
Onderzoek naar mogelijke aanwezigheid van 
ASBEST in lucht-, grond- en materiaalmonsters.

Detectie van LOOD en andere zware metalen 
in verfstalen, coatings en luchtfilters.

Fibrecount is een erkend & geaccrediteerd milieulaboratorium.
Fibrecount NV  Kontichsesteenweg 42  2630 Aartselaar

+32 3 312 95 90  www.fibrecount.be

FokusMilieutechniek_Fibrecount_Nov17.indd   1 20/11/2017   14:50:32

WIM
GEENS

D I T  D O S S I E R  W O R DT  G E P U BL I C E E R D  D O O R  S M A R T  M E D I A  E N  VA LT  N I E T  O N D E R  D E  V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D  VA N  D E  R E D A C T I E  VA N  K N A C K

Industriële 
innovatie  
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Omslag naar  
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De energieomslag: geleidelijk maar onvermijdelijk
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Toekomstige welvaart vraagt innovatie

'Ons streven blijft ‘waste no more.’ Dat betekent dus dat afval niet 
bestaat en dat we streven naar 100 procent nuttige toepassing.’
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LITHOBETON, WAAR BETON  
EN DUURZAAMHEID SAMENGAAN. 

WWW.LITHOBETON.BE

Zo’n 70 jaar geleden startte het familiebedrijf 
Lithobeton met het maken van betonnen elektriciteits-
palen, maar al snel groeide hun activiteit naar een 
breed gamma van kwalitatief hoogstaande producten. 

Wie aan beton denkt, denkt niet meteen aan een duurzaam 
product en toch is beton omwille van zijn lange levensduur 
duurzaam. Het is immers een materiaal dat zelfs na 
jaren gebruik niet degradeert. Bovendien kan het achteraf 
gerecycleerd worden tot een grondstof voor nieuwe producten 
of als opvulmateriaal voor funderingen. Lithobeton is continu 
op zoek naar nieuwe toepassingen voor duurzaam prefab-
beton. Zo werd een nieuw type poreus beton ontwikkeld voor 
bestrating en riolering. (zie kader) Andere producten die een 
duurzaam gebruik beogen en een domein waarin Lithobeton 
vandaag marktleider is, zijn de prefab betoncabines voor 
energietransformatie op het elektriciteitsnet. 
 

Dankzij hun slimme opbouw, uniforme samenstelling en 
volledige afwerking in de fabriek hebben ze een beperkte 
ecologische voetafdruk.  Daarnaast zet Lithobeton in op 
innovatie in bestratings- en rioleringsproducten.  Hun 
signalisatietegels zijn  bijvoorbeeld genomineerd voor de 
Elements Awards van de Federatie van de Belgische Prefab 
Betonindustrie (FEBE) in de categorie Precast in Landscape 
waarbij het gaat om bovengrondse projecten in prefab beton 
waar het esthetische en functionele aspect primeert. Op deze 
betontegels die auto- of fietsoplaadpunten, parkeerplaatsen, 
fietsstraten enz. aanduiden, wordt de signalisatie niet 
geschilderd, maar duurzaam met prefab-beton via het nat-
op-nat-procedé aangebracht. Lithobeton volgt duidelijk 
de toekomsttrend en zoekt samen met partners naar 
oplossingen waarbij duurzaam beton ingezet wordt in de 
infrastructuur, zoals bijvoorbeeld de sokkels voor intelligente 
oplaadpalen. Wordt zeker vervolgd. 

EDITORIAL BART TOMMELEIN FOKUS-ONLINE.BE

stimuli zijn belangrijk, maar niet 
langer doorslaggevend.
   
OOK BEDRIJVEN INVESTEREN heel wat 
in energiebesparende maatregelen. 
Niet zelden laten ze zich bijstaan 
door zogenoemde ESCO-bedrijven 
(Energy Service Companies, red.) die met 

hun knowhow en financiële middelen 
instaan voor de planning en 
uitvoering van de ingrepen. Alleen 
wat investeringen in hernieuwbare 
energie betreft, blijven de bedrijven 
nog achter. Naar verluidt omdat een 
aantal ondersteuningsmechanismen 
ontoereikend waren. Daarom 

optimaliseren we die steun-
maatregelen nu. Dat betekent dat 
we dezelfde middelen beter inzetten, 
zodat het risico voor investeerders 
verkleint en de rendabiliteit verhoogt. 
Zo hebben ook bedrijven geen 
excuus meer om niet te investeren in 
hernieuwbare energie. 

HALEN WIJ HIERMEE de energie-
doelstellingen voor Vlaanderen van 
10,34 procent groene energie of  
25.074 GWh? Het zon-, wind-, en 
warmteplan covert die doelstelling zo 
goed als helemaal. Alleen is, onder 
meer door de schrapping van twee 
grote biomassacentrales, 1.400 GWh 
groene energie nog niet ingevuld. 
Cynici en andere stuurlui aan wal 
roepen smalend dat het niet meer 
zal lukken. Ik blijf  erbij dat het wél 
kan, op voorwaarde dat we allemaal 
inspanningen leveren. 

TOT SPIJT VAN wie het benijdt: de 
energie-omslag komt er. Geleidelijk, 
maar onvermijdelijk. 
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Smart Media is een topspeler op het 
gebied van content marketing en native 
advertising. Onze campagnes worden zowel 
digitaal als in belanghebbende kranten 
verspreid. Onze basisgedachte is een sterke 
focus op het onderwerp. Door creatieve 
media-oplossingen helpen we u uw merk 
versterken en creëren we waarde voor uw 
doelgroep. Door kwalitatief hoge content 
zorgen wij ervoor dat uw klanten, onze 
lezers, actie ondernemen.

Veel leesplezier
Niels Diependaele,

Project Manager

De energieomslag:  
geleidelijk maar onvermijdelijk 

De Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen zijn communicerende vaten. Wie fossiele brandstoffen vaarwel zegt en inzet op energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, stoot minder CO2 uit en levert zijn bijdrage aan een duurzamer klimaat.

DE OMSLAG KOMT er niet vanzelf.  
Het is niet omdat de Vlaamse 
regering het beslist dat het gebeurt. 
Een ruim draagvlak is absoluut 
noodzakelijk. Als minister van 
Energie gebruik ik daarom klare 
taal en naakte cijfers. Ja, we vragen 
inspanningen van burgers, bedrijven 
en alle overheden. Nee, gratis bestaat 
niet. Als Vlaamse overheid bepalen 
wij de doelstellingen en ondersteunen 
we bij de uitvoering waar en zolang 
als nodig is. Wij stimuleren nieuwe 
technologieën, maar passen voor 
oversubsidiëring.  

DAT DRAAGVLAK VOOR hernieuwbare 
energie lijkt, zeker bij de Vlaamse 
burgers, steeds groter te worden.  
De Vlamingen legden tot nu toe 
samen 300.000 zonnepaneel-
installaties. Uit recent onderzoek 
blijkt ook dat 96 procent van de 
eigenaars van een elektrische auto 
uiterst tevreden is. Als belangrijkste 
reden voor hun aankoop halen zij de 
milieu-impact aan. Premies en fiscale 

TEKST BART TOMMELEIN, VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, BEGROTING & FINANCIËN    BEELD ELS MATHYSSEN

D eze Vlaamse regering trekt 
voluit de kaart van groene 
energie. Vandaag treffen we de 

maatregelen die Vlaanderen in 2050 
tot een koolstofarme, energieneutrale 
regio moeten maken. Dat wil in de 
eerste plaats zeggen dat wij inzetten 
op een veel lager, zuiniger energie-
verbruik. En dat we voor de  
energieproductie voortaan kiezen 
voor hernieuwbare bronnen: zon, 
wind en warmte, lokale kleinscha-
lige biomassa en micro-WKK 
(micro-warmtekrachtkoppeling, red.). Ver-
branding van fossiele brandstoffen is 
nu eenmaal niet duurzaam. 

04  De fabrieken van de toekomst zullen circulair zijn

06 Streven naar een asbestveilig Vlaanderen 2040

08  Profielinterview: Wim Geens

10 Wetgeving dwingt bedrijven om tandje bij te steken
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Tot spijt van 
wie het benijdt: 
de energie-
omslag komt er
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Nature Solutions leert bedrijven om bewust en slim om te gaan met water. Daarvoor 

ontwikkelde de firma een totaalpakket van duurzame wateroplossingen, zoals het 

aanleggen van gescheiden rioolstelsels, de installatie van pompsystemen of het 

plaatsen van olieafscheiders. Ook met regenwaterrecuperatie kan u fors besparen!



“Onze klanten? Van bakstenen tot chocolade”
Energie, of beter energiezuinig. Het klinkt ironisch, 
maar het moet de ronkende motor van onze 
toekomstige samenleving worden. Besparen 
op energie helpt het rendement van je bedrijf 
spectaculair omhoog én het creëert een ecologische 
erfenis die je met trots kan doorgeven. 

CEE realiseert, al meer dan tien jaar, industriële 
energie-e�  ciëntie in complexe productiebedrijven 
die deze visie delen. “Dat doen we door continu 
te investeren in onze onderzoeks-, ontwerp- en 
constructie-afdelingen en deze kennis te delen met 
klanten”, vertelt Koen Bosmans, General Manager. “Zo 
hebben we sterke banden opgebouwd waar we nu 
de vruchten van plukken: klanten vertrouwen ons hun 
productieproces toe”. CEE pint zich niet vast op een 

specifi eke industriële sector. Hun expertise reikt over 
alle industrieën die energetisch willen optimaliseren.  De 
gemeenschappelijke deler is dat ze allemaal een grote 
hoeveelheid thermische energie verbruiken. 

Internationale bakstenenproducent Vandersanden 
klopte jaren geleden aan bij CEE. Ondertussen is de 
expertise toegepast op de diverse productiesites. Jean-
Pierre Wuytack is er algemeen directeur en zei vroeger 
altijd ”wij verwarmen Spouwen met onze fabriek”. Nu 
klinkt het anders: “Sinds we de restwarmte-integratie 
door CEE lieten installeren, is dat verleden tijd. CEE heeft 
eerst alles opgemeten en in kaart gebracht. Aan de 
hand van die resultaten werd er een plan gemaakt voor 
optimalisatie. Nu verbruiken we een pak minder energie 
en doen het een stuk beter dan de concurrentie.”

