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Chemie
Frank Beckx (essenscia):
“De kennis en expertise van
onze chemiesector bieden
heel wat kansen om mee te
werken aan oplossingen voor
het klimaat en de circulaire
economie.”

DUURZAAMHEID P06
Economie en milieu gaan hand in hand.

INNOVATIEHUBS P11
Brug tussen research en industrie.

Kuraray’s commitment to sustainable practices

We are committed to developing new fields of business using
pioneering technology that improves the environment and
enhances the quality of life throughout the world.
For people and the planet – to achieve what no one else can.
www.evalevoh.com

© FOTO: KRIS VAN EXEL

OPLEIDING P10
Bachelorstudenten in contact brengen met onderzoek.
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Petroleumindustrie
Onderzoekers
forceren doorbraak in
algentechnologie.

“Chemiesector
zet sterk in op
CO2-reductie”

P04

Industriële gassen
Johan Desmet
bespreekt de
mogelijkheden van een
zero-waste beleid.
P13

De chemische industrie is één van de drie grootste
uitstoters van CO2 in Vlaanderen. De Vlaamse
overheid maakt de komende twintig jaar dan
ook vierhonderd miljoen euro vrij om hiervoor
innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Jan Van
Havenbergh, directeur van speerpuntcluster
Catalisti, legt uit.

Jan Van
Havenbergh
Directeur Catalisti

D

e chemische industrie speelt
een essentiële rol op zowat ieder
niveau van de samenleving. We
hebben deze dus allemaal nodig,
maar het spreekt voor zich dat
de sector gezien de hoge CO2-uitstoot voor
heel wat uitdagingen staat. De oplossingen
hiervoor zullen echter vanuit de sector zelf
moeten komen. Zo is het bijvoorbeeld niet
raadzaam om enkel taxen te heffen: het kan
de eigen innovatieve dynamiek binnen bedrijven wel wat aanvuren, maar op termijn jaag je
bedrijven zo vooral weg. Innovatie is namelijk
ook complexer geworden. Waar bedrijven er
vroeger in slaagden om op eigen houtje tot
mooie resultaten te komen, zijn de uitdagingen nu veel groter op het vlak van milieunormen, technologie, REACH-verordening, enz.
Er is dus nood aan een langetermijnvisie
en een goede coördinatie van gezamenlijke
inspanningen, kennis en competenties.

Open innovatie

Een belangrijk sleutelwoord is ‘open innovatie’: innovatie waarbij expertise, knowhow,

middelen en markten worden gebundeld.
Zulke intensieve en overkoepelende samenwerkingsverbanden tussen alle stakeholders
moeten dan ook op punt worden gesteld. Als
één van de zes speerpuntclusters in Vlaanderen beschikt Catalisti hiervoor over het juiste
trackrecord. Daarom werden we gekozen
om dit te doen voor het recent opgestarte
‘Moonshot’-programma van de Vlaamse
overheid. Gedurende twintig jaar wordt ieder
jaar twintig miljoen euro vanuit de overheid
geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling voor een lagere CO2-uitstoot. De keuze
voor deze ruime spreiding is niet toevallig:
doordat het grote maatschappelijke belang
de kortetermijntargets van bedrijven overstijgt, is deze subsidiëring noodzakelijk. De
rendabiliteit zal zich tonen op langere termijn. De bedrijven sturen mee aan, maar
de overheid en academische wereld zijn
onmisbare partners.

nl.planet-future.be

Lees online meer over het potentieel van
elektro- en biokatalyse om tot een duurzame
procesindustrie te komen.
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Als makelaar voor open innovatie krijgt
Catalisti een drieledige opdracht: het
scherpstellen van de doelen, het dirigeren van de beschikbare middelen en het
finetunen van de samenwerkingen. Het
is geen evidentie om ervoor te zorgen
dat bedrijven echt bij elkaar komen om
persoonlijk en ongeremd hun expertise,
middelen en zelfs markten te delen voor
een gemeenschappelijk doel. Dat leiden
wij in de juiste banen. Daarom stel ik mijn
teams ook steeds samen met veel aandacht
voor zowel people skills als technologische
knowhow. ■
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E-mail: redactie.be@mediaplanet.com ❙ D/2019/12.996/36
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50 years after writing history on the Moon, it is time to write history on Earth again.
That of the future of plastics. Local sources, local production, local recycling, local needs.
Never seen in the plastics industry. Only in our dreams.
Designed and produced by B4plastics together with many partners. And with you.
Supported by EU and Flemish subsidies such as the Moonshot program. Guided by Catalisti.
Inspired by the urgency to transition this world to a safe place. There is work to do.
Follow the journey and enjoy new products at www.b4plastics.com
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“Industrie 4.0 heeft grote
impact op onze sector”
Nood aan digitale talenten

De vierde industriële revolutie
heeft een grote impact op zowel de
processen als de nood aan digitale
talenten binnen de chemische
sector. Meer uitleg door David
Ariens, Manager Automatisatie IT bij
BASF Antwerpen.

“De vierde industriële revolutie houdt in
dat we alle beschikbare data van sensoren,
ventielen, motoren, pompen en robots
gebruiken om nieuwe inzichten te verwerven, slimme wiskundige modellen te
bouwen en zelfs artificiële intelligentie
mogelijk te maken. Zo zijn de verschillende
installaties van BASF Antwerpen met
elkaar verbonden en leveren ze producten
en energie aan elkaar. Digitale platformen
stellen ons in staat om de productstromen
tussen die installaties nog verder te optimaliseren. De gigantische hoeveelheid
metingen, financiële gegevens en procedures die tot nu toe enorm verspreid en
vaak zelfs niet digitaal beschikbaar waren,
komen nu samen in grote big data systemen met slimme zoekalgoritmes.”
Voorbeelden uit de praktijk

“De controlerondgangen van onze operatoren gebeuren nu door het invullen van een
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Tekst: Joris Hendrickx

David Ariens, Manager Automatisatie IT BASF Antwerpen

"" Er gaan veel

middelen naar
digitaliseringsprojecten,
waar heel wat specialisten
aan kunnen meewerken.
checklist op een smartphone die aangepast
is aan gebruik in een chemische installatie, waardoor alle vaststellingen en foto’s

meteen ook digitaal worden opgeslagen en
gebruikt kunnen worden voor rapportering,
het oplossen van problemen en het verder
optimaliseren van processen. De coördinatie, opvolging en documentatie van de
grote onderhoudsbeurten van onze installaties worden nu volledig gedigitaliseerd,
wat resulteert in meer efficiëntie en een
verhoogde veiligheid. Onze data-analisten
bouwen dan weer wiskundige modellen om
onze processen verder te optimaliseren op
basis van de gigantische hoeveelheid data
die we in de afgelopen twintig jaar hebben
bijgehouden.”

“Binnen onze groep hebben we profielen
met een opleiding automatisatie, mensen
met een IT-achtergrond, elektrotechnici,
procesingenieurs, wiskundigen en data
scientists nodig. Ieder van hen speelt
achtereenvolgens een rol in de automatisering van processen, het verzamelen en
beschikbaar stellen van data uit die geautomatiseerde processen en het gebruiken
van die data om bijkomende waarde te
creëren. De BASF Groep heeft digitalisering tot een van de ondernemingsdoelstellingen uitgeroepen. Er gaan dus veel
middelen naar digitaliseringsprojecten,
waar heel wat specialisten aan kunnen meewerken. Bijgevolg zullen we de
komende jaren heel wat nieuwe mensen
aanwerven die over deze competenties
beschikken.” ■

IN SAMENWERKING MET

basf.com

Voorwaarden en tips voor
risicomanagement
Risicomanagement is een belangrijke prioriteit voor ieder chemisch bedrijf. Maar het dient dan wel juist te
worden aangepakt. Meer uitleg door Svea Sandrap, Managing Director van Svea QM. Tekst: Joris Hendrickx

“

Svea Sandrap
Managing Director
Svea QM

Bij conventioneel risicomanagement
is de methode leidend. Bedrijven
nemen risicomanagementmethoden
letterlijk over naar de praktijk, terwijl
ze eigenlijk zouden moeten vertrekken vanuit de doelen. De methoden helpen
dan bij het realiseren van die doelen. Een
aanpak rond risicomanagement moet bovendien soepel en snel aan te passen zijn. Vaak
doet men ook aan lineair risicomanagement.
Daarbij gebeurt eenmalig een risicoanalyse,

die vervolgens in de kast belandt. Veel beter is
om risicomanagement cyclisch uit te voeren,
met grote aandacht voor het evalueren. Ook
de stappen nadien, zoals het uitvoeren van
de beheersmaatregelen, de effectiviteit en de
communicatie zijn trouwens belangrijk.”

"" De nadruk moet liggen

op het samen ontwikkelen
en uitvoeren van
risicomanagement.
Iedereen betrekken

“Veel bedrijven hebben een aparte afdeling risicomanagement met een risicomanager. Het is echter beter om iedereen die
verantwoordelijk is voor doelen waarop de
risico’s betrekking hebben, formeel risi-

co-eigenaarschap te geven. Risicomanagement moet bovendien in de werkprocessen
worden geïntegreerd zodat het een routine
wordt. Het staat niet los van andere zaken”,
legt Svea uit. “Een risicomanagementmethode zou niet mogen worden ontworpen
door één iemand. De nadruk moet liggen op
het samen ontwikkelen en uitvoeren van
risicomanagement. Zoveel mogelijk mensen uit verschillende disciplines moeten
worden betrokken.”

in multidisciplinaire teams met leden van
binnen en buiten de organisatie te worden
uitgevoerd. De risicomethode sluit dan ook
naadloos aan op de werkprocessen van de
werknemers, die deze als gebruiksvriendelijk
ervaren. Begin in ieder geval met een nulmeting van de voorwaarden. Maak vervolgens
een flexibel implementatieplan. Ook na de
implementatie dient de voortgang te worden
gemonitord en beoordeeld op effectiviteit en
efficiëntie. En vergeet niet: tools zijn ondersteunend, niet leidend.” ■

Voorwaarden en tips

“Door de organisatie heen dient er een
draagvlak te zijn voor risicomanagement.
De rollen, taken en verantwoordelijkheden
voor risicosturing moeten duidelijk worden
afgesproken door het management, terwijl
de beheersing van de risico’s formeel wordt
gerapporteerd. Binnen de hele organisatie
moeten eenduidige begrippen voor risicogestuurd werken worden gebruikt. Het risicomanagement dient door samenwerking

IN SAMENWERKING MET

sveaqm.com
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▲ ▲ Onderzoekers zijn er ondertussen al in geslaagd om olie - en dus energie - te halen uit algen in zoutwater.

