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Anglo Belgian Corporation

PARTNERS:

Anglo Belgian Corporation (ABC), de bouwer van middelsnellopende 
motoren uit Gent, is in 2018 gestart met de ontwikkeling van dual-fuel 
diesel én waterstofmotoren.

Ondertussen heeft een ‘single cylinder engine’ in een testopzet gedraaid 
op 60% waterstof of methanol in combinatie met 40% diesel. Daarnaast 
is de ontwikkeling gestart van een mono-brandstof waterstofmotor. Deze 
motor stoot nauwelijks fijnstof uit en helemaal geen koolstofdioxide 
(CO2) en zwaveldioxide (SO2). 

Aandachtspunt blijft de kostprijs van waterstof, die momenteel rond 
de negen euro per kilogram ligt, maar wel drie keer meer energie 
produceert dan diesel. Ook de opslag van waterstof vormt een uitdaging. 
Hierbij wordt onderzocht om waterstof te binden aan een vaste stof om 
er een vloeibare energiedrager van te maken. 

Naast de eigen innovatieve ontwikkelingen van LNG-motoren en de 
CNG-technologie blijft ABC ervan overtuigd dat het aandeel motoren op 
waterstof en methanol sterk zal toenemen. De wereldwijde markt van 
locomotieven, schepen en stroomgeneratoren kan snel overschakelen 
en de levensverwachting van deze motoren ligt op 20 jaar (150.000 
draaiuren).
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BEO-VELD ONDER WINTERCIRCUS
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BEO-veld onder Wintercircus

PARTNER:

Het Gentse Wintercircus, de nieuwe concertzaal vlak naast 
stadsbibliotheek De Krook, zal worden verwarmd en gekoeld met een 
BEO-veld. BEO staat voor Boorgaten Energie Opslag. 

Onder het Wintercircus zijn 34 gaten geboord van circa 150 meter diep. 
Op die diepte heerst een constante temperatuur van 8 tot 10 graden. 
In de boorgaten bevindt zich een gesloten netwerk van fijne leidingen 
gevuld met water. ‘s Winters warmt de aardwarmte dit water op en 
brengt een warmtepomp de temperatuur verder op de gewenste hoogte. 
In de zomer zorgt ditzelfde geothermische systeem voor afkoeling.

Dit bijzondere project past in de verwarmingsrevolutie van de Stad Gent. 
De Stad zet in op gebouwenverwarming zonder fossiele brandstoffen 
zoals olie, gas en steenkool. Geothermie of aardwarmte is bijzonder 
duurzaam.

Het is de eerste keer dat deze BEO-veldtechniek wordt toegepast voor 
het verwarmen van een overdekte publieke ruimte. Bovendien kan 
het BEO-veld van het Wintercircus warmte en koeling uitwisselen met 
het naastgelegen BEO-veld van De Krook. Zo zijn beide gebouwen 
complementair. 

Meer informatie
www.stad.gent/verwarmingsrevolutie
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Bio Base Europe Pilot Plant

PARTNER:

Bio Base Europe Pilot Plant is een onafhankelijke, toonaangevende 
pilootfaciliteit voor de ontwikkeling, proefproductie en opschaling van 
biogebaseerde processen en producten.

De pilootfabriek helpt bedrijven en onderzoeksinstellingen bij het 
vertalen van beloftevolle innovaties op laboratoriumschaal naar 
haalbare industriële processen.

Bio Base Europe Pilot Plant beschikt over een brede waaier aan 
apparatuur en een ervaren team van hoogopgeleide ingenieurs, 
operatoren en technici, waardoor ze op korte tijd is uitgegroeid tot een 
wereldwijde referentie.

Bio Base Europe Pilot Plant voerde tussen 2013 en 2018 meer dan 300 
projecten uit voor 150 verschillende bedrijven en was partner in meer 
dan 40 consortium-gebaseerde projecten waarin nog eens 266 bedrijven 
en onderzoeksinstellingen betrokken waren.

Meer informatie
www.bbeu.org/pilotplant
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Bosaq

PARTNER:

BOSAQ wil mensen overal ter wereld voorzien van duurzaam drinkwater 
via decentrale drinkwaterzuivering. Nu hebben 2,1 miljard mensen geen 
toegang tot drinkwater en wordt 80 procent van het verbruikte water 
onbehandeld geloosd.

CEO Jacob Bossaer heeft een circulair waterzuiveringssysteem – dat 
werkt op hernieuwbare energie – succesvol ontwikkeld op de Prinses 
Elisabeth-basis op Antarctica. Vanuit deze ervaring werd de SolarAQ I 
ontwikkeld. Dit is een mobiel, decentraal drinkwatersysteem dat uit elk 
type omgevingswater (zee, rivier, regen) hoogwaardig drinkwater kan 
maken, en dit volledig op basis van zonne-energie. Dit toestel kan 2500 
liter water per dag omzetten tot hoogkwalitatief drinkwater, de nieuwe 
versie zelfs tot 30 000 liter per dag. 

Ondertussen heeft BOSAQ zich gediversifieerd als onafhankelijk 
consultancybedrijf voor waterbehandeling op de Belgische markt onder 
de naam Water Experts, als technologiebedrijf voor de wereldwijde markt 
(industrie, overheden en NGO’s) en als consumentgerichte producent van 
duurzaam drinkwater onder het merk Source Zero.

