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Duurzame Chemie

Process Automation Solutions: 
optimaal gebruik van data 
leidt tot hogere effi  ciëntie en 
kleinere voetafdruk.

De link tussen data 
en duurzaamheid
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ERP-software speelt in op toenemende 
vraag naar bedrijfsautomatisering.
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W e zijn de voorbije twee 
jaar veel in ons kot 
moeten blijven, maar 
bedrijven in de chemie 
en life sciences hebben 

ondanks de coronacrisis niet stilgezeten. Wist 
u dat er chemiebedrijven zijn die draaien op 
stoom en stroom opgewekt uit niet-recycleer-
baar huishoudelijk afval, of die binnenkort 
al hun elektriciteit halen uit windenergie 
op zee? Dat bedrijven experimenteren om 
aardwarmte te gebruiken als duurzame 
energiebron en dat woonwijken vandaag al 
verwarmd worden met de restwarmte vanuit 
industriële productieprocessen?

Circulaire en klimaatneutrale industrie
Het zijn straffe innovaties die niet altijd de 
voorpagina’s halen, maar het gebeurt wel 
allemaal hier bij ons, in Vlaanderen. We 
kunnen veel praten over ambities, maar het 
zijn uiteindelijk wel de acties op het terrein 
die het verschil maken. Met resultaat: de 
sector heeft de voorbije jaren de uitstoot van 
broeikasgassen en stikstof verder terugge-
drongen, de recyclagegraad van kunststof-
fen verhoogd en de energie-efficiëntie fors 
opgedreven. De cijfers en voorbeelden spre-
ken voor zich. Als we ergens een circulaire 
en klimaatneutrale chemie-industrie kun-
nen uitbouwen, zal het hier zijn, in een van 
de belangrijkste en meest toonaangevende 
chemieregio’s van de wereld. 

Krachten bundelen
Maar we zijn er nog lang niet. De ambities 
vervat in de Europese Green Deal zijn alom-
vattend en complex. Dat vergt van bedrijven 
ongeziene inspanningen en technologische 
vernieuwingen en vraagt om goed opgeleid 
talent met de juiste skills om de transitie mee 
te realiseren. Hiervoor hebben we nood aan 
een ambitieus industriebeleid en een rechts-

zeker beleidskader waarmee de overheid 
investeringen aantrekt en aanmoedigt, ook 
op het vlak van innovatie en infrastructuur. 
Laat ons daarom de krachten bundelen. De 
uitdagingen zijn zo talrijk dat samenwerken 
een absolute noodzaak is: tussen bedrij-
ven en sectoren, samen met de overheid en 
kennisinstellingen. Als sectorfederatie zet 
essenscia daarom mee de schouders onder 
projecten als Vlaanderen Circulair en de Blue 
Deal, om de circulaire economie te versnellen 
en de droogteproblematiek aan te pakken. 

Innovatienetwerk
En de chemie van de toekomst? Daarvoor 
moet je bij BlueChem in Antwerpen zijn, 
een unieke incubator voor duurzame che-
mie. Veelbelovende start-ups werken er 
aan grensverleggende chemietechnologie, 
samen met universiteiten en internationale 
chemiebedrijven. Maar BlueChem is vooral 
het middelpunt van een breed vertakt 
innovatienetwerk. Het is de thuisbasis van 
Catalisti, de innovatiecluster voor chemie 
en kunststoffen, en de plek van waaruit het 
Moonshotprogramma voor klimaatinno-
vatie van de Vlaamse overheid wordt aan-
gestuurd. Zo zetten we samen de industrie 
in Vlaanderen op weg naar circulariteit en 
klimaatneutraliteit. ■
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Projectimplementatie
Van innovatief idee naar toepassing 

op industriële schaal.

nl.planet-future.be
De chemische sector werft aan met het oog op een 

vlotte duurzame transitie. Ontdek meer online.

Visie
Nele Van Roey bespreekt 
de doelstellingen van de 

Sustainability Agenda 2030.

Ann Wurman

DIRECTEUR ESSENSCIA 
VLAANDEREN

Van ambitie 
naar actie
Rarara, welke regio zoeken we? Waar ligt het grootste industriële 
stoomnetwerk en het grootste zonnespiegelpark van Europa? Waar wordt 
een van de grootste projecten ter wereld voor de opvang en opslag van CO2

op poten gezet? Waar zijn geavanceerde proefinstallaties voor chemische 
recyclage in aanbouw om van kunststofafval een nieuwe grondstof te maken? 
U raadt het al. Welkom in Vlaanderen, waar de chemiesector innoveert en 
investeert in cruciale en circulaire klimaattechnologieën. Ann Wurman, 
directeur essenscia vlaanderen, geeft ons een inkijk in deze boeiende sector.

Voorwoord

De sector heeft 
de voorbije 
jaren de 
uitstoot van 
broeikasgassen 
en stikstof 
verder terug-
gedrongen, de 
recyclagegraad 
van kunststoffen 
verhoogd en 
de energie-
efficiëntie fors 
opgedreven.
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Plasticindustrie

Stefaan De Wildeman: “Biopolymeren 
zijn volwaardig alternatief voor fossiele plastics.”

De Europese Green Deal 
vergt van bedrijven 
ongeziene inspanningen 
en technologische 
vernieuwingen.
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Door de Europese Green Deal moeten 
bedrijven extra inspanningen leveren 
en investeren in nieuwe processen, het 
vernieuwen van bestaande processen en 
het bouwen van nieuwe installaties. Steeds 
meer bedrijven gaan daarbij op zoek naar 
ingenieursbureaus die hen kunnen helpen 
bij de ontwikkeling en uitwerking van 
nieuwe duurzame projecten. Interview met 
Gaëlla Delcour, Robin De Borger en Fedrik 
Vancraeynest van Sweco Belgium.

Tekst: Roy Van Baelen

❙ Hoe ondersteunen jullie klanten met het 
realiseren van hun duurzame projecten?

Delcour: “Duurzaamheid zit in het DNA 
van Sweco, waarbij alle divisies van ons 
bureau de gemeenschappelijke visie ‘Trans-
forming Society Together’ hanteren. Wijzelf 
zijn actief in de divisie ‘Industry’. We helpen 
bedrijven met feasibility en conceptstudies, 
het opstellen van businesscases, basic- en 
detailontwerp, installatie en opvolging. Ook 
doen wij aan consulting. Met ons uitgebreid 
duurzaamheidsprogramma en onze kennis 
en expertise helpen we klanten met de rea-
lisatie van hun projecten om de doelstellin-
gen van de Green Deal te behalen.”

De Borger: “Een voorbeeld van zo’n pro-
ject is het milieuvriendelijker produceren 
van stoom. We onderzoeken samen met de 
klant wat de alternatieven zijn voor de tra-
ditionele stoomketel die gebruikmaakt van 
fossiele brandstoffen. Zo kan er gekeken 
worden naar elektrische stoomketels en 
ketels op biomassa of waterstof, waardoor 
de CO2-uitstoot afneemt.”

Vancraeynest: “Ook circulaire economie 
krijgt meer belang in de vraagstukken van 
klanten, omdat ze zich afvragen wat ze nog 
extra kunnen doen met hun afvalstromen. 
Wij hebben reeds projecten begeleid waar-
bij de vroegere afvalstroom nu gebruikt 
wordt voor nieuwe processen. Dit type pro-
jecten zien we in verschillende industrieën 
terugkomen, zoals (petro)chemie, ferro/
non-ferro en voeding.”

Delcour: “Daarnaast neemt het aantal 
projecten rond de behandeling van afgas-
sen toe. Zo wordt er onderzocht welke 
innovatieve afgasbehandelingstechnieken 
toegepast kunnen worden om emissies te 
reduceren. Door die studies te doen en in 
gesprek te gaan met leveranciers van die 
technieken, doen we weer kennis op en 
kunnen we onze klanten beter bijstaan. In 
juni geven we over dat onderwerp een tech-
nische webinar voor bedrijven.”