Een vergelijkbaar enthousiasme komt van Karl 
Dingemans, CEO van Mouterij Dingemans uit Stabroek. 
“CEE staat voor mij equivalent voor expertise door 
praktijkervaring. Ze denken mee vanuit onze bestaande 
situatie en realiseren in eigen beheer het volledige 
project: één verantwoordelijke dus. Op heden werken 
we samen aan een – tweede - groot project: de 
integratie van condenserende WKK’s op onze EEST-
processen. Over droging kan je ze niet veel bijleren! 
Zo blijven wij toonaangevend.”

Het grootste deel van de opdrachten bestaat 
nog uit optimalisatie van bestaande installaties. 

Meer en meer komen daar de ontwikkeling, 
engineering en plaatsing van nieuwe energie-
e�  ciënte machines en processen bij. Elk bedrijf krijgt 
uiteraard een aanpak op maat. Koen Bosmans: “Je 
moet nadenken over de basis en het hele proces 
bekijken. Optimaliseren kan je tot op een bepaald 
niveau doen, maar op een gegeven moment bereik 
je een maximum. Wij willen de technologische 
oplossingen hebben voor de nieuwe generatie van 
productiemachines en -processen. Ik gebruik vaak 
het voorbeeld van de wagen: we kunnen blijven 
oplappen, maar op een gegeven moment moeten 
we de verbrandingsmotor zelf in vraag durven 
stellen om tot een grote sprong in duurzaamheid te 
komen. Dit inzicht hanteren wij naar onze klanten.”

www.cee.eu

CEE PIONIERT IN INDUSTRIËLE ENERGIE-EFFICIËNTIE
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Jaarlijks komt er in Vlaanderen 15 miljoen ton puin vrij bij sloopwerken. Dit puin is de 
grondstof voor de productie van kwaliteitsvolle gerecycleerde granulaten (zie foto). 
De Federatie van Producenten van Recycling Granulaten, FPRG vzw: www.fprg.be, is 
al bijna 30 jaar de vertegenwoordiger van de sector bij de verschillende overheden.

Door de lokale beschikbaarheid van de grondstoffen (URBAN MINING) en de goe-
de geografische spreiding van de bedrijven worden de transportafstanden sterk ver-
minderd waardoor er een belangrijke reductie van de CO² uitstoot kan gerealiseerd 
worden. Het hergebruik van deze granulaten in nieuw stortbeton is technisch de 
meest hoogwaardige toepassing van urban mining.

CIRCULAIRE 
ECONOMIE

AFBRAAKMATERIAAL uit gebouwen, wegen, ...

BENOR gekeurde hoogwaardige betongranulaten

ECO-BETON
voor nieuwbouw

RECYCLAGEPROCES
naar recyclagestenen / -zand

Twee beroepsorganisaties FPRG vzw en GBV vzw,  
dé pioniers in URBAN MINING & CIRCULAIRE ECONOMIE

.be

sand2sandand2sand

De beroepsvereniging Groen Beton Vert, GBV vzw: www.groenbetonvert.be, werd in 
2014 opgericht met als statutair doel de milieu-impact van het stortbeton te vermin-
deren. Een recente studie uitgevoerd door PXL Hasselt en de bijhorende uitvoerings-
case uitgevoerd door Betoncentrale De Brabandere uit Veurne hebben aangetoond 
dat vervangingspercentages van de grove granulaten van 40% en meer technisch 
haalbaar zijn.

Ten einde de levenscirkel van het beton nog meer te sluiten (CIRCULAIRE ECONO-
MIE) is er ook een onderzoeksproject ‘SAND2SAND’ opgestart om ook de zand-
fractie van het beton te hergebruiken in stortbeton. Bouwzand zal in de toekomst 
immers schaars worden.

gerecycleerde granulaten studie PXL & Betoncentrale De Brabandere

A D V E R T O R I A L

A D V E R T O R I A L
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CHAP-YT – MILIEUBEWUST RECYCLAGE VAN CELLENBETON

“Recyclagemateriaal is geen afval”

In alle sectoren wordt recyclage naar voor geschoven 
als een wondermiddel om duurzaamheid te promo-
ten. Zo ook in de bouwnijverheid. Bij afbraakwerken 
bijvoorbeeld wordt het restmateriaal vakkundig 
gesorteerd door CHAP-YT.

“Een eerste fase van onze werkzaamheden”, vertelt 
zaakvoerder Jim Wouters. “Daarna gaan we kijken 
wat we met het cellenbeton kunnen doen. Sinds 2010 
wordt er binnen onze fi rma onderzoek gedaan naar de 
recyclagemogelijkheden van cellenbetonpuin”.

En met succes want een jaar later kreeg CHAP-YT 
een vergunning om jaarlijks 50.000 ton cellenbeton 
te verwerken.

Die verwerking van het vermaalde cellenbeton vindt nu 
zijn toepassing in chapezand, stabilisé voor wegenwer-
ken en in een korrel die gebruikt wordt bij isolatiebeton. 
“Duurzame toepassingen dus die een tweede leven 

geven aan restmaterialen, want slechts 10 procent kan 
opnieuw gebruikt worden als cellenbeton. Goed dus 
dat wij andere toepassingen uitwerken en aanbieden.”

CHAP-YT wil met zijn werkzaamheden aantonen 
dat cellenbetonafval ook een rol kan spelen in de 
toekomst. “Mensen zien afval te veel als iets wat weg 
moet. De perceptie rond recyclagemateriaal moet echt 
veranderen. Het is niet omdat het gerecycleerd is, dat 
het ook minderwaardig is. Integendeel. Van werfafval 
maken wij weer een duurzame en ecologische 
verantwoorde grondstof.”

Vandaar ook de oproep van Wouters om 
gerecycleerd cellenbeton voor te schrijven in 
openbare werken: “Daar knelt het schoentje nog. 
Goedgekeurd als grondstof door OVAM, maar 
als de overheid het voorbeeld wil geven inzake 
recyclage moeten onze materialen ook ingezet 
kunnen worden in openbare werken.”

“Van werfafval 
maken wij weer 
een duurzame 
en ecologische 
verantwoorde 

grondstof.”

TOEKOMST CIRCULAIR

De fabrieken van 
de toekomst 
zullen circulair zijn
Tegen 2050 streven we in Vlaanderen naar een economie die zoveel 
mogelijk circulair is. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar de intentie 
belooft alvast dat we tegen die tijd efficiënter zullen omspringen met 
grondstoffen, materialen, energie, water en voedsel.

TEKST DAAN VANSLEMBROUCK

E en afscheid van de huidige, 
lineaire economie zal het 

industriële toekomstbeeld 
hertekenen. Zoveel is zeker.  
Maar de term circulair is voor 
een leek nog moeilijk om concreet 
te definiëren. “In wezen betreft 
het een geheel van strategieën 
om verspillingen tegen te 
gaan”, vat Sam Deckmyn, 
communicatieverantwoordelijke 
binnen Vlaanderen Circulair, in 
mensentaal samen. Het geheel 
kunnen en moeten we heel erg 
breed interpreteren. “De afvalberg 
kleiner maken, ongebruikte 
materialen hergebruiken, de 
wachttijd van goederen verkleinen 
en ga zo maar verder. Het gaat 
dus een heel stuk breder dan 
enkel recyclage.” Bovendien is het 
moeilijk om een circulaire economie 
toe te passen op een totale regio. 
“Eigenlijk is het maatwerk”, stelt 
Deckmyn. “Een economie heeft 
zoveel sectoren die niet één op één 
vertaald kunnen worden. Daarom 
moet er op maat gewerkt worden. 
Vanuit dat uitgangspunt zijn we 
vertrokken vanuit negen strategieën 
en creëerden we een lijst met een 
vijftigtal mogelijkheden voor een 
aangepaste aanpak.”                                      

 EXPERTS ZIJN ERVAN overtuigd dat 
de fabrieken van de toekomst 
circulair zullen zijn. Maar hoe 
dat er concreet uitziet, zal van 
sector tot sector verschillen. Helen 
Versluys, milieu-experte binnen 
Agoria, de federatie van bedrijven 
in de Belgische technologische  

industrie, stelt dus dat deze 
economische evolutie kansen 
biedt voor iedere sector. Bij 
productiebedrijven uit de 
technologische sector zal dat 
bijvoorbeeld gaan over de 
verlenging van de levensduur 
van producten, het hergebruik 
van goederen en remanufacturing, 
waarbij ze oude producten 
opnieuw fabriceren tot ze het 
even goed doen als een nieuw 

exemplaar. “Daarnaast geloven wij 
in de mogelijkheden van nieuwe 
businessmodellen die gebaseerd 
zijn op de verschuiving van 
productbezit naar productgebruik. 
De fabrikant blijft gedurende de 
hele rit verantwoordelijk voor 
zijn product. Op die manier is er 
een stimulans om producten zo te 
ontwerpen dat ze langer meegaan 
en gemakkelijker te herstellen, te 
hergebruiken en te recycleren zijn.”

VLAANDEREN CIRCULAIR IS in ieder 
geval vastberaden om een circu-
laire economie sterk in de maat-
schappij te zetten. Het project 
is een samensmelting van Plan 
C, Het Vlaams Materialenpro-
gramma en SuMMa. Deckmyn: 
“De Vlaamse Regering heeft 
ons in het kader van haar Visie 
2050 aangesteld om de circulaire 
economie als transitieprioriteit 
door te zetten.” 

BINNEN DIE VISIE wil men 
tegen 2050 een kantelpunt 
bewerkstelligen waarbij bedrijven 
stilaan afstappen van een lineair 
model. Om die bedrijven te 
motiveren, werd een open call 
subsidieoproep gelanceerd. 

Hierbij beperkten ze zich niet 
enkel tot de grote bedrijven of  
industrieën, maar nemen ze ook 
de kleinere kmo’s mee in het 
verhaal. Minister van Omgeving 
Joke Schauvliege maakt hierbij 
1,7 miljoen euro vrij voor 
circulaire economieprojecten. 