Meer informatie
www.bosaq.com
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Buurzame Stroom

PARTNERS:

Buurzame Stroom is een proeftuin rond collectieve fotovoltaïsche 
zonnepanelen op geschikte, maar on- en onderbenutte daken in de wijk 
Sint-Amandsberg-Dampoort.  

Aan de ene kant wil Buurzame Stroom het mogelijk maken dat iedereen 
kan genieten van de voordelen van zonne-energie, ook kwetsbare 
gezinnen die geen middelen hebben om te investeren in zonnepanelen.

Aan de andere kant zoekt het project naar manieren waarop 
overbelasting van het net door deze grote toename aan zonnepanelen 
vermeden kan worden.

Oplossingen zitten bijvoorbeeld in het slim aansturen van 
huishoudbatterijen en batterijen van elektrische deelwagens.

Meer informatie
buurzamestroom.energent.be
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CAPTURE

CAPTURE (Centre for Advanced Process Technology for Urban Resource 
Recovery) is een platform dat Vlaamse onderzoekers samenbrengt 
rond het herwinnen van grondstoffen uit afval- en nevenstromen. Het 
platform versnelt innovatie in de sector en verhoogt de efficiëntie ervan. 
CAPTURE profileert zich als een open marketplace voor innovatie in de 
circulaire economie.  

Om de huidige versnippering in expertise rond grondstofhergebruik 
tegen te gaan, wil CAPTURE relevante stakeholders in technologische 
pijplijnen samenbrengen om zo valorisatiegerichte innovatie te creëren, 
de professionals van de toekomst op te leiden en aan de basis te liggen 
van nieuwe bedrijvigheid in de sector. CAPTURE brengt onderzoekers 
en groeiende bedrijven ook fysiek samen in een onderzoeks- en 
incubatorgebouw op Tech Lane Ghent Science Park.

De CAPTURE-onderzoekers werken interdisciplinair samen met de 
industrie en de beleidsmakers in verschillende projecten die het 
herwinnen van grondstoffen uit afval- en nevenstromen mogelijk maken. 
De domeinen waar nu op ingezet wordt, zijn water, kunststoffen en CO2.

Meer informatie
https://capture-resources.be

PARTNERS:
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CCU-HUB IN GENTS HAVENGEBIED
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Carbon Capture and Utilization hub

Om het hoofd te bieden aan de enorme klimaat- en energie-uitdagingen 
hebben vijftien publieke en industriële partners de ambitie om in het 
havengebied North Sea Port een Carbon Capture and Utilization Hub 
(CCU-hub) te realiseren. 

Het doel van de hub is het klimaatneutraal maken van het havengebied 
door een slimme combinatie van hernieuwbare energie, groene 
waterstof en gebruik van CO2 als grondstof voor producten met 
toegevoegde waarde.

De Gentse CCU-hub-strategie omvat initieel vier productieprocessen op 
verschillende industriële sites in het havengebied: (1) de productie van 
waterstof/zuurstof, (2) de afvang en zuivering van CO2, (3) de productie 
van methanol en (4) de productie van ammoniak. 

In een eerste fase ligt de focus op de productie van groene methanol; 
een belangrijke grondstof voor de chemische sector en in de nabije 
toekomst een mogelijke brandstof voor transport. 

Gebruik van methanol als brandstof zal verschillende voordelen bieden
zoals het vermijden van CO2, fijnstof en andere schadelijke stoffen. Zodra 

de technologieën voldoende ontwikkeld zijn, komen er ook producten bij 
die een hogere marktwaarde bezitten dan methanol.

Meer informatie
stad.gent/cleantech/ccu

PARTNERS:



AFVALBERG WORDT ZONNEBERG



Zonnepanelenproject Zonneberg

Zonnepanelenproject Zonneberg in North Sea Port kreeg vorm toen een 
consortium van privépartners, overheden en de coöperatieve Zonneberg 
van 850 burgers de handen in elkaar sloegen om het voormalige 
Kuhlmann-terrein een nieuwe bestemming te geven. 

De voormalige gipsberg, 50 meter boven de zeespiegel op een 
totale oppervlakte van 70 hectare, biedt plaats aan 21 hectare aan 
zonnepanelen met een piekvermogen van 15 megawatt, goed om 4.000 
gezinnen van groene stroom te voorzien. 

Bedoeling is ook om in de toekomst met overschotten van zonne- en 
windenergie waterstof te produceren. 

Samen met de provincie richtte de coöperatieve Zonneberg een doe-
centrum op rond hernieuwbare energie. Bezoekers leren hier over de 
urgente klimaatproblematiek en de huidige transitie naar hernieuwbare 
energie.

Meer informatie
www.zonneberg.be

PARTNERS:



EEN ENERGIEMAKELAAR LEGT DE LINK TUSSEN
VRAAG EN AANBOD NAAR ENERGIE
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DOEN

De weg naar een koolstofarme economie gaat via een circulaire 
economie, ook voor energiestromen. Belangrijk daarin is de analyse van 
vraag en aanbod van energie om geïnteresseerde partijen structureel te 
koppelen. 

Momenteel zijn er in Vlaanderen en Nederland nauwelijks spelers die 
expertise combineren met effectieve ondersteuning. Daarnaast zien 
bedrijven niet ten volle de economische haalbaarheid in het uitwisselen 
van energiestromen.

DOEN werkt een methodiek uit en test die in 13 cases om economische, 
maatschappelijke en ruimtelijke randvoorwaarden in rekening te 
brengen. Het project leidt daarvoor energiemakelaars op en zet 
ze in als openbare dienstverlening. Nadat de methodiek beproefd 
is, zet het project in op disseminatie om het aantal duurzame 
uitwisselingsprojecten te vergroten en versnellen.