“Bedrijven helpen om de doelstellingen 
van de Europese Green Deal te behalen”

Met ons 
uitgebreid 
duurzaamheids-
programma 
en onze kennis 
en expertise 
helpen we 
klanten met 
de realisatie 
van hun 
duurzame 
projecten.

We beschikken 
al over een 
gespecialiseerd 
waterstofteam 
en zullen in 
de toekomst 
ook een team 
oprichten voor 
carbon capture.
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onze collega’s van de divisie ‘Energy’, die 
onder meer betrokken zijn bij energieaudits, 
en met de divisie ‘Buildings’, die ervaring 
heeft met alternatieve bouwmaterialen en 
constructiemethoden. 

De Borger: “We kunnen vanuit Sweco klan-
ten ondersteunen van A tot Z, gaande van 
vergunningen en het aanvragen van sub-
sidies tot de praktische realisatie van hun 
projecten. Door onze kennis en ervaring 
kunnen we een breed gamma aan diensten 
aanbieden, en dat is uniek in België.”

❙ Wat houdt dat gespecialiseerde 
waterstofteam concreet in?  

Vancraeynest: “Het Hydrogen Team bestaat 
sinds dit jaar en is deel van de industrietak 
van Sweco Belgium. Doordat er meer aan-
dacht wordt besteed aan waterstof en klanten 
nog zoekende zijn naar hoe ze zulke projecten 
moeten aanpakken, besloten we om een mul-
tidisciplinair team op te richten om waterstof-
gerelateerde projecten in hun geheel te bege-
leiden. Recentelijk kreeg Sweco de opdracht 
voor het conceptontwerp van een watersto-
finstallatie voor Ineos in Noorwegen.”

Delcour: “Momenteel stellen we binnen 
Sweco vast dat het expertisecentrum voor 
waterstof zich bij ons in België situeert. Door 
het uitvoeren van innovatieve projecten 
hebben we veel ervaring kunnen opdoen, 
wat van belang is voor klanten die nu met 
zulke projecten starten. In de toekomst wil-
len we ook een gespecialiseerd team oprich-
ten voor carbon capture, zodat we een nog 
beter antwoord kunnen bieden op het stij-
gend aantal vragen daarrond.” ■

Robin De Borger

TEAM MANAGER PROCESS & 
FEED SWECO BELGIUM

Fedrik Vancraeynest

TEAM MANAGER HYDROGEN 
SWECO BELGIUM

Meer weten?

swecobelgium.be

Conceptontwerp van een waterstofinstallatie voor Ineos in Noorwegen.

❙ Is er een evolutie zichtbaar in de 
projecten die jullie begeleiden? 

Delcour: “Een tiental jaar geleden lag de 
focus bij industriële projecten vooral op 
meer en goedkoper produceren. Milieu-
vriendelijkheid en CO2-reductie waren - eer-
der dan een bewuste keuze - een gevolg van 
investeringen om energiekosten te druk-
ken. Momenteel wordt er druk gelegd op de 
industrie en moet er wel geïnvesteerd wor-
den, net omdat de emissies simpelweg naar 
beneden moeten. We zien dus een verschui-
ving in de businesscases die we opstellen en 
de aandachtspunten bij de projectuitvoe-
ring. Ook zien we dat klanten minder goed 
weten wat er kan, mag en moet door de soms 
complexe regelgeving. Daardoor wordt er 
meer dan ooit op Sweco gerekend om advies 
te geven over wat bedrijven kunnen doen en 
hoe ze dat moeten uitvoeren.”

De Borger: “Enkele jaren terug zagen we vooral 
projecten rond energie-efficiëntie, maar nu 
merken we een evolutie naar elektrificatie en 
projecten rond waterstof en carbon capture.”

❙ Wat maakt jullie dienstverlening uniek? 

Delcour: “We onderscheiden ons met een 
echt duurzaamheidsprogramma, zowel 
intern als voor onze klanten. Verder hebben 
we recent een gespecialiseerd waterstof-
team opgericht om klanten nog beter te 
helpen met die projecten. Ook werken we 
samen met onze vestigingen in andere lan-
den om kennis en expertise uit te wisselen. 
Een andere troef is dat we kunnen samen-
werken met diverse disciplines en experten 
binnen Sweco. Zo werken we samen met 

Gaëlla Delcour

OPERATIONAL MANAGER 
PROCESS, CHEMICALS AND 
SUSTAINABLE SOLUTIONS 
SWECO BELGIUM
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Welke rol vervult Worley 
in de chemische sector?
“Worley vormt de link tussen technologie-
ontwikkelaars en eindgebruikers. We helpen 
heel wat grote, kleine en internationale che-
mische bedrijven (BASF, Borealis, Covestro, 
Ineos, Avantium, Petronas,…) om innova-
tieve technologieën van diverse aanbieders 
zo goed mogelijk aan te wenden. Daarnaast 
kunnen we ook financiële spelers advies 
geven over de financiering van technolo-
gieprojecten in de chemie. We vormen dus 
de brug tussen verschillende actoren in het 
ecosysteem. Vanuit die positie helpt Worley 
om technologieën die zich in een vroege fase 
van ontwikkeling bevinden te vertalen naar 
een toepassing op pilootschaal en uitein-
delijk ook op een industriële schaal. Ook de 
hele projectuitvoering die daarmee gepaard 
gaat, kunnen wij mee begeleiden.”

Binnen welke domeinen zien 
jullie potentieel om de chemie 
duurzamer te maken?

“We bekijken dit heel breed. We zijn actief 
op het vlak van (bio)chemie, plastics en 
recycling, waterstof als energiedrager en 
feedstock voor chemicals, hernieuwbare 
brandstoffen én groene energie. Daarnaast 
zien we veel potentieel in en trachten we bij 
te dragen aan het ontwikkelen van proces-
sen voor het capteren van CO2 en het herge-
bruik daarvan in nieuwe producten.”

Hoe slagen jullie erin om steeds de 
nieuwste technologieën te identificeren?
“We hebben nauwe contacten in de indus-
trie, de academische wereld en met onder-
zoeksinstellingen zoals VITO (Vlaanderen), 
TNO (Nederland) en Fraunhofer (Duitsland). 
Daarnaast nemen we regelmatig deel aan 

congressen. Vaak komen we daar in contact 
met technologieën uit de private sector. 
Omgekeerd worden wij dankzij onze stevige 
reputatie ook vaak rechtstreeks benaderd 
door technologieleveranciers. Dat geeft ons 
de mogelijkheid om de meest veelbelovende 
technologieën te selecteren en al vanaf een 
vroeg stadium mee te denken met de ontwik-
kelaars over het potentieel ervan en wat er 
moet gebeuren om deze naar een industriële 
schaal te laten doorgroeien. Vervolgens pro-
beren we er concrete projecten rond te defi-
niëren. Soms worden we ook gecontacteerd 
door eindgebruikers en technologieontwik-
kelaars die elkaar al gevonden hebben, met 
de vraag om hen te helpen bij het projectma-
tig vormgeven van een samenwerking.”

Op welke manier kunnen jullie concreet 
bijdragen aan een duurzamere chemie?
“We hebben door de jaren heen enorm veel 
ervaring opgebouwd en processen ontwik-
keld om ‘first-of-a-kind’-technologieën 
vooruit te helpen doorheen de TRL-schaal 
(Technological Readiness Level). Die 
sterkte kunnen we uiteraard ook inzetten 
voor duurzame technologieën. Bovendien 
kunnen we ook steunen op vaste proces-
sen om op een gestructureerde manier van 
een pril idee tot een gerealiseerd project te 
komen, met alle technologische, financiële 
en veiligheidscontroles die daar bijhoren. 
We kunnen zelfs helpen om op basis van de 
informatie van de technologieleveranciers 
procedures en trainingen uit te schrijven 
voor de operatoren.” ■

1. Lignovalue in samenwerking met VITO
Lignine, een bijproduct van de fabricage van houtpulp en 

papier, werd in het verleden enkel gebruikt als brandstof. Het is 
nochtans een heel interessante component omdat er via opsplit-
sing meerdere waardevolle moleculen kunnen worden uitge-
haald. Samen met VITO ontwierp Worley een proefinstallatie om 
dit proces te testen. Deze installatie is intussen bijna klaar voor 
gebruik. Dit project werd mede gefinancierd door de Participa-
tiemaatschappij Vlaanderen en ontving ook Europese subsidies.