Petroleumindustrie schakelt enkele versnellingen
hoger in streven naar duurzaamheid
Wie het heeft over de klimaatproblematiek en CO2-uitstoot, kan niet om de petrochemische
industrie heen. ExxonMobil ziet voor zichzelf een een belangrijke rol weggelegd als het gaat
om de innovaties en technologieën die nodig zijn voor de oplossing. Een gesprek met Plant
Manager Dick Oomen. Tekst: Sijmen Goossens

Dick Oomen
Plant Manager
ExxonMobil

E

xxonMobil is opvallend sterk vertegenwoordigd in België. Oomen:
“We hebben hier onder meer twee
polyethyleenfabrieken - in Meerhout en in Zwijndrecht - en uiteraard onze raffinaderij in Antwerpen. Verder
zijn er nog verschillende terminals voor
brandstoffen en het Europese hoofdkantoor
in Machelen, waar ook het Europese Technologiecentrum gevestigd is. Voor de industriële activiteiten, gecombineerd met productonderzoek, werken er voor ExxonMobil
maar liefst 4.000 mensen in de Benelux. Dat
is een aardig aandeel van de 70.000 werknemers wereldwijd. Het betekent meteen ook
dat we een zeer interessante werkgever zijn
op de Belgische arbeidsmarkt.”
Petrochemie blijft relevant

“Waar we vroeger vooral uit de ontginning
onze grootste omzet genereerden, zien
we dat dit nu verschuift naar de productie
van chemicals die we onttrekken aan deze
fossiele brandstoffen. Daarvan maken
we pellets - plastic bolletjes zeg maar. Die
worden gebruikt om eindproducten van te
maken zoals voedselverpakkingen, maar
dienen ook als grondstof voor in zonnepanelen gebruikte hightechfolie. Chemie is

dus overal en de vraag naar chemieproducten stijgt exponentieel. In het Europees
Technologiecentrum werkt men voortdurend aan het verbeteren van de producten,
waardoor de folies sterker, dunner en duurzamer worden. Doordat er steeds minder
materiaal nodig is voor de productie, dalen
bovendien de transportbewegingen en
is er minder afval. Fossiele brandstoffen
staan weliswaar onder druk, maar nieuwe
ontwikkelingen zoals biochemie zijn nog
niet matuur genoeg als degelijk alternatief.
Uiteraard wil ExxonMobil meewerken om
de doelen van het Parijsakkoord te halen.
Daarom investeren we zo’n miljard dollar
per jaar en werken er bij ons 2.200 phd’s permanent aan de ontwikkeling van duurzame
oplossingen.”

"" Bij onze zoektocht

naar een technologie die
duurzaam, schaalbaar,
betrouwbaar en over de
hele wereld beschikbaar
is, kwamen we uit bij
algentechnologie.
Plastic afval

“Wat ons betreft ligt de grootste uitdaging
en opportuniteit in het herwaarderen van
plastic afval. Daarom stapten we mee in
het project: Alliance to End Plastic Waste.
Iedereen is het erover eens dat plastic afval
niet thuishoort in de natuur, de oceanen
of rivieren. Plastic afval kan daarentegen

een waardevolle bron zijn van hergebruik.
De ongeveer dertig leden van deze alliantie
hebben zich geëngageerd om fors te investeren en samen op grote schaal oplossingen
te ontwikkelen en te implementeren. Daarbij wordt vooral gekeken naar manieren om
plastic afval terug te dringen, te verwerken
en te hergebruiken.”
Olie uit algen

“Bij onze zoektocht naar een technologie
die duurzaam, schaalbaar, betrouwbaar en
over de hele wereld beschikbaar is, kwamen
we via biochemie en procestechniek uit bij
algentechnologie. We slagen er ondertussen
in om olie en dus energie te halen uit algen
in zoutwater. Deze olie zal verwerkt kunnen
worden in onze bestaande raffinaderijen en
als voedingsgrondstof dienen voor chemieproducten. Samen met onze onderzoekpartner Synthetic Genomics realiseerden we
al diverse wetenschappelijke doorbraken.
Tegen 2025 willen we 10.000 vaten biobrandstof per dag uit deze innovatieve technologie halen.”
Koploper in CO2-afvang en -opslag

“ExxonMobil ziet een essentiële rol voor
het capteren van CO2 bij het behalen van
de wereldwijde emissiereductiedoelstellingen. Met Carbon Capture, Usage and
Storage (CCUS) wordt CO2 die anders wordt
vrijgelaten in de atmosfeer, afgevangen,
samengeperst en veilig opgeslagen of hergebruikt. Nu al vangen we jaarlijks zo’n zeven
miljoen ton CO2 af. Daarmee is ExxonMobil
een duidelijke voorloper. Sinds 1970 heeft
ExxonMobil cumulatief meer CO2 afgevangen dan eender welk ander bedrijf. In dit
verband werken we ook aan baanbrekende
brandstofceltechnologie om de kosten van

CO2-captatie te reduceren. Ook via onze producten zelf realiseren we een verminderde
uitstoot: verpakking van voeding levert
twee tot vier weken verlengde ‘shelf-time’
op en reduceert dus transport en verspilling. Lightweight plastics verlagen het
gewicht van voertuigen, wat het verbruik
terugdringt. Door een verlaagd totaalgewicht van producten en verpakkingen kunnen er meer producten per keer vervoerd
worden.”
Interne mobiliteit stroomlijnt
loopbanen

“België telt veel goede en hoogopgeleide
mensen. Dat verklaart onze sterke aanwezigheid hier. We zijn steeds op zoek naar nieuwe
mensen. Zij komen terecht in een aantrekkelijke werkomgeving, gericht op het uitbouwen van een volledige carrière - het is meer
dan gewoon een job. Werknemers worden
intensief gecoacht en doorlopen een traject
zodat ze zichzelf kunnen blijven ontplooien,
in België of elders. De sleutel ligt bij het vinden van een match tussen wat een werknemer op dat moment in zijn leven nodig heeft
en hoe dit past binnen ons bedrijf. De breed
gediversifieerde activiteiten in België zorgen
ervoor dat wie lokaal wil blijven, moeiteloos
zijn of haar plek vindt.” ■
IN SAMENWERKING MET

jobs.exxonmobil.com
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Innoveren
voor de
toekomst

Jean Vandael
Plant General
Manager Kaneka
Belgium

H

et Japanse moederbedrijf is een
wereldspeler op het vlak van
macromoleculaire en fermentatietechnologie en biedt innovatieve oplossingen in vier strategische domeinen: materialen, levenskwaliteit,
gezondheidszorg en voeding. Wereldwijd
telt Kaneka Corporation tienduizend werknemers, waarvan er 335 werken in de Kempense vestiging in Westerlo. Samen zorgen
die voor een jaaromzet van 331 miljoen euro.
De halffabricaten van Kaneka Belgium staan
in het teken van functionele en geschuimde
kunststoftoepassingen. Belangrijke productlijnen zijn de impact modifiers (slagvastheidsverbeteraars), de schuimpartikels voor
schokbestendige en lichtgewicht schuimtoepassingen en de vloeibare polymeren als
bestanddeel voor hoogwaardige elastische
lijm- en voegkitten en coatings.
Duurzame aanpak

“Eind 2018 werd nog een nieuwe productielijn voor Kaneka MS-polymeren in
dienst genomen, een investering van 34
miljoen euro”, vertelt Jean Vandael, Plant
General Manager bij Kaneka Belgium.
“Naast nieuwe state-of-the-art productiefaciliteiten hebben we hierbij ook geïnvesteerd in moderne infrastructuur om
scheepslossingen van de hoofdgrondstof
voor de productie van MS-polymeren aan
het Albertkanaal mogelijk te maken. Hierdoor zullen we jaarlijks een negenhonderdtal ADR-transporten van de weg halen.

Aandacht voor de modal shift is binnen ons
bedrijf trouwens niet nieuw. We laten de
grondstoffen voor de productie van onze
slagvastheidsverbeteraars al langer per
schip aanvoeren en ook onze eindproducten gaan alsmaar meer vanaf de terminal
via het Albertkanaal en de Antwerpse
haven naar onze klanten. Door onze aanhoudende inspanningen op dat vlak stellen we onszelf voortdurend doelen om de
CO 2-emissies van onze transportactiviteiten nog verder terug te dringen. In alle
oplossingen die wij aanbieden, staan duur-

"" Onze reputatie van een
stabiel, waardevol bedrijf
kan ons helpen in onze
zoektocht naar goede
mensen met de juiste
technische profielen.

zaamheid en energiezuinigheid voorop. Zo
zijn we erin geslaagd om het energieverbruik per ton productie met 35% terug te
dringen. De erkenningen die we vorig jaar
hebben gekregen - met name de FIT Trophy
2018 – samen met de Lean & Green-certificatie versterken onze reputatie van een
stabiel, waardevol bedrijf. Dat kan ons helpen in onze zoektocht naar goede mensen
met de juiste technische profielen.”

© FOTO’S: PRIVÉ

Eén van de exponenten van de vruchtbare relatie
die België onderhoudt met de derde economische
grootmacht ter wereld, is Kaneka Belgium.
Niet toevallig koos dit Japanse chemiebedrijf
in 1974 Westerlo uit om er zijn eerste Europese
‘specialty chemicals’ site uit te bouwen. De
vestiging ontwikkelt en produceert al meer dan
vier decennia lang hoogwaardige halffabricaten
voor functionele en geschuimde kunststoffen die
gebruikt worden in de bouw-, auto-, transport-, en
verpakkingsindustrie.