Meer informatie
www.energie-makelaar.net

PARTNERS:
Voorbeeld van een warmtenet-schema



BURGERCOÖPERATIE WERKT AAN
DUURZAME KLIMAATNEUTRALE SAMENLEVINGDUURZAME KLIMAATNEUTRALE SAMENLEVING



EnerGent

EnerGent is een sociaal-ecologische burgercoöperatie die burgers 
verenigt in hun streven naar een duurzame en klimaatneutrale 
samenleving en trekt daarvoor de nodige financiële middelen aan.  

EnerGent:
• investeert in zonnepaneelinstallaties en windturbines
• evalueert investeringen in collectieve warmtepompen en 

warmtenetten

EnerGent stimuleert woningisolatie via het project Wijkwerf. Daarbij 
combineert het een groepsaankoop met een intensieve begeleiding 
van het renovatieproces. Daarnaast organiseert EnerGent het project 
Zonnestad. Dit is een groepsaankoop voor zonnepanelen met een 
duidelijke klemtoon op begeleiding, duurzaamheid en kwaliteit.

EnerGent is ook betrokken bij onderzoeksprojecten rond het 
elektriciteitsnet van morgen. Via het sociale project Buurzame
Stroom maakt EnerGent van de buurt Dampoort een kleine groene 
energiecentrale. Andere belangrijke projecten zijn cVPP (community 
virtual power plant) en ROLECS.

Meer informatie
energent.be

PARTNERS:
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Galloo

De firma Galloo is een van de belangrijkste recyclagebedrijven uit West-
Europa. Elk jaar geeft het recyclagebedrijf meer dan 1 miljoen ton staal, 
60.000 ton non-ferrometalen en 50.000 ton kunststoffen een tweede 
leven als secundaire grondstof. Een deel van deze nieuwe grondstoffen 
wordt vanuit het Galloo-filiaal in de Gentse haven verscheept naar 
klanten wereldwijd.

Op de scheepsafbraakwerf in Gent ontmantelt Galloo al meer dan 
75 jaar verschillende types van vaartuigen. Zowel binnenschepen, 
containerschepen, onderzeeërs als oorlogsschepen worden ontmanteld 
en gerecycleerd volgens een geijkt stramien. Het bedrijf is in staat om 
tot 98% van elk schip te recycleren. Gemiddeld ontmantelt Galloo Gent 
veertig schepen per jaar en dat is goed voor ongeveer 30.000 ton schroot.

Ondanks de concurrentie met goedkopere werven in Azië vertrouwen 
heel wat bedrijven en overheden hun afgedankte vaartuigen liever toe 
aan Galloo, waar ze worden gesloopt met respect voor mens en milieu. 
Galloo Gent is geregistreerd op de Europese White List en voldoet aan 
de nieuwe Europese richtlijn voor scheepsrecyclage (EU Ship Recycling 
Regulation).

Meer informatie
www.galloo.com

PARTNER:

90% van een schip bestaat
uit ferrometalen.
100% van deze metalen worden 
herleid tot grondstoffen.

5% van een schip bestaat uit non-
ferrometalen (aluminium, koper, ...). 
Ook deze worden gerecycleerd tot 
grondstoffen.

Slechts 2% van het schip kan 
niet worden gerecycleerd en 
gaat naar stortplaatsen.

3% van de niet-metalen (hout, olie, brandstof, 
elektronisch afval, ...) worden hergebruikt of 
verbrand met energieterugwinning.



INTERPROVINCIAAL INTERNATIONALISERINGSPROJECT
CLEANTECH CHINA
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I2PCC

I²PCC of het Interprovinciaal Internationaliseringsproject Cleantech 
China wil Vlaamse cleantechbedrijven laten kennismaken met de Chinese 
markt. China staat immers voor grote uitdagingen op vlak van afval, 
materialen, energie, mobiliteit, water-, lucht- en bodemverontreiniging. 
Het bewustzijn hierrond is groot, daarom krijgt leefmilieu momenteel 
primair aandacht in China.

De Chinese markt biedt dan ook kansen voor Vlaamse cleantech-kmo’s
die heel wat ervaring hebben met het oplossen van problemen op een 
innovatieve en economisch verantwoorde wijze. Dit is net waar China 
naar op zoek is.

De provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant 
werken al jarenlang samen met een aantal interessante regio’s en steden 
in China: Shaanxi, Chonqing, Guandong, Hebei en Chengdu. 

Dankzij de goede contacten en het onderlinge vertrouwen slagen de 
provincies er in om toegang te krijgen tot een interessant netwerk van 
bedrijven en overheden in China. Daarbij kunnen ze ook rekenen op de 
steun van Cleantech Flanders, Flanders Investment and Trade en een 

financiering uit EFRO. Voor Vlaamse kmo’s die interesse hebben in de 
Chinese markt, vormen deze contacten een uitgelezen kans.

PARTNERS:
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IMPROVED

PARTNERS:

IMPROVED staat voor Integrale Mobiele PROceswatervoorziening Voor 
een Economische Delta. Tien partners zetten zich met dit project in voor 
een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen. Dit doen 
zij door nieuwe waterzuiveringsconfiguraties op maat van specifieke 
industriële processen te ontwikkelen waarmee water van diverse 
kwaliteiten opgewerkt kan worden tot proceswater van de gewenste 
kwaliteit.