2. Avantium Renewable Polymers
Avantium ontwikkelde een nieuwe technologie om suikers 

- een biofeedstock dus - om te zetten naar een monomeer (de 
chemische component FDCA). Die monomeer kan worden 
gebruikt in een polymeer dat vervolgens kan dienen om PET 
(polyethyleentereftalaat) te vervangen. Hierdoor ontstaat een 
milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke plastic flessen, 
films en heel wat andere toepassingen die nu nog steeds van 
fossiele grondstoffen worden gemaakt. Dat nieuwe materiaal zal 
zelfs betere eigenschappen hebben dan PET. Worley hielp bij het 
ontwerpen van een industriële demo-installatie die momenteel 
in opbouw is. Maar het bedrijf hielp ook bij het verfijnen van deze 
technologie én ontwikkelde meerdere flankerende technolo-
gieën. Bovendien werkt het momenteel mee aan het wereldwijd 
commercieel opschalen van deze technologie.

3. Steelanol project in Gentse Haven
Worley hielp tijdens alle fases mee aan het opzetten van 

een baanbrekend project waarbij de gassen a�omstig van de 
hoogovens van ArcelorMittal worden omgezet naar bioethanol. 
Het bedrijf werkte hiervoor samen met technologieleverancier 
LanzaTech en ontwierp vervolgens rond hun technologie een 
volledige installatie. Samen met LanzaTech en ArcelorMittal 
schreef Worley ook operator- en procedurehandleidingen uit 
voor bepaalde delen van deze installatie. ■
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3 projecten in de kijker

Van innovatief idee 
naar toepassing op 

industriële schaal
Er worden steeds meer technologieën ontwikkeld die kunnen bijdragen 

aan een duurzamere chemie. “Deze moeten echter wel op de juiste 
manier worden opgeschaald en geïmplementeerd”, vertelt Geert 

Reyniers, Manager Process & Technology bij Worley.  Tekst: Joris Hendrickx 3. Steelanol project in Gentse Haven

2. Avantium Renewable Polymers

1. Lignovalue in samenwerking met VITO

We helpen om 
technologieën 
die zich in een 
vroege fase van 
ontwikkeling 
bevinden te 
vertalen naar 
een toepassing 
op pilootschaal 
en uiteindelijk 
ook op een 
industriële 
schaal.

Geert Reyniers

MANAGER PROCESS & 
TECHNOLOGY WORLEY

Meer weten?

worley.com
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Wat is de Sustainability Agenda 2030 
en hoe is die ontstaan?  
“De Sustainability Agenda is opgestart 
op groepsniveau. Het doel van Molymet 
is waarde creëren voor de evolutie van de 
mensheid, maar we willen dat doen met pro-
ducten die ontwikkeld zijn met het welzijn 
van de planeet in het achterhoofd. Omdat 
duurzaamheid een belangrijk thema is, heeft 
de internationale Molymet-groep een over-
koepelend plan gemaakt met doelstellingen 
die tegen 2030 gehaald moeten worden. 
Deze Sustainability Agenda bevat de topics 
en initiatieven waar we op het vlak van duur-
zaamheid de komende jaren aan willen wer-
ken. Ook wordt er rekening gehouden met 
de Sustainable Development Goals van de 
Verenigde Naties, waarvan we er tien hebben 
geselecteerd die relevant zijn voor onze acti-
viteiten. Daarna heeft ook elke vestiging een 
eigen plan opgesteld, waarbij rekening wordt 
gehouden met de lokale omstandigheden.” 

Wat zijn de belangrijkste domeinen 
in het plan? 
“Het eerste domein is water, dat twee luiken 
omvat: waterefficiëntie en -recycling. De 
bedoeling is om zo veel mogelijk van ons 
waterverbruik te reduceren en water maxi-
maal te hergebruiken. In onze vestiging wil-
len we tegen 2030 meer dan 5.000 m3 water 
hergebruiken. Zo kijken we onder meer naar 
het hergebruik van regen- en afvalwater, 
maar ook het gebruiken van gesloten koel-
watersystemen. Tot nu toe was dat een grote 
verbruiker, maar een gesloten koeltoren kan 
veel water besparen.”

“Daarnaast zetten we in op energiebespa-
ring en hernieuwbare energie. Tegen 2030 
willen we op zijn minst 60% van onze ener-
giebehoefte uit hernieuwbare energiebron-
nen halen. Zo zijn we in samenwerking met 
Luminus gestart met de constructie van een 
windmolen die volgend jaar in dienst wordt 
genomen en bekijken we waar we nog zon-
nepanelen kunnen plaatsen. Die opgewekte 
energie zal integraal gebruikt worden op 
onze site en het overschot wordt in het net 
geïnjecteerd. Ook onderzoeken we hoe we 
restwarmte nog efficiënter kunnen gebrui-
ken door die warmte om te zetten in stoom. 
Daarbij is het de bedoeling dat deze stoom in 
de toekomst de huidige stoomketel op aard-
gas kan vervangen.”

“Het gebruiken van hernieuwbare energie 
sluit aan bij het volgende domein: emissie-
reductie. Ondanks dat ons proces zelf niet 
veel CO2 uitstoot, zijn de energiedragers 
zoals aardgas en elektriciteit de grootste 
uitstoters. Als we die vervangen door her-
nieuwbare energiebronnen, zullen we ook 
de broeikasgasemissies verder verminde-
ren. Tot slot zetten we op het gebied van 
afvalwerking grote stappen richting een 
circulaire economie en het sluiten van onze 
kringloop. Het doel is om tegen 2030 100% 
van ons afval te recycleren. Dat is ook iets 
waar we al jaren aan werken voor recyclage 
van molybdeen, rhenium, koper en andere 
metalen. Doordat het waardevolle metalen 
zijn, proberen we alles opnieuw te recupere-
ren. Dat is goed voor het milieu en onze por-
temonnee, maar vereist wel wat onderzoek 
en ontwikkeling.”

Sustainability Agenda 2030: 
een ambitieus, maar haalbaar plan
Inzetten op duurzaamheid wint steeds meer aan belang in de maatschappij. Niet alleen overheden leggen druk op de 
industrie, ook klanten verwachten dat bedrijven aandacht besteden aan mens en milieu. Sommige ondernemingen gaan 
zelfs verder dan die verwachtingen. Zo wil Molymet Belgium, een molybdeenproducent, zich met de Sustainability Agenda 
2030 positioneren als duurzame partner. Meer uitleg door HSEQ Manager Nele Van Roey.  Tekst: Roy Van Baelen

Onze 
Sustainability 
Agenda bevat 
de topics en 
initiatieven 
waar we op 
het vlak van 
duurzaamheid 
de komende 
jaren aan 
willen werken.
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Besteden jullie ook aandacht 
aan de omgeving? 
“We zetten in op samenwerking met de lokale 
gemeenschap en de stakeholders die daarbij 
betrokken zijn, zoals buren, landbouwers en 
overheden. We willen graag iets terugdoen in 
ruil voor het gegeven dat we hier in de Gentse 
kanaalzone mogen werken. De industriële 
zone is namelijk niet zo ver verwijderd van 
verschillende woonwijken. Daardoor doen 
we inspanningen om het voor de buurtbe-
woners zo comfortabel mogelijk te maken 
en bezoeken we hen twee keer per jaar om te 
horen of er problemen zijn. Ook investeren 
we in de lokale gemeenschap door projec-
ten te sponsoren, goede doelen te steunen 
en samen te werken met scholen. Een ander 
punt waar we op focussen is natuur. Het is de 
bedoeling om jaarlijks een extra stuk natuur 
aan te leggen op ons terrein door het planten 
van inheemse struiken en bomen.”  

