kunnen deelnemen. 

In wat volgt wordt het EFRO-Vlaanderen en de relevante Interreg programma’s afzonderlijk besproken. 

Bij de lezing is het belangrijk om te weten dat EFRO-Vlaanderen op dit moment nog niet definitief is 

geformaliseerd. Het Operationeel Programma wordt naar verwachting in mei 2014 ter goedkeuring 

voorgelegd wordt aan de Vlaamse Regering en vervolgens aan de Europese Commissie. Ook de verschillende 

Interregprogramma’s zijn nog niet geofficialiseerd. 

 

3.1 EFRO-Vlaanderen 2014-2020 

Het Vlaamse EFRO-programma is opgebouwd rond 4 inhoudelijke prioriteiten, verder uitgewerkt in specifieke 

doelstellingen. Binnen die doelstellingen kunnen projecten worden ingediend. 

Prioriteit 1: Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie 

 Het versterken van de mogelijkheden om O&O optimaal te benutten door het ontwikkelen van living 

labs.  

 Ondersteunen van de overdracht / verspreiding van technologieën door het opzetten van specifieke 

demonstratieprojecten. 

Prioriteit 2: Versterken van het concurrentie- vermogen van KMO’s 

 Creëren van een ondernemende cultuur d.m.v. intrapreneurship en nieuwe vormen van 

ondernemerschap. 

 Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen. 

 Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s verbeteren. 

 Verhogen van het kennis-potentieel binnen kmo’s door inzetten van gespecialiseerd personeel. 

 Bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat 

Prioriteit 3: Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie  

 Stimuleren van doorgedreven energetische renovaties van residentiële gebouwen en wijken tot bijna-

energieneutraal niveau 

 Verbeteren van duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een stedelijk/gemeentelijk 

klimaatplan  

 Stimuleren van energie-efficiënte maatregelen bij KMO’s (energie-efficiënte bedrijfsgebouwen, 

productieprocessen, beter materialenbeheer) 

 Wegwerken van knelpunten in de ontwikkeling van groene warmte en warmtenetten 

Prioriteit 4: Bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling 

 Bevorderen van groen, groen-blauwe netwerken, opvang hemelwater en klimaatsadaptieve ruimte om 

de socio-economische kosten van klimaatadaptatie tegen te gaan en de biodiversiteit te bevorderen 
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 Slimme verdichting met aandacht voor multifunctionaliteit en valorisatie, transformatie of tijdelijke 

invulling van verlaten of onderbenutte (bedrijven)terreinen en leegstaande gebouwen  

 Verhogen van de stedelijke vitaliteit, met bijzondere aandacht voor achtergestelde buurten, door het 

ondersteunen van kleinschalige stedelijke projecten op buurt – en wijkniveau die een economische 

hefboom betekenen 

Prioriteit 5: Technische bijstand (niet van toepassing, middelen voor het beheer van het 

programma) 

De maximale financiering van EFRO-Vlaanderen bedraagt 40% van de totale projectkosten. Hierbij kan 

cofinanciering vanuit het Vlaamse gewest aangevraagd worden (verschillende kanalen komen hiervoor in 

aanmerking) zodat maximaal 85% van de projectkosten gedragen worden. In de meeste gevallen wordt dus 

een bijdrage van 15-20% gevraagd aan de projectpromotor. Het totale EFRO-Vlaanderen budget bedraagt 

ongeveer 173,5 miljoen euro. Dit budget wordt verdeeld over de verschillende thematische doelstellingen, de 

beperkingen opgelegd vanuit de Europese Commissie (cfr. supra) indachtig. Zoals gezien kan worden in 

Tabel 7 gaat de meeste financiering naar het thema “onderzoek en innovatie”.  

Tabel 7: Verdeling budget naar thematische doelstelling, EFRO-Vlaanderen 2014-2020 

Thematische doelstelling/ Prioritaire as Aandeel budget (%) 

1. Onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie 40,07% 

2. Concurrentievermogen KMO's 20,09% 

3. Overgang naar koolstofarme economie 26.08% 

4. Duurzame stedelijke ontwikkeling 9,76% 

5. Technische bijstand 4,00% 

Totaal 100,00% 

Bron: OP EFRO Vlaanderen 2014-2020 

 

Voor drie Vlaamse regio’s wordt een deel van het totale budget gereserveerd voor zogenaamde 

Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI’s). Binnen deze GTI hebben lokale autoriteiten 

medezeggenschap over de besteding van de middelen om bepaalde specifieke socio-economische 

problematieken aan te pakken. De drie GTIs zijn: 

- Provincie Limburg 45,1 mln € 

- Provincie West-Vlaanderen 20,9 mln € 

- Regio Kempen 9,5 mln € 

Het beheer van EFRO-Vlaanderen is in handen van het Vlaams centraal programmasecretariaat van het 

Agentschap Ondernemen. Er zijn 7 EFRO-contactpunten – 1 per provincie en 1 in de grootsteden Antwerpen 

en Gent - opgericht voor de projectwerving, begeleiding van (potentiële) projectpromotoren en voor de 

opvolging van de goedgekeurde projecten. Ingediende projecten worden beoordeeld op basis van de 

inhoudelijke kwaliteit en de mate waarin ze aansluiten bij de doelstellingen van de EFRO oproep.  

 

3.2 Interreg 

Het doel van Interreg is het stimuleren van samenwerking over de grenzen heen, aangezien de ervaring 

leert dat zelfs na jaren van Europese integratie de landsgrenzen nog steeds een barrière tot samenwerking 

vormen. De verschillende Interreg programma’s waaraan Vlaanderen deelneemt, samen met hun 

beschikbare middelen, zijn (Vleva, 2014):  
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Grensoverschrijdende programma’s: 

 Grensregio Vlaanderen-Nederland: ongeveer 150 miljoen euro, 

 Euregio Maas-Rijn: 96 miljoen euro, 

 Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen: 166 miljoen euro en 

 2 Zeeën (samenwerking tussen de kustgebieden van FR, BE, NL en VK): 240 miljoen euro. 

Transnationale programma’s: 

 Noordzeeregio: 150 miljoen euro en 

 Noordwest Europa: 400 miljoen euro. 

Interregionale programma’s (omvat heel Europa): 

 Interreg Europe: 359 miljoen euro, 

 Urbact: 74 miljoen euro en 

 Interact: nog te bevestigen. 

Binnen deze drie type programma’s legt Vlaanderen een aantal specifieke klemtonen, zo richten de 

grensoverschrijdende programma’s zich op het versterken van een gemeenschappelijke arbeidsmarkt, de 

transnationale programma’s zich op transportstromen en logistieke thema’s, en de interregionale 

programma’s richten zich op verbetering van beleidsinstrumenten rond regionale ontwikkeling (Interreg 

Europe) en duurzame stedelijke ontwikkeling (Urbact).  

Actoren gebaseerd in de Kempen komen in aanmerking voor financiering vanuit het grensoverschrijdende 

programma Grensregio-Vlaanderen Nederland en 2 Zeeën, het transnationale programma Noorzeeregio en 

Noordwest Europa en de drie interregionale programma’s. Vooral het programma grensregio Vlaanderen-

Nederland biedt interessante financieringsopportuniteiten voor de Kempen.  