Sam Deckmyn: “Het verbaasde 
ons dat we finaal 134 innovatieve 
projecten binnenkregen. Hierbij 
gaan we nu afwegen of  we ze 
een financieel duwtje in de 
rug kunnen geven. Sommige 
projecten kunnen tot 100.000 
euro subsidie krijgen. Niet slecht 

om te starten. Het feit dat we 
een goede respons kregen op 
die oproep bewijst dat de sector 
wel duidelijk bezig is met de 
economische transitie.” 

HELEN VERSLUYS ZIET in een  
circulaire economie alvast één  
van de prioriteiten om onze  
planeet te handhaven:  
“Wetende dat grondstofvoorraden 
eindig zijn, dat de vraag naar 
grondstoffen alsmaar toeneemt 
en dat de ontginning ervan een 
zware impact heeft op onze 
planeet, is in het huidige lineaire 
model niet vol te houden. In de 
toekomst is het dus de bedoeling 
materialen continu in gebruik te 
houden. Technische materialen, 
zoals metalen en polymeren, 
worden zo gemaakt dat ze 
gemakkelijk opnieuw ingezet 
kunnen worden en dit met zo 
weinig mogelijk energie en met 
behoud van kwaliteit. Hierdoor 
besparen we op kostbare 
grondstoffen en verminderen we 
onze CO2-uitstoot.” En minder 
CO2 uitstoten, is een belangrijke 
stap naar een betere wereld  
voor de volgende generatie. 
Aan de slag dus.

FOKUS-ONLINE.BE

Het doel is 
om materialen 
continu in gebruik 
te houden
 
-  HELEN VERSLUYS

Qua 
recyclage en 
afvalsortering 
zitten we bij de 
beste leerlingen 
van de klas  
 
-  SAM DECKMYN

A D V E R T O R I A L



Zijn zonnepanelen 
ook interessant 
voor uw KMO ?
Mogelijks wel, mogelijks niet. Dat hangt af van vele factoren. 

Vraag degelijk en objectief advies aan studiebureau Zero 

Emission Solutions, gespecialiseerd in haalbaarheidsstudies en 

projectmanagement voor zonne-energie. Wij berekenen hoeveel 

panelen u precies nodig heeft, wat dit kost en wat dit oplevert.

 

Zero Emission Solutions is erkend dienstverlener voor  
KMO-portefeuille

Contacteer ons! Zero Emission Solutions • 053/41.66.66 • Info@zeroemissionsolutions.com  

www.zeroemissionsolutions.com

Wenst u uw aankopen voor 
kantoorartikelen, schoolartikelen, 
papier & papierwaren te verduurzamen?

Op www.responsible-o�  ce.be worden 
enkel producten met een onafhankelijk en 
gerenommeerd milieucertifi caat getoond.

Voor meer info mail naar 
info@responsible-o�  ce.be

A D V E R T O R I A L

A D V E R T O R I A L
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Vlaanderen, dan wordt het een erg 
dure en moeilijke aangelegenheid.” 
L’Ecluse adviseert dus dat het 
soms verstandiger is om asbest 
te beheersen en te controleren 
in plaats van het te verwijderen. 
“Asbest wordt pas gevaarlijk 
als het ingeademd wordt. Bij 
een verbouwing waar asbest 
in een plafond zit, moet dat er 
onvermijdelijk uit, maar wat 
met een geïsoleerde leiding 
ingewerkt in een vloer? Dan kun 
je je afvragen of  je dat niet beter 
beheert met isolatie en signalisatie 
dan via effectief  verwijderen.”

Streven naar een asbestveilig Vlaanderen 2040
Asbest. Als het woord valt, wordt hier meestal ‘kankerverwekkend’ aan verbonden. De stof leek in de jaren 80 en 90 grensverleggend.  
Tot plots het alarm afging: asbest was schadelijk voor de gezondheid.

TEKST DAAN VANSLEMBROUCK 

O f  het nu asbest, roken of  uit-
laatgassen betreft, de gemene 

deler blijft dezelfde. Wat een 
gevaar inhoudt voor de volksge-
zondheid, moet worden aangepakt 
of  ingeperkt. De overheid heeft 
een plan op tafel om tegen 2040 
te streven naar een asbestveilig 
Vlaanderen. “Niet te verwarren 
met een asbestvrij Vlaanderen”, 
weet Jan Verheyen, woordvoerder 
van OVAM. “Dat zou natuurlijk 
een mooie ambitie zijn, maar het 
is utopisch. Als asbest verwijderd 
wordt, blijft het materiaal nog op 
het stort liggen. De materialen zijn 
er dus nog, maar het gevaar voor 
de mensen wordt ingeperkt.”

JAN VERHEYEN BEVESTIGT dat er nog 
heel wat asbest in ons Vlaamse 
land zit. In 2014 werd een grote 
analyse uitgevoerd. “3,6 miljoen 
ton asbest is nog steeds in 
omloop in Vlaanderen. De helft 
zit onder de grond, de andere 
helft zit bovengronds. Het komt 
er nu op aan om dit verhaal per 
doelgroep te inventariseren en 
gericht aan te pakken.”

DE HAMVRAAG BLIJFT natuurlijk of  
alle asbestvertakkingen allemaal 
effectief  aangepakt kunnen 
worden. “We moeten ergens een 
grens kunnen trekken van wat we 
aanvaardbaar vinden en wat niet”, 
stelt Johan L’Ecluse, zaakvoerder 
van het studiebureau Abesim dat 
zich focust op milieumanagement. 
“Als we voor een nultolerantie 
gaan, met name voor een asbestvrij 
in plaats van een asbestveilig 

HET SCHOENTJE KNELT echter in het 
feit dat er geen concreet overzicht 
bestaat waarin asbest nu nog 
allemaal te vinden is. L’Ecluse 
stelt dat een inventarisering van 
asbest één van de prioriteiten 
is voor de komende jaren: “We 
hebben eigenlijk geen overzicht 
van hoe de asbesttoestand nu 
exact is. Daar moeten we de 
komende jaren gericht werk van 
maken. In de jaren negentig was 
asbest een product met duizenden 
toepassingen waardoor het nu 
natuurlijk helemaal vertakt zit in 
ons bouwlandschap. Het resultaat 

is nu dat het in zoveel toepassingen 
terug te vinden is, dat het de 
verwijdering en het beheer van 
asbest bemoeilijkt.”

BINNEN DE AMBITIE voor een asbest-
veilig 2040 stellen experts prio-
riteiten in de aanpak. Verheyen: 
“Enerzijds is er de prioriteit in 
de soorten materialen die asbest 
bevatten. In Nederland gaat men 
anders te werk. Daar heeft men 
nu een plan om tegen 2024 alle 
daken asbestvrij te maken. Een 
mooi project, maar hechtgebonden 
asbesttoepassingen, die bijvoor-
beeld in leidingisolatie zitten, zijn 
gevaarlijker. Je moet beginnen met 
de gevaarlijkste asbestvormen te 
verwijderen.” Anderzijds is er de 
prioriteit binnen de doelgroepen. 
“Na een maatschappelijke analyse 
moeten de prioriteiten liggen bij 
onderwijs, openbare gebouwen en 
sportinfrastructuur. Daar is nog 
heel wat werk aan de winkel.”

DE KOMENDE JAREN moet dus vooral 
verder blijken hoe de situatie in 
Vlaanderen is, maar vooral welk 
niveau van asbest aanvaardbaar is 
om naar een asbestveilig klimaat te 
gaan. “De gevaren van asbest ga 
ik zeker niet minimaliseren, maar 
met de auto rijden, is in wezen 
gevaarlijker dan een asbestvezel. 
Natuurlijk moet de omgang met 
het asbest op de juiste wijze ge-
beuren, door afbraak, verwijdering 
en correcte verwerking, en door 
controle en beheersing. We moeten 
verstandig omgaan met asbest en 
de bestrijding ervan.” 

WAARIN KAN ASBEST  
VOORKOMEN?
De toepassingen van asbest waren eind 
vorige eeuw onbegrensd. Strijkplanken, 
golfplaten, remblokken, vloerbedekking, 
ondergrondse pijpen, gasmaskers, 
isolatiemateriaal en zo kunnen we 
nog even doorgaan. Asbest kende dus 
bijzonder veel toepassingsvormen. 
Het werd gebruikt in meer dan 3.500 
materialen en kan overal aanwezig zijn 
in gebouwen van voor 2001. Dat asbest 
zo populair werd, is helemaal niet 
vreemd. Het is niet zeldzaam, laat zich 
vrij makkelijk opdelven en is goedkoop. 
Ondanks de schadelijke gevolgen 
heeft asbest ook voordelen: het is 
hittebestendig, onbrandbaar, slijtvast, 
thermisch en akoestisch isolerend en 
gemakkelijk te bewerken. 

WANNEER IS ASBEST GEVAARLIJK?
Asbest is een verzamelnaam voor een 
groep mineralen die voorkomt in de 
natuur. Er zijn verschillende soorten 
asbest, waarbij de ene schadelijker is 
dan de andere. Asbestvezels kunnen 
splitsen in kleine, niet met het blote oog 
waarneembare vezels. Die komen in de 
lucht terecht en worden ingeademd. Ze 
dringen diep in de longen door en kun-
nen ziekten veroorzaken zoals asbestose 
en longkanker. Belangrijk genoeg dus 
om te ijveren voor een asbestveilig 2040.

We moeten verstandig omgaan met 
asbest en de bestrijding ervan

 
-  JOHAN L’ECLUSE

FOKUS-ONLINE.BE



Met Kamp C naar een duurzame  
en innovatieve bouwsector

Er waait een innovatieve wind door de 

bouwsector. Traditionele bouwtechnieken 

verliezen terrein aan duurzaamheid en 

energiezuinigheid. Voor al je vragen over 

duurzaam bouwen en wonen of over 

innovatie in de sector, één adres: Kamp C.

Wat is Kamp C? 

Kamp C is een autonoom provinciebedrijf 

van de provincie Antwerpen. Onze missie is 

de transitie naar een duurzame samenleving 

versnellen met de focus op de bebouwde 

omgeving. Vanuit die transitiedrijfveer 

zetten wij in op duurzaamheid en innovatie 

voor vier verschillende doelgroepen: 

potentiële (ver)bouwers, lokale overheden, 

scholen en de bouwsector. Dat maakt ons 

als organisatie uniek in Vlaanderen, België 

én Europa.