Hoe haalbaar is dat duurzaamheidsplan?
“De doelstellingen zijn zo opgezet dat ze 
realistisch en haalbaar zijn voor ons. We 
volgen elk kwartaal enkele KPI’s op, zodat 
we de vooruitgang kunnen opvolgen en 
eventueel het plan kunnen bijsturen. Elk 
jaar publiceert de groep ook een jaarrap-
port over duurzaamheid, waarin de actuele 
status wordt meegedeeld. Echter voldoet 
Molymet Belgium reeds aan de wettelijke 
voorschriften die opgelegd worden door de 
overheden. Het duurzaamheidsplan gaat 
over zaken die we op eigen initiatief onder-
nemen en die veel verder gaan dan wat we 
wettelijk verplicht zijn.” ■

Nele Van Roey

HSEQ MANAGER 
MOLYMET BELGIUM

Meer weten?

molymetbelgium.be

Wist je dat?

Tegen 2030 wil 
Molymet Belgium

■ meer dan 
5.000 m3 water 
hergebruiken.

■ minstens 
60% van de 
energiebehoefte 
uit hernieuwbare 
energiebronnen 
halen.

■ de kringloop 
volledig sluiten door 
100% van het afval 
te recycleren.
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Voor welke grote 
duurzaamheidsuitdagingen staat de 
chemische industrie vandaag?

Coppieters: “De klanten van Process Auto-
mation Solutions binnen de chemische en 
pharmaceutische industrie zijn vooral grote 
en middelgrote Sevesobedrijven (bedrijven 
waar men gevaarlijke stoffen produceert, ver-
werkt, behandelt of opslaat, red.) die, vanuit 
hun kernactiviteit, een aanzienlijke impact 
hebben op de gezondheid en het milieu in hun 
directe omgeving. Terwijl de focus van onze 
projecten vroeger eerder lag op capaciteitsver-
hoging, hebben zij nu vooral een verhoogde 
vraag naar projecten waardoor ze bewuster en 
anders kunnen omgaan met energie, water, 
grondstoffen en uitstoot. Net zoals in het ver-
leden procesveiligheid standaard is geworden 
in Sevesobedrijven, zien we deze trend nu op 
het gebied van duurzaamheid.”

Meisner: “Je ziet die druk zelfs vanuit de 
financiële markten. ESG-doelstellingen en 
-prestaties spelen vandaag een cruciale rol in 
de beslissing om te investeren in een project.”

Coppieters: “Omgekeerd eisen bedrijven 
hetzelfde van hun leveranciers. Ook wij zijn 
gecertificeerd door een externe partij om 
klanten te garanderen dat we de juiste inge-
steldheid hebben en zelf inspanningen leve-
ren om onze voetafdruk te verminderen.”

Hoe kunnen automatisering 
en digitalisering bijdragen aan 
de oplossing hiervoor?

Meisner: “De eenvoudigste oplossingen 
om de uitstoot te verlagen en de efficiëntie te 
verhogen, zijn meestal al doorgevoerd. Toch 
zien we nog heel wat opportuniteiten om de 
algemene efficiëntie van productiesites te 
verhogen. Maar daarvoor heb je dan wel een 
duidelijk inzicht nodig in de installaties. Het 

collecteren en contextualiseren van de juiste 
data is daarvoor cruciaal. Op basis daarvan 
kan je je productiesite dan modelleren via een 
digital twin of AI gebruiken om objectief te 
identificeren waar er verbetering mogelijk is. 
De optimalisatie van die algemene efficiëntie 
leidt automatisch ook tot meer efficiëntie op 
het vlak van energie- en grondstofverbruik.”

Coppieters: “Procesinstallaties zijn door-
gaans al erg geautomatiseerd via specifieke 
sensoren die data genereren. De opportu-
niteit zit vooral in het beter regelen van alle 
processen: de manier waarop deze zijn afge-
steld, maakt hoe optimaal ze werken. Echter 
zijn zo’n 70 tot 80% van alle controllers niet 
goed afgesteld. Dat leidt tot schommelingen, 
vertragingen en slijtages, en dus ook tot een 
verhoogd gebruik van grondstoffen en meer 
uitstoot. Door data te capteren, collecteren 
en visualiseren, ontstaan nieuwe inzichten. 
Het wordt echter pas echt interessant door 
data van verschillende bronnen veilig te com-
bineren in de cloud. Een goed voorbeeld zijn 
stoomleveranciers en hun klanten. Om de 
continuïteit van een stoomnetwerk te garan-
deren, moet er altijd een klein overschot zijn. 
Door de data van alle aangesloten partijen 
te collecteren en uit te wisselen, kan je over-
schotten gaan voorspellen en minimaliseren, 
waardoor het energieverbruik daalt.”

Welke concrete efficiëntiewinsten 
kunnen jullie zoal realiseren?
Coppieters: “We helpen onze klanten met de 
automatisatie en digitalisatie van hun duur-
zaamheidsprojecten, bijvoorbeeld om rest-
gassen te recycleren naar nieuwe producten. 
De onbruikbare restgassen worden verbrand 
om energie op te wekken. We hebben onder 
andere al ondersteuning geboden bij het 
efficiënter maken van gasgestookte stoom-
centrales en zien voor de komende jaren 

“Optimaal gebruik van data leidt tot hogere 
efficiëntie én kleinere voetafdruk”
ESG-doelstellingen en -prestaties spelen vandaag een cruciale rol in de beslissing om te investeren in een project. 
“Gelukkig zijn er nog heel wat opportuniteiten om via automatisatie en digitalisering de efficiëntie én duurzaamheid van 
je bedrijf te verhogen”, zeggen Eduard Meisner en Jan Coppieters van Process Automation Solutions.  Tekst: Joris Hendrickx

De verbetering 
van de 
algemene 
efficiëntie leidt 
automatisch 
ook tot meer 
efficiëntie 
op vlak van 
energie- en 
grondstof-
verbruik.

Door data 
te capteren, 
collecteren en 
visualiseren 
ontstaan nieuwe 
inzichten, maar 
het wordt pas 
echt interessant 
als je data van 
verschillende 
bronnen veilig 
kan combineren 
in de cloud.
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veel potentieel in puur elektrische stoom-
centrales. Ook hebben we meerdere klanten 
geholpen om zich te connecteren met Ecluse, 
een stoomnetwerk in het Antwerpse haven-
gebied. De stoom a�omstig van bijvoorbeeld 
afvalverbranders kan zo door andere bedrij-
ven worden gebruikt in hun processen. We 
kunnen bedrijven eveneens helpen om het 
waterverbruik in hun productie te reduceren 
door hercirculatie. Intussen tellen we ook al 
enkele klanten die mooie projecten hebben 
uitgevoerd rond waterstof en waar wij via 
specifieke automatisatie oplossingen een bij-
drage leveren. Tot slot ondersteunen we pro-
ducenten van grondstoffen voor batterijen 
om hun capaciteit uit te breiden.”

Wat is de meerwaarde van een 
ona�ankelijke integratiepartner 
zoals PA Solutions?

Coppieters: “Wij verkopen oplossingen, 
geen producten. We kennen onze klanten en 
weten hoe hun organisatie werkt, wij kennen 
hun verwachtingen naar documentatie en 
onderhoud van hun installaties over langere 
perioden. Maar we kennen ook alle oplossin-
gen in de markt én kunnen die in de praktijk 
implementeren. 

Meisner: “Als een ona�ankelijke aanbieder 
van oplossingen, die niet gebonden is aan 
bepaalde producenten en hun specifieke 
oplossingen, kunnen we klanten ondersteu-
nen met een optimale combinatie van toe-
passingen tijdens het volledige spectrum van 
automatisatie. Dat start van het meten van 
bepaalde zaken, over het verwerken van data 
en het integreren van die data in overkoepe-
lende en gecentraliseerde (cloud)systemen, 
tot het visualiseren ervan naar beslissingsma-
kers, zodat zij de juiste onderbouwde keuzes 
kunnen maken. De meerwaarde voor onze 
klanten is onze focus.” ■

Eduard Meisner

BUSINESS DEVELOPMENT 
MANAGER CHEMICALS EN 
OIL & GAS EU BIJ PROCESS 
AUTOMATION SOLUTIONS

Jan Coppieters

DIRECTOR CHEMICALS BE 
BIJ PROCESS AUTOMATION 
SOLUTIONS

Meer weten?

pa-ats.com/nl
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Doorgedreven 
automatisering dankzij 

ERP-software
Er is steeds meer vraag naar 
bedrijfsautomatisering. Met behulp van 
ERP-software kunnen ondernemingen hun 
bedrijfsprocessen automatiseren en efficiënter 
maken. Harmonize It ontwikkelt zulke software 
specifiek op maat voor de chemische sector.

