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CrossRoads2	Sustainable	Energy	is	een	project	binnen	
het Europese programma Interreg Vlaanderen-Neder-
land en heeft als doel het stimuleren van grensover-
schrijdende samenwerkingsverbanden tussen kmo/
mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeel-
and, Noord-Brabant en Limburg). De focus ligt daarbij op 
innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-ef-
ficiëntie	en	hernieuwbare	energie	die	een	rechtstreekse	
impact hebben op de CO2-reductie in de grensregio.

De	kerntaak	van	CrossRoads2	Sustainable	Energy	be-
staat uit het stimuleren van innovaties op het vlak van 
CO2-reductie met een grensoverschrijdende meerwaar-
de door middel van:

 � Matchmaking: het samenbrengen van bedrijven 
(eventueel aangevuld met kennisinstellingen) en het 
opzetten en begeleiden van Vlaams-Zuid-Neder-
landse consortia die samen projecten opzetten in 
het kader van een koolstofarme economie;

 � Subsidie voor innovatieprojecten met een directe 
focus op CO2-reductie:	financiële	ondersteuning	
van innovatieve samenwerkingsverbanden tussen 
ten minste één mkb uit Zuid-Nederland en ten 
minste	één	kmo	uit	Vlaanderen	(50%,	maximaal	€	
150.000),

 � Follow-up: een vervolg geven aan deze projecten 
en het proactief meedenken naar vervolgstappen 
en valorisatie van de opgedane kennis. 

In deze bundel vindt u een overzicht van de concrete 
doelstellingen van het project en feiten en cijfers over 
de tussentijdse resultaten. In de periode 2020-2021 zijn 
er vier oproepen geweest waarop kmo/mkb-bedrijven 
konden intekenen om in aanmerking te komen voor 
financiële	ondersteuning.	De	goedgekeurde	projecten*	
stellen we graag aan u voor in deze bundel. 

INLEIDING

*Drie	projecten	werden	niet	
opgenomen wegens hun 
confidentiële	status.



Match-
making Subsidie Follow-up
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Totstandkoming

Op 1 augustus 2020 ging het project CrossRoads2 
Sustainable	Energy	van	start	en	zo	ontstond	er	een	
thematische voortzetting van de grensoverschrijdende 
samenwerking. Door innovatieprojecten te steunen 
rond duurzame energie wil het project een sterke bij-
drage leveren aan de energie- en klimaatdoelstellingen 
in de grensregio. 

Het Vlaams-Nederlandse programmagebied behoort 
tot de meest dichtbevolkte regio’s in Europa. Samen 
met de hoge industrialisatiegraad en het intensief ver-
keersnetwerk in deze regio weegt onze economische 
welvaart	zwaar	op	het	milieu	en	het	ecosysteem.	Het	
energiegebruik en de daaraan gerelateerde CO2-emis-
sie en andere broeikasgassen zijn hoog. Verder staat 
onze industrie, en de daaraan verbonden economi-
sche groei, sterk onder druk van een alsmaar stijgende 
energieprijs. De continuering van onze welvaart staat of 
valt met de transitie naar een duurzaam economisch 
evenwicht, onafhankelijk van milieubelastende energie-
bronnen.

Zowel Vlaanderen als Nederland hebben klimaatambi-
ties uitgesproken en doelstellingen geformuleerd. Om 
deze te realiseren, kijken ze gedeeltelijk naar de aanwe-
zige bedrijven, hun innovatievermogen, maar ook naar 
de	mogelijkheden	om	de	aanwezige	expertise	te	delen	
met de buurlanden. 

Door grensoverschrijdende kennis en bedrijvigheid te 
bundelen en te richten op slimme toepassingen van 
technologieën	op	vlak	van	koolstofarme	economie	
en afgeleide dienstverlening, kan de economie in de 
grensregio Vlaanderen-Nederland zich duidelijker 
onderscheiden. Dit levert niet alleen een positieve 
bijdrage aan de vooropgestelde klimaatdoelstellingen 
maar ook aan concurrentiekracht van de deelnemende 
bedrijven.

Doelstellingen

Het	doel	van	CrossRoads2	Sustainable	Energy	is	het	
stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking 
tussen kmo’s/mkb’ers rond duurzame energie, ener-
gie-efficiëntie,	hernieuwbare	energie,	CO2-reductie en 
-captatie. Het gaat daarbij om haalbare innovaties en 
demonstratieprojecten (TRL 6 en 7) die een belangrijke 
bijdrage leveren aan de verdere energetische verduur-
zaming van het economisch weefsel van de grensregio.
In kwantitatief opzicht stelt CrossRoads2 Sustainable 
Energy	zich	tot	doel	om	19	innovatieprojecten	op	te	
leveren waaraan 38 mkb/kmo-bedrijven deelnemen, 
die	zo	evenwichtig	als	mogelijk	geografisch	verdeeld	
zijn. Per innovatieproject neemt minimaal één Vlaamse 
kmo en één Zuid-Nederlandse mkb deel.

Verder	richt	CrossRoads2	Sustainable	Energy	zich	
rechtstreeks op het reduceren van de CO2-uitstoot in 
Vlaanderen en Nederland. De bijdrage aan de CO2-re-

CrossRoads2 Sustainable Energy is een project binnen het vijfde Europese programma In-
terreg Vlaanderen-Nederland en bouwt voort op het eerdere succes van CrossRoads (2010-
2014) en CrossRoads2 (2016-2020). Met het laatste project realiseerden zo’n 200 samenwer-
kende bedrijven uit Vlaanderen en Nederland meer dan 110 concrete innovaties met een 
blijvende economische impact in de regio. 

CROSSROADS2 
SUSTAINABLE ENERGY
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ductie is dan ook een essentieel selectiecriterium bij 
het honoreren van de projectaanvragen. De concrete 
doelstelling is om gemiddeld per deelproject een 
jaarlijkse reductie van 200 ton CO2 te bekomen, te 
rekenen vanaf de marktintroductie van de ontwikkelde 
technologie. En in totaal een jaarlijkse CO2-reductie van 
ruim 3800 ton. Ter vergelijking: de koolstofvoetafdruk 
van een gemiddeld gezin in Vlaanderen en Nederland 
bedraagt jaarlijks 20 ton CO2.

Naast de kwantitatieve doelstellingen zijn door de part-
ners en stakeholders een aantal kwalitatieve voorwaar-
den geformuleerd:

 � Vraaggestuurd en laagdrempelig;
 � Een structurele en effectieve aanpak om bedrijven 

uit de volledige regio te betrekken;
 � Het aanhouden van de gerichte, thematische 

scope;
 � Voldoende aandacht voor de mogelijkheid tot 

concrete valorisatie (bredere uitrol of schaalbaar-
heid)	van	de	projectideeën	bij	de	bedrijven.

Om de thematische transitie van het project te onder-
steunen,	werd	de	Vlaamse	energiecluster	Flux	50	als	
externe	partner	betrokken.	

De tabel hiernaast toont de relevante en concrete indi-
catoren	van	CrossRoads2	Sustainable	Energy	met	elk	
hun streefwaarde.

38 
bedrijven die subsidies ontvangen

38 
bedrijven die niet-financiële steun ontvangen

76 
bedrijven die steun ontvangen

38 
bedrijven die deelnemen aan een onderzoeksproject

25 
bedrijven die steun ontvangen met het oog op 

producten die nieuw zijn voor de markt

19 
ondersteunde innovatiegerichte 

samenwerkingstrajecten tussen bedrijven onderling

14 
ondersteunde demonstraties en pilots

€2.848.330 
Private investeringen als cofinanciering voor 

overheidssteun voor bedrijven
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DUURZAAM 
GIN DESTILLEREN
Alcoholische dranken zoals gin en vodka zijn destillaten waarbij zuivere alcohol wordt ge-
produceerd. Het traditionele productieproces slurpt echter veel energie op. Merlin Inno-
vation en PureBlue Water willen daar verandering in brengen. Met innovatieve technieken 
zullen de partners in hun CR2SE-project een duurzaam productieproces voor (graan)alcohol 
en non-alcoholische destillaten ontwikkelen.

Destillatie is een veelgebruikte techniek in de chemie 
en voedingsmiddelenindustrie. Vanwege de hoge 
warmtevraag, kent de techniek een groot energiever-
bruik.	Zo	wordt	er	op	jaarbasis	in	Nederland	en	België	
samen ca. 110 GWh verbruikt voor de productie van 
gedestilleerde dranken. Dat komt overeen met het 
energieverbruik van ongeveer 32.500 huishoudens. 
Twee bedrijven gaan samenwerken om dat verbruik en 
de bijhorende CO2-uitstoot drastisch te reduceren.

Complementaire partners

De Vlaamse kmo Merlin Innovation bouwde de 
afgelopen	jaren	expertise	op	in	de	ontwikkeling	
van duurzame productieprocessen waarbij ze 
volop inzetten op zonne-energie en zonnewarmte. 
Samen met de Nederlandse mkb PureBlue Water, 
gespecialiseerd in afvalwatertechnologie en innovatieve 
waterbehandelingsprocessen,	zullen	ze	een	prototype	
ontwikkelen om (graan)alcohol en non-alcoholische 
destillaten duurzaam te produceren (fermenteren en 
destilleren).

100% duurzaam productieproces

Kevin van de Merlen (Merlin Innovation): “Het doel 
van ons project is om gedestilleerde alcohol volledig 
duurzaam en CO2-neutraal te kunnen produceren. 
Het gebruik van zonne-energie alleen levert hiervoor 
onvoldoende energie. Daarom zullen we innovatieve 
technieken zoals vacuüm- en membraantechnologie 

inzetten om de energiebehoefte terug te dringen en 
tegelijk het waterverbruik en de koelingsenergie sterk 
te reduceren. In de toekomst kan de ontwikkelde op-
lossing ook worden ingezet om bio-ethanol op duurza-
me wijze te produceren.”

Non-alcoholische gin

Tot slot zullen de partners ook kijken naar de productie 
van non-alcoholische dranken. “Er is steeds meer vraag 
naar non-alcoholische dranken die qua smaak over-
eenkomen met alcoholische destillaten. Deze kennen 
bovendien, vanwege het hogere kookpunt, een nog 
grotere energiebehoefte. Ook hier wordt een duurzame 
oplossing voor ontwikkeld.”

CO2-besparing

“Per	fles	gin	kunnen	we	ongeveer	1kWh	besparen,	per	
liter pure alcohol zullen we 3 kWh kunnen besparen. 
Elke bespaarde kWh levert een CO2-winst op van 0,2 kg. 
De eerste (kleinere) unit die we willen ontwikkelen zal 
per jaar ongeveer 10.000 liter pure ethanol kunnen pro-
duceren, wat een besparing van 6000 kg CO2 oplevert.”