Waarvoor kun je bij Kamp C terecht?

In het kader van duurzaam bouwen en 

wonen kun je bij ons terecht voor advies 

op maat voor jouw project. Onze architec-

ten-adviseurs wisselen graag met jou van 

gedachten over onder meer de energie-

zuinigheid van je bedrijfsgebouw. Ook met 

de (ver)bouwplannen van je woning ben 

je welkom bij onze experts. In een uurtje 

screenen ze je plannen op de belangrijkste 

principes van duurzaam bouwen en wonen 

en krijg je verbetertips over materiaalge-

bruik, isolatie, verwarmingssysteem, enz. 

Wanneer je doorgedreven energetisch wil 

renoveren dan kan een adviseur ook gratis 

aan huis komen.

Kamp C heeft ook een educatief aanbod 

voor scholen. Scholieren en studenten 

zijn immers de bouwprofessionals van de 

toekomst. Door de interactieve tentoon-

stelling EXPO C leren leerlingen alles over 

bouwmaterialen en afval, energie, water en 

duurzaam ruimtegebruik. Ook studenten 

hoger onderwijs leren hier veel bij. 

Tot slot ondersteunen wij de lokale 

overheden van de provincie Antwerpen.  

In dat kader is Kamp C de kennispartner  

en projectorganisatie.

Innovatie in de bouw

Circulair bouwen zal de traditionele 

bouwprocessen onvermijdelijk 

omvergooien. Kamp C neemt de Vlaamse 

bouwsector op sleeptouw in deze 

processen door doe-projecten. Een van 

onze icoonprojecten is C3PO: 3D-printen 

in de bouwsector. Het draait hier werkelijk 

om het printen van tijdelijke huisvesting tot 

volledige appartementen. Met financiële 

steun vanuit Europa zal er de komende jaren 

1,6 miljoen euro geïnvesteerd worden om 

onder meer de nodige printinfrastructuur 

te plaatsen op Kamp C. Hiermee zullen 

bedrijven en onderwijsinstellingen volop 

kunnen experimenteren.

Circulair kantoorgebouw

Een ander innovatief project dat Kamp C 

vandaag realiseert is het eerste circulair 

kantoorgebouw van België bouwen. In 

het circulaire gedachtegoed wordt een 

werkelijke positieve impact nagestreefd. 

Bij duurzaam bouwen wordt nog vaak 

gedacht aan het energiezuiniger maken 

van gebouwen of het kiezen van bepaalde 

materialen omdat die een minder negatief 

effect hebben op ons milieu. 

Bij circulair bouwen gaat het om veel 

meer dan  energiezuinig,  energieneutraal 

of positief bouwen. Het is op een andere 

manier naar het bouwproces en de 

bouwkolom kijken. Een andere manier 

van ontwerpen, van aanbesteden, van 

materiaalkeuze. Geen downcycling 

van bouwafval, maar ervoor zorgen dat 

bouwonderdelen demontabel zijn: zoals 

legoblokken die hergebruikt kunnen worden 

zonder dat er materiaal verloren gaat. 

Om circulair bouwen in de praktijk te 

brengen, ontwikkelt Kamp C een circulair 

bedrijventerrein op onze site in Westerlo. 

We plannen nu de eerste stappen: het eerste 

circulair gebouw, een 3D-printinfrastructuur 

voor de bouw en de opstart van een FabLab 

voor bouwbedrijven.

Ontdek alle activiteiten van Kamp C op de website: www.kampc.be.

A D V E R T O R I A L
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www.jansengroup.com

Een ijsbeer is sterk, maar staat symbool voor de kwetsbaarheid van 
onze aarde. Wetende dat onze aarde haar grenzen heeft betreft 
natuurlijke hulpbronnen is er een groeiende behoefte om ferro en 
non-ferro metalen duurzaam te recyclen. Het produceren van nieuwe 
metalen uit gerecyclede metalen veroorzaakt bovendien
aanzienlijk minder CO2-uitstoot dan productie van primair materiaal 
uit ertsen. Ook bedrijven zijn sterk én kwetsbaar tegelijk. Door het 

bieden van optimale prijzen voor ferro en non-ferro metalen
en deze snel uit te betalen kunnen we uw onderneming sterker 
maken. Door samen met onze klanten te werken aan 
een wereld zoals die bedoeld is, behoort Jansen Recycling Group 
inmiddels tot één van de snelst groeiende fi rma’s actief in recyclage 
van ferro en non-ferro metalen in België en Nederland.

Van Leeuwenhoekweg 21

3316 AV Dordrecht

The Netherlands

T. +31 (0)78 - 652 26 33

info@jansengroup.com

Kwetsbaar en sterk

aan papier dat je tot zeven keer 
kunt hergebruiken. Zo hebben 
we ons eigen Renewi papier. 
Dat is kantoorpapier, dat we bij 
bedrijven ophalen en waarvan we 
opnieuw kantoorpapier maken, 
in samenwerking met een Duitse 
fabriek, om het daarna terug 
aan dezelfde klant te verkopen. 

Daarnaast blijft recycleren een 
must. België doet het goed op 
dat vlak. Vlaamse huishoudens 
recycleren 62 procent. Slechts 
enkele Scandinavische landen 
doen het beter. Voor de nuttige 
toepassingen van het ingezamelde 
afval zitten we zelfs boven de 90 
procent. Daar worden echter 
ook verbrandingsinstallaties 
bijgerekend die energie recupereren, 
hoewel verbranden niet zo hoog 
aangeschreven is als recycleren.” 

Wat is je mening over verspilling 
van grondstoffen, hulpstoffen en 
eindgoederen?
“Er bestaan diverse studies die 
aantonen dat we tussen de drie en 
de twaalf  keer verbruiken van wat 
we werkelijk nodig hebben. Dat 
gaat van onnodig licht aandoen tot 
verbruiksgoederen weggooien. 

Afval bestaat niet
Sinds eind februari is Wim Geens Managing Director van Renewi, het fusiebedrijf tussen Van Gansewinkel 

en het Britse beursgenoteerde Shanks. Zijn ambities zijn niet min: innoverend samenwerken en 100 
procent nuttige toepassingen voor alle afvalstromen vinden.

TEKST BIRGIT VAN DE WIJER      FOTO THOMAS SCHURMANS

N a het overhandigen van zijn 
visitekaartje, dat gedrukt is op 
papier, gemaakt van de vezels 

van tomatenstengels, steekt Wim 
Geens gepassioneerd van wal.

Welke impact heeft de fusie op 
het algemeen beleid? Houdt 
dit veranderingen in voor de 
afvalverwerking of recyclage?
“Van Gansewinkel bestaat al 
meer dan 50 jaar en is ontstaan 
vanuit de afvalinzameling. Daar 
zijn zij altijd heel sterk in geweest. 
Shanks was meer gericht op het 
recycleren van de afvalstromen. 
Eigenlijk was Van Gansewinkel 
vooral bezig met de klantzijde van 
de markt en was Shanks eerder op 
het verwerkingsproces gefocust. 
Als Renewi willen wij die sterktes 
samenvoegen en een volledig 
verticaal geïntegreerd bedrijf  zijn 
dat ook eindproducten ontwikkelt 
volgens de visie waste no more. 
Vandaag bestaat onze winst nog voor 
70 procent uit inzameling en voor 
30 procent uit recyclage en nieuwe 
toepassingen. Op termijn moet dat 
net het omgekeerde worden.”

Welke uitdagingen biedt de huidige 
klimaatopwarming op het vlak van 
duurzame afvalverwerking?
“De klimaatopwarming heeft te 
maken met broeikasgassen en die 
moeten we tegen 2050 reduceren. 
Daarom is het cruciaal om zoveel 
mogelijk secundaire grondstoffen te 
gebruiken die je gemakkelijk kunt 
recupereren. Denk bijvoorbeeld 

We vinden het klimaat belangrijk, 
maar als we het niet in onze 
portemonnee voelen, doen 
we relatief  weinig. Het is een 
mentaliteitsprobleem, want het is 
bewezen dat mensen die al actief  
bezig zijn met circulaire economie en 
duurzaamheid, minder consumeren. 
Dat is net hetzelfde als wanneer je 
bijvoorbeeld een verbruiksteller in 
je auto hebt. Dan wil je elke dag 
minder verbruiken. Veel mensen 
recycleren al bewust, maar onder 
meer de composteerbare fracties die 
nog in de vuilniszak zitten, moeten 
eruit, net zoals het karton en papier 
dat gewoon weggegooid wordt. “

Welke rol kan de overheid in deze 
circulaire economie spelen? 
“Waar ik al lang voor pleit, is 
dat de overheid gerecupereerde 
grondstoffen minder zou taxeren 
dan virgin materiaal. De btw, wat 
letterlijk betekent belasting op de 
toegevoegde waarde, is nu namelijk 
dezelfde, en dat is niet logisch. Die 
materialen zijn immers al eens belast 
en zijn bovendien beter voor het 
milieu. Ook bedrijven, die werken 
met gerecycleerde materialen, 
zouden daar financieel voor beloond 
mogen worden. Het nadeel is dat 
zo’n maatregel altijd budgetneutraal 
moet zijn: als de ene minder betaalt, 
betaalt de ander meer. Maar ik ben 
er niet tegen dat het de vervuiler is 
die betaalt.”