▲ ▲  Biogebaseerde en biologisch afbreekbare schuimkorrels zijn volledig recycleerbaar
via compostering en zelfs biodegradeerbaar indien ze ongewenst in het milieu of in
zee zouden belanden.

reerd door de circulaire economie-strategie
voor plastic verpakkingen, ontwikkelde het
een duurzaam verpakkingsmateriaal, dat
niet alleen recycleerbaar is via compostering maar ook bioafbreekbaar in natuurlijke
omgevingen. Deze innovatie is het resultaat
van een succesvolle combinatie van Kaneka’s twee belangrijkste expertises, namelijk
de fermentatie- en de macromoleculaire
technologie. Het innovatieproject bestaat
uit de ontwikkeling van biogebaseerde
en biologisch afbreekbare schuimkorrels
vertrekkende van een natuurlijk polymeer
PHBH™. “Het duurzame en innovatieve
karakter van dit materiaal is onbetwistbaar”, legt Vandael uit. “Het heeft vele
troeven. Niet alleen is het opgebouwd uit
natuurlijke elementen, het is ook volledig
recycleerbaar via compostering en zelfs
biodegradeerbaar indien het ongewenst in
het milieu of in zee zou belanden. Het zal
dan volledig afbreken door de micro-organismen in de natuur. Voor sectoren en
markten waarin mechanische recyclage
geen optie is, kan dit nieuwe materiaal een
milieuvriendelijk alternatief worden voor
verschillende verpakkingen binnen een circulaire economie.”

gezet op en ontwikkelen daarvoor steeds
nieuwe toepassingen. Op die manier kunnen we lokaal sterk marktgericht werken”,
aldus Vandael. “De ontwikkeling van het
biogebaseerd en biologisch afbreekbaar
polymeer is hiervan een voorbeeld. Kaneka
Corporation in Japan is een van de weinige
bedrijven ter wereld dat zo’n polymeer op
industriële schaal met de gewenste zuiverheid kan fabriceren. Momenteel worden op
nationaal en Europees niveau kaders vastgelegd rond het gebruik van verpakkingen
uit biogebaseerd en biologisch afbreekbaar
materiaal. Als Kaneka Belgium willen we
klaarstaan om hiervoor mee oplossingen te
bieden. Met het binnenhalen van het globale R&D-centrum voor de applicatie-ontwikkeling van dit polymeer zijn we erin
geslaagd om de Belgische verankering van
het bedrijf weer wat te verstevigen.” ■
〉 〉 Dit artikel kwam tot stand in samenwerking
met Voka Mechelen-Kempen.

IN SAMENWERKING MET

Sterke innovatiedrang

De reeds afgelegde weg toont aan dat
Kaneka Belgium niet alleen inzet op duurzaamheid, maar ook veel aandacht besteedt
aan innovatie. Ondanks de sterke concurrentie werd het bedrijf eerder dit jaar genomineerd als een van de zes finalisten voor de
essenscia Innovation Award 2019. Geïnspi-

Dromen van meer

“Door in te zetten op Industrie 4.0 kunnen we innovatie nog sterker inbedden
in onze processen. Het komt erop aan om
voortdurend nieuwe producten te kunnen
ontwikkelen en produceren. We volgen de
ontwikkeling van nieuwe markten nauw-

kaneka.be
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Van De Velde: “In het oude paradigma had
je aan de ene kant de kunststofproducenten
die met zuivere chemische stoffen aan de slag
gingen en aan de andere kant de recyclagebedrijven. Nu komen we in een nieuwe wereld
waarin de virgin plastic producent ook recycler
wordt, door nieuwe grondstoffen aan te boren
in wat we vroeger afvalstromen noemden. De
vroegere lineaire waardeketen wordt een geïntegreerde loop.”
Biedt die strategie finaal een oplossing
voor het afvalprobleem in de oceanen?
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“Voor ons gaan economie en
milieu hand in hand”
De Oostenrijkse chemiegroep Borealis heeft duidelijk de wind in de zeilen.
Dat blijkt onder meer uit een investering van maar liefst één miljard euro
in een nieuwe propyleenfabriek in de Antwerpse haven. Nochtans heeft de
chemiesector het in tijden van wegwerpplastics en oceaanvervuiling niet altijd
onder de markt. “Hoog tijd om dat beeld bij te sturen”, vinden Thomas Van
De Velde (senior vice-president BU Hydrocarbons) en Lieven Stalmans (hoofd
energie- en klimaatbeleid).
Tekst: Diederik Vandendriessche

Thomas
Van De Velde
Senior VicePresident BU
Hydrocarbons
Borealis

Wat zal er in de nieuwe fabriek
geproduceerd worden?

Van De Velde: “De fabriek die we nu beginnen te bouwen, is een nieuwe installatie
naast onze bestaande propyleenfabriek in
Kallo. Propyleen is een basisgrondstof voor
toepassingen die ons dagelijks leven enorm
vergemakkelijken. Van propyleen wordt polypropyleen gemaakt en daarmee kan je hoogwaardig plastic vervaardigen. Dat productieproces vergt hoge temperaturen en daarom
werken we in onze nieuwe installatie met een
warmtekrachtkoppeling. Zo recupereren we
optimaal de vrijgekomen energie. Polypropyleen wordt gebruikt in vele toepassingen,
van pc’s, huishoudapparaten en medische
toepassingen zoals spuitjes tot herbruikbare drinkbussen en verpakkingen. Iedereen komt er dus mee in contact, maar het
is ook onder meer het basismateriaal voor
het lichter maken van bumpers van auto’s,
enz. Nu Borealis propyleen zal produceren
als basisbouwsteen voor polypropyleen

Lieven
Stalmans
Hoofd energieen klimaatbeleid
Borealis

kunnen al die toepassingen met een belangrijke toegevoegde waarde ook hier in Europa
geproduceerd worden. Dat is een belangrijke keuze die we gemaakt hebben.”
Plastic verpakkingen kunnen perfect
gerecycleerd worden.

Stalmans: “In de voedingsverpakkingen
vind je heel wat plastic. Plastic heeft heel
wat voordelen, zo helpt het om voedsel
goed te bewaren en verspilling tegen te
gaan. Uiteraard moet je die verpakkingen
heel goed ontwerpen: je mag niet ‘oververpakken’, maar ook niet ‘onderverpakken’,
anders komt de voedselkwaliteit in gevaar.
Verpakking heeft een relatief korte omloop:
morgen breng je het op de markt en overmorgen belandt het in de vuilzak. Als je
goed sorteert, kan je daar een circulaire
economie mee opbouwen. We zijn dan ook
bijzonder verheugd over de uitbreiding van
de blauwe zak via Fost Plus naar alle plastic
verpakkingen. Er zullen nu veel meer plas-

tics worden ingezameld om te recycleren en
dus in de waardeketen te houden. Plastics
hebben alle troeven om circulair te zijn.”

"" We komen in

een nieuwe wereld
terecht waarin de
kunststofproducent ook
recycler wordt, door
nieuwe grondstoffen aan
te boren in wat we vroeger
afvalstromen noemden.
Plastics kunnen dus volledig worden
ingeschakeld in een circulaire
economie?

Stalmans: “De maatschappelijke uitdagingen voor de sector zijn enorm. We willen weg
van het afval naar een heuse materialenloop.
Dat kunnen we niet alleen doen en daarom
gaan we steeds meer in partnerships werken. Daarnaast zullen we ook sterk de weg
van innovatie verderzetten, dat zit in de
genen van de chemie. Welke pistes kiezen
we bijvoorbeeld voor chemisch en mechanisch recycleren? Iedereen is op zoek naar
de beste technologieën. Dat toont het belang
van open innovatie aan en de Vlaamse speerpuntcluster Catalisti helpt hierbij.”

Van De Velde: “Wij willen als bedrijf een meerwaarde creëren met plastic toepassingen. We
mogen namelijk niet vergeten dat plastic ook
heel veel comfort en duurzame voordelen
biedt en niet meer weg te denken is uit onze
moderne maatschappij. Kan je je nog een
wereld inbeelden zonder auto’s, mobiele telefoons, waterleidingen of elektrische kabels?
Maar het is ook belangrijk dat we oplossingen aanreiken voor de afvalstromen op het
einde van de cyclus. Want het probleem is
niet het plastic, maar wel dat we wereldwijd
nog niet overal een gestructureerde afvalophaling en sortering hebben. Oplossen doe je
niet met één mondiaal antwoord, maar wel
door overal zaadjes te planten. We doen dit
onder andere met ons STOP-project in Indonesië, waar we een kleine economie creëren
via afvalinzameling, sortering en hergebruik. Het plastic afval komt dan niet via de
rivieren in de zee terecht.”
Stalmans: “De economische aspecten en de
milieuaspecten gaan hand in hand. Wij pleiten ervoor om die plastic stromen in Europa te
houden en ze goed in te zamelen. Het afval van
vandaag is de grondstof van morgen. Europa
heeft eigenlijk maar twee grondstoffen: onze
brains en alle materialen die we ooit hebben
ingevoerd om er iets mee te maken. Plastics
zijn materialen die je perfect kunt verwerken,
maar de transitie is belangrijk: dat gebeurt
niet van vandaag op morgen. Je moet een plan
hebben waarin je de tijdsdimensie niet uit het
oog mag verliezen. De innovatie moet de tijd
krijgen om te ontwikkelen.” ■

Borealis in een notendop
❚ ❚ Producent plastics (polyethyleen, poly-

propyleen), basischemicaliën (ethyleen,
propyleen, phenol, …) en meststoffen.
❚ ❚ Toepassingen in de automobielindustrie (lichtere en recycleerbare onderdelen, zoals bumpers), de gezondheidszorg (spuitjes, medische apparatuur),
de waterdistributie (pijpleidingen) en de
energiesector (hoogspanningskabels,
zonnepanelen, windmolens)
❚ ❚ Hoofdzetel Wenen, actief in 120 landen, omzet 8,3 miljard euro.
❚ ❚ 6.800 werknemers wereldwijd, meer
dan duizend in België. Productiesites
in Kallo, Zwijndrecht en Beringen en
administratief centrum in Mechelen.
❚ ❚ We zijn op zoek naar een honderdtal nieuwe enthousiaste medewerkers,
vooral technische profielen, maar ook
andere.

IN SAMENWERKING MET
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De naam EuroChem doet niet vermoeden dat het
bedrijf, met hoofdkantoor in het Zwitserse Zug, van
Russische oorsprong is. Zeven jaar geleden nam
EuroChem de meststoffenactiviteiten van BASF in
Antwerpen over.

D

e productie van meststoffen
behoorde niet meer tot de
kernactiviteiten van BASF en
daarom werd uitgekeken naar
een groep die wel nog toekomst
zag in dit segment. De nitrofosforzuurinstallatie, de NPK-installatie, de twee enkelvoudige meststoffeninstallaties, de logistieke activiteiten en drie salpeterzuurinstallaties werden verkocht aan een groep
wiens kernactiviteit minerale meststoffen
zijn. Met de aankoop van EuroChem Antwerpen verwierf de groep heel wat kennis
en ervaring, op een logistiek interessante
locatie. Via de haven van Antwerpen heeft
EuroChem immers een hub die als katalysator voor de verdere groei van het bedrijf
fungeert.