Vooral deze “gewenste kwaliteit” is belangrijk. Met de mobiele 
IMPROVED-installatie kan niet enkel het hele waterbehandelingstraject 
van voorzuivering en ontzouting gesimuleerd worden. Ook kan 
onmiddellijk de invloed van de bekomen waterkwaliteit op de 
efficiëntie van stoombereiding, corrosie en vervuiling van de koeltorens 
gesimuleerd worden zonder in het echte proces te moeten ingrijpen. 

Hiervoor werd een mobiele infrastructuur ontworpen, gebouwd en 
toegepast/getest bij verschillende grote industriële waterverbruikers, 
in dit geval Dow, Yara en BASF.

Meer informatie
www.improvedwater.eu

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
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Indu-Zero

PARTNERS:

Stad Gent en Universiteit Gent onderzoeken samen alle Gentse sociale 
woningen om na te gaan bij welke gebouwen ze de daken en gevels 
prefab kunnen isoleren en de woningen voorzien van duurzame 
energiesystemen. 

Met prefab renovatie kan je op 5 tot 7 dagen tijd een volledige renovatie 
doen met beperkte hinder voor de bewoners en de buurt. Door de 
isolatie aan de buitenzijde van een gebouw te plaatsen is het voor 
bewoners zelfs niet nodig om te verhuizen tijdens de werken. 

Voor gebouwen die bijna identiek zijn, zoals sociale woningen, biedt 
dit systeem veel potentieel en kan de kostprijs van de renovatie laag 
gehouden worden.

Indu-Zero wil prefabsystemen optimaliseren en opschalen om bijgevolg 
de kostprijs te halveren.

Meer informatie
northsearegion.eu/indu-zero/
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PLASTICS & BOUWMATERIALEN REGIO GENT
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Online portaal materialenstromen VITO en Stad Gent

VITO ontwikkelde in opdracht van Stad Gent een online portaal om het 
potentieel voor het sluiten van materialenstromen in de stadsregio (Gent 
met havengebied en gemeente Destelbergen) in kaart te brengen, met de 
focus op plastics en bouwmaterialen. 

De stadsregio wil de inzameling, recyclage en het hergebruik van plastics 
en bouwafval aanmoedigen.

Er is gekozen voor het gebruiksvriendelijke formaat van een wiki (zoals 
een Wikipediapagina). Deze heeft een levendig karakter (die bijvoorbeeld 
het traditionele eindrapport kan vervangen) dat ervoor zorgt dat 
stakeholders in realtime aanvullingen kunnen doen. Dit kan dan weer 
andere bedrijven die nog geen bijdrage hebben geleverd, triggeren om 
mee te doen. 

Op basis van deze tool zijn circulaire ‘kiemen’ ontdekt. Ondernemers en 
onderzoekers gaan hier mee aan de slag.

Meer informatie
https://tinyurl.com/y6aqolsz

Online portaal materialenstromen VITO en Stad GentOnline portaal materialenstromen VITO en Stad Gent

PARTNER:
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Lerend netwerk energiemanagement in transitie

Stad Gent, UGent en Energik organiseren sinds april 2018 jaarlijks twee 
samenkomsten van het lerend netwerk energiemanagement in transitie. 
De organisatoren werken de sessie uit op basis van input van de 
deelnemers, dus op maat van de wensen van de industrie.

Elke sessie komt een 40-tal energieprofessionals van industriële 
bedrijven in Gent samen om te werken rond thema’s die gekozen worden 
door industriële eindgebruikers. De essentie is het uitwisselen van 
praktijkgerichte kennis en ervaring. De interactieve sessie start steeds 
met een theoretische inleiding waarna ‘hands-on’ praktijkgetuigenissen 
volgen met een receptie als afsluiter. Een bedrijfsbezoek vindt plaats 
waar mogelijk.

In de nabije toekomst zal het netwerk zich verdiepen in:
• intelligente sturing van processen om energie te besparen;
• energieopslag en integratie ven hernieuwbare energie;
• elektrische voertuigen en waterstof.

Bijzonder is dat commerciële aanbieders (consultants, installateurs, 
energieleveranciers … ) niet deelnemen aan de sessies. Dit geeft de 
deelnemers de kans om vrijuit hun mening te geven, ook over andere 
noden en bekommernissen.

Meer informatie
Barbara Govaert
Barbara.Govaert@stad.gent

Lerend netwerk energiemanagement in transitie

PARTNERS:
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MM+M fossielvrij

Stad Gent heeft de ambitie om bestaande wijken tegen 2050 fossielvrij
te maken. Een uitdaging die op veel steden en gemeenten afkomt. 

Stad Gent wil voor twee sterk verschillende wijken, Muide-Meulestede en 
Mariakerke (MM+M), zowel de mogelijke technische energiescenario’s in 
kaart brengen als een transitieplan voor implementatie opstellen.

Sweco kreeg de opdracht de MM-wijk technisch te screenen. De grootste 
uitdaging is echter het activeren van investeringen bij diverse types 
investeerders. Stad Gent werkt daarom samen met UGent en IMEC om 
de stap te zetten van een technisch energiescenario naar een concreet 
actieplan om die transitie gefaseerd uit te rollen. 

De Stad wil focussen op overtuigingsmechanismen voor een brede 
groep stakeholders in deze wijken en wil de meerwaarde onderzoeken 
van het combineren van technische, economische, sociale en 
gedragswetenschappen en ICT in dit opzet.