Renewi doet meer dan afvalverwerking 
en denkt ook mee met het productie-

Ik ben er 
niet tegen dat de 
vervuiler betaalt

A D V E R T O R I A L
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Waar ik al langer voor pleit, is dat de 
overheid gerecupereerde grondstoffen 
minder zou taxeren dan virgin materiaal     

Er is een 
mentaliteitsprobleem, 
want het is bewezen 
dat mensen die al 
actief bezig zijn met 
circulaire economie en 
duurzaamheid, minder 
consumeren

proces. Kun je dit toelichten? 
“Naast onze innovatiecel sluiten 
we ook strategische allianties waar 
we onze kennis ter beschikking 
stellen. Zo halen we jaarlijks 1 
miljoen liter verf  op, die we, in 
samenwerking met een industriële 
partner, als een kwalitatieve en 
financieel duurzame verf  terug 
op de markt willen brengen. 
Terwijl de goedkoopste verf  5 
euro/liter kost, zullen wij die 
gerecycleerde verf  aan minder 
dan de helft aanbieden. Voor een 
Europees gesubsidieerd project 
HH2020 zitten we ook samen 
met het staalbedrijf  ArcelorMittal 
om de fossiele steenkool in hun 
hoogovens deels te vervangen 
door biocoal. Zo blazen we 
100.000 ton afvalhoutchips als 
reductant in de hoogovens, met 
als extra voordeel dat 30 miljoen 
liter bio-ethanol als bijproduct 
wordt geproduceerd. Een ander 
voorbeeld is de samenwerking 
van ons dochterbedrijf  Coolrec, 
dat elektrisch en elektronisch 
materiaal recycleert, met 
Philips om producten uit ge-
recycleerd materiaal te maken. 
Hun ontwerpers en onze 
materiaaldeskundigen zitten 
samen aan tafel en bekijken welke 
materialen bruikbaar zijn en hoe 
ze te recycleren.”

Wat brengt de toekomst? Staan er grote 
veranderingen op til?
“Vandaag capteert Renewi 
45 procent van het industrieel 

Als je geen Managing Director was 
geworden, dan was je…
“Mijn carrière is atypisch verlopen. Ik was 
ondernemer en had een aantal eigen 
bedrijfjes, maar na een tiental jaar wilde 
ik aan de andere kant gaan staan en in 
een groter geheel werken. Hoewel ik nu 
geen eigen bedrijf meer heb, kan ik hier 
wel nog altijd ondernemen. Als ik deze 
job niet leuk had gevonden, was ik terug 
ondernemer geworden. Dat klinkt niet 
spectaculair… (lacht). Misschien had 
je liever gehad dat ik zou zeggen dat ik 
beroepsrenner was geworden.”

www.naturesolutions.be

Waterdichte service in duurzaam
waterbeleid en infrastructuur
∙ Waterbehandeling
∙  Hergebruik regenwater
∙ Innovatieve projecten
∙ ...

Nijverheidsstraat 58 (industriezone Oost) · BE-2570 Duffel
T +32 15 63 75 53 · E info@naturesolutions.be
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restafval, maar daar zitten nog 
bruikbare stromen in. Dus het 
kan nog beter, ook al is onze 
Vlarema-wetgeving goed. Zo 
staat er onder andere in dat er 
niets mag verbrand worden wat 
nog gerecupereerd kan worden. 
We komen er wel. We doen het 
in elk geval al veel beter dan onze 
zuiderburen. Qua huishoudelijk 
afval wordt er momenteel gewerkt 
aan de P+MD-zak, waar meer 
harde en zachte plastics in 
mogen dan in de huidige PMD-
zak. Minister Schauvliege is pro 
statiegeld op blik. Ook al zal dit 
de problematiek van het zwerfvuil 
niet helemaal oplossen. Het is 
goed dat er initiatieven komen. 
Ons streven blijft waste no more. Dat 
betekent dus dat afval niet bestaat 
en dat we streven naar 100 procent 
nuttige toepassing.”

WIM GEENS PROFIELINTERVIEW#MILIEUTECHNIEK

TOM BULCKE
LITHOBETON

Hoe is het idee ontstaan om poreuze 
straatstenen te ontwikkelen? 
”De bezorgdheid van de betonfederatie 
FEBESTRAL rond de gevolgen van 
wateroverlast bij hevige regenval, 
leidde tot de productie van poreuze 
stenen. Deze prefab straatstenen 
beantwoorden bovendien ook aan 
de eisen van een Vlaams decreet 
dat vooropstelde dat regenwater in 
de grond moet infiltreren in plaats 
van afgevoerd te worden naar 
zuiveringsinstallaties.” 

Wat is het voordeel van  
poreus beton?
“De poreuze stenen, net als de 
stenen met een verbrede voeg, 
laten het water rechtstreeks in de 
grond infiltreren, wat dit soort beton 
milieuvriendelijker maakt dan het 
normale beton. Bovendien zal het 
water bij deze prefab betonnen 
straatstenen niet meer opspatten 
zoals het geval is bij een monoliete 
verharding, bijvoorbeeld asfalt.” 

Welke andere toepassingen zijn er? 
“Ook bestratings- en rioleringsmateriaal 
zoals straatkolken, rioolbuizen en 
-putten worden in een poreuze 
versie geproduceerd waarbij het 
gecapteerde regenwater vertraagd 
de grond indringt. Nieuw zijn kleinere 
grasbetontegels met grote openingen 
die tegelijk ook esthetisch zijn en die 
met gras of steentjes opgevuld worden 
voor groene en waterdoorlatende 
parkings, opritten... ” 



10 BRAND REPORT SERTIUS

Wetgeving dwingt bedrijven om tandje bij te steken
Leefmilieu staat meer dan ooit bovenaan de politieke agenda. Via alsmaar strenger wordende regels hopen Europese, nationale en regionale leiders onze ecologische voetafdruk te verkleinen. 

De prijs die bedrijven daarvoor betalen loopt op, in die mate zelfs dat het voortbestaan van een onderneming in het gedrang kan komen.

Als consultancybureau adviseren we bedrijven bij milieujuridische en milieutechnische kwesties. Omdat we zowel juristen als technische experts in 

huis hebben, kunnen we heel pragmatisch en praktijkgericht ondersteuning geven. Verder kunnen bedrijven bij ons terecht voor bodemonderzoeken, 

de implementatie van milieuzorgsystemen, technische studies, en veiligheids- en milieueffectenrapporten. Indien gewenst kunnen we ook een 

milieucoördinator aanstellen. Sertius is actief over heel België en vertrouwd met zowel federale, gewestelijke als Europese regelgeving.

IN SAMENWERKING MET SERTIUS

TEKST HERMIEN VANOOST

E r is de bezorgdheid over het fijn 
stof, er is het energiedebat – 

wanneer de kerncentrales sluiten? –, 
er is het tekort aan open ruimte, er 
is de controverse over onkruidver-
delger glysofaat en er is Trump die 
zich uit het klimaatakkoord terug-
trekt. Sla eender welke krant van het 
afgelopen jaar open en altijd zal je 
wel ergens een 5-voor-12-berichtje 
over ons milieu vinden. Willen of  
niet, het thema dringt zich aan ons 
op. Door de feiten, maar zeker ook 
door de wetgeving. 

SINDS DE JAREN 80 zijn er in België 
– en zeker in Vlaanderen – onder 
impuls van Europa heel wat nieuwe 
milieuwetten uitgevaardigd. Letterlijk 
honderden richtlijnen, decreten en 
besluiten werden in het leven geroe-
pen om vervuiling door de industrie, 
de gezinnen en de landbouw te 
verminderen. Met resultaat. Zo stelt 
de Vlaamse Milieumaatschappij in 
een recent rapport dat onze lucht 
vandaag aanzienlijk minder lucht-
verontreinigende stoffen en broeikas-
gassen bevat dan aan het begin van 
deze eeuw. Ook de kwaliteit van het 
oppervlaktewater is erop vooruitge-
gaan. “En dat hebben we voor een 

groot deel aan de inspanningen van 
de industrie te danken”, reageert 
Bart Gille, milieujurist en gedele-
geerd bestuurder van consultancybu-
reau Sertius. “Veel bedrijven hebben 
zich plichtsbewust aan de hogere 
eisen aangepast.”

HOE INDRUKWEKKEND DE vooruitgang 
bij de bedrijven ook is, de algemene 
teneur is dat ons milieu er 
allesbehalve goed voor staat. Die 
vaststelling zet Europese, nationale 
en regionale overheden aan om 

opnieuw verdere maatregelen 
te nemen. Lees: nieuwe wetten 
te maken en hogere eisen op te 
leggen. Zo komt het bijvoorbeeld 
dat overheden nu ook frequent 
ecotoxtesten opleggen aan 
bedrijven die afvalwater lozen. 
Daarmee monitoren ze de 
impact van het afvalwater op het 
waterleven, op de vissen en de 
algen, zeg maar.

HET SPREEKT VOOR zich dat die 
strengere normen voor bedrijven 
onvermijdelijk extra investeringen 
met zich meebrengen. Een cruciale 
vraag is dan ook of  en hoelang 
die bedrijven bereid zullen blijven 
om daarin mee te gaan. “Er is 
uiteraard niets mis met het steeds 
beter willen doen”, zegt Bart Gille. 
“Alleen mogen we niet vergeten 
dat er ook een bedrijfseconomisch 
verhaal geschreven wordt. Door 
de lat altijd maar hoger te leggen, 
dreig je bedrijven te verstikken, in 

die mate zelfs dat ze hun productie 
in vraag stellen, eventueel zelfs 
stopzetten of  delokaliseren.” De 
milieujurist pleit dan ook voor 
meer overleg en wederzijds begrip 
tussen de administratie – die 
vergunt en controleert – en de 
industrie – die zich conformeert.   

DOOR DE EXPLOSIE aan wetteksten 
is het voor bedrijven bovendien 

moeilijk geworden om het bos 
door de bomen te blijven zien. 
Bart Gille merkt het aan de 
aanvragen die bij Sertius binnen-
komen. Terwijl grote bedrijven 
vroeger enkel aanklopten wan-
neer dat moest – bijvoorbeeld 
om een milieueffecten- of  een 
veiligheidsrapport op te stellen 
– staan ze er nu ook om pakweg 
een vergunning aan te vragen. 
“Het is voor veel ondernemingen 
gewoon te ingewikkeld gewor-
den”, klinkt het. 

DAT DE VLAAMSE overheid wel 
oren heeft naar die klacht, blijkt 
onder meer uit haar beslissing 
om de stedenbouwkundige, 
de verkavelings- en de milieu-
vergunning samen te voegen. 
Sinds 23 februari moeten 
ondernemingen nog maar één 
vergunning – de omgevingsver-
gunning – aanvragen aan één 

loket, waarna één openbaar 
onderzoek en één adviesronde 
worden georganiseerd. “Dat is 
efficiënter, bespaart tijd en leidt 
tot betere resultaten”, schrijft de 
Vlaamse overheid op haar web-
site. Of  dat ook echt zo zal zijn, 
zal pas in de toekomst kunnen 
blijken, nadat bedrijven die circa 
1.200 (!) nieuwe artikels – want 
zoveel waren er nodig om de 
nieuwe omgevingsvergunning 
te implementeren – doorge-
worsteld hebben en zich eigen 
hebben gemaakt. 