Het programmagebied grensregio Vlaanderen-Nederland bestaat uit het grondgebied van (delen van) de vijf 

Vlaamse provincies en drie Zuid-Nederlandse provincies. Aan Vlaamse zijde betreft het de provincies 

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (enkel het arrondissement Leuven) en West-

Vlaanderen (met uitzondering van de arrondissementen Veurne en Ieper). De gemeentes die behoren tot de 

grensregio staan weergegeven op Figuur 9.  

Figuur 9: Kaart grensregio Vlaanderen-Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: http://www.grensregio.eu/interreg/ 
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Ook bij Interreg geldt, net als bij EFRO-Vlaanderen, dat er een duidelijke thematische concentratie is. Elk 

programma richt zich op een aantal thematische doelstellingen, in functie van de kenmerken en noden van 

de betrokken regio’s en de accenten die de regionale overheid legt. De thematische doelstellingen staan 

weergegeven in Tabel 8. Analoog aan het EFRO-Vlaanderen programma worden binnen de ruime 

thematische doelstellingen vervolgens meer concrete investeringsprioriteiten gedefinieerd. Bijvoorbeeld, 

binnen de doelstelling koolstofarme economie zijn er investeringsprioriteiten rond het stimuleren van 

energie-efficiënte en de productie van hernieuwbare energie. 

Tabel 8: Doelstellingen en prioriteiten grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 

Thematische 

doelstelling 
Investeringsprioriteit Specifieke doelstelling 

Thematische 

doelstelling 1: 

Versterking van 

onderzoek, 

technologische 

ontwikkeling en 

innovatie 

1a   Verbetering van de infrastructuur voor onderzoek 

en innovatie (O&I) en van de capaciteiten voor de 

ontwikkeling van topprestaties op dit gebied, en 

bevordering van kenniscentra, met name van die van 

Europees belang 

Stimulering van industrieel onderzoek 

en experimentele ontwikkeling  door 

uitbreiding van de 

onderzoeksinfrastructuur bij private en 

publieke kennisinstellingen en door het 

leggen van verbindingen tussen 

kennisinstellingen. 

1b   Bevordering van bedrijfsinvesteringen in O&I, en 

het ontwikkelen van verbanden en synergieën tussen 

bedrijven, O&I-centra en hoger onderwijs, in het 

bijzonder de ontwikkeling van producten en diensten, 

de overdracht van technologie, sociale innovatie en 

toepassingen voor overheidsdiensten, de stimulering 

van de vraag, het opzetten van netwerken, clusters en 

open innovatie door middel van slimme specialisatie, 

ondersteuning van technologisch en toegepast 

onderzoek, proefopstellingen, maatregelen voor snelle 

product-validatie, geavanceerde productiecapaciteit en 

eerste productie in sleuteltechnologieën en verspreiding 

van universeel inzetbare technologieën 

Innovatie van producten / diensten / 

toepassingen / processen, in de vorm 

van industrieel onderzoek en 

experimentele ontwikkeling, door 

samenwerking tussen bedrijven 

onderling en van bedrijven met O&I-

centra en kennisinstellingen. 
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Thematische 

doelstelling 4: Steun 

voor de overgang naar 

een koolstofarme 

economie in alle 

bedrijfstakken  

4b   Het bevorderen van energie-

efficiëntie en het gebruik van 

hernieuwbare energie in bedrijven 

 

Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik 

van hernieuwbare energie in bedrijven, door 

demonstratie van toepassingsmogelijkheden van 

innovatieve maatregelen en technieken. 

 4c   Het ondersteunen van energie-

efficiëntie en het gebruik van 

hernieuwbare energie in openbare 

infrastructuur, waaronder 

openbare gebouwen en in de 

woningbouwsector 

Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik 

van hernieuwbare energie in openbare infrastructuur en 

woningbouwsector, door demonstratie van 

toepassingsmogelijkheden van innovatieve maatregelen 

en technieken. 

 4f    Promotie van onderzoek, 

innovatie en adoptie van CO2-arme 

technologieën 

 

Innovatie van koolstofarme producten / diensten / 

toepassingen / processen, door industrieel onderzoek en 

experimentele ontwikkeling, door samenwerking tussen 

bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra en 

kennisinstellingen en door vroege implementatie van 

innovatieve koolstofarme technologieën. 

 

Thematische doelstelling 

6: Bescherming van het 

milieu en bevordering 

van efficiënte omgang 

met hulpbronnen 

6d   Het beschermen en herstellen van de 

biodiversiteit, bodembescherming en –herstel 

en het bevorderen van ecosysteemdiensten 

(met inbegrip van Natura 2000 en groene 

infrastructuur) 

 

Het beschermen en herstellen van de 

biodiversiteit, bodembescherming en –herstel 

en het bevorderen van ecosysteemdiensten, 

door gezamenlijke aanpak van 

milieuproblematieken in de economisch 

intensief benutte Grensregio. 

 6f    Het bevorderen van innovatieve 

technologieën voor het verbeteren van 

milieubescherming en het efficiënt omgaan 

met hulpbronnen in de afvalsector, de 

watersector, bodembescherming of om 

luchtvervuiling te verminderen 

Innovatie van producten / diensten / 

toepassingen / processen voor het verbeteren 

van milieubescherming en het efficiënt 

omgaan met hulpbronnen, door industrieel 

onderzoek en experimentele ontwikkeling, 

door samenwerking tussen bedrijven 

onderling en van bedrijven met O&I-centra 

en kennisinstellingen. 

 6g   Het ondersteunen van de industriële 

transitie naar een resource-efficiënte 

economie en het bevorderen van groene 

groei 

Het bevorderen van efficiënte omgang met 

hulpbronnen in het (industriële) bedrijfsleven 

door het stimuleren van aanpassing van 

bedrijfsprocessen. 

Thematische doelstelling 

8: Bevordering van 

werkgelegenheid en 

ondersteuning van 

arbeidsmobiliteit 

8e    Integratie van grensoverschrijdende 

arbeidsmarkten, met inbegrip van 

grensoverschrijdende mobiliteit, gezamenlijke 

lokale werkgelegenheidsinitiatieven en 

gezamenlijke opleiding 

Verbetering van de aansluiting tussen aanbod 

en vraag op de arbeidsmarkt in de 

Grensregio, om zo het arbeidspotentieel beter 

te benutten. 