Verticale integratie

EuroChem zet in op een sterke verticale integratie: het produceert niet enkel minerale
meststoffen, maar heeft of ontwikkelt zelf
ook toegang tot alle grondstoffen en bouwde
een sterk logistiek netwerk uit. Daarnaast
is het productengamma van de Antwerpse
installaties perfect complementair aan dat
van de groep. De voorbije zeven jaar groeide
het personeelsbestand van EuroChem Antwerpen van 330 tot 400 werknemers. Samen
produceren ze bijna 2,3 miljoen ton hoogwaardige minerale meststoffen voor verschillende internationale markten, tot in alle
uithoeken van de wereld. Wereldwijd is de
groep intussen actief in meer dan 25 landen
en telt ze meer dan 25.000 werknemers. De
Antwerpse vestiging is van groot strategisch

© FOTO: PRIVÉ

Meer dan een halve
eeuw meststoffenproductie in Antwerpen

▲ ▲ De site van EuroChem in Antwerpen.

belang voor de groep en maakt het verschil
voor EuroChem als globale wereldspeler.
Uiteindelijk is het succes in Antwerpen
gebaseerd op goede mensen die sterke relaties opbouwen en onderhouden met elkaar,
de vakbonden, de haven van Antwerpen, de
buren van BASF en de lokale gemeenschap in
de buurt.
Openstaande vacatures

ook mensen met een chemisch profiel of een
opleiding (elektro)mechanica komen in aanmerking. Heb je interesse, neem dan zeker
een kijkje op onderstaande website. Vind
je niet wat je zoekt binnen de openstaande
vacatures? Dan kan je ook spontaan solliciteren via het formulier op de link. ■

IN SAMENWERKING MET

De groep blijft verder investeren in de vestiging in Antwerpen en er wordt ook nauw
samengewerkt met universiteiten en onderzoekscentra. Om de activiteiten verder te
kunnen uitbouwen, is EuroChem steeds op
zoek naar goede arbeidskrachten. Procesoperatoren, medewerkers voor de ondersteunende diensten, ingenieursprofielen, maar

werkenbijeurochem.be

Ecologische winst ligt bij pragmatisme in toepassingschemie

luchtdichtheid én flexibiliteit. Hun isolerende
functie blijft perfect gehandhaafd, ook wanneer de materialen uitzetten of krimpen met
de weersomstandigheden. Voorwaarde hierbij is dat alles juist wordt geplaatst. Daarvoor
geven we wereldwijd opleidingen, praktijkgericht en onmiddellijk toepasbaar. Ons aandeel
in het bereiken van lokale en globale ecologische normen is hierdoor erg groot.”

Tekst: Sijmen Goossens

Onderzoekers gezocht

“Soudal is een Belgisch bedrijf, maar onze
actieradius spreidt zich uit over heel Europa
en zelfs de wereld. Onze bijdrage aan het
klimaatvraagstuk is daardoor groot, zowel
qua schaal als qua inhoud”, opent Heyvaert.
“Als bedrijf in de chemische sector vinden
we het uiterst belangrijk om deel uit te
maken van de oplossing voor het energieen milieuvraagstuk. We leveren hiervoor
grote inspanningen”, vervolgt Thys. “De
toepassingen die we ontwikkelen, zijn erop
gericht om voor bouwprojecten overal in
Europa (en zelfs in de wereld) de hoogste
normen te halen qua energiezuinigheid,
luchtdichtheid en isolatie. Dat betekent
dat we niet alleen innovatieve producten
ontwikkelen, maar ook dat we opleidingen
geven waardoor vakmensen exact weten
hoe ze dit alles moeten toepassen. Zo kunnen we samen de energieneutraliteit die
beoogd wordt in 2021 ook effectief halen.”

© FOTO: PRIVÉ

De chemische industrie doet
bewust grote inspanningen om bij
te dragen tot de antwoorden op het
klimaatvraagstuk. Soudal focust zich
wereldwijd op toepassingschemie in
passiefbouw. Bart Heyvaert, group
HR Director, en Luc Thys, group
director marketing en R&D, lichten
toe.

▲ ▲ Luc Thys, group director marketing en R&D, en Bart Heyvaert, group HR Director bij Soudal.

"" De toepassingen

die we ontwikkelen,
zijn erop gericht om
voor bouwprojecten de
hoogste normen te halen
qua energiezuinigheid,
luchtdichtheid en
isolatie.

Duurzame innovaties bij passiefbouw

Thys: “Concreet hebben we het hier over
oplossingen voor de bouw en toepassingen
in en rondom het huis. Het gaat hier niet
over enorm ingewikkelde zaken, wij kiezen
bewust voor een pragmatische, haalbare
strategie. Iedere nieuwbouw moet voldoen
aan steeds strengere normen met betrekking
tot passiefbouw. Vooral bij ramen is dat een
uitdaging. De producten die wij ontwikkelen
- zoals luchtdichte membranen of gespecialiseerd PU schuim - garanderen een perfecte

“Uiteraard zijn dit geen evidente producten
om te ontwikkelen. We mogen zeggen dat
Soudal tot op heden nog steeds aan de top vertoeft wat betreft duurzaamheid en kwaliteit.
Uit diepgaande tests blijkt dat onze producten
zelfs na 9.000 vervormingen hun isolatiefunctie behouden - deze toepassingen gaan dus
minstens dertig jaar mee. Om op dit niveau te
blijven presteren, zoeken we mensen die willen meeschrijven aan dit onderzoeksverhaal
waarin de grenzen van de toepassingschemie
permanent worden verlegd”, besluit Thys. ■
IN SAMENWERKING MET
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“Wil je meewerken
aan oplossingen voor
het klimaat? Kies dan
voor chemie”
Vlaanderen beschikt over de grootste chemiecluster van Europa. De kennis en
expertise die daarmee samengaan, bieden heel wat kansen om mee te werken
aan oplossingen voor het klimaat en een circulaire economie. “Investeren
in innovatie en talent is daarbij cruciaal”, vertelt Frank Beckx, gedelegeerd
bestuurder van essenscia vlaanderen.
Tekst:Joris Hendrickx

D

e chemiesector is sterk aanwezig in en rond de haven van
Antwerpen, maar ook in de
rest van Vlaanderen vind je tal
van bedrijven die actief zijn in
chemie, kunststoffen en farma. “De sector
van de chemie en life sciences is meer dan
ooit de sterkhouder van onze economie,
goed voor 62.000 jobs en een veelvoud aan
indirecte jobs. Daarnaast zijn we de grootste
exportsector van Vlaanderen, met een derde
van de totale export, en de absolute innovatiekampioen met ruim twee miljard euro
aan investeringen in R&D per jaar”, opent
Beckx.
“Nog belangrijker dan het economische belang is de maatschappelijke meerwaarde. De chemiesector ontwikkelt tal
van oplossingen en materialen voor grote
maatschappelijke uitdagingen zoals een
betere gezondheidszorg, energiezuinige
woningen, de mobiliteit van de toekomst,
kwaliteitsvolle voeding voor een groeiende
wereldbevolking, enz. Wie gedreven is om
mee te werken aan de innovaties voor een
betere wereld, is bij de chemiesector dus
aan het juiste adres.”
Chemie als oplossing voor het
klimaat

“De chemiesector is al jaren bezig met de
klimaatuitdaging en bedrijven maken hun

productieprocessen alsmaar milieuvriendelijker. Zo is de productie de afgelopen twintig jaar verdubbeld terwijl de uitstoot van
broeikasgassen is gehalveerd. Maar het kan
nog beter. Er gebeurt heel wat onderzoek
naar efficiënte manieren om het broeikasgas CO2 op te vangen en op te slaan (CCS,
Carbon Capture and Storage) of - nog beter te hergebruiken als grondstof (CCU, Carbon
Capture and Utilization). Met de omschakeling naar zo’n koolstofslimme economie
kan de chemie een fundamentele bijdrage
leveren aan een klimaatneutrale samenleving”, aldus Beckx.

"" De chemiesector

ontwikkelt tal van
oplossingen en
materialen voor grote
maatschappelijke
uitdagingen.

“Dat is de reden waarom de chemiesector samen met de Vlaamse overheid
en alle Vlaamse universiteiten recent het
Moonshot-programma heeft opgezet. De
uitdaging is namelijk gigantisch en er is

nog veel onderzoek nodig om hiervoor de
geschikte technologieën te ontwikkelen.
De Vlaamse overheid investeert daarom de
komende twintig jaar jaarlijks twintig miljoen euro in dit ambitieuze onderzoeksprogramma.”
Op weg naar een circulaire economie

“We geloven ook sterk in de waterstofeconomie en er wordt gekeken naar alternatieve grondstoffen. Doordat de chemiesector in Vlaanderen onderling sterk
geconnecteerd is, zijn er bovendien heel
wat synergieën mogelijk tussen bedrijven
in een circulaire economie. Wat voor het
ene bedrijf een restfractie is in het productieproces, kan een grondstof zijn voor het
andere. Ook op energievlak zijn er duurzame innovaties. Zo wordt de stoom van
een afvalverbrandingsoven gebruikt als
groene warmte in de productieprocessen
van naburige chemiebedrijven.”
Grote vraag naar digitaal en
technisch talent

“Voor al die innovaties hebben bedrijven
talent nodig. De chemie- en farmasector in Vlaanderen telt 1.500 openstaande
vacatures. De voorbije drie jaar hebben
sectorbedrijven zowat 10.000 mensen aangeworven, waarvan bijna 2.500
nieuwe jobs. De nood aan technisch en
wetenschappelijk talent is dus groot,

maar door de digitalisering zijn ook jongeren met digitale skills erg gegeerd. Het
is belangrijk dat jongeren weten dat ze
door de keuze voor zo’n STEM-studie heel
veel kansen hebben op een boeiende job
én een groot verschil kunnen maken voor
onze maatschappij. Vooral meisjes en
jongeren met een migratieachtergrond
moeten we daarvan nog meer overtuigen.
Daarvoor werken we samen met de onderwijswereld en de VDAB, maar we investeren samen met de sociale partners ook in
eigen opleidingscentra. Er zijn er al voor
de chemie (ACTA) en voor de kunststoffen
(PlastIQ) en vanaf 2021 komt daar met
ViTalent een derde opleidingscentrum bij
voor de life sciences”, vervolgt Beckx.
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Luk Van den
Berghe
Director B2C
Realco

Reinigen met enzymen:
efficiënt én ecologisch
Het overgrote deel van de klassieke
schoonmaakmiddelen bevat noodgedwongen
een hoop ongezonde en ronduit gevaarlijke
bestanddelen. Realco vond hiervoor een
innovatieve en razend efficiënte oplossing:
enzymen. Luk Van den Berghe, Director B2C
bij Realco, legt uit.
Tekst: Sijmen Goossens
“Realco is gespecialiseerd in reinigingsproducten voor
industriële en particuliere toepassingen. Recent bundelden we onze inzichten uit de professionele toepassingen
in een nieuw merk: ‘Eezym’. De naam verwijst zowel
naar ‘easy to use’, als naar de actieve enzymen waarmee dit product zich absoluut onderscheidt op de markt.
Vandaag kennen 75.000 van de ingrediënten waaruit
klassieke poetsmiddelen bestaan een petrochemische
oorsprong. Sterker nog: 275 ervan, de echt actieve, antimicrobiële bestanddelen, werden door het EPA geïdentificeerd als pesticide. Scandinavische studies geven aan
dat één dag werken met zulke producten gelijk staat aan
het roken van twintig sigaretten. Met ‘Eezym’ worden
deze en andere belangrijke risico’s geëlimineerd.”