VERDER STELT MILIEUJURIST Bart Gille 
vast dat de nieuwe regelgeving 
op sommige punten ingrijpender 
blijkt dan verwacht. Zo kent elke 
beroepsprocedure tegenwoordig 
een schorsende werking, ook 
wanneer die bijvoorbeeld door 
een buurtbewoner is opgestart. 
“Vroeger was dat alleen zo wanneer 
een adviesverlenende instantie 
beroep aantekende. In de praktijk 
betekent het dat iedereen – ook 
een ontevreden buur – vandaag de 
exploitatie van een onderneming 
lam kan leggen, wat de poort naar 
misbruik openzet.”

Hoe indrukwekkend de vooruitgang bij de bedrijven ook is, de 
algemene teneur is dat ons milieu er allesbehalve goed voor staat

FOKUS-ONLINE.BE



Duurzame wijk
Begin 2014 werd De Duurzame Wijk aangelegd 
in het centrum van Waregem. Met dit innovatieve 
pilootproject ontwikkelde Wienerberger een 
model om duurzaam en kostenoptimaal te 
bouwen zonder in te boeten aan wooncomfort 
of esthetiek. Daarbij werd aandacht besteed aan 
de acht pijlers van duurzaamheid. Zo werd het 
project ingeplant in een bestaande en bebouwde 
woonzone. Vervolgens werd er energiezuinig 
gebouwd met low-impact materialen, wat leidde tot 
geclusterde nZEB-woningen waar het comfortabel 
en gezond wonen is. Daarnaast wordt er op 
een verantwoorde manier omgegaan met water, 
m.a.w. een extra belasting van het rioleringsnet 
en het drinkwaterverbruik wordt zoveel mogelijk 
beperkt. Ook duurzame mobiliteit en biodiversiteit 
zijn aandachtspunten. Ten slotte is betaalbaarheid 
een essentieel onderdeel van duurzaam bouwen, 
want als een woning niet betaalbaar is, is ze ook 
niet sociaal duurzaam. Tijdens het project werd 
elke stap in het bouwproces voorafgegaan door 
een afweging van de economische, ecologische 
en sociale eisen. Van de inplanting over het 
watergebruik tot het bouwbudget, niets werd 
aan het toeval overgelaten. Om het duurzame 
karakter van de oplossingen te evalueren en 
goed te keuren, werd de duurzaamheidsmeter 
BREEAM ingezet waarmee het project stapsgewijs 
gevolgd werd, van ontwerp tot oplevering. Dit 
in het Verenigd Koninkrijk ontwikkeld evaluatie-
instrument beoordeelde het energieverbruik, 
comfort (temperatuur, relatieve vochtigheid, C02), 
gebruikte materialen, geproduceerd afval enz. Eind 
vorig jaar kreeg De Duurzame Wijk het « BREEAM 
Excellent » duurzaamheidscertificaat. Dit project 
laat duidelijk zien dat dit toekomstig woonmodel 

perfect hand in hand kan gaan met het behoud van 
een kwaliteitsvolle omgeving en leefmilieu.

Watergebonden transport
In haar streven naar een duurzame mobiliteit wil 
Wienerberger het transport van grondstoffen en 
afgewerkte producten via binnenvaart verder 
ontwikkelen. Wegtransport vormt immers een 
belangrijke negatieve factor in de ecologische 
voetafdruk van een bedrijf. Watertransport 
daarentegen is een logistiek alternatief dat leidt 
tot een aanzienlijke vermindering van de CO2-
emissies en is meteen ook een stap voorwaarts 
in de bestrijding van de verkeersproblemen op 
onze Belgische wegen. Aangezien 8 van haar 12 
productiesites en bijhorende kleigroeven al van 
watergebonden transporten gebruikmaken,  speelt 
Wienerberger een echte voortrekkersrol. Jaarlijks 
transporteert Wienerberger nu reeds 450.000 
ton bulkgoederen en 175.000 ton gepalletiseerde 
goederen over het water. Op die manier komen er 
in totaal bijna 25.000 minder vrachtwagens van hen 
op de weg terecht dus 50.000 vrachtbewegingen, 
wat overeenkomt met een rij vrachtwagens 
van bijna 750 km lang. Bovendien bedacht 
Wienerberger oplossingen om het palletvervoer via 
het water te optimaliseren. Wienerberger maakt al 
gebruik van binnenschepen van 500 tot 2.000 ton 
die uitgerust zijn met een mobiele kraan, laadkooi 
en/of heftruck in het schip, maar sinds september 
zetten ze een ‘pallet shuttle barge’ (PSB) in, 
speciaal ontwikkeld voor het pallettransport van 
producten. Dit 50 meter lange extra stabiele schip 
met een beperkte diepgang, kan ook op kleinere 
waterwegen varen en zijn vracht komt overeen met 
die van een 10-tal vrachtwagens. De PSB beschikt 
bovendien over een kraan om onafhankelijk, 

flexibel en zelfstandig te laden en te lossen zodat 
het een goed alternatief voor wegtransport wordt. 
De uitdaging is evenwel om een ‘modal shift’ 
te realiseren voor belevering per schip tot bij de 
lokale klant. Hiervoor is nodig dat die zijn logistieke 
organisatie aanpast. 

Het watergebonden transport van Wienerberger 
blijft niet beperkt tot België, sinds 2013 zijn er al 
veel transfers van stenen via ‘short-sea-shipping’ 
naar het Verenigd Koninkrijk. Een dergelijk schip 
vaart over de binnenwateren, maar is robuust 
genoeg om ook de Noordzee via het Kanaal 
over te steken. Het vervoert een vracht die 
overeenstemt met een 75-tal vrachtwagens. 
Op dit moment zijn er ook al vaarten naar Sint-
Petersburg en komt de trafiek naar Rusland ook 
watergebonden op gang. 

Zonnepanelen
Ten slotte zetten de Belgische vestigingen 
van Wienerberger ook in op duurzame 
energiebronnen die de CO2-emissie   van het 
volledige productieproces verlagen en de 
milieu-impact beperken. Al sinds 2009 maken 
ze gebruik van zonnepanelen op de daken van 
hun productiehallen. Momenteel is er een totaal 
vermogen van 4.271 kW voorhanden, waarmee 
4,1% van de elektriciteitsbehoefte aan groene 
stroom wordt gedekt. Binnen Wienerberger 
wordt momenteel onderzocht welke andere 
duurzame energiebronnen, zoals windenergie of 
warmtekrachtkoppeling, toegepast kunnen worden.

Als duurzaam ondernemen 
je tweede natuur is...

Wienerberger: voor wie duurzaam ondernemen duidelijk geen loos begrip is. 

www.wienerberger.be

Wienerberger speelt een belangrijke rol in de stap naar duurzamer produceren, bouwen en wonen. Het bedrijf heeft daarbij oog voor 
het ecologische, het economische en het sociale. Verantwoord omspringen met grondstoffen en energie bij de ontginning, productie en 
distributie is voor hen de basis voor duurzaam ondernemen.

Dr. Anita Ory
Public Affairs Manager Sustainability Wienerberger

A D V E R T O R I A L
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SENSA BOX: REALTIME EN MOBIEL
STOFFEN IN DE LUCHT METEN

Sensortechnologie gekoppeld met modellen maakt 
het mogelijk om real-time, specifiek en lokaal mi-
lieudata te verzamelen en daarmee veel sneller en 
specifieker maatregelen te nemen dan nu mogelijk 
is. Ir. Carla Rombouts-Gordijn, business develo-
per Environment & Sustainability bij TNO: “Alle 
parameters die de stad en de gezondheid van de 
stad beïnvloeden zijn afhankelijk van elkaar. Om 
dit systeem echt goed te kunnen begrijpen, is veel 
data nodig en uiteindelijk algoritmen die deze rela-
ties kunnen beschrijven. Alleen zo raken we steeds 
beter in staat de gezonde stad vorm te geven.” Het 
mobiele meetinstrument SensA box communiceert 
via gsm of wifi met een dataserver en specifieke 
dataverwerkings- en visualisatiesoftware. De box 
is spatwaterdicht, en gemakkelijk te mee te nemen 
op de fiets of ander transportmiddel. Naast che-

mische parameters wordt ook geluid gemeten. De 
box is modulair opgebouwd waardoor diverse types 
sensoren kunnen worden ingebouwd.

LUCHT, GELUID EN GEZONDHEID:
INNOVATIE BRENGT HANDELINGSPERSPECTIEF

Carla Rombouts-Gordijn: “TNO werkt aan het ont-
wikkelen van technologie en modellen op het ge-
bied van lokale luchtkwaliteit en geluidsemissies 
met als doel om burgers, bedrijven en overheid in 
staat te stellen op basis van actuele gevalideerde 
informatie effectieve beslissingen te nemen. Met 
als doel de negatieve gezondheidseffecten door 
blootstelling te verminderen, terwijl de mobiliteit 
en werkgelegenheid voor stad en burgers zoveel 
mogelijk worden gehandhaafd, of nog beter: wordt 
verbeterd.”

MEER WETEN OVER HET WERK VAN TNO OP HET GEBIED 
VAN MILIEUONDERZOEK, LEES DAN VERDER OP: 

www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/
leefomgeving/environment-sustainability/ 

OF NEEM CONTACT OP MET 
carla.rombouts@tno.nl

EXPERTPANEL RECYCLAGE

Iedereen aan het recycleren
Uit de cijfers van Fost Plus blijkt dat België vorig jaar Europees recyclagekampioen was met 87,4 procent inzake recyclage van huishoudelijke verpakkingen.  

Niet alleen sorteren wij Belgen volop, allerhande sectoren gaan ook steeds meer reststoffen verwerken.