Bron: programmasecretariaat INTERREG Vlaanderen-Nederland 

 

Deze 4 doelstellingen krijgen elk een deel van het totale beschikbare budget toegekend, weergegeven in 

Tabel 9. Voor deze verschillende thema’s worden er oproepen gelanceerd, analoog aan de procedure gevolg 

binnen Horizon 2020 en EFRO-Vlaanderen. 
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Tabel 9: Verdeling budget naar thematische doelstelling,grensregio Vlaanderen-Nederland 

2014-2020 

Thematische doelstelling/ Prioritaire as Aandeel budget (%) 

1. Onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie 
40% 

2. Overgang naar een koolstofarme economie 
22% 

3. Milieu en efficiënte omgang met hulpbronnen 
22% 

4. Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit 
10% 

5. Technische bijstand 
6% 

Totaal 100,00% 

 
Bron: programmasecretariaat INTERREG Vlaanderen-Nederland 

 

Meer info:  

EFRO-Vlaanderen: http://www.agentschapondernemen.be/efro 

Grensregio Vlaanderen – Nederland: http://www.grensregio.eu/ 

 

4/ Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020  

Het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) behoort net als het Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling (EFRO) tot de Europese structuurfondsen. Met dit fonds voorziet Europa voor elke 

lidstaat een financiële bijdrage voor de uitvoering van het plattelandsbeleid, de tweede pijler van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid. Net zoals bij EFRO wordt er vanuit Europa een keuzemenu aangeboden 

waaruit de lidstaten thema’s kunnen selecteren om de middelen uit dit fonds op te concentreren. De 

Vlaamse invulling van dit programma, het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III)22, 

focust op 6 prioriteiten (zie Tabel 10Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Binnen deze geselecteerde 

prioriteiten worden er ook specifieke doelstellingen geselecteerd. De selectie van deze prioriteiten en 

specifieke doelstellingen gebeurt in functie van de lokale behoeften en moet samen met een verantwoording 

voorgelegd worden aan de Europese Commissie ter goedkeuring. PDPOIII is goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering en wacht momenteel op goedkeuring door de Europese Commissie. 

 Tabel 10: Overzicht van prioriteiten van specifieke doelstellingen van PDPO III (2014-2020) 

Prioriteit Specifieke doelstellingen 

1. Bevordering van de kennis-

overdracht en innovatie in de 

landbouw- en de bosbouwsector en 

in plattelandsgebieden 

a) het stimuleren van innovatie, samenwerking en de ontwikkeling 

van de kennisbasis in plattelandsgebieden; 

b) het verstevigen van de banden tussen de landbouw, de 

voedselproductie en de bos-bouwsector, en onderzoek en 

innovatie, mede met het oog op een beter milieubeheer en betere 

milieuprestaties; 

c) het stimuleren van een leven lang leren en beroepsopleiding in 

de landbouw- en de bosbouwsector; 

 

                                                      

22 Ook gekend onder de naam Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) 

http://www.agentschapondernemen.be/efro
http://www.grensregio.eu/
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2. Versterking van de 

levensvatbaarheid van het 

landbouwbedrijf en het 

concurrentievermogen van alle 

landbouwtypen in alle regio's en het 

bevorderen van innovatieve 

landbouwtechnologieën en het 

duurzaam bosbeheer 

a) het verbeteren van de economische prestaties van alle 

landbouwbedrijven en het faciliteren van de herstructurering en 

modernisering van landbouwbedrijven, met name met het doel de 

marktdeelname en -gerichtheid alsmede de landbouwdiversifiëring 

te vergroten; 

b) het faciliteren van de instap van goedgeschoolde landbouwers in 

de landbouwsector, en in het bijzonder van de generatiewissel 

3. Bevordering van de organisatie 

van de voedselketen, met inbegrip 

van de verwerking en afzet van 

landbouwproducten, dierenwelzijn en 

het risicobeheer in de landbouw, met 

bijzondere aandacht voor 

a) het verbeteren van het concurrentievermogen van de primaire 

producenten door hen beter te integreren in de agrovoedselketen 

met behulp van kwaliteitsregelingen, het toevoegen van waarde 

aan landbouwproducten, het bevorderen van landbouwafzet op 

plaatselijke markten en korte toeleveringsketens, 

producentengroeperingen en -organisaties en brancheorganisaties;  

b) het steunen van risicopreventie en -beheer op 

landbouwbedrijfsniveau; 

4. Herstel, instandhouding en 

verbetering van ecosystemen die 

verbonden zijn met de landbouw en 

de bosbouw, met bijzondere 

aandacht voor 

a) het herstellen, in stand houden en versterken van de 

biodiversiteit, met inbegrip van Natura 2000-gebieden, in gebieden 

met natuurlijke of andere specifieke beperkingen, landbouw met 

een hoge b) natuurwaarde, en van de toestand van de Europese 

landschappen;  

b) het verbeteren van het waterbeheer, met inbegrip van het 

beheer van meststoffen en bestrijdingsmiddelen; 

c) het voorkomen van bodemerosie en het verbeteren van 

bodembeheer; 

5. Bevordering van het efficiënte 

gebruik van hulpbronnen en steun 

voor de omslag naar een 

koolstofarme en klimaatbestendige 

economie in de landbouw-, de 

voedings- en de bosbouwsector (niet 

in Vleva, 2014) 

b) het bevorderen van een efficiënter energiegebruik in de 

landbouw- en de voedsel-verwerkingssector; 

d) het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en 

ammoniak door de landbouw; 

e) het bevorderen van koolstofbehoud en -vastlegging in de 

landbouw- en de bosbouw-sector; 

6.    Bevordering van sociale inclusie, 

armoedebestrijding en economische 

ontwikkeling in plattelandsgebieden 

b) het stimuleren van plaatselijke ontwikkeling in 

plattelandsgebieden; 

 

Bron: OP PDPO III 

 

Aan elk van bovengenoemde prioriteiten en doelstellingen wordt een deel van het budget toegekend. Het 

totale budget voor ELFPO Vlaanderen 2014-2020 en de verdeling naar prioriteiten en doelstelling is nog niet 

definitief vastgelegd.  
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Het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling omvat een brede lijst van maatregelen (Vleva, 2014):  

 overnamesteun jonge landbouwers, 
 opleiding in de landbouw (naschoolse 

vorming), 

 nieuwe starters in de landbouw,  agromilieu-klimaatmaatregelen landbouw, 

 steun voor niet-productieve investeringen 

op een landbouwbedrijf, 
 hectarepremie voor biologische landbouw, 

 steun voor productieve investeringen op 

landbouwbedrijf 
 aanleg van boslandbouwsystemen, 

 projectsteun voor innovatie in de landbouw,  beheerovereenkomsten, 

 investeringssteun voor verwerking en afzet 

van land- en tuinbouwproducten, 
 bebossing en herbebossing, 

 bedrijfsadviesdiensten,  inrichting in functie van Natura 2000, 

 oprichting producentenorganisaties  omgevingskwaliteit op het platteland, 

 risicobeheer in land- en tuinbouw 

(weersverzekeringen), 

 LEADER (= bottom-upwerking voor een op 

voorhand afgebakend gebied) inclusief 

samenwerkingsprojecten LEADER) 

 demonstratieprojecten duurzame land- en 

tuinbouw, 
 samenwerkingsprojecten op het platteland 

 Europees Innovatiepartnerschap 

landbouwproductiviteit en duurzaamheid–

Operationele Groepen, 

 

 

Bovenstaande maatregelen richten zich bijna uitsluitend op landbouwers. De maatregelen 

‘omgevingskwaliteit op het platteland’, ‘LEADER’ en ‘samenwerkingsprojecten op het platteland’ hebben een 

breder actieterrein, maar ook hier wordt telkens de link met landbouw gelegd. Het subsidiepercentage 

varieert per steunmaatregel. De precieze modaliteiten van financiering en de wijze waarop deze wordt 

toegekend (via oproepen of continue mogelijkheid tot steunaanvraag) liggen momenteel nog niet vast.  