© FOTO: KRIS VAN EXEL

Consument en markt zijn klaar voor
enzymen

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen

Vakleerkrachten uit de industrie

"" We zijn al jaren

bezig met de
klimaatuitdaging.
Bedrijven maken hun
productieprocessen
dan ook alsmaar
milieuvriendelijker.

“De chemiesector is ook een pionier in
duaal leren, een combinatie van leren
op school en leren op de werkvloer. Het
is de perfecte manier om leerlingen
praktijkervaring te laten opdoen. We
pleiten ervoor om dat systeem uit te
breiden naar het hoger onderwijs. Om
het tekort aan vakleerkrachten aan
te pakken, willen we met de nieuwe
Vlaamse regering een proefproject
opstarten om medewerkers uit de
industrie voor de klas te zetten. Zij kunnen met passie over hun vak vertellen
en de lessen illustreren met praktijkvoorbeelden, zodat het voor leerlingen
duidelijker wordt tot welke concrete

toepassingen de leerstof uit hun handboeken kan leiden.”
Investeren in de chemie van de
toekomst

“Als sectorfederatie willen we ook een
boost geven aan innovaties van jonge
start-ups en groeibedrijven. Daarom
openen we in de lente van volgend jaar
BlueChem, een incubator voor duurzame
chemie op het ecobedrijventerrein Blue
Gate Antwerp. Door de juiste labo-infrastructuur en een gespecialiseerde dienstverlening op maat stimuleren we ondernemerschap en helpen we beloftevolle
innovaties om door te groeien tot succesvolle ondernemingen”, besluit Beckx. ■

“Marktstudies uit 2015 geven aan dat 66% van de consumenten wereldwijd bereid is om meer te betalen voor
duurzame en ecologisch verantwoorde merken. Ons
belangrijkste argument blijft echter de efficiëntie. Enzymen zijn eiwitten die organisch materiaal razendsnel
afbreken. Ze reinigen efficiënter en dieper dan eender
welk ander product op de markt. Momenteel zijn wij de
enige met een dergelijke oplossing die ongezien doeltreffend én natuurlijk is. Dat tonen we aan met bijvoorbeeld teststrips, maar het bleek ook door de toepassing
zelf. In grootkeukens zagen we hoe de tegelvoegen, die
normaal gezien ook met ‘gewone’ reiniging steeds donkerder worden, hun oorspronkelijke kleur terugkregen.
Deze producten zijn bovendien allemaal pH-neutraal schade aan handen of oppervlaktes is dus uitgesloten.”

Product van het jaar 2018
“Door het innovatieve karakter, de aantrekkelijkheid
en de zeer gunstige aankoopintentie, werd ‘Eezym’
in 2018 verkozen tot product van het jaar. Het ontving
ook het ecocert label. De toepassingen zijn uitgebreid:
reiniging van toestellen, poetsen, het activeren van
septische putten, het schoonmaken van allerhande
leidingen, enz. Deze producten liggen ondertussen in
zowat iedere tuinwinkel, elk warenhuis en alle gangbare
doe-het-zelfzaken in de rekken. Een meer dan vallabel,
mens- en milieuvriendelijker alternatief voor de huidige
generatie poetsmiddelen. Dit alles werd vorig jaar door
professor Jan Tytgat, toxicoloog bij de KUL, in een persconferentie bevestigd.” . ■
IN SAMENWERKING MET
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Vlaamse expertisecentra gaan voor
een duurzamere procesindustrie
Elektro- en biokatalyse bieden heel wat potentieel om tot een duurzamere procesindustrie te komen.
Meer uitleg door Karolien Vanbroekhoven en Metin Bulut van VITO. Tekst: Joris Hendrickx

Karolien
Vanbroekhoven

Metin Bulut
Business
Development
Manager VITO

Research Manager
Sustainable
Chemistry VITO

“

De procesindustrie (chemie-, staalindustrie,…) is erg energie-intensief. Maar liefst 63% van de energiebehoefte wordt voorzien als warmte
voor het aandrijven van processen”,
aldus Vanbroekhoven. “Deze warmte wordt
vandaag geproduceerd door verbranding
van fossiele brandstoffen, wat op zijn beurt
zorgt voor de uitstoot van grote hoeveelheden CO2. Dat is een belangrijk aandachtspunt waar innovatieve technologieën een
antwoord op kunnen bieden. Enerzijds
kan deze energie geleverd worden in de
vorm van elektriciteit. Indien deze afkomstig is van koolstofarme, hernieuwbare

energiebronnen, kan een directe impact
op de CO2-uitstoot worden gerealiseerd.
Anderzijds zorgen de milde condities voor
een lager energieverbruik en een kleinere
CO2-voetafdruk. VITO zet hierop in via twee
technologieplatformen.”
Elektrochemische synthese van
chemicaliën

Bulut: “Elektrochemie biedt technisch
meer vrijheidsgraden in het aandrijven
van chemische reacties, zonder grote verliezen in selectiviteit naar de juiste producten. VITO maakt hiervoor gebruik van
eigen ontwikkelde elektroden en expertise

in chemische en materiaaltoepassingen.
Sinds kort erkent de industriële en academische wereld ook het potentieel van
elektrokatalyse, waarop VITO in 2017 een
samenwerking startte met de Universiteit Antwerpen rond de ontwikkeling van
nieuwe elektrokatalysatoren.” Vanbroekhoven: “Biokatalysatoren, de zogenaamde
enzymen, vervangen dan weer de klassieke
katalysatoren in thermische processen.

"" Elektro- en biokatalyse
verminderen de CO2uitstoot en maken
de procesindustrie
duurzamer.

VITO maakt gebruik van commerciële
enzymen en intensifieert bioprocessen,
waarbij de voordelen van milde conversie
gecombineerd worden met een verhoogde
productiviteit.”

Meerdere winsten

“Deze strategie leent zich voor de omzetting
van thermolabiele moleculen bij een lage of
zelfs kamertemperatuur”, aldus Bulut. “Zo
kunnen bijvoorbeeld suikers worden gebruikt
als bio-alternatief voor fossiele grondstoffen,
zonder dat karamelisatie optreedt. Daarnaast
kunnen inerte gassen, zoals CO2 of stikstof,
worden geactiveerd in afwezigheid van
strenge druk- of temperatuurcondities. Beide
laten ook toe om een hogere atoomefficiëntie
te bereiken, waardoor opzuiveringskosten
verder verlaagd worden. Niet onbelangrijk
is ook een veiligere procesvoering. Het is dus
een opportuniteit waarvoor VITO’s expertisecentra graag hun kennis ter beschikking
stellen.” ■
IN SAMENWERKING MET
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“Bachelorstudenten vroeg
in contact brengen met
onderzoek”
Innovatie in de chemie vraagt
om samenwerking, zowel tussen
professoren en onderzoekers
onderling als met de industrie. “Ook
studenten worden hier best al zo vroeg
mogelijk bij betrokken”, zegt prof. dr.
Marlies Van Bael, voorzitter van de
vakgroep Chemie aan de Uhasselt.
Tekst: Joris Hendrickx

“Ons onderzoek wordt gekenmerkt door een
nauwe samenwerking tussen de verschillende professoren intern, maar ook met
andere disciplines zoals fysici en ingenieurs
binnen het onderzoeksinstituut imo-imomec en via ons partnership in Energyville.
Zo realiseren wij korte feedback cycli en kunnen we de lijn richting toepassingen verder
doortrekken. Daarnaast houden we binnen
onze onderzoeksdomeinen een brede scope
aan van zowel fundamenteel als toegepast
onderzoek.”
Sterke link met de industrie

“We brengen onze bachelorstudenten al
heel vroeg in contact met onderzoek. Zij

krijgen toegang tot onze onderzoekslabo’s
en apparatuur, lossen analytische vragen
op naar analogie met onze dienstverlening
voor de industrie en doen een uitgebreide
onderzoeksstage die geïntegreerd is in
concrete projecten”, aldus Van Bael. “Onze
bachelorstudenten chemie krijgen tijdens
het eerste jaar een stevige en brede basis
mee. Vanaf het tweede jaar kunnen ze zelf
kiezen in welke richting ze zich verder willen verdiepen, om in het derde jaar af te
studeren in de richting Materiaalchemie,
Biochemie of Onderwijs. Zo kunnen ze zich
helemaal ontplooien volgens hun eigen
interesses.”
Duurzaamheid

“Met een sterke focus op design en synthese
van nieuwe materialen, bouwen we aan
de basis voor de volgende generaties zonnecellen en batterijen. We spelen hierbij in
op uitdagingen rond beschikbaarheid van
elementen en energie-efficiënte syntheseprocessen. In de transitie naar een koolstofneutrale economie waarin CO2 wordt
omgezet in nuttige chemische bouwstenen,
is nog veel materiaalonderzoek nodig. Wij