TEKST BIRGIT VAN DE WIJER

“Vlaanderen is vandaag koploper in gescheiden afvalinzameling, maar momenteel 
exporteren we nog veel van dat afval voor verwerking. Willen we zelf  een circulaire 
economie, dan moeten we een actievere rol spelen. Wij staan immers logistiek sterk 
omwille van onze havens en hebben dus de mogelijkheid om reststromen aan te 
trekken. Metalen recycleren we al behoorlijk, maar er zijn zeker opportuniteiten voor 
andere stromen. Zo zal er door het aankomend verbod per 1 januari op de invoer 
van kunststoffen in China, een overschot zijn op de Europese markt en moeten we 
daarvoor dus nieuwe recyclagetechnieken ontwikkelen. In het buitenland zijn ze daar 
al volop mee bezig.”

“Als wij voor kunststoffen of  voor vergelijkbare afvalstoffen de recyclinghub van 
Europa willen worden, moeten we afval als grondstof  zien en onze grenzen 
ervoor openstellen. Dit vraagt wel een andere mindset. Zo zou er meer ruimte 
moeten komen om te experimenteren en om de markt te laten spelen zonder dat 
de overheid een te grote controlerende en beperkende rol vervult. Een tweede 
uitdaging is om de nieuwe digitale technieken meer te combineren, zowel met 
de ontwikkelingen rond afvalverwerking en afvalscheiding, als met nieuwe 
productiemethodes. Zo komen we tot een circulaire economie, waarin materialen 
een langere levensduur krijgen en omgevormd worden tot nieuwe producten.” 

“Eind oktober organiseerden we een internationale conferentie in Brussel om 
dat samengaan van de digitalisering en de circulaire economie nog meer vorm te 
geven en het bewustzijn errond te vergroten. Daarnaast zijn we ook sterk bezig om 
bouwmateriaal dat zeer CO₂-intensief  is, te vervangen door low carbon bouwmateriaal. 
Er is al een product op de markt, vervaardigd uit staalslakken, een afvalproduct uit 
de staalsector, en CO₂. Maar we bestuderen hoe we van andere minerale reststoffen 
innovatieve bouwmaterialen kunnen maken, die het traditionele beton en cement 
zullen gaan vervangen. Verder ontwikkelen we nieuwe technologie, waarbij sensoren 
materialen leren herkennen om ze zo te sorteren en te scheiden.” 

“Voor Flanders' FOOD en Fevia (Federatie Belgische voedingsindustrie, red.) is het 
cruciaal om in de voedingsindustrie verder te blijven ijveren voor het verkleinen van 
de reststromen. Deze stromen zijn de som van nevenstromen, de niet-eetbare fractie 
in de voedingsproductie zoals bijvoorbeeld aardappelschillen, en voedselverlies. 
Dit verlies kan te wijten zijn aan menselijke fouten, een onderbreking in het 
productieproces, een beschadigde verpakking… Hoewel het niet eenvoudig is, is 
het ook de bedoeling reststromen zo hoog mogelijk te valoriseren op de ladder van 
Moerman. Deze worden dan eerst hergebruikt voor humane voeding, daarna voor 
veevoeder, grond- of  meststoffen of  energieproductie.”

“Dé uitdaging is het blijven garanderen van de voedselveiligheid voor mens en 
dier. Daarom is traceerbaarheid een topprioriteit binnen Europa, en zeker in 
België kijken we hier streng op toe. Om te waarborgen dat nieuwe producten 
helemaal veilig zijn als ze op de markt gebracht worden, werd de novel food 
wetgeving in het leven geroepen. Hoewel dit wel innovatie belemmert, maakt 
dit dat de Europese consument op zijn twee oren kan slapen wanneer producten 
geïntroduceerd worden. Daarnaast streven we ook naar een geïntegreerde aanpak 
bij het maken van duurzamere voedselverpakkingen, zodat ze een logische en 
betaalbare keuze worden voor de consument.”

“Het is niet mogelijk om deze uitdaging alleen aan te gaan als voedingsindustrie, 
maar we ambiëren een maximale synergie, zowel binnen de voedingsketen als over 
sectoren heen om zo mee de circulaire economie te ondersteunen. Zo werken in de 
Ketenroadmap Voedselverlies Vlaanderen, de Vlaamse Overheid en de verschillende 
schakels van de voedingsketen, vertegenwoordigd door onder meer Boerenbond, 
Fevia, Comeos (federatie van de Belgische handel en diensten, red.) en Horeca Vlaanderen, 
al vaak samen om de voedselverliezen in Vlaanderen te verminderen. Tenslotte willen 
we de voedselverliezen zo laag mogelijk houden en verder reduceren door verdere 
automatisering en digitalisering.”

Waarom 
zouden meer 
Belgische 
bedrijven 
moeten 
investeren 
in het 
bewerken van 
reststoffen?

Wat zijn de 
grootste 
uitdagingen 
in jullie sector 
die nieuwe 
innovaties of 
toepassingen 
belemmeren of 
versoepelen?

Welke  
persoonlijke 
ambities  
streven 
jullie na om de 
kringloop- 
economie te 
verbeteren?

VEERLE RIJCKAERT
COMMUNITY & NEW BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER  
BIJ FLANDERS’ FOOD

KARL VRANCKEN
RESEARCH MANAGER SUSTAINABLE MATERIALS 
BIJ VITO

FOKUS-ONLINE.BE
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Onze eigen uitwerpselen als 
bron van energie en grondstof-

fen beschouwen, vraagt een open 
geest. Het potentieel aan energie en 
grondstoffen in rioolwater is echter 
zo hoog, dat onderzoekers, start-ups 
en waterzuiveraars met veel enthou-
siasme samenwerken om het in te 
zetten voor een duurzame toekomst. 

“Lust jij ook een broodje poep vandaag?” 
het introliedje uit de kleutershow van Ome 
Willem, is ook nu nog populair op Youtube 
dankzij deze afsluiter. In de jaren ’80 rilde
een hele generatie kinderen van plezier 
telkens als de langverwachte vraag kwam. 
Want over uitwerpselen zingen, dat 
hoorde niet in onze nette samenleving. De 
komst van het waterdoorspoelende toilet 
heeft het dan ook eenvoudig gemaakt om 
die natuurlijke behoefte te negeren. Eén 
druk op de knop en er lijkt niets gebeurd. 
Nochtans worden de geproduceerde uit-
werpselen al langer naar waarde geschat. 
Als meststof, brandstof, bouwmateriaal 
en zoveel meer hebben ze hele beschavin-
gen helpen  opbouwen. Het idee van ‘weg 
ermee’ is relatief recent en is gelukkig ook 
al weer passé, al zijn we nog niet zover dat 
het een onderwerp is voor een cafégesprek.

Kunstmest uit urine
Waterzuiveraar Aquafin trekt in Vlaanderen 
mee aan de kar om het denken in eind-
product en restproducten in deze sector 
te doorbreken. “Elke dag loopt er twee 
miljard liter rioolwater door onze riool-
waterzuiveringsinstallaties, tot het 
proper genoeg is om weer naar de natuur 
te voeren. Het is op dat moment nog niet 

drinkbaar voor mensen, maar wel van 
prima kwaliteit voor vissen en planten”, 
verduidelijkt Algemeen directeur Jan 
Goossens. “Vóór en tijdens dat proces 
nemen de mogelijkheden toe om grond-
stoffen en energie terug te winnen uit het 
rioolwater. Ook het gezuiverde water hoeft 
niet per se rechtstreeks terug naar de 
natuur. Verschillende bedrijven gebruiken 
het al als spoelwater, koelwater of proces-
water.” 

  Tijdens de droge zomer-
maanden, hebben we een 

dertigtal landbouw-
bedrijven uit de nood 

geholpen, die hun gewassen 
zagen verschrompelen.

Toiletrestanten in de cementzak
Aquafin werkt nauw samen met de 
academische wereld op nationaal en 
Europees niveau om grondstoffen te 
recupereren. Vandaag experimenteert het 
bedrijf al succesvol met de terugwinning 
van struviet, een duurzame meststof. 
Jan Goossens: “Technologieën om ook 
andere grondstoffen zoals cellulose en vet-
zuren te recupereren uit afvalwater zitten 
in de onderzoeksfase. Deze laatste dienen 
dan als grondstof voor bioplastics. 
Standaard zal die terugwinning nog 
niet meteen worden, nee. De gebruikte 
technieken moeten eerst nog wat aan 
maturiteit winnen en ze op 300 zuiverings-
installaties inzetten, vraagt bovendien 
grote publieke investeringen. Maar dat 
de zuivering van afvalwater steeds meer 
evolueert naar een recyclageproces, staat 
alleszins vast.”

Op dit moment wordt het zuiverings-
proces het meest benut als bron van 
energie. Die komt uit het zuiveringsslib, 
het ‘overschot’ aan micro-organismen dat 
tijdens het zuiveringsproces is ontstaan. 
Door dat slib te vergisten ontstaat biogas, 
dat met elektromotoren wordt omgezet in 
groene stroom. Jaarlijks produceert Aquafin
genoeg om een klein dorp van energie 
te voorzien. Een ander deel van dat slib 

droogt Aquafin tot pellets voor de cement-
industrie. Daar vervangen ze fossiele 
brandstoffen in het productieproces, maar 
ook de assen worden mee verwerkt in het 
product. De zak cement die je koopt in 
de doe-het-zelf zaak bevat grondstoffen 
afkomstig van wat je door het toilet spoelt, 
maar die uiteraard totaal onschadelijk zijn. 

Restwarmte benut in woonwijk
Een opkomende toepassing is die van 
hergebruik van de warmte die nog aan-
wezig is in het water. “Logisch, want veel 
aangevoerd rioolwater is afkomstig van 
douches, de vaatwas of wasmachine. Tot 
nu toe werd die warmte alleen op kleine 
schaal hergebruikt. De stad Antwerpen, 
Aquafin en Eandis hebben plannen om 
een nieuwe wijk aan de Slachthuislaan te 
verwarmen met warmte afkomstig van 
rioolwater. Dat wordt dan de eerste keer 
in België dat er zo’n groot potentieel aan 
warmte wordt gewonnen uit gezuiverd 
huishoudelijk afvalwater.”