SUBSIDIEBEDRAG 
€ 132.888,84
PROVINCIES

Antwerpen
Zeeland

CO2-REDUCTIE
6000 kg CO2

C
A
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MEER INFO
www.solargin.be / www.pureblue.nl



Energie uit geconcentreerde zonnestraling

Het Vlaamse bedrijf Azteq is thuis in de markt van de 
industriële	warmte.	Met	geconcentreerde	zonnestraling	
(CST) produceert het bedrijf thermische energie tot 
400°C. Maar dit kent zijn beperkingen. Er moet name-
lijk steeds voldoende rechtstreeks zonlicht aanwezig 
zijn. Als we kijken naar de grensregio Vlaanderen-Zuid-
-Nederland is dat zo’n 900 uren per jaar. Enkel op 
die momenten kan het CST-platform de vervuilende 
traditionele warmtebronnen, afkomstig van fossiele 
brandstoffen zoals gas, olie en kolen, vervangen. 

Zonlicht efficiënt opslaan

Om	vanuit	deze	onzekere	fluctuerende	bron	(de	zon)	
een	meer	stabiele	industriële	thermische	output	te	
genereren, zal Azteq met het Nederlandse bedrijf 
Meeberg ISO Tanks samenwerken aan een Thermal 
Equalizer. Deze innovatieve oplossing bestaat uit het 
bewaren van de geproduceerde thermische energie op 
zeer hoge temperatuur in een modulair opslagvat.

Peter Vandeurzen (Azteq): “Door het inzetten van zeer 
efficiënte	opslag	wordt	de	onvoorspelbare	beschikbaar-
heid van zonlicht omgezet in een meer voorspelbare, 
vlakkere outputcurve voor het aansturen van warmte-
netten.  Met dit project gaan we op zoek naar het ide-
ale opslagmedium in combinatie met een intelligent 
aansturen van bron en opslagcontainer.”

MODULAIRE CONTAINER 
SLAAT ZONNEWARMTE OP
De vraag naar warmte vanuit de industriewereld is enorm. Een wezenlijke component van 
de energietransitie zal het verduurzamen van die (groeiende) behoefte zijn. Het Vlaamse 
Azteq legt zijn kennis in warmtegeneratie door geconcentreerde zonnestraling samen met 
de knowhow van het Nederlandse Meeberg ISO Tanks in slimme modulaire opslagcontai-
ners om tot een duurzame intelligente warmtebron te komen.

Modulaire containers

Daarbij spelen de containers van Meeberg ISO Tanks 
een cruciale rol. Martijn Kool (Meeberg ISO Tanks): “Met 
onze containers kunnen we de grootte van het opslag-
vat	laten	variëren	afhankelijk	van	de	vraag.	Dat	doen	we	
door containers onderling te verbinden en op elkaar te 
stapelen. De uitgang van het opslagvat wordt gekop-
peld aan een warmtewisselaar waar de omzetting ge-
beurt naar water op de gewenste druk en temperatuur. 
Onze focus ligt op uitgangstemperaturen van boven de 
100°C	tot	400°C	die	gangbaar	zijn	in	industriële	proces-
sen of in de oudere generaties warmtenetten.”

CO2-reductie

Een	typische	installatie	op	een	oppervlak	van	1	hectare	
CST levert een CO2-uitstootbesparing op van 600 ton/
jaar/ha en vervangt de verbranding van 3000Mwh gas. 
De projectpartners verwachten dat men binnen de vijf 
jaar op een niveau komt waarbij jaarlijks 36.000 ton 
CO2-uitstoot bespaard wordt in de grensregio.

SUBSIDIEBEDRAG 
€ 123.922,50
PROVINCIES

Noord-Brabant
Limburg (BE)

CO2-REDUCTIE 
600 ton CO2/ha

C
A

LL 1

MEER INFO
www.meeberg.com/ www.azteq.be
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Smart Buildings of slimme gebouwen kunnen een 
grote bijdrage leveren aan het verlagen van de CO2-voe-
tafdruk van gebouwen. Een slim gebouw ‘denkt’ aan de 
hand van data mee met de gebruiker en past haar ge-
bouwsystemen	(verwarming,	ventilatie,	verlichting	etc.)	
en gebouwdiensten (denk aan schoonmaak of onder-
houd) automatisch aan op basis van actueel gebruik. 
Zulke	efficiëntie	is	goed	voor	10	tot	20%	CO2-reductie 
ten opzichte van normale gebouwen. 

Een oplossing voor bestaand vastgoed

Het aandeel slimme gebouwen groeit, maar dat zijn 
nagenoeg uitsluitend nieuwbouwpanden of recent 
gerenoveerde panden. Ze worden tijdens de (ver)bouw 
voorzien van hightech, een op maat gemaakt Smart 
Building concept. Veel bestaande gebouwen beschik-
ken	over	andere,	verouderde	gebouwsystemen	(ander	
type	verwarming,	ouder	ventilatiesysteem	etc.),	waar-
door nieuwe hightech en slimme gebouwconcepten 
hier onbruikbaar zijn. De toepassing van Smart Building 
technologie in de gebouwde omgeving blijft bijgevolg 
achter.

SLIMME WERKPLEK VERLAAGT 
VOETAFDRUK VAN GEBOUWEN
Flexibele kantoren (co-working spaces), spelen een belangrijke rol bij het verkleinen van de 
CO2-voetafdruk van de totale utiliteits- en kantoorsector. Dezelfde faciliteiten (vergader-
ruimtes, lunchruimtes, printers) worden immers door meer mensen gebruikt, waardoor het 
materiaal- en energiegebruik veel duurzamer is. Door deze gebouwen ook nog eens slim te 
verduurzamen kan de impact op de CO2-reductie nog vergroten. En dat weten het Neder-
landse Microlab en Vlaamse Officenter Hasselt als geen ander. In hun CR2SE-project bou-
wen ze aan een modulair Smart Sustainable Building systeem.

Modulair en sleutelklaar systeem versnelt 
transitie

Microlab uit Eindhoven en Officenter Hasselt zijn 
beiden	grote	spelers	in	de	flexibele	kantoorverhuur	
en hebben veel kennis en ervaring in de kantoren- en 
utiliteitsbouwsector. Als gebouwoperatoren weten ze 
waar gebouweigenaren tegenaan lopen als het gaat 
om verduurzaming. Samen willen zij een sleutelklaar 
en	modulair	Smart	Sustainable	Building	systeem	ont-
wikkelen.

De technische kennis van Microlab over Internet-of-
-Things	technologieën	gaat	hand	in	hand	met	de	
ervaring	van	Officenter	Hasselt	inzake	diversiteit	in	
gebouwen	en	systemen.	Door	deze	expertises	samen	
te	leggen	kan	een	modulair	systeem	worden	ontwik-
keld dat eenvoudig te implementeren is op andere 
locaties. Zo kan bestaand (kantoor)vastgoed in versneld 
tempo omgezet worden naar ‘intelligent’ vastgoed. 
Alle	gebouwsystemen	en	-diensten	worden	dan	zeer	
efficiënt	gebruikt	en	dat	levert	een	grote	bijdrage	aan	
de verduurzaming van de gebouwde omgeving. 

C
A
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Eigen gebouwen als proeftuin

Het gebouw van Microlab is een voorbeeld van een 
bestaand	gebouw	met	verouderde	systemen	en	dus	
de	ideale	proeftuin	om	te	starten	met	experimenteren.	
Luuk Visser (Microlab): “Door hier één verdieping uit te 
rusten met een geavanceerde IT-infrastructuur, zal aan 
de	hand	van	uitgebreide	dataverzameling	en	-analyse	
gezocht	worden	naar	efficiënte	en	rendabele	(=	kos-
tenbesparende) aansturingen. Deze worden vervolgens 
middels nauwkeurige softwareontwikkeling gerea-
liseerd en getest, waarna dezelfde aansturing wordt 
gekopieerd	naar	Officenter	Hasselt	(een	gelijksoortig	
gebouw als Microlab) en aldaar gevalideerd.” Op deze 
manier komen de projectpartners tot een modulaire, 
duurzame oplossing die gemakkelijk uit te rollen is 
naar andere gebouwen.

Doelstellingen

Na	afloop	van	het	CR2SE-project	willen	de	projectpart-
ners het ontwikkelde Smart Building concept uitrollen 
voor	gelijkaardige	flexibele	gebouwen	met	gedeelde	
faciliteiten. De verwachting is dat in de eerste 2 jaar na 
afloop	van	het	project	tussen	de	80.000	en	160.000	
m2 aan gebouwoppervlak kan worden verduurzaamd, 
wat gepaard gaat met een jaarlijkse CO2-reductie van 
500 tot 1000 ton (tussen 66 en 133 huishoudens).

C
A

LL 1

SUBSIDIEBEDRAG 
€ 150.000,00
PROVINCIES

Noord-Brabant
Limburg (BE)

CO2-REDUCTIE
500-1000 ton CO2

MEER INFO
www.microlab.nl / www.officenter.eu
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United Gas International is een keten ontwikke-
lingspartij. Het bedrijf houdt zich bezig met advies, 
realisatie, productie en distributie van hernieuwbare 
brandstoffen voor de industrie en logistieke sector. BSV 
Harelbeke is actief in grondsanering waarvoor zwaar 
materiaal wordt ingezet. 

Groene waterstof als energiedrager

In dit project zullen de partners onderzoeken of zwaar 
materieel zoals rupskranen, wielladers en landbouw-
trekkers werkzaamheden kunnen uitvoeren op groene 

WATERSTOF ZET ZWARE 
VOERTUIGEN IN BEWEGING
In het decarboniseren van de transport- en industriesector kan waterstof een belangrijke rol 
spelen. Het Nederlandse United Gas International en Vlaamse BSV Harelbeke willen in hun 
CR2SE-project onderzoeken of zwaar materieel zoals rupskranen en landbouwtrekkers met 
groene waterstof als energiedrager kunnen werken. Daarmee willen ze de CO2-uitstoot bij 
grond-, weg- en waterbouwbedrijven reduceren en ze toekomstbestendig maken. 

waterstof als energiedrager. Groene waterstof is water-
stof die wordt geproduceerd op basis van hernieuwba-
re energie en dus zonder CO2-uitstoot.

Deze groene waterstof wordt lokaal geproduceerd 
bij	BSV	Harelbeke	door	elektrolyse	technieken	vanuit	
windenergie. Vervolgens wordt ze ook lokaal bij het 
bedrijf toegepast om het materieel te verduurzamen 
en af te stappen van diesel. 

De lessen die opgedaan worden bij BSV Harelbeke 
zullen ook toegepast worden bij een tweede locatie in 
Nederland, bij Aannemersbedrijf Van Wijlen. Dit bedrijf 
is gelegen in een Natura2000 gebied, dat de intentie 
heeft om het meest duurzame bedrijfsterrein van Waal-
wijk te worden.