Prof. dr. Marlies Van Bael, voorzitter vakgroep Chemie UHasselt

bestuderen bijvoorbeeld hoe een katalysator
vanuit atomaire bouwstenen moet worden
samengesteld om rechtstreeks de energie uit
zonlicht om te zetten in een vorm die specifieke chemische reacties kan aandrijven.
We zoeken naar manieren om ook afval van
andere processen opnieuw op te waarderen
tot grondstoffen of materialen met een economische meerwaarde. Tot slot wordt sterk
ingezet op recycleerbare polymeren. Het idee
daarachter is om geen nieuwe plastics meer
te maken uit aardolie, maar wat reeds bestaat
te verzamelen door reacties op te breken tot

het moleculaire niveau en vervolgens om te
vormen tot nieuwe kunststoffen met betere
eigenschappen”, besluit Van Bael.” ■
IN SAMENWERKING MET
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BlueChem: incubator voor duurzame
chemie is droomlocatie voor start-ups
Sterk partnerschap voor
innovatie en groei

BlueChem is de eerste incubator in Vlaanderen die zich specifiek toespitst op innovatie
en ondernemerschap in duurzame chemie:
afval omzetten in waardevolle grondstoffen
voor een circulaire economie, industriële productieprocessen optimaliseren om energie en
materialen te besparen, oplossingen uitwerken voor de klimaatuitdaging of hernieuwbare
chemicaliën ontwikkelen. In BlueChem krijgt
de chemie van de toekomst letterlijk vorm.
BlueChem Kickstart Fund

Start-ups en groeibedrijven kunnen in BlueChem rekenen op gespecialiseerd advies
en een specifieke dienstverlening op maat.
Daarvoor zijn exclusieve partnerschappen
afgesloten met gerenommeerde partners als
BNP Paribas Fortis, Deloitte, Laga en Port of
Antwerp. Bovendien krijgen huurders financiële steun voor de inrichting van hun labo’s
via het BlueChem Kickstart Fund. Naast labo’s

© FOTO: PRIVÉ

In de lente van volgend jaar opent
BlueChem – de allereerste incubator
voor duurzame chemie in Vlaanderen
– de deuren op het nieuwe
ecobedrijventerrein Blue Gate
Antwerp. BlueChem wil startende
bedrijven die actief zijn in duurzame
chemie optimaal begeleiden op weg
naar commercieel succes. Er is plek
voor zowat vijftien ondernemingen
en de gesprekken met de eerste
huurders zijn opgestart.

"" BlueChem moet

uitgroeien tot een
broedplaats voor
topinnovaties in duurzame
chemie waarmee we
wereldwijd het verschil
kunnen maken.
Leentje Croes, Manager BlueChem

beschikt de incubator ook over kantoorruimtes, vergaderzalen en flexibele werkplekken.
Toplocatie op Blue Gate Antwerp

“BlueChem moet uitgroeien tot een broedplaats
voor topinnovaties in duurzame chemie waarmee we wereldwijd het verschil kunnen maken”,
zegt Leentje Croes, manager van BlueChem.
“Voor innovatieve bedrijven is dit een droomlocatie: de juiste accommodatie op de juiste plek,
op een steenworp van de grootste chemiecluster
van Europa. Dat is mogelijk de grootste troef van
BlueChem: de incubator biedt directe toegang
tot een netwerk van internationale chemiebedrijven, gereputeerde onderzoekscentra en alle
vijf de Vlaamse universiteiten.”

BlueChem is een unieke publiek-private
samenwerking tussen chemiefederatie
essenscia, de stad Antwerpen, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM)
Antwerpen en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Ook
Catalisti, de speerpuntcluster voor chemie
en kunststoffen, zet er mee de schouders
onder. Het project kan rekenen op de steun
van de Europese en Vlaamse overheid via
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). “BlueChem is zoveel
meer dan een incubator waar je een kantoor of een labo kan huren. Het is een plek
waar je dankzij de uitwisseling van expertise, het innovatieve ecosysteem en de
gespecialiseerde service alle kansen hebt
om je innovatie te versnellen en te laten
doorgroeien tot op industriële schaal”,
besluit Leentje Croes. ■

IN SAMENWERKING MET

bluechem.be

Open innovatiehub slaat brug
tussen onderzoek en industrie

Tekst: Joris Hendrickx

Verbinnen: “Er gebeurt enorm veel onderzoek aan universiteiten, maar vaak gaat het
dan niet verder dan de ontdekkingsfase.
Hierdoor raken veel innovaties moeilijk
buiten de muren van de universiteit. Ook op
het vlak van duurzame chemie en materialen is dat het geval. Aangezien wij op dat
vlak over heel wat expertise beschikken
én er een grote vraag is vanuit de industrie, hebben we zopas de pre-incubator
Blue_App opgericht. Prof. Silvia Lenaerts,
vicerector Valorisatie en Ontwikkeling, is
de drijvende kracht achter dit project.”
Eerdekens: “Momenteel loopt er een diepgaande studie waarbij we alle spelers die in

zo’n ecosysteem meespelen bevragen over
hun exacte noden. We luisteren daarbij
zowel naar de bedrijven, sectororganisaties
als investeerders. Zo krijgen we een beter
beeld van hoe ons aanbod er moet uitzien
en hoe we ons ten opzichte van bestaande
initiatieven moeten positioneren om complementair te kunnen zijn.”
Producten en processen dichter bij
de markt brengen

Eerdekens: “We screenen bij ieder project
naar het potentieel en naar welke stappen
er dienen te worden gezet. Er wordt gemikt
op eigen projecten, maar zeker ook op
ideeën uit de industrie waarvoor bedrijven
niet de nodige mankracht of infrastructuur
hebben. Cocreatie zal centraal staan.”
Verbinnen: “Bij Blue_App kunnen we hiervoor - met ondersteuning van onze partners - wel de nodige state-of-the-artinfrastructuur voorzien. Door die infrastructuur te delen met meerdere partijen wordt
ze toegankelijker, waarbij bovendien de
confidentialiteit wordt gewaarborgd.
Maar we gaan ook samen met hen op zoek
naar mogelijke financieringskanalen bij
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Open innovatiehubs kunnen
mee helpen om Vlaanderen op
de kaart te zetten wat betreft
duurzame chemie en materialen.
Meer uitleg door Bram Verbinnen
(Valorisatiemanager Exacte en
Toegepaste Wetenschappen) en
Gunter Eerdekens (Business Unit
Manager) van Blue_App.

▲ ▲ Prof. Silvia Lenaerts is de drijvende kracht achter de pre-incubator Blue_App.

bijvoorbeeld VLAIO, speerpuntclusters of
bepaalde Europese kanalen. Door het combineren van kennis en knowhow en het
voorzien in infrastructuur, faciliteiten en
middelen willen we de slaagkansen van
ideeën met minder impact op mens en
milieu verhogen. Vervolgens kunnen deze
projecten doorstromen naar het betrokken bedrijf of zich vertalen in een spin-off.
Spin-offs kunnen verder worden ondersteund in een incubator. Er is een kruisbestuiving met de nabijgelegen BlueChem
incubator, maar evenzeer met de incubator
van UAntwerpen op het wetenschapspark

in Niel en met de Antwerpse pre-incubator
voor smart cities en grootstedelijkheid The
Beacon.” ■
IN SAMENWERKING MET

blueapp.be
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“Wij zijn klaar om de koppeling met
fossiele brandstoffen te doorbreken”
Wanneer de chemische sector - en de plasticindustrie in het bijzonder – ter sprake komt in het
maatschappelijk debat, duiken al snel doembeelden op van een grote plasticsoep in de oceanen.
“De chemie heeft onterecht een slecht imago, nochtans is het een fantastische industrie. Met ons bedrijf
leveren wij bijvoorbeeld basisgrondstoffen voor producten die 100% recycleerbaar zijn. En de innovatie
zorgt inmiddels alweer voor nieuwe mogelijkheden.” Aan het woord is Didier Houssier,
Market Development Director van EVAL Europe N.V. Tekst: Diederik Vandendriessche

Didier
Houssier
Market
Development
Director EVAL
Europe N.V.

Wat is volgens u de verklaring voor
de slechte reputatie van de sector?

“De chemie is een complexe wetenschap die
je niet zomaar aan een leek kunt uitleggen.
Mensen moeten zich verdiepen in de materie om werkelijk te begrijpen waar het over
gaat en dat is niet evident. Ook de media
gaan daarin mee. Voor de media is het veel
makkelijker om beelden te tonen van grote
stapels afval of vervuilde zeeën dan in te
zoomen op een ingewikkeld industrieel proces dat uiteindelijk eindigt met een aantal
op het eerste gezicht banale dagelijkse voorwerpen. Ik zal dan ook elke gelegenheid te
baat nemen om in de media mijn stem te
laten horen en aan te tonen hoe fantastisch
onze industrie is!”
Op welke manier tracht u met EVALTM
het verschil te maken?

“EVAL Europe N.V. is de Antwerpse tak van
het Japanse bedrijf Kuraray. EVALTM is ook
de naam van het product dat wij hier in
Antwerpen produceren. Het is een chemische basisgrondstof op basis van ethyleen
die onder meer toegepast wordt in voedselverpakkingen en cosmetica. Het unieke

kenmerk ervan is de ondoordringbaarheid,
behalve voor water en licht. Gassen, aroma’s en geuren kunnen niet vrijkomen als
EVALTM gebruikt wordt. Je vindt het daarom
bijvoorbeeld ook rond de benzinetank van je
wagen. In Antwerpen zit het volledige productieproces, dat is wereldwijd een unieke
situatie en daar moeten we trots op zijn. Al
de analytische support voor onze klanten
wordt ontwikkeld in Antwerpen.

"" In tegenstelling tot

wat de media soms
suggereren, is plastic
perfect recycleerbaar.
Maar het mag dan
natuurlijk niet in het
water van de oceanen
terechtkomen.
Welke meerwaarde biedt uw product
voor de eindconsumenten?

“Als we bijvoorbeeld de voedselverpakking
nemen, dan kun je zien dat wij producten
maken die ervoor zorgen dat voedselverspilling wordt tegengegaan. Ook biedt
de verpakking een bescherming voor de
consument: het voedsel kan langer en op
een veilige manier bewaard worden. Wij
staan dus mee in voor de voedselveiligheid. Bovendien wordt door een degelijke
verpakking het gebruik van bewaarmiddelen en toegevoegde antioxidanten danig

beperkt. En last but not least zijn onze plastic verpakkingen perfect in lijn met een
circulaire economie.”
In tegenstelling tot het negatieve
imago is plastic dus wél ecologisch
verantwoord?