Tekst: Roy Van Baelen

ERP, oftewel enterprise resource planning, 
is een type software dat organisaties gebrui-
ken om dagelijkse bedrijfsactiviteiten en 
-processen te beheren. “Harmonize It auto-
matiseert logistieke en financiële bedrijfs-
processen specifiek voor chemische distri-
buteurs en chemische producenten”, aldus 
Gunther Coppens, partner bij Harmonize It. 

Automatisering van bedrijfsprocessen
Logistieke processen, zoals inkopen, verko-
pen en magazijnhandelingen, en financiële 
processen, zoals facturatie en boekhouding, 

zijn tijdrovende activiteiten. Deze processen 
kunnen geautomatiseerd worden met Micro-
soft Dynamics Business Central. Eerst wordt 
de huidige situatie van een bedrijf in kaart 
gebracht en gaan consultants samen met de 
klant kijken naar wat er verbeterd moet wor-
den. Dat vertalen ze dan in een standaard-
oplossing die ze configureren in de software. 
Zodra die configuratie voltooid is, kan de 
implementatie starten, waarbij het systeem in 
het bedrijf wordt omgeschakeld. Ook krijgt het 
personeel een opleiding zodat ze goed met het 
nieuwe systeem kunnen werken. Nazorg ver-
zorgen ze telefonisch of via een ticketingsys-
teem waar ook de klant zicht op heeft.

Software 
De software van Harmonize It bevat alle 
businessprocessen en datapunten die nodig 
zijn in de chemische sector. Zo bezit de soft-
ware onder meer data met betrekking tot 
regelgeving en informatie over precursoren 
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en gevaarlijke stoffen. Voor distributeurs is 
margecontrole tot op orderniveau voorzien, 
inclusief landing-, distributie- en andere kos-
ten. Gunther Coppens: “Dankzij onze soft-
ware kan een bedrijf niet alleen zijn inkopen, 
verkopen, productie en magazijn managen, 
maar ook voldoen aan alle regelgeving die 
van toepassing is in de chemische sector.”

Industry add-ons
Daarnaast ondersteunen ze ook klanten bij 
het selecteren van add-ons. Indien een klant 

bijvoorbeeld behoefte heeft aan scanning in 
magazijnen, gaat Harmonize It geen scan-
ningsoplossing ontwikkelen. “We selecteren 
bestaande oplossingen die reeds hun deugde-
lijkheid hebben bewezen en integreren die dan 
in het systeem”, aldus Gunther Coppens. ■

Steven Debruyne, Gunther Coppens en Hendrik Bauwens van Harmonize It.

Meer weten?

harmonize-it.be
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Chemische bedrijven worden zowel via de 
wetgeving als op vraag van hun klanten 
steeds meer uitgedaagd om in te zetten 
op energie-efficiëntie en circulariteit. 
“Investeren in duurzaamheid is noodzakelijk 
als je over twintig jaar nog wil bestaan als 
bedrijf”, aldus David Engelen en Carol Bailleul 
van PVS Chemicals.

Tekst: Roy Van Baelen

Zwavelzuurfabrieken gebruikten in het ver-
leden niet altijd de nieuwste technologieën, 
maar zetten vandaag sterk in op het verbete-
ren van hun efficiëntie. Enerzijds wordt dat 
verplicht door bijkomende regels die opge-
legd worden door overheden, anderzijds 
hechten klanten ook steeds meer belang 
aan duurzame productie. Echter vergt dat 
grote investeringen in onderzoek en ont-
wikkeling, waardoor de implementatie van 
nieuwe projecten soms lang duurt. Een 
Belgisch bedrijf dat de laatste jaren al een 
flinke vooruitgang heeft geboekt op dat vlak 
is PVS Chemicals. “We zien dat klanten meer 
vragen stellen aan ons over ons productie-
proces en hoe duurzaam dat is. Ook willen 
ze vaker concrete cijfers zien, zoals onze car-
bon footprint”, vertelt Bailleul.
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Niet CO2-neutraal, maar CO2-negatief

Meer weten?

pvschemicals.be

David Engelen

GENERAL MANAGER 
PVS CHEMICALS

Carol Bailleul

REGULATORY, COMPLIANCE 
& OPTIMIZATION MANAGER 
PVS CHEMICALS

Energie-efficiënt
De hoofdactiviteit van PVS Chemicals is 
het verbranden van vloeibare zwavel om 
zo zwavelgebaseerde anorganische chemi-
caliën te produceren. Zowel de warmte die 
vrijkomt bij die verbranding als de reactie-
warmte in het proces worden vandaag veel 
efficiënter ingezet én omgezet in stoom, die 
ter beschikking wordt gesteld aan naburige 
bedrijven. “We zijn eigenlijk niet CO2-neu-
traal, maar CO2-negatief. We gebruiken geen 
fossiele brandstoffen voor de warmte en 
stoom die wij genereren, en door die stoom 
door te geven aan andere bedrijven moeten 
ook zij geen fossiele brandstoffen gebrui-
ken”, verklaart Engelen. 

Circulariteit 
Doordat er bij PVS Chemicals verschillende 
eindproducten geproduceerd worden, zijn 
er verschillende process units. Deze units 
zijn met elkaar verbonden, waardoor de ver-
schillende stromen hergebruikt en opnieuw 
ingezet worden. Bijgevolg is er heel weinig 
afval. Ook met klanten hanteren ze die cir-
culariteit. Een voorbeeld daarvan is een 
klant die oleum afneemt, waarbij een gas 
opgelost zit in zwavelzuur - ook wel rokend 
zwavelzuur genoemd. Het vervoeren van 

het gas afzonderlijk is gevaarlijk, waardoor 
zwavelzuur gebruikt wordt als een soort 
oplosmiddel of drager om dat naar de klant 
te transporteren. “De klant haalt dat gas 
eruit en brengt het zwavelzuur terug naar 
ons. We hergebruiken dat integraal in ons 
proces, en zo maken we de cirkel rond”, 
besluit Engelen. ■

Er worden geen fossiele brandstoffen gebruikt om warmte en stoom 
te genereren, en door die stoom door te geven aan andere bedrijven 
moeten ook zij geen fossiele brandstoffen gebruiken.

“Biopolymeren bieden volwaardig alternatief 
voor fossiele plastics”
Bedrijven zijn continu op zoek naar groenere 
alternatieven voor hun bestaande plastic 
producten. Nieuwe biopolymeren bieden alvast 
een enorm potentieel om hier de volgende 
stappen in te zetten. Meer uitleg door Stefaan 
De Wildeman, oprichter van B4Plastics.

Tekst: Joris Hendrickx

“PLA is momenteel het meest gebruikte alter-
natief voor fossiele plastics, maar voldoet 
helaas niet altijd aan de hoge eisen op het vlak 
van sterkte en elasticiteit die worden gesteld in 
allerlei applicaties. Om dat op te lossen, moe-
ten andere materialen op andere manieren 
worden geproduceerd. Deze nieuwe materia-
len worden dan idealiter op maat ontworpen, 
maar dat vereist heel wat kennis en expertise. 
Door dit juist toe te passen, kan je veel sneller 
en accurater opschalen. Het zorgt er ook voor 
dat je vanuit het ontwerp de beste balans vindt 
tussen functie, ecologie en productiekost.”