Meer informatie
https://stad.gent/energiecentrale/nieuws-evenementen/muide-
meulestede-mariakerke-fossielvrij

PARTNERS:



CIRCULAIRE AFVALVERWERKING, MILIEU-ANALYSE EN 
DUURZAAMHEIDSADVIES
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Organic Waste Systems

OWS is wereldleider in de constructie en exploitatie van droge anaerobe 
vergistingsinstallaties, en in het testen van biodegradeerbaarheid, 
composteerbaarheid en ecotoxiciteit van diverse materialen en 
producten. Daarnaast geeft OWS advies inzake afvalbeheer en 
duurzaamheid.

• 30 jaar ervaring met biodegradeerbaar afval.
• 30 biogasinstallaties: OWS heeft het DRANCO- en het SORDISEP-

proces ontwikkeld voor de productie van groene stroom en compost 
uit huishoudelijk afval en is een wereldwijde referentie op het vlak 
van anaerobe vergisting.

Onafhankelijk labo met:
• > 100 composteervaten;
• > 120 biogasreactoren op laboschaal;
• > 1500 biologische testreactoren (biodegradatie/compostering/

ecotoxiciteit);
• ISO-14001, 17020 & 17025 erkenning.

OWS heeft 10 jaar ervaring met levenscyclusanalyses (LCA’s) voor het 
verbeteren van de milieu-impact van bedrijven en hun producten of 
diensten.

Meer informatie
www.ows.be

PARTNER:
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PlastiCity

PlastiCity wil de recyclagegraad van plastic afval in steden verhogen van 
de huidige 20-30% naar minstens 50%. Het project is een samenwerking 
tussen verschillende steden, verschillende onderzoeksinstellingen en het 
bedrijfsleven in de Europese 2 Zeeën regio.

De recyclagepercentages van plastic zijn nog steeds erg laag. Vooral in 
de stedelijke omgeving is veel plastic afval beschikbaar dat technisch 
geschikt is voor recyclage, maar niet effectief wordt gevalideerd. Deze 
zogenaamde ‘verloren plastics’ kunnen een prominente rol spelen in de 
circulaire economie. Door in te spelen op nieuwe verwerkingsmethoden 
voor deze plastics kunnen economische opportuniteiten gecreëerd 
worden. 

Het doel van het PlastiCity-project is om deze economische
opportuniteiten te ontsluiten en uit te werken in 4 pilootprojecten in 
de betrokken steden: Gent (BE), Den Haag (NL), Southend-on-Sea (VK) 
en Douai (FR). Hiervoor zal PlastiCity de samenstelling en hoeveelheid 
industrieel en commercieel plastic afval in de stedelijke omgeving in 
kaart brengen, o.a. gebruikmakend van een mobiel analyselaboratorium. 

Vervolgens zal het project op zoek gaan naar nieuwe oplossingen voor 
het ophalen van het afval, het sorteren ervan, tot het ontwerpen van 
eindproducten uit afval, met het uiteindelijke doel nieuwe waardeketens 
te ontwikkelen. Hierdoor zal het recyclagepercentage van deze ‘verloren 
plastics’ worden opgetrokken van 20-30% naar meer dan 50%. 

Het PlastiCity project werd goedgekeurd binnen het Interreg programma 
2 Zeeën en ontvangt financiële steun van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Stad Gent en Universiteit Gent 
ontvangen ook steun van de provincie Oost-Vlaanderen. 

Meer informatie
www.PlastiCityProject.eu
Voor updates, volg ons op Twitter

PARTNERS:
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Duurzaam circulair alternatief voor PVC-signalisatie

PARTNERS:

ReDESign (recycleerbare, duurzame en efficiënte signalisatie) is een 
project van de Universiteit Gent, Stad Gent en communicatiebureau 
Karakters waarbij onderzocht werd hoe vaak gebruikte milieubelastende 
PVC-informatiedragers kunnen worden vervangen door recycleerbare 
PP-panelen en banners.

PVC (polyvinylchloride) is een goedkope, goed bedrukbare plastic 
die echter voor deze toepassingen niet wordt gerecycleerd en tevens 
de sortering van plastics sterk bemoeilijkt. PVC wordt uiteindelijk 
grotendeels verbrand. Een zuivere PP (polypropyleen) fractie heeft een 
veel kleinere voetafdruk dan PVC en is inzamelbaar. Er is vraag naar 
gerecycleerd PP als grondstof en er bestaan efficiënte inzamelkanalen 
met positieve economische return. 

Bovendien zijn PP-stickers en folies beschikbaar die volgens analyses 
vlot ontinkt kunnen worden. Uit gebruikerstesten bleek dat passanten 
PP-materialen als volwaardige alternatieven beschouwen voor de 
klassieke PVC-informatiedragers.

Polypropyleen informatiedragers blijken een volwaardig circulair 
alternatief te zijn voor bedrukt PVC. Dit project toont aan dat er 
geen wetenschappelijke reden is om gebruik te blijven maken van 
wegwerpmaterialen op basis van PVC. Bovendien kan het gebruik van dit 
circulair alternatief rendabel zijn.