Doelstellingen

Ruud Speijer (United Gas International): “Met dit project 
willen we waterstof als energiedrager beschikbaar 
stellen en de toepassing ervan in de industrie vergro-
ten. We willen ook aantonen dat waterstoftoepassingen 
een forse bijdrage kunnen leveren aan de vermindering 
van CO2-uitstoot. Uit onze huidige berekeningen komt 
naar voren dat wanneer we groene waterstof gebrui-
ken als energiedrager voor een rupskraan van 25 ton, 
een wiellader van 15 ton en een landbouwtrekker een 
CO2-reductie kan worden behaald van 240 ton per jaar. 
Wanneer de bedrijfsactiviteiten worden voortgezet en 
uitgebreid naar andere klanten en marktsegmenten 
zullen de CO2-reducties met factor tien vergroot kun-
nen worden.”SUBSIDIEBEDRAG 

€ 141.015,00
PROVINCIES
Noord-Brabant
West-Vlaanderen
CO2-REDUCTIE
240 ton CO2

MEER INFO
www.unitedgasinternational.com / www.bsv-nv.be

C
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Vakantieparken kan je vergelijken met een klein dorp. 
Maar waar bij een dorp de netbeheerder verantwoor-
delijk is voor het infrastructurele energienetwerk, draagt 
in een vakantiepark de beheerder van dat park die zelf. 
De energietransitie wijzigt vandaag de energiebehoef-
ten in vakantieparken maar de infrastructuur is daar 
nog niet op afgestemd. 

Veranderende energiebehoefte

Een voorbeeld: een gezin huurt een huisje in een 
vakantiepark en komt terug van een dagje strand. De 
auto gaat aan de laadpaal, er wordt elektrisch gekookt, 
iemand zet de airco aan (warmtepomp met koeling), 
een van de kinderen neemt een warme douche (elek-
trische boiler springt aan) en tegelijkertijd gaat iemand 
in de jacuzzi. Er vindt dus een gigantische gelijktij-
digheid plaats van stroomgebruik. En dat nog maar 
binnen één vakantiewoning. 
Niet alleen het gelijktijdig stroomgebruik neemt toe. 
Piekvermogens zullen in de toekomst anders liggen, 
verwarming wordt steeds meer elektrisch, actieve 
koeling dringt zich op, lokale productie uit zon of wind 
groeit, het belang van energieopslag stijgt, … 

Slimme technieken tegen overbelasting

Om comfortinstallaties gelijktijdig te kunnen gebruiken 
zonder	de	elektrotechnische	infrastructuren	extra	te	
belasten is het noodzakelijk dat er slimmere technie-
ken worden geïmplementeerd. 
Van Hees Infra Techniek BV is een Nederlandse mkb 
die gespecialiseerd is in het aanleggen van onder-
grondse infrastructuur. Zij zagen in de Vlaamse kmo 
BePowered de ideale partner voor een CR2SE-project. 

ENERGIEBEHOEFTE 
VAKANTIEPARKEN 
HERBEKEKEN
De transitie naar duurzame energie brengt een elektrificatie van heel wat producten en 
voorzieningen met zich mee, denk maar elektrische wagens. Voor beheerders van vakan-
tieparken zorgt die omschakeling voor nieuwe uitdagingen. De beheerskosten van het 
elektriciteitsnetwerk stijgen en het risico op overbelasting wordt reëel. Met nieuwe reken-
modellen en slimme softwareoplossingen willen het Nederlandse Van Hees Infra Techniek 
BV en het Vlaamse BePowered BV de infrastructuur slim afstemmen op de nieuwe energie-
behoeften.

Patrick van Hees (Van Hees Infra Techniek): “Wij hebben 
ervaring in de recreatiemarkt en BePowered is sterk in 
het vervaardigen van softwareoplossingen in energie-
management.	Door	deze	kennis	en	expertise	te	vereni-
gen wordt het mogelijk om passende oplossingen te 
realiseren voor de opdrachtgevers in de recreatiemarkt. 
De huidige rekenmodellen voor elektrotechnische 
infrastructuren zijn niet ontworpen voor ‘all-electric’ 
vakantieparken. Met nieuwe dimensioneringsmodellen 
en slimme sturing kunnen we de infrastructuur beter 
afstemmen op de nieuwe noden en voorkomen we 
overbelasting.	De	vraag	naar	energie	wordt	zo	maxi-
maal afgestemd op het lokale aanbod uit het net of uit 
duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen.”

Doelstellingen

Met dit project willen de partners enerzijds de energie-
kosten voor vakantieparkbeheerders verminderen, en 
anderzijds de uitrol van laadinfrastructuur bevorderen 
in de recreatiemarkt.
De slimme infrastructuur die is afgestemd op duur-
zame energiebronnen en die door de verbeterde 
dimensionering minder koper nodig heeft, zal ook een 
positieve invloed hebben op de CO2-reductie. Voor een 
vakantiepark met ongeveer 120 woonunits kan een 
reductie van 10 ton CO2 worden gerealiseerd. Er wordt 
verwacht dat in 3 jaar tijd 33 parken met de nieuwe 
technieken kunnen worden uitgerust. Daarmee reali-
seer je jaarlijks een reductie van circa 946 ton CO2.

MEER INFO
www.vanheesinfratechniek.nl / www.bepowered.be

SUBSIDIEBEDRAG 
€ 149.374,50
PROVINCIES

Noord-Brabant
Antwerpen

CO2-REDUCTIE
946 ton CO2
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Warmte-intensieve bedrijven, zoals die uit de chemi-
sche, voedingsmiddelen- of houtindustrie produceren 
stoom voor hun productieproces via een stoomboiler. 
Aan	deze	boiler	kunnen	zij	een	stoomturbinesysteem	
koppelen waarmee ze ook elektriciteit kunnen opwek-
ken. Deze co-generatie van elektriciteit via een warm-
tekrachtkoppeling is een duurzame bron van energie 
maar	tot	op	heden	geen	flexibele.	

Conventionele	stoomturbinesystemen	produceren	im-
mers steeds een vaste hoeveelheid elektriciteit, afhan-
kelijk van de hoeveelheid geproduceerde stoom. Het 
sleutelen aan die stoomproductie is niet wenselijk voor 
het	turbinesysteem	maar	ook	niet	voor	het	bedrijf	want	
stoom is vaak een constante in het productieproces. 

Flexibilisering van het elektriciteitsnet

Met de Rankine Compression Gas Turbine (RCG) ont-
wikkelen het Nederlandse bedrijf Heat Power en het 
Vlaamse bedrijf ACE	een	innovatief	stoomturbinesys-
teem	dat	het	elektriciteitsnet	flexibiliseert.	

Henk Ouwerkerk (Heat Power): “De RCG is zeer inno-
vatief ten opzichte van conventionele stoomturbines 
omdat hiermee in enkele seconden, naar behoefte, 
duurzame elektriciteit kan worden opgewekt. Boven-
dien kan tot 30% meer elektriciteit worden geprodu-
ceerd dan met normale stoomturbines. Dat maakt dat 
de RCG een grote bijdrage kan leveren in één van de 
grote	uitdagingen	van	de	energietransitie:	de	flexibilise-
ring	van	het	elektriciteitssysteem.”

Lagere elektriciteitskosten

“Een ander voordeel van de RCG is dat bedrijven kun-

STOOMTURBINE 
FLEXIBILISEERT 
ELEKTRICITEITSSYSTEEM

Eén van de uitdagingen van de energietransitie naar hernieuwbare 
en koolstofarme energiebronnen in de industrie is de flexibilisering 
van het beschikbare elektriciteitssysteem. Het Nederlandse bedrijf 
Heat Power en de Vlaamse partner ACE zullen samen een innovatief 
stoomturbinesysteem ontwikkelen waarmee naar behoefte, duurzame 
elektriciteit kan worden opgewekt. Zo flexibiliseren ze niet alleen het 
interne elektriciteitsnet maar brengen ze ook de energietransitie naar 
warmte-intensieve kmo’s en mkb’ers. 

nen besparen op hun elektriciteitskosten. Ten eerste 
door zelf (duurzame) elektriciteit op te wekken. Zo 
voorzien ze in hun eigen elektriciteitsbehoefte. Ten 
tweede door elektriciteit aan het net te leveren op 
financieel	gunstige	momenten	(wanneer	het	aanbod	
laag is, maar de vraag hoog). Bijvoorbeeld wanneer 
weersafhankelijke bronnen geen elektriciteit produce-
ren.”

Een jaarlijkse besparing tot 9000 ton CO2

Heat Power is gespecialiseerd in warmte-intensieve in-
dustriële	procestechnologieën,	terwijl	ACE	als	multidis-
ciplinair ingenieursbureau van vele markten thuis is. In 
dit	project	zal	ACE	zijn	expertise	op	vlak	van	besturings-
technologie inzetten en zorgdragen voor de assembla-
ge. Die kennis zullen de projectpartners bundelen om 
tot	een	prototype	te	komen	van	een	RCG-module	van	
40	kW	en	het	demonsteren	van	dit	prototype	bij	Hou-
tindustrie Schijndel (HIS). In de toekomst kunnen deze 
RCG-modules parallel geschakeld worden waardoor 
systemen	van	200	kW	en	meer	ontstaan.

Doordat de RCG zo’n 0,25 kg CO2 bespaart op elke 
opgewekte kWh (ten opzichte van grijze stroom) is de 
verwachting dat als de voorspelde afzet bij 20 bedrij-
ven wordt behaald, tot 9000 ton CO2 per jaar bespaard 
kan worden. Dit staat gelijk aan het CO2-verbruik van 
1200 huishoudens.
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SUBSIDIEBEDRAG 
€ 135.033,78
PROVINCIES
Noord-Brabant
Limburg (BE)
CO2-REDUCTIE
9000 ton CO2

MEER INFO
www.heatpower.nl / www.ace.eu



Het potentieel van biomassa

Veel regionaal beschikbare biomassareststromen wor-
den verwerkt tot compost. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om bermmaaisel en maaisel uit parken, afval afkomstig 
uit de landbouw zoals paprika- en preiloof of hout dat 
vrijkomt bij onderhoud van bossen. Een deel van deze 
biomassareststromen, werd de afgelopen jaren naast 
compostering ook ingezet voor energieopwekking 
door	middel	van	verbranding,	vergassing,	pyrolyse	en	
vergisting.

De toenemende populariteit van biomassa als grond-
stof, zal in de toekomst composteerlocaties omvormen 
tot biomassa hubs, waarin de biomassa wordt gese-
lecteerd	en	bewerkt	voor	verschillende	non-energy	
toepassingen. Biochar, of verkoolde biomassa, is daar 
een voorbeeld van. 

Het gebruik van biochar als bodemverbeteraar is sterk 
in opkomst door de vele voordelen die eraan verbon-
den zijn. Het leidt tot een betere kwaliteit van het 
bodemleven, minder kunstmeststoffen en een betere 
waterhuishouding. 