Het meeste potentieel heeft natuurlijk 
het gezuiverde water zelf, dat kan worden 
opgewaardeerd tot elke gewenste kwaliteit. 
Binnenkort produceren Aquafin en drink-
watermaatschappij De Watergroep hun 
eerste biertje uit, jawel, gezuiverd afval-
water. En natuurlijk nog de ingrediënten 
en de vakkennis van de Wilde Brouwers 
in Gent, die er een topproduct van zullen 
maken. Voorlopig wordt het een beperkte
editie, maar in de toekomst vindt het 
misschien toch zijn weg naar de Belgische 
cafés. 

“

”

From zero to hero
Huishoudelijk afvalwater 
terug naar waarde geschat

A D V E R T O R I A L
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Optimize your process
Concrete advice for efficient water solutions

FrogBox®
A keystone development in comprehensive water diagnosis

www.epasconsultancy
Dok Noord 4C bus 003, 9000 GENT I +32 (0)9 381 51 30 I admin@epas.be

EPAS (Seureca-Veolia) en WatchFrog hebben 
Frogbox® ontwikkeld, een tool die in staat 
is continu de kwaliteit van drink- en/of 
afvalwater te evalueren op de eventuele 
aanwezigheid van hormoonverstoorders. 
Het meten van het verstorende effect 
gebeurt door het gebruik van organismen 

die genetische markers bezitten die fluoresceren van zodra zij 
blootgesteld worden aan verontreinigingen.

De Frogbox® levert continue metingen van de waterkwaliteit, 
detecteert de aanwezigheid van één of een combinatie (cocktail) 
van hormoonverstoorders en is zeer eenvoudig in gebruik.

  
25

Beperk uw energieverbruik en 
bespaar zo op uw energiefactuur

Trias Energetica
1. Vermijd energie verbruik

2. Als je energie verbruikt, doe dit dan met hernieuwbare energie

3. Als je toch traditionele energie verbruikt doe dit dan op een effi  ciënte wijze

PVA Energy weet dat elke situatie uniek is en becijferd en implementeert 

de meest aangewezen, kwaliteitsvolle oplossing gekoppeld aan een 

hoge graad van klanten service.

Contacteer ons nu via 
www.pva-energy.be

Toekomstige welvaart vraagt innovatie
Grondstoffen worden steeds schaarser en het aantal gebruikers steeds groter. Daarom moeten we inzetten op nieuwe technologieën die deze 

beperkingen overstijgen, om zo onze toekomstige welvaart te verzekeren. Ik geloof zeer sterk dat we als mensheid oplossingen zullen vinden om onze 
planeet in goede baan te houden. Cleantech kan hierbij een antwoord bieden op deze uitdaging.

TEKST KOEN KENNIS, SCHEPEN VOOR MOBILITEIT, FINANCIËN, MIDDENSTAND, TOERISME EN BINNENGEMEENTELIJKE DECENTRALISATIE, STAD ANTWERPEN
BEELD ©STAD ANTWERPEN / ISTOCK

C leantech of  Clean technology 
is een verzamelnaam voor 
technologieën die toelaten de 

dingen energie- en grondstof-effi- 
ciënt te doen. Dit komt onder andere 
concreet neer op het hergebruik van 
materialen en het zuinig omspringen 
met energie. Bovendien wordt ook de 
omgeving en het milieu dankzij deze 
technologieën zo min mogelijk belast.

CLEANTECH WIJZIGT ONS economisch 
model fundamenteel. Van de 
conceptie van producten, over de 
productie tot wellicht distributie 
en gebruik, maar ook recyclage en 
hergebruik. Dat wil zeggen dat alle 
bestaande bedrijven een transitie 
zullen moeten ondergaan om zich 
aan te passen aan dit nieuwe model 
en de nieuwe processen. Dat wil 
ook zeggen dat nieuwe bedrijven en 
businessmodellen zullen ontstaan en 
dat bedrijven die de transitie missen, 
geleidelijk aan zullen verdwijnen. 
Antwerpen en Vlaanderen staan 
klaar om deze transitie op te pakken, 
dankzij onze goed opgeleide mensen 
en het innovatieve ondernemerschap 
van onze burgers.

EEN STAP IN de goede richting wordt 
gezet in 2018. Antwerpen is dan 
gaststad van het EU Cleantech 
Forum 2018. De keuze voor 
Antwerpen, en Vlaanderen, 
ligt voor de hand. Enerzijds is 
Antwerpen de ankerlocatie van 

Europa’s belangrijkste (petro-)
chemische cluster. Anderzijds bruist 
het van vernieuwingen in onze 
regio: cleantech, duurzame chemie en 
circulaire economie zijn strategische 
groeisectoren voor Antwerpen en 
Vlaanderen. Zo hebben bijvoorbeeld 
Kebony, FRX Polymers en Avantium 
de voordelen ontdekt van co-siting in 
Europa’s belangrijkste chemische 
cluster ontdekt. Bovendien heet 
Antwerpen jonge ondernemers 
welkom om hun innovatieve ideeën 
en producten te testen in ons living 
lab. Denk maar aan het City of  
Things-concept en de e-Mobility-
plannen die we hier ontwikkelen. 

IN ONZE REGIO zijn ook belangrijke 
onderzoekscentra actief, zoals VITO, 
dat zich exclusief  focust op cleantech 
en duurzame ontwikkelingen, en dat 
ook wereldwijd actief  is. Momenteel 
zijn ze de grondlegger van 
Vlaanderen’s eerste geothermisch 
gekoppelde warmtenet, en men 
broeit daar al op volgende innovaties. 
Het zijn net die dingen waarmee 
we, samen met de initiatiefnemer 
Flanders Cleantech Association 
(FCA) en andere partners zoals de 
Amerikaanse partnerorganisatie 
Cleantech Group, konden overtuigen 
om het Forum in Antwerpen te 
organiseren. We zijn dan ook  
zeer tevreden dat we deze  
internationale topbijeenkomst  
hier kunnen verwelkomen. 

FOKUS-ONLINE.BECHRONICLE KOEN KENNIS

Nieuwe bedrijven en businessmodellen 
zullen ontstaan en bedrijven die deze transitie 
missen, zullen geleidelijk aan verdwijnen
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Kracht in water 
en warmte

Celis putboringen is actief in totaaloplossingen in grondwaterwinning, grondwaterbeheer en 

energieopslag in de bodem. Onze vakkennis, onze enorme database met gegevens en ervaring 

hebben geleid tot specialisatie op het gebied van putboringen en warmtepomp boringen of 

geothermische boringen. Ook verzorgen we vele toepassingen op gebied van waterpompen en 

de installatie hiervan. Wij werken voor particulieren, bedrijven, aannemers en de overheid. 

Vraag vrijblijvend uw offerte aan!

De beste merken en prijzen Studiedienst met uitstekend advies

Professionele toonzaal Continue Productinnovatie

Grote Steenweg 112, 3454 Rummen  |  info@celis-watertech.be  |  www.celis-watertech.be  |  011 58 14 13 

Is uw dak niet geschikt voor zonnepanelen? Toch wel!

E-TEchnics bvba
Speciale zonne-energie oplossingen.
meer info op de website:

www.bipv-bapv.be

Interesse? Vraag nu vrijblijvend meer info 

Bel op het nummer 03 295 70 06 
of contacteer ons via info@bipva-bapv.be

Lichtgewicht 
zonnepanelen  

< 5-10 kg/m²

Esthetische 
zonnepanelen  

voor wandbekleding

Zonnepanelen voor op 
metalen en kunststofdaken 

(ook gebogen daken)
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Samen klaar voor een nieuwe mobiliteit.

Slimmer, eenvoudiger en duurzamer naar het werk? Bij Athlon denken we al 
langer dan vandaag mee met onze klanten over nieuwe mobiliteitsoplossingen. 
Elektrische of CNG-wagens, deelfi etsen, autodelen, multimodale formules, … 
voor Athlon zijn het volwaardige alternatieven naast de klassieke bedrijfswagen. 

Voor zijn mobiliteitsadvies vertrekt Athlon steeds van de professionele en 
persoonlijke noden van de medewerkers. Het resultaat is een eigentijds, 
fl exibel mobiliteitsplan op maat van uw organisatie. 
Dat zorgt ervoor dat mensen zich blijer verplaatsen en thuis en op het werk 
daadwerkelijk tijd winnen. En natuurlijk wordt ons leefmilieu er ook beter van. 

Uw partner van advies tot implementatie.

Athlon is ook uw partner voor de implementatie van uw nieuw 
mobiliteitsplan, inclusief infrastructuur, de fi scaal optimale inpassing 
en de aansluiting met uw HR policy. 

Uiteraard brengen we onze oplossingen ook zelf in de praktijk. 
Want vernieuwing begint altijd bij jezelf. Elke dag maken tientallen 
Athlon-medewerkers gebruik van Car2Use en Bike2 Athlon. Uit die 
ervaringen leren we bij om onze diensten nog beter op uw behoe� en 
af te stemmen. Kijk maar op experience.athlon.com

Duurzamer van en naar het werk? 
Athlon helpt u graag op weg. 

Doe de Athlon 
Pendeltest.

Uw vertrekpunt voor een 
nieuwe kijk op uw mobiliteit. 

Wilt u ook een nieuwe kijk op uw mobiliteit? Dan is de Athlon 
Pendeltest het ideale vertrekpunt. Geef gewoon uw thuislocatie 
en werkadres in. De Athlon Pendeltest toont u de verschillende 
pendelvormen naast elkaar, de tijd die u nodig hebt (fi les inclu-
sief) en uw CO2-uitstoot én stelt een ideaal pendeltraject voor. 

De Athlon Pendeltest is een eyeopener 
om met uw hele organisatie te doen. 
Inmiddels hebben heel wat 
mobiliteitsverantwoordelijken 
fl eetmanagers en eindrijders de 
Pendeltest al gedaan. 
U zal niet de eerste zijn die tot zijn 
verbazing moet vaststellen dat u met de 
elektrische fi ets sneller op uw werk bent 
dan met de wagen. 

Benieuwd naar meer? Dan komt de 
Athlon adviseur met plezier duurzaam 
naar u toe.

pendeltest.athlon.com
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