Duurzaam circulair alternatief voor PVC-signalisatieDuurzaam circulair alternatief voor PVC-signalisatie



REPAIR: REGIO GENT ALS PROEFTUIN VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE 
MET FOCUS OP GFT
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REPAiR ziet afval als grondstof: regio Gent focust op GFT 

PARTNER:

REPAiR ziet afval als grondstof: regio Gent focust op GFT REPAiR ziet afval als grondstof: regio Gent focust op GFT 

REPAiR staat voor REsource management in Peri-Urban AReas. In dit 
onderzoeksproject, gesubsidieerd door de EU via Horizon 2020, zijn zes 
steden - Gent, Amsterdam Hamburg, Łódź, Pécs en Napels - betrokken 
met uiteenlopende uitdagingen op het vlak van materialenbeheer, 
beleidsstructuren en verstedelijking. 

Het doel is een transdisciplinaire open source geodesign tool te 
ontwikkelen voor lokale en regionale stakeholders. Dit instrument laat 
toe alternatieve oplossingen voor het huidige afvalmanagementsysteem
te ontwikkelen en evalueren, met oog voor zowel de economische, 
ecologische als sociale impact. 

De ambitie is om afval in te zetten als een meer hoogwaardige 
grondstof, waarbij de tool verschillende suggesties en innovatieve 
praktijken moet opleveren voor een circulaire economie.

Gent focust op GFT-afval in het REPAiR project. Samen met stakeholders 
werden uitdagingen omgezet naar eco-innovatieve oplossingen die de 
circulaire economie gestalte geven. Daaruit worden strategieën bepaald 
die het verband leggen met het lokale milieubeleid, de ruimtelijke 
ordening en de kwaliteit van leven in stedelijk gebied.

Meer informatie
www.h2020repair.eu



VAN GRONDSTOF TOT BIOBRANDSTOF OP ÉÉN LOCATIEVAN GRONDSTOF TOT BIOBRANDSTOF OP ÉÉN LOCATIEVAN GRONDSTOF TOT BIOBRANDSTOF OP ÉÉN LOCATIE

© North Sea port/Tom D’haenens



Cluster Rodenhuizedok

PARTNERS:

De bioraffinagecluster aan het Rodenhuizedok in North Sea 
Port is het grootste geïntegreerde productiecomplex voor 
bio-energie in Europa.

De cluster produceert onder andere bio-ethanol, biodiesel, 
bio-elektriciteit en bio-CO2 en dat allemaal op één 
productielocatie.

De sterke integratie van een volledig productieproces 
van grondstof tot biobrandstof op één locatie levert 
belangrijke voordelen op zoals de hoge eco-efficiëntie van 
het productieproces en de economische voordelen van de 
schaalgrootte. Bovendien zullen de biogebaseerde activiteiten 
in de Gentse haven nog uitbreiden.

Hiervoor werd 80 ha gereserveerd aan het nieuwe Kluizendok.

Meer informatie
https://www.northseaport.com/biobased-economy
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EETBARE DAKEN IN DE STAD

© Fotokultuur



ROOF FOOD

ROOF FOOD is een stadslandbouwproject gekoppeld aan vegetarische 
catering. Onze missie is om gezonde en ecologische voeding dichter bij 
het brede publiek te brengen met een sterk en duurzaam verhaal.

Dankzij onze duurzame aanpak sparen we jaarlijks heel wat tonnen 
aan CO2 uit. ROOF FOOD is een coöperatieve vennootschap en wil haar 
boontjes graag zelf doppen, onafhankelijk van structurele subsidies.

Onze groenten, gekweekt op eigen dak van 500 m2, verwerken we 
in de keuken tot allerlei lekkers voor onze duurzame catering van 
bedrijfsevenementen. Op deze circulaire daktuin composteren we 
groenafval ter plaatse. Het benodigde water wordt opgevangen door 
nabijgelegen daken. De oogst van de tuin wordt ter plaatse verwerkt. 

Tijdens de zomermaanden kan je proeven van een verfijnd 
vijfgangendiner op onze dakdiners. Doorheen het jaar kunnen groepen 
een rondleiding boeken waar het reilen en zeilen van ROOF FOOD uit de 
doeken wordt gedaan en je al je vragen op de dakboer kan botvieren.

Stadslandbouw zit in de lift, maar er zijn nog maar weinig succesvolle 
daklandbouwprojecten te vinden. Hierop willen we een antwoord bieden 
door het opzetten van een incubator voor daklandbouw. We bouwen aan 
een model (commercieel, organisatorisch, bouw- en teelttechnisch) dat 
repliceerbaar is op andere daken. 

Meer informatie
www.rooffood.be

PARTNERS:



REDUCTIE VAN ENERGIE- EN GRONDSTOFFENGEBRUIK DOOR 
INTERNATIONALE INDUSTRIËLE SAMENWERKING

REDUCTIE VAN ENERGIE- EN GRONDSTOFFENGEBRUIK DOOR REDUCTIE VAN ENERGIE- EN GRONDSTOFFENGEBRUIK DOOR 
INTERNATIONALE INDUSTRIËLE SAMENWERKING



Smart Delta Resources

Smart Delta Resources (SDR) is een sector- en 
landgrensoverschrijdend samenwerkingsverband van 14 
energie- en grondstofintensieve bedrijven met actieve 
ondersteuning van de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, 
North Sea Port en NV Economische Impuls Zeeland.  

Deze bedrijven streven naar reductie van hun energie- en 
grondstoffengebruik en hun CO₂-emissies door industriële 
symbiose. Via SDR werken bedrijven uit verschillende 
sectoren (chemie, staal, energie en food) samen om 
industriële verbindingen te leggen voor de uitwisseling van 
energie en grondstoffen, en om interessante businesscases te 
ontwikkelen en te realiseren. 