Biochar als veenvervanger

CharcoTec en Releaf willen in hun project samen 
tot een nieuwe ontwikkeling komen waarbij biochar 
optreedt als vervanger van veen in substraten voor de 
landbouw (met name substraten voor de kasteelt). Het 
gebruik van veen staat immers onder druk door de 
impact van de veenwinning op de natuur en de broei-
kasgasemissies.

BODEMVERBETERAAR BIOCHAR
Het gebruik van veen staat de laatste jaren onder druk door de broeikasgasemissies die 
ontstaan bij de winning ervan. Het Nederlandse CharcoTec en het Vlaamse Releaf willen in 
hun CR2SE-project regionaal beschikbare biomassareststromen zoals bermmaaisel carboni-
seren en bewerken tot biochar als waardig alternatief voor veen in potgrond. Dat levert niet 
alleen een aanzienlijke CO2-reductie op, maar draagt ook bij tot een meer circulaire land-
bouw.

Deze	nieuwe	toepassing	stelt	echter	specifieke	eisen	
aan de biochar, zoals het gehalte aan bepaalde mine-
ralen, het verontreinigingsgehalte, de deeltjesgrootte, 
etc. Door voor- en nabewerking van de biomassa en 
biochar zullen CharcoTec en Releaf de biochar aan 
deze eisen laten voldoen. Een belangrijke doelstelling 
binnen het project is om daarvoor beschikbare regio-
nale biomassareststromen te benutten.

Complementaire partners

Beide bedrijven deden reeds ruime ervaring op met 
voorbewerking, carbonisatie en nabewerking van uit-
eenlopende soorten biomassa. CharcoTec uit Noord-
-Brabant is een koolproductiebedrijf en beschikt over 
een demo-installatie om kool te produceren uit ver-
schillende soorten biomassa. Joep van Doorn, directeur 
CharcoTec: “Ons proces kenmerkt zich door een hoge 
efficiëntie,	geen	emissies	van	schadelijke	stoffen	en	een	
relatief	simpele	procesvoering.	Omdat	wij	geen	experti-
se hebben in landbouwkundige toepassingen zochten 
we iemand die dat wel heeft en zo kwamen we uit bij 
Releaf.”

Releaf is een onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijf 
uit Oost-Vlaanderen en specialiseert zich in verwer-
kingsprocessen voor de valorisatie van groene afval- of 
nevenstromen (zoals natuur-, berm- en parkmaaisels 
alsook groene nevenstromen uit de landbouw). San-
der	Lybaert,	directeur	Releaf:	“Wij	beschikken	
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PROVINCIES
Noord-Brabant

Oost-Vlaanderen
CO2-REDUCTIE

125.000 ton CO2
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Restanten van het recyclageproces

Zo’n 90% van het afval dat bij Nederlandse en Belgi-
sche afvalverwerkers binnenkomt, kan op een kostenef-
ficiënte	manier	gescheiden	en	gerecycleerd	worden.	
Voor de overige 10% lukt dat niet, wat een hoge kost-
prijs met zich meebrengt. Het gaat vaak om restanten 
van	het	recyclageproces	die	in	de	laatste	stap	niet	
verder	gerecycleerd	of	opgewaardeerd	kunnen	worden,	
zoals organische reststromen die verontreinigd zijn met 

over	kennis	en	expertise	in	alternatieve,	duurzame	
ingrediënten	voor	potgrond	en	hopen	in	dit	project	de	
mogelijkheden van verkoling als groene afvalverwer-
kingstechnologie en substraatpotentieel beter te leren 
kennen.”

CO2-reductie

Door veen in potgrond te vervangen, vindt een aanzien-
lijke reductie van broeikasgasemissies plaats die bij de 
winning en transport van veen ontstaat. Veenvervan-
ging levert namelijk een CO2-equivalente reductie op 

van 550-1.200 kg CO2/ton veen vervanging. De markt 
voor	veen	in	België	en	Nederland	bedraagt	zo’n	4	mil-
joen m3 veen per jaar met een gemiddelde dichtheid 
van 350 kg/m3. Dat komt overeen met 1,4 miljoen ton 
veen per jaar. Bij een marktpenetratie van 10% door 
biochar wordt 140.000 ton veen per jaar vervangen en 
dus ca. 125.000 ton CO2-eq gereduceerd.

VAN LAAGWAARDIGE REST-
STROMEN NAAR BIOCOMPOSIET
Afvalverwerkers in België en Nederland 
krijgen zo’n 10% van wat binnenkomt niet 
volledig gerecycleerd. Dat wordt gestort of 
verbrand. Via een CR2SE-project willen Bio 
Based Supply en Terracorrect deze reststro-
men hoogwaardig opwaarderen. Dat doen 
ze door ze via een duurzame drogingsstap 
te verwerken tot biocomposieten. 

plastics, inert, etc. en niet verder te scheiden vallen. Dit 
zijn bovendien meestal natte fracties met een mini-
maal vochtgehalte van 50%. 
Momenteel worden deze reststromen gestort of 
verbrand,	met	een	significante	CO2-uitstoot tot ge-
volg. Door dit afval hoogwaardig op te waarden en te 
verwerken tot biocomposiet kan een milieuvriendelijke 
en circulaire oplossing ontstaan. Biocomposiet is een 
materiaalsoort die bijvoorbeeld voor bouwmateriaal 
ingezet kan worden, maar kent ook vele andere toepas-
singen.

Niet-recycleerbare reststromen worden 
circulair

Voor afvalverwerkers is bovenstaande situatie dagelijkse 
kost. Hun natte scheidingsinstallaties zorgen voor een 
organische reststroom waar momenteel geen hoog-
waardige toepassing voor is. Via een CR2SE-project 
willen de twee partners nu samenwerken om tot een 
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afval-
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MEER INFO
www.charcotec.com / www.releaf.be



stromen te komen.
Het Nederlandse Bio Based Supply houdt zich al jaren 
bezig met circulair denken en het opwaarderen van 
reststromen.	Met	de	nodige	ervaring	in	het	recycleren	
van biomassa, vezelproductie en biologische proces-
sen zoals vergisting en compostering, heeft het bedrijf 
het nodige in huis om biocomposieten te produceren 
vanuit	biomassa	reststromen.	Bio	Based	Supply:	“We	
werken er hard aan om de transitie naar een duurza-
me maatschappij te versnellen. De huidige manier van 
storten of verbranden is niet langer acceptabel. Door 
reststromen op te waarderen valt een grote milieu-im-
pact te realiseren.”

Datagedreven onderzoek

Vooraleer deze reststromen in biocomposieten om-
gezet kunnen worden, is diepgaand onderzoek nodig 
naar het drogingsproces, het vervezelen van de reststro-
men en het uiteindelijk toepassen van deze stromen in 
combinatie met bermgrasvezels voor de productie van 
biocomposieten. 

Het Vlaamse Terracorrect	heeft	expertise	in	grondrei-
niging en bodemsaneringswerkzaamheden. In hun 
R&D-lab	voeren	ze	analyses	uit	op	grondstoffen	en	zoe-
ken ze naar oplossingen om gronden die momenteel 
thermisch	dan	wel	fysico-chemisch	gereinigd	moeten	
worden, op een natuurlijke wijze te reinigen tot een 
nuttig herbruikbare stroom. Samen met afvalverwer-
kers gaan zij in dit project op zoek naar een CO2-neu-
trale drogingsstap. Daarvoor zullen ze heel wat data 
verzamelen uit de biomassa- en kunststofrestromen bij 
de afvalverwerker. 

Geen verbranding = geen CO2-uitstoot

Jaap	Timmers,	Bio	Based	Supply:	“De	doelstelling	van	
dit project is om de CO2 die vrijkomt bij de verbran-
dingsstap te vermijden door de CO2 ‘vast’ te leggen in 
biocomposieten. Uit berekeningen blijkt dat er per ton 
geproduceerd biocomposiet 1,8 ton CO2 wordt ‘vast-
gelegd’. Door het vermijden van het verbranden van 
kunststof wordt er per ton verbrand kunststof tussen 
de 1,2 en 1,8 ton CO2-uitstoot vermeden. Wanneer we 
kijken naar de huidige biomassa- en kunststofreststro-
men bij een gemiddelde verwerker, verwachten we dat 
in het eerste jaar na afronding van het project een CO2	
besparingspotentieel van 18.000 ton CO2 behaald kan 
worden.	Dat	besparingspotentieel	kan	significant	ver-
hogen wanneer we dit grootschalig zouden toepassen 
bij	meerdere	afvalverwerkers	in	Nederland	en	België.”
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€ 141.278,20
PROVINCIES

Noord-Brabant
Oost-Vlaanderen

CO2-REDUCTIE
18.000 ton CO2

MEER INFO
www.biobasedsupply.com / www.terracorrect.be
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Bijkomend zuiveren tegen 
microverontreinigingen

Via rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) dringen 
nieuwe	chemicaliën	ons	aquatisch	milieu	binnen.	
Het	gaat	om	resten	van	medicijnen,	synthetische	of	
natuurlijke hormonen, persoonlijke verzorgingspro-
ducten	en	industriële	chemicaliën.	De	toenemende	
aandacht voor het verwijderen van deze microveront-
reinigingen uit het oppervlaktewater, samen met de 
groeiende	behoefte	aan	robuuste	watersystemen	voor	
het hergebruik van water en het sluiten van kringlopen, 
weerspiegelen zich in strenger wordende regelgeving 
voor RWZI’s. Zij dienen bijkomende zuiveringsstappen 
te nemen. 

Meer zuiveren leidt tot hogere CO2-uitstoot

Het verwijderen van deze microverontreinigingen uit 
het	afvalwater	is	echter	complex,	vergt	steeds	meer	
energie en zorgt zelfs voor een stijgende CO2-uitstoot. 
Bestaande technieken leiden tot een verhoging van de 
CO2-uitstoot met 55%.
Deze contradictie inspireerde het Nederlandse Pure-
Blue Water en het Vlaamse AM-TEAM om een meer 
duurzame oplossing te ontwikkelen. Het gaat om een 
nieuwe ozonisatie technologie, gecombineerd met een 
biologische zuivering, die PureBlue Water omdoopte 
tot	de	‘HydrOzone’-technologie.	AM-TEAM	zal	hiervan	
een ‘digital twin’ bouwen - een slimme digitale kopie 
die parameters kan voorspellen die in de realiteit niet 
gemeten kunnen worden.