Elk provincie heeft een Provinciaal Steunpunt Platteland, dat dient als eerste aanspreekpunt voor 

projectpromotoren voor (administratieve) ondersteuning bij de opmaak van projectdossiers en ook 

ondersteuning biedt in de loop van het project.  

Meer info: www.vlaanderen.be/pdpo 

5/ Vlaamse beleidskaders en -instrumenten 

Ook binnen de Vlaamse Overheid bestaan beleidskaders en subsidieregelingen die kunnen ingezet worden bij 

de realisatie van slimme specialisatiestrategieën. 

In relatie tot de pilootprojecten in het DYNAK actieplan, denken we in het bijzonder aan: 

 Oproepen in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid (NIB); 

 IWT-financiering voor onderzoeksprojecten en innovatie; 

 Demonstratieprojecten Flanders Care; 

 MIP: Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform. 

http://www.vlaanderen.be/pdpo
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5.1 Oproepen in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid 

Met het Nieuw Industrieel Beleid (NIB) wil de Vlaamse Regering het industrieel weefsel in Vlaanderen 

versterken en klaar maken voor de toekomst. Innovatie, verduurzaming, transformatie, samenwerking in 

clusters,… zijn centrale uitgangspunten in de strategie van de Vlaamse Regering. 

Het Witboek, waarin de visie en het actieplan van de Vlaamse Regering staan beschreven, bevat 50 acties en 

berust op vier basispijlers: 

 de economische pijler, met clusters van bedrijven, kennisinstellingen en onderwijs, die gericht is op de 

creatie van de Fabriek van de Toekomst; 

 de innovatiepijler, die specifiek gericht is op de innovatie die transformatie bewerkstelligt; 

 de sociale pijler, die gericht is op competentieontwikkeling en een nieuwe arbeidsorganisatie; 

 de infrastructuurpijler, die de aantrekkingskracht van Vlaanderen voor de industrie van de toekomst 

verhoogt en de verankering ervan versterkt. 

Om de vier basispijlers van het NIB te realiseren is ook een sterk flankerend industrieel beleid nodig. Dat 

flankerend beleid richt zich op: 

 beheersing van de productiekosten; 

 een performante dienstverlening van de overheid, bijvoorbeeld door efficiënte regelgeving; 

 een optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen. 

Oproepen 

Voor de realisatie van de doelstellingen binnen het NIB worden regelmatig oproepen gelanceerd die 

aansluiten bij de DYNAK projecten. Inmiddels vonden vier oproepen plaats: 

 Eerste oproep (2011): Fabriek van de Toekomst; 

 Tweede oproep (2012): Sleuteltechnologieën; 

 Derde oproep (2013): Startersprojecten met focus op spin-outs, spin-offs en kennisintensieve bedrijven; 

 Vierde oproep (2014): Zorgeconomie. 

 

5.2 IWT-financiering voor onderzoek en innovatie 

Het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Techniek (IWT) voorziet in subsidies voor onderzoek en 

innovatie voor zowel bedrijven, intermediairen, onderzoeksinstellingen als personen.  

Gezien het innovatief karakter van een aantal pilootprojecten binnen DYNAK zijn deze verschillende vormen 

van steun zeker relevant. Het IWT instrumentarium ziet er uit als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Meer info: IWT of de innovatiecentra in elke provincie. 
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5.3 Demonstratieprojecten Flanders Care 

Met Flanders Care wil de Vlaamse Regering de revolutionaire medisch-technologische vooruitgang 

aanwenden in het voordeel van de patiënten en voor industriële vermarkting van Vlaamse innovatie. 

Demonstratieprojecten moeten de brug vormen tussen het afronden van onderzoek en ontwikkeling en het 

uitrollen van de innovatie over heel Vlaanderen en dit met beide objectieven van Flanders’ Care voor ogen: 

Regelmatig zijn er calls voor projecten. We zitten ondertussen aan Call 4 die is gericht op: 

 Technologieën (producten/diensten) die thuiszorg bevorderen en/of de autonomie van de 

zorgbehoevende persoon versterken (assistieve technologieën, technologieën die gebrek kunnen 

compenseren/interface technologie/technologie voor aangepaste woning, monitoring applicaties, 

isolement doorbrekende oplossingen). 

 Technologieën (producten/diensten) voor efficiënter inzetten van personeel in de thuiszorg, de 

thuisvervangende woonzorg of de intramurale zorg. 

Meer info: Contactpunt Zorgeconomie 

 

5.4 Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP) 

Beloftevolle duurzame technologieën en producten krijgen sinds een aantal jaren ondersteuning via het MIP: 

Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform. 

De MIP oproep 2014 mikt op projecten die focussen op de domeinen water, energie en materialen, waarbij 

aan duurzaam beheer wordt gewerkt en een transitieperspectief wordt geborgd. 

MIP beschikt over drie programma’s: MIP-valorisatieprojecten, MIP-ICON en MIP-COOP+  bottom-up 

projecten, en MIP-ICON en MIP-COOP+ top down projecten 

 Een MIP-valorisatieproject zoekt - bottom-up vanuit stakeholders en potentiële uitvoerders - naar 

antwoorden op de niet-technologische vragen van een marktintroductie zoals het wetgevend kader, 

marktpotentieel of business model. MIP kent per project maximaal € 150.000 steun toe. 

 Een MIP-ICON en MIP-COOP+ bottom-up project beoogt - bottom-up vanuit stakeholders en potentiële 

uitvoerders - zowel technologische als niet-technologische innovaties waarbij liefst ook een 

demonstrator (proof-of-concept testopstelling) wordt opgeleverd. MIP kent per project maximaal € 

600.000 steun toe. 

 Een MIP-ICON en MIP-COOP+ top down project beoogt dezelfde finaliteit als een bottom-up project, 

maar waarbij vertrokken wordt vanuit de grote maatschappelijke en economische uitdagingen (zoals 

grondstoffenefficiëntie, klimaatwijzigingen, schone energiebronnen, schoon transport, biogebaseerde 

economie). Het thema dat hierbij voor 2014 wordt vooropgesteld is: retrofitting van industriële 

procesketens op vlak van water, energie en materialen. MIP kent per project maximaal € 1.200.000 

steun toe. 

Meer info: i-Cleantech Vlaanderen 
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DEEL 6 RANDVOORWAARDEN VOOR 
ONTPLOOIING VAN DE UNIEKE NICHES 

DYNAK is een slimme specialisatiestrategie voor de Kempen. Om haar volle uitwerking te kennen moet deze 

strategie ingebed zijn in een goed functionerend regionaal ecosysteem. 