“De circulaire economie is voor de hele chemische sector een topprioriteit. Bij EVAL
Europe N.V. gebruiken wij het devies reduce,
reuse, recycle. En dat zijn niet zomaar holle
woorden. Wij werken constant op de kwaliteitsverbetering van het materiaal en op
de beperking van de hoeveelheid plastics
voor bijvoorbeeld verpakking. Ons materiaal is daarnaast bij uitstek geschikt om
hergebruikt te worden. En, in tegenstelling
tot wat de media soms suggereren, is plastic perfect recycleerbaar. Maar het mag dan
natuurlijk niet in het water van de oceanen
terechtkomen: daarvoor heb je een goed
functionerende afvalophaling nodig. In
Europa hebben we die, maar op wereldvlak
zit die vaak nog maar in een embryonale
fase en daar knelt het schoentje. Plastics
zijn uiteindelijk een van de vervuilende
materialen naast zovele andere, maar ze
zijn wel herbruikbaar en recycleerbaar.
Daar moet op planetaire schaal werk van
gemaakt worden.”

verder. Samen met onze klanten streven
wij ernaar om producten te ontwerpen die
de recycleerbaarheid al in zich dragen. Dat
is de hele evolutie van design for recycling
die momenteel volop aan de gang is. Voor
verpakking streven wij bijvoorbeeld naar
meerlaagse ontwerpen met polyethyleen
die makkelijk recycleerbaar zijn.”
In hoeverre heeft de
klimaatverandering een impact op de
chemie?

“Met EVALTM zijn wij vanuit een chemisch
perspectief volledig klaar om de koppeling
met de fossiele brandstoffen te doorbreken.
Wij zijn perfect in staat om zogenaamde
‘bio-eval’ te produceren, maar daarvoor
hebben we bio-ethyleen nodig en die grondstof is niet zo makkelijk te vinden. Het debat
over de zogenaamde bio-sourcing, chemische productie met duurzame grondstoffen,
woedt volop. Momenteel is bio-ethyleen
nog niet beschikbaar in onze Antwerpse
pijplijnen, maar wij zijn er klaar voor om
daarmee aan de slag te gaan. Dan hebben
we geen petroleum meer nodig om ethyleen
aan te maken.” ■

IN SAMENWERKING MET

Op welke manier zet EVAL Europe
N.V. in op recycleerbaarheid?

“Om te beginnen worden met onze grondstoffen nu al producten gemaakt die 100%
recycleerbaar zijn. Dat is een gegeven waarvan niet iedereen voldoende op de hoogte
is. Maar wij, en vele andere chemische
bedrijven, gaan vandaag de dag nog een stap

evalevoh.com
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Industriële gassen: de wind
in de zeilen voor duurzaamheid
Na de recente overname van de Europese afdeling industriële gassen van Praxair door
de Japanse multinational Taiyo Nippon Sanso Corporation (TNSC), zet het Europese
Nippon Gases volop in op globale duurzaamheidsdoelen. Johan Desmet, Business Director
van Nippon Gases Benelux, licht toe. Tekst: Sijmen Goossens

Z

oals de naam al laat uitschijnen,
houdt Nippon Gases zich bezig
met de productie, de verkoop
en het transport van industriële gassen. Ze noemen zichzelf:
The Gas Professionals. Maar wat zijn dat
nu: industriële gassen? Al dan niet bewust,
komen we er elke seconde van de dag mee
in contact. Desmet: “Industriële gassen kan
je onderverdelen in drie soorten. De eerste
categorie zijn de luchtgassen, namelijk
zuurstof, stikstof en argon. Deze halen we
uit de lucht met onze drie luchtscheidingsfabrieken in de Antwerpse Haven en in de
Kempen. Daarnaast heb je de procesgassen,
de gassen die vrijkomen uit chemische en
andere productieprocessen zoals het produceren van meststoffen. De meest voorkomende procesgassen zijn CO2, helium en
waterstof. Vooral op het vlak van CO2 is Nippon Gases pionier in zijn vak. Zo hebben we
in Sluiskil (net over de grens in Nederland)
de grootste CO2-fabriek van Europa van
waaruit we de markt in Benelux bevoorraden, maar ook vloeibare CO2 met zeeschepen naar de rest van Europa vervoeren. De
derde en laatste categorie zijn de speciale
en elektronische gassen. Hierbij spreken
we over gasmengsels, ultra-hoogzuivere
gassen of zeer specifieke gassen die gebruikt
worden in laboratoria als ijkmengsels of in
de elektronica-industrie voor de aanmaak
van halfgeleider chips. Vanuit ons Europees
Competence Center in Oevel leveren wij de
gevraagde speciale en elektronische gassen
in heel Europa.”

eveneens in enkele voorbeelden. Om de
capaciteit van waterzuiveringsinstallaties te vergroten, wordt er alsmaar meer
zuurstof gebruikt in plaats van lucht. Die
zuurstof gebruikt men ook in de productie
van glas, aluminium of staal. Zo zorgen we
ervoor dat onze klanten zowel hun aardgasverbruik als hun CO2-uitstoot aanzienlijk
verminderen. Daarnaast is Nippon Gases
ook aanwezig in de medische sector. Helium
wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het koelen
van de magneten in een MRI-scan. Tot slot
neemt Nippon Gases deel aan projecten met
waterstof, één van de duurzame energiedragers van de toekomst.”
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Impact op de directe omgeving

Johan Desmet, Business Director Nippon Gases Benelux

"" Onze productiefaciliteiten
zijn allemaal zero-waste.
Dat wil zeggen dat we geen
afvalstoffen generen en
dat alle restproducten in
aanmerking komen voor
recyclage.
Duurzaamheid

Nippon Gases slaagt erin iets fundamenteels
als lucht in te zetten om ervoor zorgen dat
fabrieken schoner en productiever werken,
voedsel beter smaakt, ademhalen makke-

lijker gaat en productieprocessen efficiënter
verlopen. Het gaat dus over de verbetering van
de levenskwaliteit. Hun slogan: Change the
world with us, is dus niet uit de lucht gegrepen. Via marktgedreven innovatie houden ze
de SDG’s van de Verenigde Naties steeds voor
ogen. Denk bijvoorbeeld aan Responsible
Production and Consumption, Life on Land
en Good Health and Well-being. Desmet:
“Nippon Gases draagt actief bij tot het streven naar enkele belangrijke SDG’s. Een eerste
voorbeeld is van toepassing op de productie
van onze gassen. Onze productiefaciliteiten
zijn namelijk allemaal zero-waste. Dat wil
zeggen dat we geen afvalstoffen generen en
dat alle restproducten in aanmerking komen

voor recyclage. Daarnaast behoren onze twee
luchtscheidingsfabrieken in de Antwerpse
Haven tot de 10% meest energie-efficiënte
fabrieken van de wereld. Dat houdt ons echter niet tegen om te blijven innoveren. Elk
jaar lanceren wij nieuwe projecten om ons
energieverbruik te doen dalen. Onze pijpleidingen zijn dan weer een ecologische manier
om onze grootste klanten te voorzien van
zuurstof en stikstof.”
“Daarnaast gebruiken onze klanten gassen om hun productieprocessen te verbeteren, de productkwaliteit te waarborgen en
emissies en/of energieverbruik te reduceren.
Nippon Gases is een strategische partner
voor de gehele industrie en dat toont zich

Al deze voorbeelden tonen aan dat de sector
van industriële gassen en bij uitbreiding de
chemische sector een belangrijk onderdeel
zijn van de oplossing naar een meer duurzame samenleving. Toch denken ze bij Nippon Gases ook aan hun naaste omgeving
en gemeenschap. “Onze werknemers zetten zich ook buiten de uren graag in voor
allerlei projecten. Voor onze nieuwe luchtscheidingsfabriek in Lillo hebben we een
terrein gezocht van maar liefst 2,5 hectare.
Als compensatie voor de inname van dit
terrein, heeft Nippon Gases in Arendonk
een bos aangeplant van dezelfde oppervlakte. Samen met Bos+, de Bosgroep, de
medewerkers van Nippon Gases en hun
familieleden hebben wij er een leuk en
zinvol evenement van gemaakt”, aldus
Desmet. De innovatieve drive van Nippon
Gases stuwt de onderneming vooruit. Die
groei zorgt ervoor dat ze voortdurend op
zoek zijn naar nieuwe werkkrachten die
samen met hen willen bouwen aan een
betere en duurzamere wereld. Interesse?
Bekijk dan zeker hun openstaande vacatures op de website. Wie weet word je zelf ook
een Gas Professional. ■
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De onstuitbare opmars van
biotechnologie
Biotechnologie groeit als antwoord op de huidige uitdagingen rond duurzaamheid en ecologie. Zowel
de medische tak als plantenbiotech lopen hierbij voorop, maar ook industriële biotech wordt gestaag
volwassen. Willem Dhooge, Co-General Manager van flanders.bio, legt uit. Tekst: Sijmen Goossens

“

We stellen vast dat bedrijven ondertussen steeds meer heil zien in
medische en plantenbiotechnologie.
Industriële biotech is zeker ook vertegenwoordigd in Vlaanderen, maar
bevindt zich voorlopig nog in een minder
ontwikkelde maturiteitsfase. Dit kan verklaard worden doordat de technologieën die
vandaag in grotere chemische bedrijven worden toegepast, dermate geoptimaliseerd zijn
dat het moeilijk is om ermee te concurreren
vanuit de prillere ontwikkelingsfase waarin
industriële biotech zich per definitie bevindt.
De bestaande, doorontwikkelde chemische
processen zijn zeker qua prijs moeilijk te verslaan. Daarom zien we ook minder start-ups
in de industriële biotech dan bijvoorbeeld in
de medische sector, waar de ROI en mogelijke
winst veel makkelijker te berekenen vallen.
Industriële biotech maakt gelijkaardige producten aan die reeds bestaan en oogst dus een
lagere toegevoegde waarde. Bij medische biotech worden gemakkelijker echt innovatieve
producten ontwikkeld en gepatenteerd met
specifieke verbeteringen voor de uiteindelijke
gebruiker of patiënt.”

Cellulose en zetmeel zijn suikermolecules. De
ene keten breekt makkelijker af dan de andere,
zo kan een koe of olifant bijvoorbeeld veel meer
uit deze stoffen halen dan de mens. Wanneer
je deze hernieuwbare moleculaire ketens kunt
breken, maak je een suikerachtige oplossing
die door micro-organismen kan worden omgezet in bruikbare chemische bouwstoffen of
producten.”