Duurzame waterzuivering

Kevin van de Merlen, PureBlue Water: “In dit project 
zullen we een duurzame waterzuivering ontwikkelen 

NIEUWE OZONISATIE-
TECHNOLOGIE ZUIVERT 
WATER DUURZAAM 

Het Nederlandse PureBlue Water en Vlaamse AM-TEAM zullen in hun CR2SE-project een 
duurzame waterzuivering ontwikkelen om microverontreinigingen uit het oppervlaktewater 
met een zo hoog rendement te verwijderen met een zo min mogelijk gebruik van energie 
en CO2. De nieuwe HydrOzone-technologie stoot 3 tot 7 keer minder CO2 uit dan de best 
beschikbare technologieën.

die geschikt is voor het zuiveren van afvalwater bij een 
RWZI.	Daarbij	combineren	we	een	nieuw	type	ozoni-
satiereactor met een biologische zuivering. Dankzij het 
beter inzetten van de ozon en het biologische proces 
komen we tot een minimaal energieverbruik en een 
relevant lagere CO2-uitstoot dan de beste bestaande 
technieken.”
“Gebaseerd op een eerder uitgevoerd haalbaarheidson-
derzoek, zal onze technologie 3 tot 7 keer minder CO2 
uitstoten dan de andere best beschikbare technolo-
gieën.	Alleen	al	in	Nederland	besparen	we	dan	jaarlijks	
110.160 ton CO2 ten opzichte van de huidige ozontech-
niek	met	een	zandfilter.	Deze	referentie	is	gebaseerd	
op een RWZI met 100.000 inwoners equivalenten.”

Specialisaties vullen elkaar aan

PureBlue Water is gespecialiseerd in afvalwatertechno-
logie	voor	zowel	de	industriële	als	communale	markt.	
In dit project zal het bedrijf zich richten op de ontwik-
keling	van	de	geavanceerde	oxidatietechnologie	en	
biologische zuivering. AM-TEAM is een spin-off van de 
Universiteit Gent en helpt de waterindustrie wereldwijd 
met geavanceerde processimulaties voor optimalisatie, 
ontwerp, opschaling en bedrijfsvoering van behande-
lings-	en	zuiveringsprocessen.	Zij	zetten	hun	expertise	
in	voor	de	ontwikkeling	van	de	kinetische	en	dynami-
sche modellen in de reactor waar de ozon gemengd 
wordt. Dit laat toe ‘wat-als’ testen uit te voeren die in de 
praktijk niet mogelijk zijn en om parameters te voor-
spellen (bv. medicijnresten) die in de praktijk moeilijk 
meetbaar zijn.

MEER INFO
www.pureblue.nl / www.am-team.be
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Eén publieke laadpaal per tien elektrische 
wagens

Elektrisch rijden is een van de zaken waar Vlaanderen 
en Nederland sterk op inzetten om de klimaatdoel-
stellingen te halen. Daarvoor is er wel een goed uitge-
bouwde laadinfrastructuur nodig. Om de Europese 
doelstelling van één publieke laadpaal per tien elektri-
sche wagens te halen, wil Vlaanderen tegen 2025 zo’n 
35.000 publiek toegankelijke laadpunten. Nederland 
ambieert 1,7 miljoen oplaadpunten tegen 2030. Die 
aankomende	explosie	zette	PIA Automation aan het 
denken, want de verplaatsingen voor de installatie en 
het onderhoud van laadpalen zijn tijdrovend. 

Beschikbaarheid technisch personeel

PIA Automation uit Zeeland ontwikkelt elektrotech-
nische besturingen, waarbij de automatiseringsvraag-
stukken voornamelijk vanuit de industrie en marine 
offshore komen. Sinds 2016 is het bedrijf ook actief in 
de ontwikkeling van laadoplossingen voor voertuigen. 
Ferdi Laban, directeur PIA Automation: “We willen onze 
operaties sterk opschalen, maar de beschikbaarheid 
van bekwaam technisch personeel voor de installatie 
en het onderhoud van laadpalen vormt een knelpunt. 
Door	een	dealernetwerk	op	te	zetten	in	de	Benelux	dat	
over de nodige kennis en kunde beschikt om de kwali-
teit van de installaties te waarborgen, kunnen we onze 
groeiambities mogelijk maken.”

App leidt personeel op

Bij SupportSquare vond PIA Automation een schaalba-
re software ondersteuning om de dealers op te leiden. 
Deze Oost-Vlaamse scale-up reikt laagdrempelige 
customer care oplossingen aan via XR-technologie. Ben 
Mahy,	Managing	Director	SupportSquare:	“Via	onze	ei-
gen Passerelle platform technologie ondersteunen we 

MEER LAADPUNTEN 
DANKZIJ ZELFHULP APP
Elektrische wagens schieten als paddenstoelen uit de grond, 
maar om die groei verder te verzekeren, is een sterk uitge-
bouwd netwerk van laadpunten noodzakelijk. Het Nederlandse 
PIA Automation wil de komende jaren haar laadpunten opscha-
len door een kwalitatief dealernetwerk op te zetten met be-
hulp van een zelfhulp app. Daarvoor doet het een beroep op de 
XR-technologie van het Vlaamse SupportSquare.

technische frontline werkers 
bij hun operationele taken. 
In dit project zullen we met 
onze XR-technologie een 
zelfhulp app onderzoeken en 
ontwikkelen voor de installatie, 
indienststelling en onderhoud 
van laadoplossingen. 
Met dit project kunnen we onze 
technologie beter ontwikkelen 
en in toekomst breder inzetten.”

Minder verplaatsingen zorgt voor minder 
CO2-uitstoot

Ferdi Laban: “Met behulp van de XR-zelfhulp app 
reduceren	we	onze	fysieke	verplaatsingen	tot	een	mi-
nimum. Alleen al voor het reizen in Nederland rekenen 
we op een reductie van 78.880 kg CO2 per jaar bij een 
jaarlijkse levering van 1000 nieuwe StreetPlugs. Deze 
vergelijking kan doorgetrokken worden naar eender 
welk bedrijf dat gebruik zou maken van de zelfhulp 
app van SupportSquare.”
In eerste orde levert het project dus een emissiereduc-
tie op door de eigen verplaatsingen te beperken, maar 
in tweede orde draagt het ook bij aan een versnelde 
uitrol en verhoogde beschikbaarheid van elektrische 
laadinfrastructuur wat de adoptie van elektrische wa-
gens bevordert.

MEER INFO
www.supportsquare.io / www.pia-automation.com

SUBSIDIEBEDRAG 
€ 149.374,50
PROVINCIES

Noord-Brabant
Antwerpen

CO2-REDUCTIE
946 ton CO2
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SUBSIDIEBEDRAG 
€ 148.259,00
PROVINCIES

Oost-Vlaanderen
Zeeland

CO2-REDUCTIE
78.880 kg CO2
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Multifunctionele 
vlaslemen

Vlaslemen ontstaan tijdens het zogenaamde zwinge-
len, de verwerking van strovlas tot vezel. Lemen zijn 
de gebroken houtkern van het strovlas (de kern van 
de plant), die worden gereinigd van stof en vezel. De 
zuiverheid van de lemen is afhankelijk van het doel 
waarvoor de lemen gebruikt worden. 
Zeer zuivere lemen zijn een perfect strooisel voor paar-
den. De lemen nemen veel vocht op waardoor paarden 
langer op een droog oppervlak staan. De afgelopen 
jaren hebben ook veehouders de vlaslemen ontdekt, 
evenals de bouwsector. De tendens om te verduurza-
men leidt immers tot diverse ontwikkelingstrajecten 
om vlaslemen actief in te zetten als bouwmateriaal 
(platen, composiet, isolatie, CO2-vastlegging, etc.).

Omslachtig verladingsproces

Vlaslemen zijn erg volumineus, bevatten veel stof en 
worden momenteel overal in grote loodsen opgesla-
gen vanwaar ze verder getransporteerd worden. De 
vlaslemen die uit het zwingelproces ontstaan, komen 
in die loodsen terecht via een omslachtig proces van 
verlading, van de ene plaats in een bedrijf naar de an-
dere. Het is een arbeids- en tijdsintensief werk, dat veel 
brandstof verbruikt.
Het Zeeuwse vlasverwerkingsbedrijf Van de Bilt wil 
evolueren	naar	een	gesloten	systeem	met	korte	op-
slagcapaciteit. Lenno Vermaas, Van de Bilt: “Vanwege 
de	specifieke	eigenschappen	van	de	vlaslemen,	is	een	
gewone silo niet wenselijk. Vlaslemen bevatten veel 
meer stof en vezeldeeltjes dan graszaad, zaagsel en 
veevoer, waardoor er tijdens de opslag in een silo zeer 
gemakkelijk brugvorming ontstaat en het product 
muurvast komt te zitten. Dit aspect vereist een innova-
tieve technologische ontwikkeling.”

DUURZAAM VLAS-
LEMEN VERLADEN  
EN OPSLAAN

Het Nederlandse Van de Bilt zaden en vlas BV zal samen met het 
Vlaamse Lysair NV aan een oplossing werken voor de op- en over-

slag van vlaslemen. Het huidige proces is vervuilend voor de omge-
ving, tijd- en arbeidsintensief, verbruikt veel brandstof en stoot onno-
dig veel CO2 en NOx uit. Met dit CR2SE-project zetten ze stappen in 
het verduurzamen van de natuurvezelverwerkende industrie.

Robuuste, duurzame en slijtvaste machine

Van de Bilt vond in het West-Vlaamse Lysair de ideale 
partner om een oplossing voor de op- en overslag van 
de	vlaslemen	te	ontwikkelen.	Lysair	ontwerpt,	bouwt	
en realiseert totaalinstallaties voor het ontstoffen van 
processen, scheiden van gas- en bulkstromen en het 
pneumatisch transport van bulkgoederen. De kmo be-
schikt	dan	ook	over	de	nodige	technische	expertise	en	
middelen om de gewenste installatie te ontwikkelen.
Die installatie zal zeer robuust, duurzaam, slijtvast en 
onderhoudsvriendelijk moeten zijn om full time mee 
te	kunnen	draaien	in	het	productiesysteem	van	Van	de	
Bilt. De ambitie is om een daarbij een vlotte beladings-
tijd te bekomen met zo min mogelijk vrijkomend stof.
 