1/ Componenten van een regionaal ecosysteem 

Diverse auteurs beschreven de voorbije jaren de componenten van een goed functionerend ecosysteem voor 

regionale ontwikkeling. Zelf werden we sterk geïnspireerd door: 

 de ‘bouillabaisse’ van factoren, zoals vaak geciteerd door Prof. Martin Hinoul (2007), zie 

http://www.bielat.nl/martinhinoul.html 

 de ECORYS Competitivenes Tree, die niet alleen componenten noemt, maar ook de onderlinge 

verhouding en logica duidt, zie 

http://english.ecorys.nl/images/dossierCompetitiveness/ecorys%20competitiveness%20tree.pdf 

 de inzichten van McCann Philip, Ortega-Argiles, Raquel (2011), die ingaan op gedragskenmerken van 

het ecosysteem en succesfactoren  benoemen zoals ‘Relatedness’, ‘Connectivity’ en ‘Embeddedness’, zie 

http://www.rug.nl/staff/p.mccann/McCannSmartSpecialisationAndEUCohesionPolicy.pdf 

 

Op basis van deze auteurs ontwikkelde IDEA Consult de afgelopen jaren een eigen kader voor het inbedden 

van een slimme specialisatiestrategie. Het bestaat uit: 

 Noodzakelijke componenten zoals: 

o kennis- en R&D infrastructuur (kenniscentra, onderzoeks- en onderwijscentra); 

o ondernemerschap (KMO’s, rolmodelbedrijven, oprichting van nieuwe bedrijven); 

o ondersteunende bedrijfsinfrastructuur (bedrijfshuisvesting, wetenschapsparken, incubatoren); 

o financieringsmogelijkheden; 

o bestuur en strategie (specialisatiestrategie, regionale prioriteiten); 

o omgevingskwaliteit (bereikbaarheid, niveau van sociale dienstverlening, openheid, milieukwaliteit). 

 Gedragskenmerken: inbedding, verbondenheid en connectiviteit van de regionale economie.  

o Inbedding betreft de mate waarin de lokale industrieën gebruik maken van lokale input-output 

verbindingen en het lokale arbeidsaanbod.  

o (Technologische) verbondenheid betreft de specialisatie- of diversificatiesnelheid van de regionale 

economie. Dit heeft betrekking op de mogelijkheden tot kennisoverdracht tussen verschillende 

actoren en betreft de co-ontwikkeling van technologische roadmaps voortbouwend op bestaande 

regionale competenties en bestaande dominante technologieën. 

o Connectiviteit heeft in deze betekening minder te maken met fysieke bereikbaarheid, maar vooral 

met interactie tussen actoren, de aanwezigheid van netwerken, de mate waarin de regio een 

venster houdt op de wereld en interageert met kennis en ontwikkelingen van buitenaf. 

We vatten de componenten en gedragskenmerken nog eens samen in onderstaande tabel. We laten er de 

indicatoren bij staan, omdat ze per element goed aangeven wat er onder verstaan wordt. 

http://www.bielat.nl/martinhinoul.html
http://english.ecorys.nl/images/dossierCompetitiveness/ecorys%20competitiveness%20tree.pdf
http://www.rug.nl/staff/p.mccann/McCannSmartSpecialisationAndEUCohesionPolicy.pdf
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Tabel 11: regionaal innovatiesysteem: componenten en gedragskenmerken 

The system Mapping the system Descriptive indicators 

Regional innovation 
(eco)system 
(components) 

Knowledge and R&D 
structure 

Number of universities (and number of students) + 
specialties 

Number of research centers, and specialties 

Knowledge/high-tech employment 

Education facilities 

Education level 

R&D investments (public/private) and patents 

Entrepreneurship 

Number of new created enterprises + survival rate 

Presence of serial entrepreneurs 

SME presence 

International role model companies 

Economic infrastructure 
– knowledge valorisation 

Number of incubators/Science parks 

Firm accommodation 

Start-up services and incentives 

Financing 
Venture capital 

Regional investment funds 

Policy/governance Regional strategy, thematic/sectoral priorities + resources 

Quality of life 

Accessibility 

Openness / tolerance (reputation) 

Environmental quality 

Level of social services 

Regional innovation 
(eco)system 
(behaviour/ 
functioning) 

Relatedness 

Regional specialisation rate 

Share of the value chain in region 

Which missing links in the regional value chain, and 
compensation for these  

Connectivity 

Interaction among and between public, private and 
knowledge actors 

Regional network organisations/events 

External links – intensity, quality, character 

Embeddedness 

Local or external employment 

Local or external resources  

Local or external suppliers and turnover (forward and 
backward linkages)  

Local or supraregional networks 

Bron: IDEA Consult 

 

We noemen hieronder met betrekking tot elk van deze aspecten een aantal aandachtspunten en 

randvoorwaarden voor de Kempen. 

Gezien in de vorige hoofdstukken al uitgebreid aandacht werd besteed aan het aspect policy (regionale 

specialisatie) en relatedness (waardeketens) laten we deze twee buiten beschouwing. 

 

2/ Bijzondere aandachtspunten m.b.t. het Kempens ecosysteem 

2.1 Kennis en R&D infrastructuur 

In de Kempen zijn een opvallend aantal gereputeerde kennisinstellingen: Thomas More, VITO, SCK, IRMM 

(zie ook Deel 2 waarin de specialisaties van de Kempense kenniscentra worden genoemd), alsook een aantal 

bedrijfsgebouwen met ondersteunende dienstverlening zoals de open manufacturing campus (OMC). Zo 

biedt OMC bijvoorbeeld productie- en laboruimte, alsook ruimte voor kantoren en magazijnen. Daarnaast is 

er ook een uitgebreid aanbod aan diensten zoals on-site engineering, technisch projectmanagement, 
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logistieke en administratieve ondersteuning. Ook de diverse kennisinstellingen beschikken over unieke 

infrastructuur zoals de fotobioreactor voor algenkweek bij Thomas More.  

Het is belangrijk om de meerwaarde van deze omgeving ten volle te valoriseren. Op basis van contacten en 

onderzoek in het kader van deze studie stellen we vast dat hier nog groeimarge is: 

 de technologietransfer en de valorisatie van kennis is sterker uitgebouwd in een aantal buurregio’s 

(Leuven bij uitstek); 

 de infrastructuur met innovatie-/incubatorvoorzieningen blijft onderbenut. In de verschillende 

bedrijfsgebouwen in Mol en Geel staat ruimte leeg. 

Vandaar de oproep om het valorisatiepotentieel binnen de kennisinstellingen de komende jaren sterker en 

voluit te ontsluiten richting ondernemerschap. Dit veronderstelt dat de kennisinstellingen dichter op het 

terrein komen en bedrijven gaan overtuigen van hun toegevoegde waarde.  

2.2 Ondernemerschap 

Uit cijfers over ondernemerschap in de Kempen blijkt dat: 

 de ondernemersquote/ratio (het aandeel van ondernemers in de bevolking) ligt relatief laag; 

 er is een hoge oprichtingsratio van bedrijven (dus een inhaalbeweging), ook in relevante innovatieve 

sectoren; 

 de overlevingsgraad van ondernemingen na 5 jaar is relatief laag; 

Hieruit volgt een opgave om ondernemerschap in de Kempen waar mogelijk nog sterker te stimuleren op 

drie fronten: sensibiliseren in het onderwijs (zowel aan de kant van de leerlingen als van de leerkrachten), 

het stimuleren van starters en het begeleiden van starters in hun eerste jaren van ontwikkeling. 

Ondernemerschap is een belangrijke pijler binnen EFRO. De Vlaamse Overheid zal ook de komende jaren 

projectoproepen lanceren waar de Kempense actoren kunnen op intekenen. 