"" Ook grotere

bedrijven zien steeds
meer de voordelen van
biotechnologie. Een grote
motivator ligt onder
meer in het vinden van
oplossingen voor de
klimaatproblematiek
en het indijken van de
milieuvervuiling.
Enzymentechnologie

Doelstellingen op lange termijn

“Ook grotere bedrijven zien steeds meer de
voordelen van biotechnologie, denk bijvoorbeeld aan het inzetten op biopolymeren en
biobrandstoffen. Bewijzen hiervoor vinden we
onder meer bij Coca-Cola en Danone, die voor
hun verpakkingen steeds meer onderzoeken
hoe ze deze kunnen optimaliseren en op grote
schaal toepassen. De vraag zal dus sowieso stijgen. De bewustwording rond de eindigheid en
onvermijdelijke schaarste van petroleum als
grondstof neemt bovendien gestaag toe, net
als de aandacht voor energieonafhankelijkheid. Uiteraard ligt ook een grote motivator
bij de noodzaak om doeltreffende oplossingen
te vinden voor de klimaatproblematiek en het
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"" We stellen vast dat
bedrijven steeds meer
heil zien in medische en
plantenbiotechnologie.
Industriële biotech bevindt
zich voorlopig nog in
een minder ontwikkelde
maturiteitsfase.

Willem Dhooge, Co-General Manager flanders.bio

indijken van de milieuvervuiling. Dat zijn
jammer genoeg nog te vaak langetermijndoelstellingen. Voorlopig worden biotechnologisch
ontwikkelde vervangingsmaterialen nog in te
kleine hoeveelheden geproduceerd, waardoor
ze duurder en dus minder interessant zijn.
Enkele betekenisvolle beslissingen van grote
spelers zullen deze markt in de toekomst ongetwijfeld aanzwengelen. Dicht bij huis vinden
we een goede illustratie bij ArcelorMittal, dat
in het Gentse een grote installatie plaatste
waarin CO2, CO en waterstof afkomstig uit
hun procesgassen worden omgezet tot chemische bouwstenen.”

energie-intensief is. Sommige moleculen in
de chemie worden gemaakt onder hoge druk,
met hoge temperaturen en/of gebruik van
energieslorpende katalysatoren. Deze processen zijn niet altijd even milieuvriendelijk.
Industriële biotechprocessen gebruiken organismen zoals microben, een beetje vergelijkbaar met geavanceerde bierbrouwerijen. Deze
micro-organismen zijn in staat zijn om uiterst
specifieke processen uit te voeren bij lagere
temperaturen (rond 30°C), zonder hoge druk
en bovendien goed controleerbaar.”

Minder energie-intensief

“Biotechnologie kan bestaan uit het omvormen
van hernieuwbare, natuurlijke moleculaire
structuren tot nuttige chemische producten.

“Als er iets is wat industriële biotech zeker te
bieden heeft, is het dat het als proces minder

Geavanceerde afbraak van cellulose
en zetmeel

“Een andere belangrijke tak binnen de biotechnologie is de enzymentechnologie. Met
name voor de productie van bijvoorbeeld
basisgrondstoffen voor de farmaceutische
industrie, ligt hier een grote meerwaarde.
De vertrouwde chemische processen van
basismoleculen naar nieuwe moleculen
zijn erg straight forward. Met enzymen kan
je veel gerichter aanpassingen doen, zodat
je een efficiënter, meer verfijnd product
creëert. Met één enzymatische stap bereik
je zaken die niet of zeer moeilijk realiseerbaar zijn met andere processen. Bovendien
is het gebruik van enzymen ook veel minder
belastend. Helaas is het ook niet goedkoop.
Het loont zeker de moeite, maar is complexer dan je op het eerste zicht zou denken. Het is duidelijk dat er nog veel winst
te boeken valt bij het optimaliseren van de
biotechnologische processen, de grondstoffen, enz. Wat zeker ook kan helpen, is het
in rekening brengen van alle kosten. Voor
petroleum worden niet alle kosten volledig
logisch berekend: hoeveel kost de klimaatopwarming? Wanneer we dit ook zouden
doorrekenen, bijvoorbeeld met een CO2taks, wordt biotech een pak competitiever.
Een correcte belasting zou ongetwijfeld
motiverend werken.” ■
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▲ ▲ Bert Lagrain en Bart van Duffel, Innovatie Managers KU Leuven

Wetenschappelijk onderzoek
geeft richting aan industriële
vernieuwingen
De belangrijkste innovaties rond duurzame en circulaire chemie worden
natuurlijk mee bepaald door universitair onderzoek. Bart van Duffel en Bert
Lagrain, Innovatie Managers aan de KU Leuven, leggen uit hoe deze rol
wordt ingevuld. Tekst: Sijmen Goossens

Z

oals bij vele maatschappelijke
uitdagingen, timmeren overheden, bedrijven en kenniscentra
samen aan de weg om hiervoor
oplossingen te zoeken. In het
domein van de chemie bundelt speerpuntcluster Catalisti de vele vragen om zo tot
een match te komen tussen de industrie
en de onderzoekscentra. Lagrain: “Ons
onderzoek vertrekt inderdaad vaak vanuit
de topics die Catalisti aanreikt. We zoeken
duurzame antwoorden op de concrete uitdagingen waarvoor bedrijven staan. De
basis voor ons is het streven naar duurzame, CO2-neutrale chemie. Daarvoor verrichten we onderzoek om de bio-economie
en circulaire economie te optimaliseren.
Het is onze ambitie om CO2 zolang mogelijk in de gebruiksketen te houden en de
uitstoot te minimaliseren. We richten ons
zowel op grondstofkeuze als op processen
en finale producten. CO 2 minimaliseren
aan de grondstofzijde betekent onherroepelijk dat we op termijn af moeten van
aardolie. Het end of life voor aardolie is
onvermijdelijk de extra hoeveelheid CO2
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waarmee efficiëntie wordt verhoogd”,
vervolgt van Duffel. “Wat wij vooral doen
als academici is zoeken naar vernieuwende oplossingen voor de toekomst. De
maatschappelijke actoren sturen hierbij
de richting en de keuze van de zwaartepunten. Mijn onderzoekdomein situeert
zich rond twee grote thema’s: membraantechnologie en oppervlaktechemie. Membraantechnologie gaat over de zuivering
van gassen en vloeistoffen aan de hand
van membranen. Scheikunde betekent
letterlijk: ‘het scheiden van stoffen’. Vroeger gebeurde dit met warmte-intensieve
processen, nu ontwikkelen we milieuvriendelijke manieren. Membraantechnologie mikt op steeds grotere uitdagingen: we willen onder meer gassen en procesvloeistoffen uit de farmaceutische en
voedingsindustrie scheiden. Ook dat past
in het verhaal van circulaire chemie met
de bedoeling om zo veel mogelijk waardevolle componenten te recupereren.

"" De basis voor ons is het
streven naar duurzame,
CO2-neutrale chemie.
Daarvoor verrichten we
onderzoek om de bio- en
circulaire economie te
optimaliseren.

Op dit moment wordt afvalwater door
teveel solventen vaak gewoon verbrand.
Rond de zuivering van gassen vestigde de
groep rond prof. Ivo Vankelecom onlangs
nog een wereldrecord: door methaan en CO2
te scheiden, recupereerden ze een recordhoeveelheid methaan uit biogas. Oppervlaktechemie handelt over de chemische
manipulatie van poreuze materie die heel
gevoelig is aan gassen. Dat is zeer interessant voor gassensoren om bijvoorbeeld indoor luchtkwaliteit te monitoren. Belangrijk
bij dit onderzoek is de interdisciplinaire
samenwerking en de beschikbaarheid van
state-of-the-artfaciliteiten zoals we die hier
hebben.”
Pioniers in Tech Transfer

in de lucht - veruit het grootste deel van
producten uit aardolie wordt namelijk verbrand. Onderzoeksgroepen hebben dus als
hoofdtaak alternatieven voor aardolie te
zoeken of te ontwikkelen.”

"" Het huidige plastic

afval willen we maximaal
omzetten tot grondstoffen
die hergebruikt kunnen
worden.
Niet-eetbare biomassa

Lagrain: “Uiteraard is biogebaseerde chemie hier een belangrijke pijler. Met name
voedselvoorziening vormt een belangrijke
bron van biomassa. We focussen ons op
de niet-eetbare biomassa en reststromen
zoals afvalhout, stro, zaagsel, enz. Daaruit
halen we chemicaliën die weinig CO2 uitstoten en deze zelfs absorberen. De natuur

is perfect in staat om via fotosynthese CO2
opnieuw op te nemen. We halen dus netto
CO2 uit de lucht. Zo wordt niet alleen neutraliteit mogelijk, maar zelfs negativiteit
wordt een reële piste. Wanneer we de hele
keten in rekening nemen, kunnen we gaan
van verbranding van CO2 naar hergebruik in
duurzame materialen zoals harde plastics,
isolatiematerialen, enz. Materialen met
een levensduur van minstens vijf jaar doen
langer dienst dan de natuur nodig heeft om
CO2 op te slaan. Ook het huidige plastic afval
willen we maximaal omzetten tot grondstoffen die hergebruikt kunnen worden.
Plasticraffinage gaat over deze chemische
recyclage van plastic. Vaak lukt dit niet
mechanisch, daarom zoeken we dus manieren om via chemische processen plastic, PU,
schuimen, enz. opnieuw te herleiden tot de
oorspronkelijke chemische startmoleculen.
Daarmee kunnen dan dezelfde of andere
producten worden gemaakt.”

“Wat wij als Innovatie Managers doen, is
het overdragen van kennis, inzichten en
vragen tussen onderzoeksgroepen en de
buitenwereld. Als meest innovatieve universiteit van Europa heeft de KU Leuven
een rijke traditie in deze activiteit, ook wel
‘Tech Transfer’ genoemd. Al in 1972 werd
hier het eerste Europese Tech Transfer centrum opgericht. Naast onderwijs en onderzoek is het valoriseren en verspreiden van
nieuwe inzichten een belangrijke academische taak. Zelfs vanuit Scandinavië komen
collega Innovatie Managers ons bezoeken
om uit deze expertise te leren”, besluit van
Duffel. ■

IN SAMENWERKING MET

Technologie voor de toekomst

“Via initiatieven zoals Valipac zijn er vandaag al diverse technologieën in werking
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