Kosten-, tijd- en CO2-besparing

Lenno Vermaas: “Wij verwerken jaarlijks ongeveer 14 
miljoen kg strovlas en de kosten voor het verslepen 
van de lemen plus de laadtijd lopen al gauw op tot ca. 
110.000 euro per jaar. Naast een kostenreductie levert 
dit project ook een aanzienlijke directe besparing op 
brandstofverbruik; tot 28.225 liter diesel op jaarbasis 
met een reductie van de daaraan gekoppelde CO2 en 
NOx	uitstoot.”
“Binnen dit innovatieve pilot project kan een bespa-
ring gerealiseerd worden van 100 ton CO2 op jaarbasis. 
Wordt deze innovatieve techniek doorgezet naar ande-
re	vezelverwerkende	bedrijven	in	België	en	Nederland	
loopt	dit	op	tot	een	potentiële	besparing	van	meer	dan	
500 ton CO2 per jaar.”
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SUBSIDIEBEDRAG 
€ 150.000,00
PROVINCIES
Zeeland
West-Vlaanderen
CO2-REDUCTIE
100 ton CO2

MEER INFO
www.vandebiltzadenenvlas.com / www.lysair.com



Rendabel deelsysteem

De	populariteit	van	(elektrische)	bakfietsen	is	de	laatste	
jaren fors toegenomen. Zowel voor familiedoeleinden 
als	voor	cargo.	Elektrische	bakfietsen	kosten	echter	al	
gauw meer dan 4000 euro en zijn dus voor occasio-
neel gebruik een dure investering. Enkele initiatieven 
startten	met	e-deelbakfietsen	maar	deze	gaan	vaak	
gepaard	met	een	hoog	financieel	risico	en	blijken	niet	
erg rendabel te zijn. 
Het consortium RAAF, Raepsaet Product Design en 
Dragon Plastics komt daarom op de proppen met 
een	innovatieve	oplossing:	een	fietstrailer	die	tegemoet	
komt	aan	de	vereisten	van	een	bakfiets	qua	laadvolu-
me	doch	in	alle	opzichten	(prijs,	flexibiliteit,	onderhoud,	
veiligheid) een betere keuze is.

Trailer voor elke type fiets

De Vlaamse kmo RAAF is een ontwikkelaar en aan-
bieder van innovatieve en duurzame mobiliteitsoplos-
singen en bouwde de afgelopen tien jaar een bijzon-
dere	expertise	op	inzake	deelmobiliteit	en	-fietsen.	

FIETSTRAILER VERVOERT KIDS & 
CARGO DOOR DE STAD
België en Nederland waren al fietslanden, 
de coronacrisis versterkte dit alleen maar. 
Er werden massaal fietsen in huis gehaald. 
Ook de vraag naar deelsystemen en meer 
bepaald deelbakfietsen is toegenomen. 
Met een onderhoudsarme en multi-inzet-
bare deelfietstrailer willen RAAF, Raepsaet 
Product Design en Dragon Plastics een 
betaalbare oplossing uitwerken.

Zaakvoerder	Jürgen	Craeye	bedacht	het	concept	van	
de	fietstrailer:	“De	duurzame	‘bike	community	trailer’	
(BCT)	is	een	innovatieve	fietstrailer	die	minder	dan	¼	
van	een	klassieke	e-(deel)bakfiets	kost,	nagenoeg	geen	
onderhoud vergt en eenvoudig kan gekoppeld worden 
aan	elk	type	fiets	of	e-bike.	Via	een	geïntegreerde	IOT	
module, gekoppeld aan een gebruikers app, kunnen 
zowel particuliere als professionele gebruikers de BCT 
reserveren en ontlenen.”

Lokale productie

Jürgen	Craeye:	“Met	dit	product	willen	we	ook	de	lokale	
maakindustrie en technologische mogelijkheden in de 
fietsbranche	in	de	verf	zetten.	In	Vlaanderen	en	Neder-
land is er op dit moment een ongeziene onderdelen-
crisis	in	de	fietsindustrie	met	wachttijden	die	oplopen	
tot 18 maanden en langer. De BCT is lokaal produceer-
baar met een heel korte doorlooptijd.”
Voor de productie doet RAAF een beroep op twee part-
ners, Raepsaet Product Design uit Vlaams-Brabant en 
Dragon Plastics uit Zeeland. Raepsaet Product Design 
heeft een brede kennis op het vlak van mechanische 
product engineering en heeft dus de juiste compe-
tenties in huis om de diverse maatwerk onderdelen te 
vervaardigen, testen en valideren voor massaproduc-
tie. Dragon Plastics beschikt dan weer over de nodige 
knowhow om onverwoestbare plastic producten op 
maat te maken. Hun kennis omtrent het hergebruik 
van kunststoffen is zeer waardevol aangezien een deel 
vervaardigd	zal	worden	uit	gerecycleerd	materiaal.		

SUBSIDIEBEDRAG 
€ 114.259,00
PROVINCIES

Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant

Zeeland
CO2-REDUCTIE

250 ton CO2
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Thermische warmte onderbenut

De digitaliseringsgolf gaat gepaard met een toename 
van datacenters. In deze centers staan grote servers 
die data opslaan en verwerken en erg veel energie 
verbruiken. De processoren in deze servers zetten al die 
energie om in warmte. En daar wordt amper iets mee 
gedaan. Dat komt enerzijds omdat de temperatuur van 
luchtgekoelde datacenters vaak te laag is voor herge-
bruik,	en	anderzijds	omdat	de	fysieke	afstand	tot	de	

TOMATEN EN KOMKOMMERS 
VERWARMEN MET DATA
Dataservers verbruiken ontzettend veel 
energie en geven veel warmte af. Over het 
algemeen wordt met die restwarmte nog 
te weinig mee gedaan. Het Nederlandse 
Evergreen Pine en de Vlaamse VZW Bo-
terakker willen in hun CR2SE-project deze 
restwarmte hergebruiken in de glastuin-
bouw voor het verwarmen van teeltkassen.

warmtevraag te groot is.
Evergreen Pine en VZW Boterakker willen een inno-
vatieve oplossing ontwikkelen om deze restwarmte te 
hergebruiken in de agrosector. Land- en tuinbouwers 
hebben immers heel het jaar door warmte nodig. 
Door deze alternatieve warmtebron in te zetten, kan 
de gebruiker tot 30% besparen op z’n gasverbruik voor 
warmteproductie.

Warmteopslag van watergekoelde servers 
voor een constante temperatuur

Jeroen Burks, CEO Evergreen Pine: “In dit project wil-
len we een compact, vloeistof gekoeld Blockheating 
datacenter met een focus op hoog thermisch warmte-
hergebruik, koppelen aan een warmtebuffer op basis 
van phase changing materials. Door gebruik te maken 
van watergekoelde servers in een compact ontworpen 
datacenter, kan de restwarmte van de servers worden 
afgevoerd in de vorm van water van 55-60 graden.
Tuinders kunnen dit water vervolgens direct inzetten, 

Elke rit met de BCT spaart een autorit uit

De BCT is een waardevolle oplossing richting een duur-
zame stedelijke mobiliteit en draagt zodoende fors bij 
tot de reductie van CO2.
Jürgen	Craeye:	“Elke	rit	met	de	BCT	spaart	een	rit	met	
de wagen uit. Ook al worden wagens steeds groener, 
de productie van een wagen in vergelijking met die van 
een BCT vergt heel wat minder energie en heeft dus 
ook een veel lagere CO2-uitstoot.”
“Elke BCT is goed voor een gemiddelde rit van 5 km per 
dag, of 1825 km per jaar. Bij een verkoop van 1200 BCT’s 

na 5 jaar, betekent dit 2,2 miljoen afgelegde kilome-
ters. Deze kilometers in acht genomen, komen we al 
snel aan een jaarlijkse besparing van 250.000 kg CO2 
emissies. Dat komt overeen met het planten van 8000 
bomen voor de absorptie van CO2. Dit alles staat nog 
los van de productie.”

MEER INFO
www.raaf.bike / www.raepsaet.be / www.dragon-
plastics.nl
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http://www.raepsaet.be
http://www.dragonplastics.nl
http://www.dragonplastics.nl


zonder tussenkomst van een warmtepomp, om hun 
kassen te verwarmen. Kijken we naar andere markten 
dan is warmteopslag essentieel. Om de warmte opti-
maal te benutten, wordt er onderzocht of dit via een 
smelt-	en	stilcyclus	mogelijk	is.
Dit	energiesysteem	is	zowel	bij	de	productie	als	bij	
de verwerking van voedsel inzetbaar. Door dit in de 
toekomst verder uit te rollen, draagt het bij aan het 
verduurzamen van de voedselketen.”

Partners

Het Nederlands Limburgse Evergreen Pine houdt 
zich	bezig	met	recycling	in	de	breedste	zin	van	het	
woord. De focus van het bedrijf lag eerst op het re-
cyclen	van	datacenterhardware.	In	2018	breidde	het	
uit met Blockheating dat een industrieel onderzoek 
startte naar de haalbaarheid van het hergebruik van 
restwarmte van datacenters, als verwarmingsbron bij 
tuinders.
De Belgisch Limburgse VZW Boterakker heeft voor dit 
project de nodige kennis omtrent de huidige warmte-
behoeften in de agrosector. De vzw is verantwoordelijk 
voor de technische ontwikkelingen op de Agropolis in 
Kinrooi. Deze campus huisvest vernieuwende agro-con-
cepten	en	biedt	ruimte	voor	digitale	innovaties	en	fysie-
ke land- en tuinbouwconcepten. Op deze site zal men 
dan ook de infrastructuur ontwikkelen en toepassen.

Hoe meer datacenters, hoe groter het 
potentieel

Jeroen Burks: “Door onze restwarmte te hergebrui-
ken, verlagen we de emissies van datacenters. En de 
gebruiker die de restwarmte gebruikt, bespaart tot 
30% op z’n gasverbruik voor warmteproductie. Eén unit 
bespaart op deze manier zo’n 154 ton CO2 op jaarbasis, 
ofwel zo’n 2395 ton CO2 over een levensduur van 16 jaar 
(bij een aanwending van 70%).”
Een uitbreiding op grote schaal kan in de toekomst 
nog veel meer opleveren. “In Nederland zijn er zo’n 700 
telers waarvoor deze technologie mogelijks interessant 
is.	In	België	zijn	dat	er	meer	dan	duizend.	Momenteel	is	
er zo’n 1300 MW aan datacenter vermogen in Neder-
land, dat elk jaar met 15 à 20% groeit. Uitgaande van 
200 MW groei per jaar, biedt dit dus een potentie voor 
2000 nieuwe units per jaar in Nederland. Het is onze 
ambitie om tegen 2026 24 units te hebben, die een 
jaarlijkse besparing van 3.7 kton CO2 opleveren.” SUBSIDIEBEDRAG 

€ 148.215,00
PROVINCIES
Limburg (NL)
Limburg (BE)

CO2-REDUCTIE
154 ton CO2

MEER INFO
www.blockheating.com / www.agropolis-kinrooi.be

C
A

LL 3

23



24

Betrouwbare maar 
inefficiënte stroombron

Een generator wekt elektrische stroom op door brand-
stof te verbranden, is mobiel en kan naar behoefte 
in- en uitgeschakeld worden. Een dieselgenerator kan 
vermogens van 3 kW tot 2 MW opwekken en is daar-
mee zeer geschikt voor zware, professionele toepassin-
gen zoals in de bouwsector. Daar zet men generatoren 
in voor de energievoorziening van de gebruikte appa-
ratuur, maar omdat ze niet continu op vol vermogen 
moeten	draaien,	verloopt	de	energieconversie	ineffici-
ent en treed er sneller slijtage op. In het algemeen is 
ook het gebruik van diesel milieubelastend en leiden 
generatoren vaak tot geluidsoverlast.