Combinatie van sterkte en biodegradatie
“B4Plastics is een polymeer architectuur 
bedrijf dat de introductie van nieuwe bio-
materialen stimuleert en deze van niche- 

naar bulktoepassingen laat groeien. Poly-
meren zijn eigenlijk kettingen van kleine 
moleculen die als schakels optreden. Door 
zowel de soorten kleine moleculen te kiezen 
uit natuurlijke oorsprong als de kettingen in 
bepaalde patronen op te bouwen, ontstaat 
een combinatie van sterkte en biodegrada-
tie in eenzelfde product. Hierdoor kunnen 
producten (bijvoorbeeld visnetten) worden 
gemaakt die erg vergelijkbaar zijn met hun 
fossiele vorm, maar wel a�reekbaar zijn en 
geen schade berokkenen aan het milieu. 
Tegelijk kunnen deze letterlijk uit lokale 
grondstoffen gemaakt worden dicht bij de 
plaats van de polymeerproductie.”

Sociale én economische meerwaarde
“We verwachten dat tegen 2030 een signifi-
cant deel van de plasticindustrie de omscha-
keling zal maken naar biogebaseerde, bioaf-
breekbare en/of recycleerbare plastic alter-
natieven. We willen met B4Plastics bijdragen 
aan die ‘Nieuwe Plastics Economie’ door hoe-
ken van deze nieuwe industrie te tonen waar 
niemand ooit is geweest. De grote snelheid 
en accuraatheid waarmee de mogelijkheden 
aan nieuwe biomaterialen worden verwe-

zenlijkt, leidde intussen tot onze duurzame 
technologieplatformen. 2022 wordt alvast een 
echt kanteljaar voor ons bedrijf. We zullen dit 
jaar ton-schaal processen opzetten voor twee 
nieuwe families van sterke en elastomere 
a�reekbare thermoplasten. We kunnen zo 
heel wat sociale én economische meerwaarde 
creëren. En dat kunnen we aantonen op basis 
van de prijs van de jaarlijks bespaarde CO2. 

Maar eigenlijk moet je de hele levenscyclus 
in kaart brengen, waardoor de uiteindelijke 
meerwaarde nog veel groter is.” ■

Stefaan De Wildeman

OPRICHTER B4PLASTICS  © FOTO: PRIVÉ

We verwachten 
dat tegen 2030 
een significant 
deel van de 
plasticindustrie 
de omschakeling 
zal maken naar 
biogebaseerde, 
bioa�reekbare 
en/of 
recycleerbare 
alternatieven.

Meer weten?

b4plastics.com
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“Recuperatie van solventen is 
duurzamer, kostefficiënter én stabieler”
Het recycleren en recupereren van organische 
solventen en specialty chemicals biedt heel wat 
economische en duurzame voordelen en past 
perfect binnen de circulaire economie van de 
toekomst. Meer uitleg door Jelle Schoofs (CEO) 
en Geert Vermeulen (R&D manager) van DNCP.

Tekst: Joris Hendrickx

Hoe draagt DNCP bij aan een 
duurzamere maatschappij?
Schoofs: “Met onze distillatietechnologieën 
kunnen wij solventen die reeds gebruikt zijn 
in een chemisch, farmaceutisch of ander 
proces minstens hun initiële zuiverheid 
teruggeven. Hierdoor kunnen ze opnieuw 
worden gebruikt in exact dezelfde toepas-
sing. De hoeveelheid benodigde energie en 
dus de CO2-voetafdruk zijn vele malen lager 
voor zo’n gerecycleerd solvent dan voor de 
productie van een virgin solvent. Zo bieden 
we al meer dan 45 jaar een voordelige én 
100% circulaire oplossing aan onze klanten. 
Dankzij onze dichte nabijheid bij klanten 
zorgen we bovendien voor een korte en 
zekere supply chain. Hierdoor maken we 
onze klanten minder a�ankelijk van buiten-

landse leveranciers, verkorten we de lead 
time en bieden we hen meer prijsstabiliteit in 
een steeds volatielere grondstoffenmarkt.”

Vermeulen: “In het slechtste geval kunnen 
we een opbrengst van 80% garanderen op de 
aangeleverde moleculen, maar vaak kun-
nen we zelfs meer dan 90% van de materi-
alen recupereren. Hierdoor moeten klanten 
slechts een kleine fractie van nieuwe mate-
rialen toevoegen aan hun proces om te kun-
nen blijven produceren.”

Hoe slagen jullie erin om voor 
iedere omgeving zo’n hoge opbrengst 
te realiseren?

Vermeulen: “De sleutel voor ons succes in 
de farmaceutische sector is dat we er met 
onze installaties in slagen om uit afvalstro-
men terug volledig zuivere solventen te 
recupereren die evenwaardig zijn aan virgin 
materiaal. Om daartoe te kunnen komen, 
ontwikkelen we installaties volledig op 
maat van hun proces en hun afvalstroom. 
Daarnaast bieden we ook multipurpose 
installaties aan die in een brede waaier van 
omgevingen kunnen worden ingezet.”
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Wat brengt de toekomst?
Schoofs: “Samen met onze klanten kijken we 
bij welke afvalstromen er nog een potentieel 
is om solventen te recycleren en recupereren, 
maar waar dat vandaag nog niet mogelijk is. In 
dat kader trachten we onze installaties verder 
te ontwikkelen en uit te breiden zodat zij in de 
toekomst ook zullen kunnen worden ingezet 
voor die meer complexe afvalstromen. Daar-
naast werken we ook aan volledig andere tech-
nologieën die nieuwe mogelijkheden bieden. 

In het kader van ons ambitieus groeiplan dat 
we samen met hoofdaandeelhouder Soudal 
hebben opgesteld, zoeken we intussen volop 
talenten met een passie voor chemie en tech-
niek die overtuigd zijn van het potentieel van 
zulke duurzame oplossingen.” ■

Dankzij de nieuwste distillatietechnologieën krijgen solventen die reeds gebruikt zijn 
in een chemisch, farmaceutisch of ander proces minstens hun initiële zuiverheid terug.

Koen Stessens (CEO) en Tom Devoldere 
(Innovation Manager) van Paneltim

Meer weten?

dncp.be

De vraag naar duurzame en ecologische 
materialen voor het verbeteren van 
productieprocessen, het verhogen van 
verwerkingscapaciteit en efficiëntie was 
nog nooit zo groot. Paneltim uit Lichtervelde 
produceert al 25 jaar kunststofpanelen 
die voor 100% uit gerecycleerd materiaal 
bestaan. De platen zijn op het einde van hun 
levensduur recycleerbaar en bieden een 
meerwaarde in diverse toepassingen.

Paneltim produceert kunststofpanelen via een 
uniek proces. Het bedrijf spuitgiet eerst halve 
platen met een celstructuur, die vervolgens 
per twee aan elkaar worden gelast. Zo ont-
staat een rondom gesloten kunststofpaneel 
dat licht, maar toch ook sterk en stijf is. Vaak 
wordt het gebruikt om hout, beton of metaal 
te vervangen in allerlei toepassingen zoals 
hokafscheidingen, industriële platformen, 
luchtwassers, vloeistoftanks en zwembaden. 

100% gerecycleerd én recycleerbaar
“Door het lichte gewicht van onze panelen en 
de eenvoudige verwerking ervan verhogen 
onze klanten hun verwerkingscapaciteit en 
efficiëntie”, zeggen Koen Stessens (CEO) en 

Inzetten op duurzaamheid biedt kansen, 
ook voor kunststofpanelen

Tom Devoldere (Innovation Manager) van 
Paneltim. “Duurzaamheid wordt voor hen 
een steeds belangrijker verkoopsargument. 
Onze panelen zijn hol en dus gebruiken wij 
minder kunststof dan bijvoorbeeld massieve 

kunststofplaten. Eigenlijk zit de circulaire 
gedachte in ons DNA. Zowat de helft van de 
producten die we jaarlijks produceren, wordt 
gemaakt van 100% gerecycleerde grondstof-
fen. Die zijn a�omstig van allerlei kunststofi-
tems die onze partners vermalen.”

Paneltim liet het productieproces voor 
deze recypanelen ona�ankelijk auditeren 
en behaalde het QA-CER-certificaat. “Zo 
garanderen we de duurzaamheid van onze 
producten. Bovendien zijn al onze panelen, 
ook die gemaakt werden van nieuwe grond-
stoffen, 100% recycleerbaar. We gebruiken 
enkel zuivere en hoogwaardige polypro-
pyleen, zonder daar vezels of vulstoffen 
aan toe te voegen”, klinkt het.