De samenwerking levert een bijdrage aan de Europese en 
landelijke klimaatdoelstellingen voor duurzame economische 
ontwikkeling, reductie van broeikasgassen en vermindering 
van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Meer informatie
https://www.smartdeltaresources.com/nl

PARTNERS:



DUURZAME BOUWMATERIALEN VAN STAALSLAKKEN EN CO2DUURZAME BOUWMATERIALEN VAN STAALSLAKKEN EN CO2DUURZAME BOUWMATERIALEN VAN STAALSLAKKEN EN CO



Stapsteen

Stapsteen naar een circulaire stad, een project van Stad Gent, wil het 
gebruik van Carbstone-producten, gemaakt met lokale grondstoffen, 
demonstreren in de stad.

De innovatieve Carbstone-technologie maakt duurzame bouwmaterialen 
van staalslakken en CO2, twee afvalstromen. Op deze manier worden 
materiaalkringlopen slim gesloten en dat heeft een positieve impact op 
het milieu en op de economie. 

In het project van Stad Gent wordt gekeken naar de mogelijke impact 
op technisch vlak, maar ook naar de randvoorwaarden op het vlak van 
logistiek, organisatie, milieu en gezondheid. Cruciaal is de samenwerking 
tussen verschillende schakels in de lokale waardeketen.

De projectpartners zullen de opgedane kennis en ervaring gebruiken om 
het vertrouwen van ondernemers in nieuwe technologie te versterken. Zo 
vormt dit project een stapsteen op weg naar de verdere uitbouw van de 
circulaire economie.

Meer informatie
https://vlaanderen-circulair.be/nl/doeners-in-vlaanderen/detail/
stapsteen-naar-een-circulaire-stad

peter stouthuysen 

DATA VISUALISATION, INFOGRAFICS & 
DASHBOARD DESIGN 

 

PARTNERS:



AFVALGAS WORDT GRONDSTOF



Steelanol

Bij de productie van staal komen doorgaans grote hoeveelheden 
koolstofrijk syngas vrij. Maar dankzij de Steelanol-installatie zal dit 
afvalgas bij staalproducent ArcelorMittal binnenkort hergebruikt kunnen 
worden. 

Bepaalde bacteriën kunnen de CO, CO2 en H2 uit het syngas namelijk 
omzetten in bio-ethanol, een brandstof en grondstof voor de chemie. 
De Steelanol-installatie zal op termijn 65.000 ton bio-ethanol per jaar 
opleveren. 

De engineering van de installatie werd voltooid in 2018 en de 
bouwwerken zijn gestart in januari 2019. De nieuwe Steelanol-installatie 
zal vanaf eind 2020 operationeel zijn. Het is de eerste installatie 
in Europa op industriële schaal die van dit proces gebruikmaakt. 
10,2 miljoen euro (van de in totaal 120 miljoen euro) wordt gesubsidieerd 
door het Horizon 2020-programma van de Europese Commissie en 
4 miljoen euro door de Vlaamse Overheid. 

Meer informatie
www.steelanol.eu/en

PARTNERS:



RUIMTE VOOR DUURZAME INNOVATIERUIMTE VOOR DUURZAME INNOVATIE



Tech Lane Ghent Science Park

Tech Lane Ghent Science Park speelt door de focus op 
cleantech op Campus Eiland concreet in op de noden van 
deze sector. Nood aan testfaciliteiten, cleantechlaboratoria of 
-kantoren? Door de aanwezigheid van de cleantech-incubator 
Capture kun je gebruikmaken van hun vooruitstrevende 
infrastructuur. 

Groei je sneller dan verwacht en dus meer ruimte nodig? Tech 
Lane Ghent Science Park biedt oplossingen voor elke fase 
van je groeitraject. Of sta je op het punt om baanbrekende 
technologie te ontwikkelen en heb je funding nodig voor je 
volgende stap? Ook dan staan we jou bij. Zo heb jij de ruimte 
om te focussen op wat écht het verschil maakt. 

Campus Eiland maakt met Campus Ardoyen deel uit van 
Tech Lane Ghent Science Park en biedt jou met de nabijheid 
van UZ, UGent, onderzoekscentra, multinationals en talloze 
doorgroeibedrijven een uniek ecosysteem, waar je de 

vruchten kunt plukken van de kruisbestuiving tussen industrie 
en academische wereld. 

Er is al 52 ha ontwikkeld:
• met 12 internationale R&D-hoofdkantoren;
• 55 hightech start-ups;
• 7 onderzoekscentra;
• 4 incubatoren;
• 2 acceleratoren en 3300 onderzoekers;
• 15 ha nieuwe ontwikkeling;
• voor spin-offs, scale-ups en hightechbedrijven in R&D.

Meer informatie
www.techlane.be

PARTNERS:
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The Circular Kickstart

Initiatiefnemer The Circular Hub wil de ondernemerswereld een nieuwe 
weg doen inslaan richting circulaire toekomst en is ervan overtuigd dat 
starters aan de basis liggen van een nieuw economisch tijdperk. Daarom 
lanceert het The Circular Kickstart, het eerste acceleratortraject met een 
exclusieve focus op circulair ondernemen. Einddoel van het initiatief is 
dat circulair ondernemen bereikbaar wordt voor alle starters. 