Duurzame generator op waterstof

E-telligent uit Noord-Brabant en CTRL Engineering 
uit West-Vlaanderen bundelen hun kennis om een 
duurzaam alternatief op de markt te brengen: de 
Energycube.	Ronald	Janssen,	bestuurder	E-telligent:	
“De	Energycube	kent	alle	voordelen	van	een	dieselge-
nerator (eenvoudig/snel te transporteren, te bedienen, 
in te zetten en op te schalen) en pakt tegelijkertijd alle 
nadelen	aan.	De	Energycube	is	fluisterstil	want	er	zijn	
zo goed als geen draaiende delen (waardoor slijtage 
ook beperkt is), milieuvriendelijk (door het gebruik van 
groene waterstof) en reduceert naar verwachting de 
operationele	kosten	tot	50%.	Daarnaast	kan	de	Energy-
cube ingezet worden als buffer en energieopslag, 
kunnen	meerdere	Energycubes	parallel	geschakeld	
worden en kunnen aanvullende (duurzame) energie-
bronnen zoals PV-panelen of windturbines aangesloten 
worden. Het batterijpakket voorzien we van een (snel)
laadfunctionaliteit en met behulp van het energiema-
nagementsysteem	maximaliseren	we	het	rendement	
onder alle omstandigheden.”

Prototype voor de bouwsector

In dit CR2SE-project willen de projectpartners een pro-
totype	met	een	nominaal	vermogen	van	45kW	en	een	

DUURZAME STROOM 
OP DE BOUWWERF

Generatoren zijn betrouwbare en krachtige stroombronnen. Desalniette-
min kennen ze ook veel nadelen: een hoge energiekost en milieubelasting, 
snelle slijtage en geluidsoverlast. Met de ontwikkeling van een innovatie-
ve generator, de Energycube, pakken het Nederlandse E-telligent en het 
Vlaamse CTRL Engineering al deze nadelen aan. 
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piekvermogen van 90kW, een opslagcapaciteit tussen 
de 15kWh en 20kWh en een waterstof brandstofcel 
met een capaciteit tussen 2kW en 5kW realiseren en 
demonstreren om vervolgens te valideren in de markt. 
“In eerste instantie willen we hiermee de CO2-uitstoot in 
de bouwsector reduceren. We schatten deze besparing 
op ruim 16.500 ton CO2eq binnen 5 jaar. In een later 
stadium is een uitbreiding mogelijk naar andere situ-
aties waar (tijdelijk) geen of onvoldoende elektriciteit 
of netstroom voorhanden is of waar noodgeneratoren 
nodig zijn.”

Partners

E-telligent is gespecialiseerd in het inzichtelijk maken, 
analyseren	en	reduceren	van	energieverbruik	van	orga-
nisaties. Naast adviesverlening realiseert en monitort de 
mkb ook (duurzame) installaties, zoals LED-installaties, 
systemen	voor	waterstofproductie	en	lokale	smart	grids.		
De technologieontwikkelaar CTRL Engineering focust 
op	automotive	testing	en	industriële	automatisering	
en levert hiervoor diensten gedurende de volledige 
productlevenscyclus.	Hun	kennis	inzake	batterijtech-
nologie, verbrandingsmotoren en de bijbehorende 
aansturingssoftware	en	managementsystemen	zullen	
ze	vertalen	naar	de	Energycube.	

SUBSIDIEBEDRAG 
€ 149.820,21
PROVINCIES
Noord-Brabant
West-Vlaanderen
CO2-REDUCTIE
16.500 ton CO2

MEER INFO
www.e-intelligent.nl / www.ctrlengineering.eu
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Een kwalitatieve e-scooter

De Vlaamse kmo Velektro is specialist in elektrische 
fietsen	en	e-scooters	en	bracht	recent	een	eigen	collec-
tie op de markt. Erdal Arslan, zaakvoerder Velektro: “Ons 
aanbod e-scooters situeert zich in het middenklasse- 
en budgetsegment. We merken echter dat klanten op 
zoek zijn naar e-scooters in een hogere klasse waarvan 
de batterij ook langer meegaat. Nu neemt de capaci-
teit na vijf jaar sterk af. Verhuurbedrijven vragen daar-
naast ook om gebruik en duurzaamheid te kunnen 
monitoren. Voor die noden willen we een oplossing 
ontwikkelen.”

Voor die oplossing keek Velektro over de Limburgse 
landsgrens heen, bij Veldia. Dat specialiseert zicht in de 
e-biketechnologie en accu’s. De voorbije jaren ontwik-
kelde	de	Nederlandse	mkb	eigen	battery	packs	en	een	
batterijmanagementsysteem.	Op	die	manier	genereer-
de het de nodige knowhow m.b.t. batterijmanagement, 
temperatuurmonitoring,	het	opdelen	van	het	battery	
pack	in	sub-packs	voor	demontage	en	recyclage,	en	
oplossingen voor remote monitoring en trackers.

Verlengde levensduur

De	twee	partners	brengen	hun	ervaringen	uit	de	fiets-
sector nu samen voor de ontwikkeling van een e-scoo-
ter met een gegarandeerde batterijlevensduur van 
meer	dan	10	jaar	of	2000	(volle)	laadcycli.	Met	dit	nieu-

EEN LANGER LEVEN 
VOOR DE E-SCOOTER
Met de huidige, eenvoudige batterijmanagementsystemen en battery packs, kennen de 
meest gangbare e-scootermodellen vaak maar een beperkte levensduur. De tweewielers 
rijden gemiddeld niet langer dan vijf jaar rond. Bovendien maakt de opbouw van de battery 
packs onderhoud en reparatie in de praktijk onhaalbaar. Velektro en Veldia, twee bedrijven 
actief in de fietssector, willen samen een e-scooter ontwikkelen die minstens dubbel zo 
lang meegaat. 

we model willen ze ook de gebruikers ontzorgen en 
aanmoedigen tot duurzaam (levensduur verlengend) 
gebruik.	Naast	de	e-scooter,	zal	ook	het	monitoringsys-
teem vermarkt worden aan bedrijven uit de sector.

Leefbare stad

Erdal Arslan: “Met dit project willen we een kwalitatie-
vere e-scooter produceren die ook een sterk alternatief 
biedt voor last mile-leveringen in stadscentra met lichte 
vrachtvoertuigen. Deze e-scooter heeft zo een positief 
effect op de leefbaarheid van steden door minder 
luchtvervuiling en geluidsoverlast.

Daarnaast levert de e-scooter op heel wat fronten een 
CO2-reductie op. Er is enerzijds een effect door de ver-
vanging van standaard scooters, brommers en wagens 
en anderzijds door de verdubbeling van de levensduur 
van de batterij. De partners verwachten tegen 2027 een 
besparing van zo’n 40.000 ton CO2.”

MEER INFO
www.velektrofietsen.be / www.veldia.nl

SUBSIDIEBEDRAG 
€ 149.966,25
PROVINCIES
Limburg (BE)
Limburg (NL)

CO2-REDUCTIE
40.000 ton CO2
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Duurzaam 
alternatief voor leer

De leerindustrie is van 
oudsher een zeer milieube-

lastende industrie. Enerzijds 
omwille van de grote veesta-
pel die vereist is en anderzijds 
door het productieproces zelf: 
het looien van dierenhuiden 
gaat immers gepaard met een 
hoge CO2-uitstoot en er komt 
veelal	toxisch	(chroom)	afval	
aan te pas. 
BioscienZ, B4Plastics en Mil-
lvision brengen hun comple-
mentaire kennis samen om een 
duurzaam alternatief voor leer te 
ontwikkelen zonder grootschalige 
veeteelt en petrochemische bouw-
stenen: Vegan Leer 2.0.  
BioscienZ is een biotech bedrijf uit 
Zuid-Nederland gespecialiseerd in 
microbiële	(schimmel)fermenta-
ties. B4Plastics uit Belgisch Limburg 
introduceert	als	polymeerarchitec-
tuurbedrijf nieuwe bioplastics en 
katalyseert	ze	tot	bulktoepassingen.	
Ook het Noord-Brabantse Millvision is 
actief in de bio-economie en focust op 
de ontwikkeling van toepassingen op 
basis van natuurvezel.

Grootschalige productie

Het alternatieve leer dat de drie partners 
op de markt willen brengen moet vooral 
grootschalig en breed toegepast kunnen 
worden, iets wat met het huidige aanbod 
nog niet mogelijk is. Will van den Tweel, be-
stuurder BioscienZ: “De alternatieve produc-
tiewijzen die nu in ontwikkeling zijn, maken 
onder andere gebruik van fruitresten. Deze 

VEGAN LEER
Een leren handtas, schoenen of een jas op basis van schim-
melbiomassa? Binnenkort maakt het mogelijk deel uit van jouw 
garderobe. Want BioscienZ, B4Plastics en Millvision willen in hun 
project vegan leer uit restproducten ontwikkelen met het oog op 
een grootschalige en brede toepassing. Daarvoor maken ze ge-
bruik van een nieuwe schimmelfermentatietechnologie.

nieuwe	technologieën	zijn	interessant,	maar	kennen	
hun beperkingen. Ze zijn vooralsnog niet geschikt voor 
massaproductie waardoor ze niet verder gaan dan het 
aanbieden	van	luxeproducten.”

Schimmelfermentatie 

Om tot vegan leer te komen, doen de partners een 
beroep op de technologie van BioscienZ. Will van den 
Tweel: “We hebben met BioscienZ een unieke methode 
ontwikkeld om plantaardige afvalstromen door middel 
van fermentaties in reactoren om te zetten in schim-
melbiomassa	(mycelium).
Het gaat om een combinatie van laagwaardige agro-
-food	co-productstromen	die	rijk	zijn	aan	koolhydraten	
en	stikstofrijke	co-producten	of	meststromen.	De	myce-
liumtechnologie	zet	dit	om	in	eiwitten.	Met	polymerisa-
tie-	en	verknopingstechnologieën	voegen	we	specifieke	
functies aan de schimmelbiomassa toe zoals sterkte en 
flexibiliteit.	Tot	slot	wordt	het	resultaat	daarvan	omge-
zet in vegan leer.”

CO2-impact van een lapje vegan leer

Elke vierkante meter vegan leer, kan potentieel ca. 100 
kg CO2 besparen. Will van den Tweel: “Voor deze bere-
kening nemen we de volledige levensfase van de koe 
mee in acht. Elke vierkante meter leer gaat momenteel 
gepaard met een emissie van 110 kg CO2eq. We ver-
wachten met Vegan Leer 2.0 een reductie van ca. 90% 
CO2eq te kunnen realiseren.”
“Onze doelstelling is om een entiteit op te richten met 
een jaarlijkse productiecapaciteit van 50.000m2 Vegan 
Leer 2.0. Dat betekent een besparing van ca. 5000 ton 
CO2eq op jaarbasis (uitgaande van de productie op 
basis van reststromen). Bij een verdere opschaling in 
de toekomst kan deze hoeveelheid verder groeien naar 
een enorme omvang.”