In het Streekpact zijn een aantal acties geformuleerd om het ondernemerschap in de Kempen te versterken 

bijvoorbeeld door de startersbegeleiding voor ondernemers verder uit te werken en sterker te promoten of 

door de participatie van scholen in ondernemersprojecten te verhogen. Daarnaast bevat het Streekpact ook 

acties om het economisch weefsel te versterken en te werken aan een duurzame industrie door bijvoorbeeld 

de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen te promoten, alsook de realisatie van het LITC, 

LICALAB, en de open incubator Geel. 

Op basis van het EU-actieplan Ondernemerschap 2020 en de vastgestelde lacunes in het Vlaams actieplan 

Ondernemen tot dusver, geven we hieronder nog een aantal andere mogelijkheden voor toekomstige acties: 

• opmaak ondernemersplannen opnemen in het hoger onderwijsprogramma; 

• steun voor digitaal ondernemen en starters die webondernemingen willen beginnen. In Vlaanderen zijn 

er immers veel klanten van webwinkels, maar worden er weinig webwinkels opgericht. 

• organiseren van een tweede kans voor eerlijke ondernemers na een faillissement; 

• begeleidingsprogramma (coaching) om leraars te laten groeien in ondernemerschapsonderwijs, want 

sensibilisering blijkt onvoldoende;  

• succesvolle oudere ondernemers via mentoring / peterschap hun kennis laten doorgeven aan startende 

ondernemers. De Vlaamse ervaring leert dat dergelijke trajecten erg doeltreffend zijn. 
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2.3 Bedrijfshuisvesting en ondersteunende diensten 

Het kunnen aanbieden van bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen met een aangepaste ontsluiting, 

voldoende parkeerfaciliteiten, bereikbaarheid via openbaar vervoer of fiets is een absolute meerwaarde in de 

realisatie van een regionale slimme specialisatiestrategie.  

In de Kempen is er bij de ontwikkeling van bijkomende bedrijventerreinen de voorbije jaren een vertraging 

opgelopen. Bijgevolg zijn in het Streekpact een aantal acties ontwikkeld om in te zetten op voldoende 

nieuwe bedrijventerreinen en opwaardering en optimalisering van bestaande bedrijventerreinen. Zo zal er 

naast het in dienst nemen van de terreinen Beerse-Zuid en Veedijk in Turnhout in de toekomst 141,5 ha 

bruto aan bedrijventerreinen worden gerealiseerd. Daarnaast zal ook ingezet worden op duurzaam 

bedrijventerreinmanagement om zo de leefbaarheid en het imago van de Kempense terreinen te verbeteren.  

Het Streekpact besteedt ook aandacht aan het uitbouwen van een performant netwerk van fiets-, bus- en 

spoorinfrastructuur om duurzaam woon-werkverkeer maximaal uit te bouwen. Daartoe zijn verschillende 

acties geformuleerd gaande van de aanleg van fietsostrades tot besprekingen omtrent het doortrekken van 

bepaalde treinverbindingen en pijnpunten van het busvervoer.  

De plannen voor een toekomstig wetenschapspark vormen een aantrekkelijk kader voor het verder 

ontwikkelen van Kempense speerpuntsectoren. Daarnaast bieden ook andere actoren zoals OMC, Janssen 

Labs Flanders, Innotek, interessante ondersteunende diensten aan. Deze actoren zijn belangrijk in het 

uitbouwen van lokale ecosystemen en dienen optimaal ondersteund te worden.  

2.4 Financiering 

Vanuit banken, Vlaamse instellingen en private initiatieven bestaan heel wat financieringsmogelijkheden. Dit 

aanbod is vaak onvoldoende bekend bij bedrijven. Via bedrijvenorganisaties, publieke agentschappen 

(innovatiecentra, …) en middenveldorganisaties kan dit beter bekend gemaakt worden. Ook het 

subsidieaanbod (zie deel 5) kan daarin worden meegenomen, want ook dat overzicht ontbreekt bij 

ondernemers. 

Ondanks het bestaande aanbod, bleek tijdens een werksessie in het kader van de haalbaarheidsstudie voor 

het wetenschapspark Geel dat risicofinanciering van middelgrote projecten (tussen de €400.000k en 

€1.500.000) nog regelmatig een probleem vormt: te klein voor grote fondsen op Vlaams niveau, te groot als 

business angels project. 

In het kader van het wetenschapspark Geel stelden we dan ook voor om de haalbaarheid van een regionaal 

initiatief (regiofonds) te onderzoeken. Parrallel daaraan is het wenselijk om deze ‘financieringsgap’ voor 

middelgrote projecten op Vlaams niveau aan te kaarten. 

2.5 Bereikbaarheid 

De regio Kempen heeft te maken met zware congestieproblemen op de E34 en E313. Om de hinder en 

bijgaande economische kost voor bedrijven en werknemers te beperken wordt aan verschillende oplossingen 

gewerkt.  

Op Vlaams niveau wordt geijverd voor een snelle aanpassing van de E313/E34 (verbinding R1-E313 (fase1), 

verbreding wegvak Ranst-Wommelgem (fase 2)), de aanleg van de Oosterweelverbinding, en de aanleg van 

de verbinding N19-N118 (ring rond Geel).  

Het Streekpact vermeldt ook de uitvoering van een mobiliteitsonderzoek voor de Midden-en Zuiderkempen 

en een verder uitwerking van de mobiliteitstudie Noorderkempen, trajectcontroles, en het doortrekken en/of 

betere aansluitingen voorzien op en van bepaalde wegen.  

Daarnaast is men in de Kempen actief in het ontwikkelen van oplossingen om het water- en wegvervoer 

beter op elkaar af te stemmen. Zo is er de verdere ontwikkeling van de Kempense binnenhavens in 

Meerhout en Grobbendonk, het aanleggen van overslaginfrastructuur langs de Kempense kanalen, en de 

inplanting van hinterlandhubs (logistieke platformen in het natuurlijke achterland van de haven). Een ander 

actieterrein is het optimaliseren en verhogen van de capaciteit van de waterwegen. Een goede 
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bereikbaarheid verhoogt immers de aantrekkelijkheid van een regio om bepaalde investeringen of 

uitbreidingen van economische activiteiten aan te trekken. 

In het Streekpact worden een aantal specifieke acties uitgewerkt om de Kempense waterwegen te 

optimaliseren zoals de ophoging en vervanging van de bestaande bruggen over het Albertkanaal, de aanpak 

van het sluizencomplex Dessel-Lommel-Mol, de uitbouw van hinterlandhubs met o.a. aanlegkaders en 

overslagterminals.  

 

2.6 Interactie tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid (triple helix) 

‘Inbedding’ betreft o.a. de relatie en interactie tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid (incl. 

intermediaire instellingen).  

Zo is het LiCaLab een samenwerking tussen de stad Turnhout, het Thomas More hogeschool en Janssen 

Pharmaceutica NV. Dit initiatief kadert in het uitbouwen van de Kempen als een topregio voor innovatieve 

biofarmaceutica. Ook het LITC is een samenwerkingsverband tussen drie partners namelijk Nike’s Europese 

Logistieke Campus, Thomas More hogeschool en KULeuven. Dit centrum heeft als doelstelling een 

inspirerende ontmoetingsplaats te zijn voor de logistieke sector, een voortrekkersrol te spelen in open 

innovatie in duurzame logistiek en talent aan te trekken naar logistieke opleidingen, bijscholingen en 

beroepen. Ook hier wordt getracht om een cluster te vormen met verschillende actoren om bijgevolg een 

diepere verankering in de Kempense regio te bevorderen. 