The Circular Kickstart begeleidt tien startups van idee tot marktlancering
via een intensief traject. Het traject wordt georganiseerd in een nieuwe 
coworkingplek in het Balenmagazijn in Gent en wordt voorzien van 
individuele en collectieve begeleiding. 

De kern van The Circular Kickstart is de Kickstart Class waarin de 
deelnemers inspiratie, tools en methodieken aangereikt krijgen waarmee 
ze onmiddellijk aan de slag kunnen in hun eigen business. Daarnaast 
kunnen de deelnemers een beroep doen op een expertenpool voor 
individueel advies en wordt iedere starter gematcht met een mentor, een 
ervaren ondernemer die de starter allround advies en coaching geeft. 

De starters krijgen met andere woorden een totaalpakket om hun 
circulaire businessidee of startup een serieuze boost te geven. 

Meer informatie
www.circularkickstart.be

PARTNERS:



URBCON: VAN AFVAL NAAR BETON



URBCON: van afval naar beton

URBCON wil de hoge grondstoffenconsumptie en de hoge CO2-
uitstoot van de bouwsector helpen verminderen. Het project is een 
samenwerking tussen verschillende onderzoeksinstellingen, steden en 
het bedrijfsleven in Noordwest Europa  

Het URBCON-project focust op beton, het meest gebruikte 
bouwmateriaal, en streeft ernaar beton te maken waarbij primaire 
grondstoffen vervangen worden door industriële bijproducten (zoals 
metallurgische slakken en verbrandingsassen). In Noordwest-Europa 
is circulaire economie al sterk in opmars, zeker op het gebied van 
recyclage, maar het hoogwaardig gebruik van deze bijproducten komt 
nog weinig voor.

URBCON wil door een regionale aanpak zorgen voor het bijeenbrengen 
van voldoende kritische massa, zowel op het vlak van beleid als de 
betere beschikbaarheid van voldoende bijproducten. 

De belangrijkste doelstellingen zijn:
1. Ontwikkelen van beton met 100% bijproducten als granulaten en 

met CO2-arme cementalternatieven.
2. Samenbrengen van leveranciers van industriële bijproducten 

en de bouwsector aan de hand van een webplatform dat helpt 

de beschikbaarheid van bijproducten in kaart te brengen en de 
logistieke keten te ontwikkelen.

3. Uittesten van het URBCON-beton in drie verschillende 
pilootprojecten (o.a. een schoolgebouw in Gent).

4. Ontwikkelen van een strategisch plan om langetermijnimpact te 
kunnen creëren met de URBCON-technologie, o.a. door het uitvoeren 
van levenscyclusanalyses en economische haalbaarheidsstudies en 
het opzetten van een beleidsondersteunend kader.

Het URBCON project werd goedgekeurd binnen het Interreg programma 
North-West Europe en ontvangt financiële steun van het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Stad Gent en Universiteit Gent 
ontvangen ook steun van de provincie Oost-Vlaanderen. 

Meer informatie
www.nweurope.eu/urbcon
Voor updates, volg ons op Twitter PARTNERS:
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Bedrijventerrein Wiedauwkaai

Aan de Wiedauwkaai ontwikkelen Stad Gent, sogent en de NMBS een 
duurzaam bedrijventerrein dat vooral inzet op KMO’s en maakbedrijven. 
De groene fiets- en wandelas die ernaast wordt aangelegd, maakt van de 
site een aangename, groene en vlot bereikbare werkomgeving vlak bij 
het stadscentrum. 

• Maximale ontwikkeling van percelen door centrale aanleg (en 
beheer) van groen. 

• Individuele begeleidingstrajecten bij de opmaak van bouwplannen, 
met focus op energie en materialen. 

• CO2-neutraal elektriciteitsverbruik. 
• Vlot bereikbaar, ook met de fiets en het openbaar vervoer. 
• 4,5 ha groene fiets- en wandelas langs de Lieve. 

Meer informatie
https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/projecten-en-plannen/
bedrijventerrein-wiedauwkaai

PARTNERS:
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DuCoop

PARTNERS:

De duurzaamheidscoöperatie DuCoop investeert in de nieuwe 
stadsontwikkeling De Nieuwe Dokken in milieuvriendelijk wonen en 
circulaire economie.

Via het ZAWENT-systeem worden kringlopen in de woonwijk 
gesloten. ZAWENT staat voor Zero AfvalWater met Energie- en 
NutriëntenTerugwinning:

• Lokale afvalwaterbehandeling: toiletwater en keukenafval worden 
via een eigen waterzuivering omgezet in biogas (= energie) en 
meststof. Afvalwater van douches en wasmachines wordt gezuiverd 
en krijgt een tweede leven als industrieel proceswater. 

• Duurzame warmte: restwarmte uit eigen afvalwater en naburige 
industrie wordt via een warmtenet verdeeld in de wijk.

• Slimme energiewijk: vraag en aanbod van energie worden slim 
geregeld met lokale groene energie, opslag en elektrische mobiliteit. 

De Nieuwe Dokken is een innovatieve en duurzame wijk in een slim 
jasje! Bovendien worden bewoners via de duurzaamheidscoöperatie 
mee betrokken in de beslissingsprocessen en de winstdeelname van het 
ZAWENT-project. 

ZAWENT ontvangt steun vanuit Vlaanderen is Energie, Vlaanderen is 
Ondernemen en het EU Horizon 2020 programma.

Meer informatie
http://ducoop.be/nieuws/de-verwarmingsrevolutie-het-zawent-systeem-
uitgelegd-voor-dummies