Reductie van voetafdruk 
door de keten heen
Werkgroepen binnen Paneltim namen 
de productieketen onder de loep. “Door 
transporten te optimaliseren en vrachtwa-
gens zo vol mogelijk te laden, zorgen we 
voor minder verplaatsingen en dus minder 
CO2-uitstoot. In de productie slagen we erin 
om restmaterialen te hergebruiken als gere-
cycleerde grondstof voor nieuwe recypane-
len. Zelfs het stof dat vrijkomt bij het ver-
malen en recupereren van reststukken van-
gen we op om opnieuw in te zetten in onze 
productie. We proberen ook zo veel moge-
lijk energie die nodig is voor onze produc-
tie te genereren met eigen zonnepanelen. 

Meer weten?

paneltim.com

We maken onze 
klanten minder 
a�ankelijk van 
buitenlandse 
leveranciers, 
verkorten 
de lead time 
en bieden 
hen meer 
prijsstabiliteit 
in een volatiele 
grondstoffen-
markt.

Jelle Schoofs en 
Geert Vermeulen

DNCP

Eigenlijk zit de circulaire 
gedachte in ons DNA. Zowat 
de helft van de producten 
die we jaarlijks produceren, 
wordt gemaakt van 100% 
gerecycleerde grondstoffen.

We zijn ervan overtuigd dat we met slimme 
technologieën in de toekomst in staat zul-
len zijn om recypanelen te kwalificeren 
zodat ze ook in strikt gereguleerde toepas-
singen ingezet kunnen worden”, besluiten 
Stessens en Devoldere. ■
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Hoe helpt Air Liquide om de 
energietransitie te realiseren 
en versnellen?

Galimont: “Air Liquide is een wereldleider 
in de productie en distributie van industriële 
en medische gassen, technologieën en dien-
sten. Concreet leveren we essentiële molecu-
len (zuurstof, waterstof en stikstof) voor alle 
mogelijke sectoren, zoals de staalindustrie 
en de chemie, maar ook voor de gezond-
heidssector, de voedingssector, transport, 
elektronica en de ruimtevaart. De energie-
transitie - en daarmee ook het verminderen 
van de CO2-voetafdruk van onze activiteiten 
en van die van onze klanten - staat vandaag 
centraal in onze strategie en dus ook in 
al onze belangrijke projecten. Duidelijke 
voorbeelden hiervan zijn onze Carbon Cap-
ture Storage projecten, zoals Porthos en 
Kairos@C. Maar ook recente ontwikkelin-
gen op vlak van waste water treatment en de 
uitrol van onze oplossingen voor duurzaam 
transport op basis van waterstof tonen aan 
dat de energietransitie van groot belang is 
voor Air Liquide. Efficiëntie en de zoektocht 
naar duurzame oplossingen hebben altijd 
al in ons DNA gezeten en zijn nog verder 
versterkt met de uitrol van ADVANCE, ons 
nieuw strategisch plan voor 2025. Op onze 
Air Liquide Benelux-blog staan veel mooie 
voorbeelden van recente projecten.”

Wat doen jullie concreet in dat kader?
Galimont: “We plannen om steeds meer her-
nieuwbare waterstof te produceren via groot-
schalige elektrolyse. Daarnaast maken we al 
onze activiteiten koolstofarm. Een groeiend 

gedeelte van de CO2 die we nog uitstoten, 
capteren we met onze eigen Cryocap techno-
logie, om de CO2 vervolgens op te slaan of te 
hergebruiken in nieuwe toepassingen. Onze 
uitstootbeperkende doelstellingen voor 
2025 hebben we nu al bijna gehaald. Tegen 
2035 willen we onze uitstoot met een derde 
verminderd hebben en tegen 2050 willen we 
volledig koolstofneutraal zijn.”

Hoe onderscheidt Air Liquide 
zich als werkgever?
Mielants: “Onze cultuur is een belangrijke 
troef: we zijn gekend als een werkgever waar 
een positieve atmosfeer heerst, waar open-
heid, creativiteit en vertrouwen centraal 
staan en waar het nemen van initiatieven 
sterk wordt aangemoedigd. We bieden ook 
veel ontwikkelings- en opleidingskansen in 
binnen- en buitenland én de mogelijkheid 
om, a�ankelijk van je eigen interesses en 
potentieel, ervaring op te doen en door te 
groeien in diverse functies en afdelingen. 
Veel van onze werknemers geven ook aan dat 
het bijdragen aan een duurzame toekomst 
een belangrijke motivator is voor hen. We 
zoeken vandaag talenten die willen bijdragen 
aan een wereld waar technische innovaties 
en duurzaamheid centraal staan. Mocht je 
interesse hebben om mee te werken aan de 
wereld van morgen, neem dan gerust een 
kijkje bij onze openstaande vacatures!” ■

Young potentials 
aan het woord

❙ Waarom hebben jullie gekozen voor Air Liquide?

Lio: “Ik wilde absoluut bijdragen aan de energietransitie. Air 
Liquide heeft duidelijke doelen gesteld op het vlak van decar-
bonisering en werkt volop aan de uitbouw van de waterstofeco-
nomie. Hierdoor kan ik echt zin geven aan mijn dagelijks werk.”

Nicolas: “Ik wilde graag werken in een multinational met een 
wereldwijde impact en in een job met een belangrijk maat-
schappelijk doel. Die vond ik hier, vooral dankzij de grote projec-
ten rond waterstof en decarbonisering.”

Eline: “Ik koos ervoor om hier aan de slag te gaan omdat het 
een internationaal bedrijf is met veel technische expertise en 
applicaties die klanten in tal van markten helpen om hun ener-
gieconsumptie te verminderen. Zo kan ik enorm veel bijleren en 
me ontwikkelen op meerdere domeinen.”

❙ Wat maakt Air Liquide tot een waardevolle werkgever?

Lio: “Het bedrijf is zeer ambitieus op het vlak van duurzaamheid 
en het ontwikkelen van oplossingen en technologieën om zijn 
doelen op dat vlak te bereiken. Bovendien is het een heel interna-
tionale werkomgeving. Ik krijg de kans om samen te werken met 
mensen in verschillende landen en met diverse achtergronden.”

Nicolas: “Ik heb hier een duidelijk doel gevonden. Het bedrijf 
zet sterk in op het behalen van zijn duurzame doelstellingen. 
Daarnaast draagt Air Liquide op diverse manieren zorg voor zijn 
werknemers, met onder meer een gezonde work-lifebalance. 
Tot slot is het enorm verrijkend om binnen één bedrijf interna-
tionaal te kunnen samenwerken met zoveel gelijkgestemden.”

Eline: “Vanuit mijn rol kan ik bijdragen aan een betere toekomst en 
duurzame oplossingen voorstellen aan klanten, zodat ook zij ver-
volgens de transitie kunnen maken. Ik heb echt het gevoel dat mijn 
werk een verschil maakt én gewaardeerd wordt. De organisatie zet 
bovendien sterk in op diversiteit, inclusie en ondersteuning.” ■

Young potentials Nicolas Mullier, Eline De Meyer en 
Lio Van Meerbeeck vertellen wat een carrière bij Air Liquide 

zo interessant maakt voor hen.

Tekst: Joris Hendrickx
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WAR FOR TALENT

“De energietransitie staat 
centraal in onze strategie”
Dankzij haar sterke en centrale marktpositie heeft Air Liquide een 
belangrijke impact op de duurzame samenleving van morgen. Om dat in 
de praktijk mogelijk te maken, wil het bedrijf zijn rangen versterken met 
talenten die kansen zien én grijpen. Interview met Christophe Galimont 
(Director Public Affairs) en Hans Mielants (Director HR).  Tekst: Joris Hendrickx

Air Liquide is op zoek naar talenten die willen bijdragen aan een wereld waar technische innovaties 
en duurzaamheid centraal staan.