Ondanks deze goede voorbeelden, weten we dat het betrekken en bereiken van bedrijven een permanente 

uitdaging blijft. Ook bij het organiseren van werksessies in het kader van DYNAK werd dit ervaren. Vandaar 

de oproep om blijvend inspanningen te doen om ondernemers op het terrein op te zoeken, te ondersteunen 

en mee te zuigen in innovatie. Het versterken van deze interactie heeft bovendien vaak een positief effect op 

de lokale verankering van ondernemingen.  

Het versterken van deze interactie is in het Streekpact in verschillende acties uitgewerkt. Voorbeelden zijn:  

• Actie 1: Kempense bedrijven stimuleren in het samenwerken met (Kempense) kenniscentra zoals 

VITO, SCK.CEN, Thomas More.  

• Actie 2: Realisatie van het project ‘Campina: op weg naar een innovatieregio’ 

• Actie 3: Regionale afstemming over innovatie-initiatieven 

Ook andere acties zoals het uitwerken van een toekomstbeeld voor een hernieuwbare, biogebaseerde 

economie in de regio, zullen de interactie tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid bevorderen.  

 

2.7 Externe oriëntatie 

Connectiviteit betreft naast interactie tussen actoren, ook de verbinding met andere regio’s, landen en 

werelddelen. De regio Kempen beschikt over een centrale ligging om activiteiten op te zetten met naburige 

regio’s en landen. Binnen de nieuwe Europese programmaperiode zijn er heel wat opportuniteiten om cross-

border samen te werken. Zo vereisen de meeste calls binnen Horizon 2020 een internationaal consortium. 

Ook het Interreg programma “grensregio Vlaanderen-Nederland” bevat heel wat opportuniteiten voor de 

Kempense regio, bijvoorbeeld wat betreft geothermie en glastuinbouw.  

Het Streekpact bevat diverse acties rond internationalisering zoals een sterkere samenwerking uitbouwen 

binnen BiELAt (business in de Eindhoven-Leuven-Aken driehoek), een actueel overzicht van het bestaande 

netwerk over internationalisering ter beschikking stellen aan Kempense bedrijven en organisaties, en de 

opmaak van een gezamenlijke strategie voor grensoverschrijdende samenwerking.  

Internationalisering is een belangrijk thema waar vaak nog onvoldoende aandacht wordt aan besteed gezien 

de dagdagelijkse bezigheden van bedrijven, kennisinstellingen en diverse actoren. Open innovatie in een 
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internationale context leidt echter vaak tot het versneld ontwikkelen van ideeën, een kortere tijd om een 

product/dienst naar de markt te brengen en een snellere marktintroductie.  

 

2.8 Afstemming vraag en aanbod arbeidsmarkt 

Het creëren van tewerkstelling en het behoud van bestaande tewerkstelling is voor elke regio vandaag een 

topprioriteit. Hierbij is een belangrijk aandachtspunt de afstemming van de lokale arbeidsmarkt op het 

scholingsaanbod en het vormingsaanbod. Voor een aantal vacatures is het zeer moeilijk om de juiste 

profielen te vinden. Bij het uitwerken van de unieke niches en pilootprojecten, kwamen o.a. volgende 

knelpunten naar boven:  

 beschikbaarheid van mensen/bedrijven actief in boortechnieken i.f.v. geothermie. Ook de bouwsector 

ervaart hoge nood aan technische profielen. 

 voor het verder uitwerken van innovatieve binnenvaarttoepassingen is er nood aan een nieuw type 

schipper. Hierbij hoeft de schipper niet langer op zijn boot te wonen, maar is het wel essentieel dat de 

schipper bereid is zijn schip te laden en lossen.  

Het afstemmen van het lokale aanbod aan de lokale noden, is een belangrijk aandachtspunt om de regionale 

slimme specialisatiestrategie tot een succes te maken. Het Streekpact bevat verschillende acties om deze 

afstemming te faciliteren zoals:  

• verhogen van de kennis over beroepen en de arbeidsmarkt door workshops op jongerenbeurzen en 

in scholen 

• regionale knelpunten met betrekking tot de opleidingsinfrastructuur in kaart brengen 

• uitwerken van een sterk, afgestemd en toegankelijk HBO5 aanbod in de regio 

• de evolutie van de Kempense knelpunteneconomie opvolgen en acties opzetten 
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DEEL 7 OPVOLGING 

DYNAK is de voorbije maanden tot stand gekomen dankzij de medewerking van een groot aantal regionale 

actoren en stakeholders. Het plan is een vorm van co-eigendom, wat ook de aanleiding was om het traject in 

te bedden binnen RESOC. 

Het proces heeft de afgelopen maanden een dynamiek en enthousiasme teweeg gebracht in de Kempen. Het 

is wenselijk om door te werken op dit elan, de pilootprojecten levendig te houden en de realisatie van kortbij 

op te volgen. 

Belangrijke aandachtspunten in de continuïteit en opvolging zijn: 

 de opvolging van de realisatie van de genoemde projecten; 

 de eventuele bijsturing van de strategie (Een slimme specialisatiestrategie is een dynamisch gegeven 

dat vraagt om een continu proces van evaluatie en bijsturing); 

 de opvolging van de randvoorwaarden (zie deel 6). 

Voor elk van deze activiteiten formuleren we hieronder een werkformule. 

 

Opvolging van de projecten 

In de uitwerking van de pilootprojecten is er aandacht besteed aan het benoemen van contactpersonen bij 

elk project. Ook bij de geïdentificeerde beloftevolle projecten werd een trekker en betrokken actoren 

benoemd.  

Ons voorstel is om elke drie maand een aantal contactpersonen uit te nodigen om een update te geven van 

de status van hun respectievelijk pilootproject aan de begeleidingsgroep binnen RESOC. Dit kan beurtelings 

gebeuren zodat halfjaarlijks (of op jaarbasis als halfjaarlijks niet haalbaar is) minstens iedereen de revue 

passeert. 

Bijsturing van de strategie 

De wereld staat gelukkig niet stil. Elke dag zijn er nieuwe ontwikkelingen, nieuwe inzichten die leiden tot 

mogelijke verschuivingen in het economisch weefsel. Het is daarom belangrijk om de specialisatiestrategie 

niet als een statisch gegeven te beschouwen, maar regelmatig de strategie te herbekijken. Een dynamisch 

karakter laat immers toe om in te spelen op nieuwe opportuniteiten en ontwikkelingen die zich zowel in de 

Kempen als daarbuiten kunnen afspelen.  

Ons voorstel is dat RESOC en de begeleidingsgroep om de zes maand, de lijst met prioritaire projecten 

bekijkt en aanpast waar nodig. 

Opvolging en bijsturing van de randvoorwaarden 

Het is ook belangrijk dat RESOC Kempen, als overlegtafel van de sociaal-economische actoren, verder blijft 

werken aan de randvoorwaarden om de specialisatiestrategie succesvol te ontplooien. De belangrijkste 

randvoorwaarden werden vastgelegd in het Streekpact en in het urgentieprogramma aan de Vlaamse 

Regering (tienpuntenplan). Opgave is bijgevolg ook om de uitvoering van deze programma’s van kortbij te 

blijven opvolgen en bij te sturen waar nodig.  
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ANNEX 1: LEDEN BEGELEIDINGSGROEP 

Volgende personen maakten deel uit van de begeleidingsgroep die werd gevormd rond het DYNAK project. 

 

Bedrijfsleven 

 Voka: Jan Hendrickx (directeur) – Ronny Van Broekhoven (voorzitter, AGC Flatt Glass Europe) 

 Confederatie bouw: Jan Aerts (directeur) - Jef Lembrechts (Vanhout, voorzitter Confederatie Bouw) 

 Unizo: Kristof Thijssens (directeur) - Yves Geboers (GEBO)  

 Boerenbond: Gert van de Moortel (provinciaal directeur)  

 VKW: Hans Diels (directeur) + Michaël Bremans (voorzitter) 

Overheid 

 Agentschap Ondernemen: Yves Schouwaerts (stafmedewerker) 

 IOK: Kris Vreys (directeur) 

 Provincie Antwerpen: Myriam Rebahi (waarnemend directeur dienst economie) –Pieter Soetewey 

(diensthoofd Europa)  

 Welzijnszorg Kempen: Eric Nysmans (directeur) 

Onderwijs 

 Thomas More: Wim de Windt (directeur R&D) 

Intermediairen  

 Innovatiecentrum Antwerpen: Kurt Peys (innovatie-adviseur)  

 SPK: Bart Wuyts (directeur)  

 ACV/ABVV/ACLVB: Mon Verrydt (SERR voorzitter) - Joeri Hens (ABVV) - Redy de Leege (ACLVB) 

 RESOC Kempen: Michel Meeus (voorzitter) - Dominique Van Dijck 
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ANNEX 2: OVERZICHT STAKEHOLDERS  

Deze studie kwam tot stand in nauw overleg en interactie met verschillende stakeholders. Tabel 12 geeft een 

overzicht van de mensen en organisaties die hun medewerking verleenden. Sommige mensen hebben 

bijgedragen in verschillende thema’s en niches. Andere mensen zijn zeer actief betrokken geweest bij het 

uitwerken van de fiches gezien hun specifieke expertise. We wensen alle mensen te bedanken voor hun 

bijdrage en input in dit project.  

 

Tabel 12: Overzicht betrokken stakeholders  

Naam Organisatie 

Alex van Olmen Concrete House 

Alice Cooman Provincie Antwerpen 

Bart Baets Boerenbond 

Bart Wuyts SPK 

Ben Beddegenoots LITC 

Ben Laenen VITO 

Bernard Ponsard SCK.CEN 

Bert Lemmens VITO 

Carolien Jans  VOKA 

Caroline Jansen VOKA  

Daan Ongkowodojo POM Antwerpen 

Dirk Boeckx Beneens 

Dirk Ceuterick  SCK.CEN 

Dirk Malfait Verso 

Dominique Van Dijck RESOC Kempen 

Els D'hondt FISCH  

Emiliano Dagostino Dosevue 

Eric Nysmans Welzijnszorg Kempen 

Eveline Hooft NIRAS 

Eveline Krznaric  AZ Herentals - nucleaire geneeskunde 

Fank Van Dael VOKA 

Filip Vanhavere SCK.CEN 

Filip Verbeke NV De Scheepvaart 

Francis Rome VIL 

Francois De Schutter VITO/Provincie Antwerpen 

Frank Van Dael VOKA 
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Frans Michielsen Vanhout 

Geert De Meyer VITO 

Gert van de Moortel Boerenbond 

Griet Janssen Thomas More 

Guido Evens VOKA 

Guy Beyens VOKA 

Guy Van Daele Thomas More 

Hamid Ait Abderrahim SCK.CEN 

Hans Diels VKW 

Hans Hoes Terra Energy 

Herman Mariën Thomas More 

Hilde Van Steelandt  AZ Herentals - nucleaire geneeskunde 

Inge Tyskens Thomas More 

Ingrid Knippels Mobilab 

Ivan Celen IRMM 

Ivo Fransen Belgoprocess 

Jade Verrept Provincie Antwerpen 

Jan Aerts Confederatie Bouw 

Jan Hendrickx VOKA 

Jana Jacobs Provincie Antwerpen 

Jef Imans SPK 

Jef Lembrechts Vanhout 

Jet Groen Kamp C 

Jo Kusseneers Bouwunie 

Jo Robbrechts Triamant & Care for life 

Joan De Boeck Thomas More 

Joeri Hens ABVV 

Johan Jacobs Millibeter 

Johan Verbruggen SPK 

Johan Zoons Proefcentrum Hooibeekhoeve 

Kaat Uytterschaut Provincie Antwerpen 

Karel Beneens Beneens 

Kelly Verheyen Licalab 

Kim Hermans Kempische glasgroenten 

Kim Nevelsteen RESOC Kempen 
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Koen Eyskens Provincie Antwerpen 

Kris Vreys IOK  

Kristof Thijssens UNIZO 

Kurt Peys Innovatiecentrum Antwerpen 

Leen Hartwin Janssen Pharmaceutica 

Liesbeth Vogels Thomas More 

Lieven de Maesschalck Mobilab 

Lorre Van de Perre Mobilab 

Luc Beirinckx Den Berk 

Luc Vanhout ARCHITECTS IN MOTION BVBA 

Maarten Uyttebroek VITO 

Marc Corthout OMC Philips 

Marc Machielsen Stad Turnhout 

Marc Ramael  AZ Herentals - pathologie 

Marc Vandorpe Tecnubel 

Marie Louise Van Gool Kempens welzijnsplatform 

Marijke Keters Canberra 

Mechtilde Hennebert Provincie Antwerpen 

Michaël Bremans VKW 

Michel Meeus RESOC Kempen 

Mik Vanderborght KULeuven 

Mon Verrydt SERR/ACV 

Myriam Rebahi Provincie Antwerpen 

Pat van Roey  Van Roey automation 

Patrick Michiels AZ St Dimpna Geel -nucleaire geneeskunde 

Paul Macken IOK 

Peter Janssen Glacio-Ijsboerke 

Peter Paul van den Berg  Kamp C  

Peter Willems Cubigo 

Pieter Soetewey Provincie Antwerpen 

Philippe Mattelaer IMEC 

Raf Meylaers Thomas More 

Redy de Leege ACLVB 

Rik Waer ACW 

Ronny Van Broekhoven AGC Flatt Glass Europe 
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Rudy Van Ballaer AZ herentals 

Sabine Van Miert Thomas More 

Severine Appelmans RESOC Kempen 

Steven Libbrecht SPK 

Steven Vreysen  Thomas More 

Stijn Sneyers IOK 

Suzy Maes time2care 

Tom Ooms Thomas More 

Ton Teunkens Energieconcepten Arendonk 

Vicky Van der Auwera Thomas More 

Ward Baets Proefcentrum Hoogstraten 

Wies Verhulst Group De Wolf 

Wim Bastiaens NIRAS 

Wim Dewindt Thomas More 

Xavier Bairiot Transnubel 

Yves Geboers GEBO 

Yves Schouwaerts Agentschap Ondernemen 

 