Christophe Galimont

DIRECTOR PUBLIC AFFAIRS 
AIR LIQUIDE BENELUX

Hans Mielants

DIRECTOR HR 
AIR LIQUIDE BENELUX

Meer weten?

industrie.airliquide-benelux.
com/belgie-nederland

Nicolas Mullier, Eline De Meyer en Lio Van Meerbeeck.
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C hemische bedrijven en labo-
ranten gebruiken veel solven-
ten of oplosmiddelen, ook al 
zijn ze niet altijd milieuvrien-
delijk. “Ondanks dat er meer 

duurzame alternatieven bestaan, vinden 
die moeilijk hun weg naar het werkveld”, 
stelt Sels. Daarom hebben we onze krachten 
gebundeld zodat bedrijven sneller die alter-
natieven kunnen vinden en gebruiken.

IT in chemisch onderzoek 
Sinds 2015 werken Sels en De Smet samen 
aan projecten rond het benutten van artifici-
ele intelligentie (AI) in de chemische sector. 
Hierbij valt de rol van IT in onderzoek niet te 
onderschatten, want het toepassen van AI 
is een heel complex en tijdrovend gegeven. 
“Als je met IT werkt, word je als chemicus ver-

KdG Hogeschool ontwikkelt 
Tinder voor solventen
De chemische sector maakt veel gebruik van solventen, maar besteedt nog te weinig aandacht aan de impact 
op mens en milieu. Daarom hebben Hannes Sels en Herwig De Smet, onderzoekers aan de Karel de Grote 
Hogeschool, software ontwikkeld die op zoek gaat naar meer duurzame alternatieven.  Tekst: Roy Van Baelen

plicht om accurater te werken en bepaalde 
protocols te volgen. Daar zijn we binnen IT 
heel sterk in, want anders krijgen we een bug 
en werkt het systeem niet”, zegt De Smet. 

De software die ze ontwikkeld hebben, gaat 
met behulp van AI op zoek naar meer duur-
zame alternatieven voor solventen. Meer spe-
cifiek wordt een neuraal netwerk losgelaten 
op een grote database van solventen en hun 
fysische eigenschappen. Het algoritme gaat 
vervolgens clusters creëren van solventen die 
op basis van hun eigenschappen op elkaar 
gelijken en beoordeelt hun duurzaamheid. 
Daarna kan er gezocht worden naar de meest 
duurzame alternatieven in een bepaalde 
cluster. “We vergelijken het met een soort 
Tinder voor solventen, omdat je zoekt naar 
een match. Dat kan een expert ook, maar daar 
kruipt veel meer tijd in”, aldus Sels.

Efficiëntie
De software brengt ook andere voordelen met 
zich mee. Zo neemt het een deel van het werk 
dat normaal in een labo gebeurt over en zijn er 
minder experimenten nodig. Dat betekent dat 
er efficiënter gewerkt kan worden, waardoor 
er bespaard kan worden op arbeidsuren en 
chemicaliën. Momenteel wordt de software 
gebruikt als consultancy tool voor bedrijven. 
Doordat ze werken met software, kunnen ze 
ook vanop afstand klanten bijstaan. “We heb-
ben recent zelfs een Japans bedrijf geholpen 
met het vinden van een alternatief voor een 
toxisch oplosmiddel”, besluit De Smet. ■

Ondanks dat er 
meer duurzame 
alternatieven 
voor solventen 
bestaan, vinden 
die moeilijk 
hun weg naar 
het werkveld.

Hannes Sels

ONDERZOEKER 
EXPERTISECENTRUM 
DUURZAME CHEMIE KAREL DE 
GROTE HOGESCHOOL

Herwig De Smet

ONDERZOEKER TOEGEPASTE 
INFORMATICA KAREL DE 
GROTE HOGESCHOOL

Meer weten?

kdg.be/sussol

Binnen het CSC (Center for Sustainable 
Chemistry) verzamelt en ondersteunt UGent 
al haar onderzoek rond duurzame chemie. 
Het centrum coördineert meteen ook een 
ambitieus Europees onderzoeksproject rond 
de valorisatie van kunststofafval.

Tekst: Joris Hendrickx

Het CSC is een koepelorganisatie aan de 
UGent die al de onderzoeksgroepen rond 
duurzame chemie van de faculteiten ingeni-
eurswetenschappen, bio-ingenieursweten-
schappen en wetenschappen samenbrengt. 
“Het doel is om samenwerking en kennisuit-
wisseling te bevorderen”, zegt Elisabeth Del-
beke, Science Policy Coordinator for Sustai-
nable Chemistry bij het Centrum voor Duur-
zame Chemie. “Dat doen we onder meer via 
community creation en door ervoor te zorgen 
dat deze onderzoeksgroepen samen kunnen 
deelnemen aan onderzoeksprojecten.”

Impact op het beleid
“Daarnaast zijn we vanuit de UGent het eerste 
contactpunt naar Catalisti, de Vlaamse speer-
puntcluster rond chemie en kunststoffen. 

Meer weten?

csc.ugent.be
psycheplastics.eu

Elisabeth Delbeke

SCIENCE POLICY 
COORDINATOR FOR 
SUSTAINABLE CHEMISTRY 
BIJ HET CENTRUM VOOR 
DUURZAME CHEMIE

Gents centrum coördineert ambitieus 
Europees project rond kunststofafval

Vanuit die positie willen we ook een impact 
hebben op het beleid rond duurzame chemie. 
Bovendien bieden we ondersteuning bij het 
schrijven van aanvragen voor projectfunding 
en helpen we in de opvolging van goedge-
keurde projecten. Ook zet het centrum sterk 
in op infrastructuur met de aanwezigheid van 
twee pilot plants en de links met het CAPTURE 
gebouw en het toekomstige CESPE gebouw.”

Valorarisatie van kunststofafval
Het CSC is de coördinator van PSYCHE, 
een project dat steun krijgt via het Interreg 
Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen programma 
(Europees Fonds voor Regionale Ontwikke-
ling met cofinanciering van de provincies 
Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen en het 
Waalse gewest). Delbeke: “We werken hier-
voor samen met Université Catholique de 
Louvain (UCL), Ecole National Supérieure 
de Chimie de Lille(ENSCL)-Centre Natio-
nale de la Recherche (CNRS) en CERTECH. 
Het project spitst zich toe op de valorisatie 
van kunststofafval. Concreet zetten we het 
afval na voorbehandeling om naar syngas 
door middel van vergassing met innovatieve 
vortexreactortechnologie. Vervolgens wordt 

dat syngas na opzuivering via Fischer-Trop-
sch synthese omgezet naar basischemica-
liën (olefinen) die opnieuw kunnen worden 
gebruikt binnen de chemische industrie.”

“We realiseerden reeds een proof of concept 
binnen de voorbehandeling en dienden daar 
al patenten voor in. Ook voor de thermoche-
mische recyclage in de vortexreactor kwamen 
we al tot een proof of concept voor het omzet-
ten van polystyreen naar styreen. Voor de 
opzuivering van het syngas werkt CERTECH 
aan een regenereerbaar droogproces bij hoge 
temperatuur voor de verwijdering van zwavel-
componenten. Zo krijgt het gas de kwalificaties 
die nodig zijn voor de Fischer-Tropsch syn-
these”, aldus Delbeke. “We hebben bovendien 
een brede waaier aan katalysatoren gesyn-
thetiseerd voor de omzetting van CO en CO2. 
Tot slot maken we gebruik van een virtuele 
screeningsmethode voor de identificatie van 
de belangrijkste parameters, zodat de katalysa-
torsynthese kan worden geoptimaliseerd.” ■

| Het PSYCHE-project wordt gefinancierd door het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
met cofinanciering van de provincies Oost-Vlaanderen 
en West-Vlaanderen en het Waalse gewest.

We bieden 
ondersteuning 
bij het 
schrijven van 
aanvragen voor 
projectfunding 
en helpen in de 
opvolging van 
goedgekeurde 
projecten.
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'Knappe Koppen’ is
een podcastreeks

voor liefhebbers van
rake analyses over
actuele thema's. We

koppelen twee
doorwinterde experts
aan elkaar en nemen
de luisteraar mee in

een partijtje pingpong
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