SUBSIDIEBEDRAG 
€ 148.764,70
PROVINCIES
Limburg (NL)
Limburg (BE)
Noord-Brabant
CO2-REDUCTIE
5000 ton CO2

MEER INFO
www.bioscienz.nl / www.b4plastics.com / 
www.millvision.eu
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Streven naar 100% biogebaseerd

In de bio-economie worden biomassa en biologisch 
afval	hergebruikt	of	omgezet	in	chemicaliën	of	grond-
stoffen. Zo komen nieuwe producten tot stand op 
basis van natuurlijke in plaats van fossiele grondstoffen. 
Maar om tot robuuste, stabiele producten te komen, 
zijn bindmiddelen en harsen nodig. Tot nu toe zijn er 
amper geschikte, biogebaseerde alternatieven beschik-
baar op de markt waardoor er vaak geen sprake is van 
een 100% biogebaseerd product. Adco Solutions en 
Releaf willen samen aan een oplossing werken voor de 
houtvezelmarkt. 
Adco Solutions uit Noord-Brabant produceert bio-op-
lossingen voor de kleefstof-, constructie- en coating-
industrie. Releaf is een Oost-Vlaams onderzoek- en 
ontwikkelingsbedrijf, gespecialiseerd in verwerkings-
processen voor de valorisatie van groene afval- of ne-
venstromen (zoals natuur-, berm- en parkmaaisels en 
groene nevenstromen uit de landbouw). 

Een alternatief voor formaldehyde

De	expertise	van	beide	partners	wordt	in	dit	CR2SE-
-project ingezet voor de ontwikkeling van biogebaseer-
de thermoplastische compounds, als alternatief voor 
formaldehyde	bevattende	compounds.	
Formaldehyde	is	een	veel	gebruikt	bindmiddel	in	
spaanplaten, MDF, UF-isolatie, kledij en cosmetica en 
wordt	toegepast	in	o.a.	de	leer-,	textiel-,	tapijt-,	papier-	
en houtverwerkende industrie, de medische sector en 
de	drankindustrie.	Formaldehyde	is	echter	een	giftige	
stof die schadelijk is voor de gezondheid. De roep om 
vervanging	van	thermohardende	formaldehydesyste-
men neemt dan ook toe. 

Betere recyclage met natuurlijke 
bindmiddelen

De partners zullen grondstoffen uit de boom gebrui-
ken	die	dienen	als	bio-polymeer	en	bio-resin	om	tot	

BOMEN ALS GROND-
STOF VOOR LIJM
Om tot volwaardige biogebaseerde producten te komen, 
moeten ook de bindmiddelen en harsen dat zijn. Tot nu toe 
is dat nog niet het geval en dat bemoeilijkt het recyclagepro-
ces van deze producten. Het Nederlandse Adco Solutions en 
Vlaamse Releaf ontwikkelen daarom een  bindmiddel voor 
houtvezelplaten op basis van grondstoffen uit bomen.

de thermoplasti-
sche compound 
te komen. Door 
bindmiddelen van 
natuurlijke oorsprong 
te	gebruiken	wordt	recyclage	makkelijker.	Momenteel	
wordt minder dan 30% van het hout hergebruikt en 
het merendeel daarvan bestaat uit puur hout. Om de 
boskap te verminderen zal ook bewerkt hout meer 
gerecycleerd	moeten	worden.	Thermoplastische	bio-
compounds vereenvoudigen dat proces. Bovendien 
zorgt een thermoplastische compound ervoor dat 
het oppervlak van een houtvezelplaat minder open is 
waardoor er minder beschermende lagen nodig zijn 
tegen waterabsorptie én het laat zich veel beter vervor-
men, wat een tijdsbesparing in het vormgevingsproces 
oplevert.

Van de houtvezelmarkt naar de bredere 
houtverwerkingsindustrie

In eerste instantie focust het project zich op de houtve-
zelmarkt,	maar	afhankelijk	van	de	polymeer/resin-mix	
zijn ook andere toepassingen denkbaar voor bijvoor-
beeld de bredere houtverwerkende, verpakkings- of 
lijmindustrie.
Die brede toepassing zou niet alleen positief zijn voor 
de houtkap, maar ook voor de CO2-uitstoot. Elke kilo 
biogebaseerd product levert namelijk 2 kilo CO2-emis-
siereductie op in vergelijking met een op minerale 
grondstoffen gebaseerd product, wanneer dat wordt 
verbrand. Een productie van 2000 ton biocompound 
per jaar levert dus een CO2-emissiebesparing op van 
4000 ton.

MEER INFO
www.releaf.be

SUBSIDIEBEDRAG 
€ 105.414,40
PROVINCIES

Noord-Brabant
Oost-Vlaanderen

CO2-REDUCTIE
4000 ton CO2
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WATER ZUIVEREN BIJ DE BRON

Shift naar decentraliseren

Terwijl in de jaren 50 zoveel mogelijk waterzuiverings-
installaties werden gecentraliseerd om opvolging en 
logistiek mogelijk te maken, is er stilaan een shift naar 
meer decentralisering. De grote afstanden tussen 
zuiveringsinstallaties zorgen namelijk voor een nega-
tieve impact op de waterkwaliteit, energieverbruik en 
CO2-uitstoot. Het water is soms meerdere dagen onder-
weg vanaf de bron (onze huishoudens) naar de RWZI 
waardoor heel wat van de nuttige organische stoffen 
die in het water zitten, in de lucht verdwijnen als CO2 
en zelfs methaan.

Voordelen

Hydrohm	uit	Oost-Vlaanderen	en	PureBlue	Water	uit	
Zeeland geloven dat het decentraliseren van water-
zuivering grote winsten kan opleveren. Angelo de Mul, 
directeur PureBlue Water: “Decentraal zuiveren zorgt 
ervoor dat de organische fractie niet verloren gaat en 
beperkt de vorming van methaan en broeikasgasemis-
sies tijdens het riooltransport. Het water kunnen we 
lokaal hergebruiken, de investerings- en zuiveringskos-
ten liggen veel lager en de winning van biogas uit het 
slib verbetert sterk.” In een eerder CrossRoads2-project 

Nieuwe hotels, campings, bedrijfsgebouwen, … allemaal plaatsen met potentieel om wa-
ter lokaal te zuiveren. Het Vlaamse Hydrohm en Nederlandse PureBlue Water willen een 
hydrolyse-eenheid ontwikkelen om dat te vergemakkelijken. Met de E-hydrotechnologie 
wordt het mogelijk om op een kostenefficiënte en energieneutrale manier decentraal te 
zuiveren. Bovendien brengt de technologie mogelijkheden om de organische stroom te up-
cyclen via fermentatie en daarmee producten zoals bioplastics te produceren.

legde PureBlue Water die bevindingen vast en werd 
reeds een eerste pilot ontwikkeld voor het decentraal 
zuiveren van afvalwater. 
De	expertise	van	beide	partners	ligt	in	watertechno-
logie	en	-systemen.	Hydrohm	is	een	spin-off	van	de	Uni-
versiteit	Gent,	doet	onderzoek	naar	de	elektrificatie	van	
waterbehandeling en ontwikkelt lokale en duurzame 
watersystemen,	met	aandacht	voor	kwaliteit	en	ge-
zondheid. PureBlue Water focust op afvalwatertechno-
logie	voor	zowel	de	industriële	als	voor	de	communale	
markt en ontwikkelt innovatieve waterbehandelings-
processen.

Van slib naar biogas

Het cruciale aspect om decentrale waterzuivering te 
laten slagen is een effectieve manier ontwikkelen om 
de gevormde organische stoffen, ‘slib’, te verwerken 
zodat het elders benut kan worden, bijvoorbeeld voor 
biogasproductie	en	het	upcyclen	van	de	restfractie.	
Op dit moment verloopt het verzamelen van slib nog 
inefficiënt	en	zijn	de	biogasrendementen	bij	het	vergis-
ten van slib zonder voorbehandeling te laag. De twee 
projectpartners willen deze twee problemen in hun 
CR2SE-project aanpakken. Dat doen ze door een slib 
hydrolyse-eenheid	te	ontwikkelen	die	gebruik	maakt	
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van organische zuren, gevormd uit het slib, om het 
slib	effectief	te	stabiliseren	en	te	hydrolyseren	zonder	
toevoeging	van	chemicaliën.

Kevin van de Merlen, R&D manager PureBlue Water: 
“Indien succesvol kan het project ook uitgerold wor-
den naar andere organische nevenstromen om zo het 
potentieel	van	bijvoorbeeld	biopolymeren	uit	vetzuren	
sterk te verhogen. Ook gft-afval zou op deze manier 
lokaal	gehydrolyseerd	kunnen	worden.	Daar	liggen	
enorme kansen, maar het mengen van stromen met 
zuiveringsslib is vandaag nog niet toegelaten.”

CO2-impact

De	voorgestelde	E-Hydrotechnologie	zal	naar	verwach-
ting 50% minder CO2 uitstoten dan de huidige doordat 
de organische restfractie nuttig ingezet wordt en er 
daarvoor minder energie nodig is. 

Pieter	Naert,	co-founder	van	Hydrohm:	“We	besparen	
heel wat energie omdat het water niet zover moet 
worden verpompt en omdat het onderweg naar de 
RWZI	hydroliseert.	Hoe	minder	hydrolyse,	hoe	minder	
energie er nodig is om de organische afvalstof uit het 
water te verwijderen. Het laat ons bovendien toe om 
40% van de koolstof om te zetten naar nuttige koolstof, 
die inzetbaar is als bioplastics. Omdat we bioplastics 
uit afvalwater kunnen produceren besparen we tegelijk 
ook op fossiele brandstoffen.”
“In totaal hebben we de potentie om 4.200 ton CO2 
per jaar per 100.000 inwoners te besparen. Voor heel 
Nederland komt dat neer op een jaarlijkse besparing 
van 720.000 ton CO2	en	voor	België	483.000	ton	CO2.”

MEER INFO
www.hydrohm.com / www.pureblue.nl
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SUBSIDIEBEDRAG 
€ 145.144,58
PROVINCIES

Oost-Vlaanderen
Zeeland

CO2-REDUCTIE
4200 ton CO2
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4  

CALLS

21  

PROJECTEN

2,8  

MILJOEN 
EURO STEUN 

48  

BEDRIJVEN

FEITEN & 
CIJFERS
Het totale budget voor ondersteuning via subsidies voor 
innovatieprojecten bedroeg € 2.848.330,00. Er zijn vier 
openstellingen geweest, waarmee het volledige beschikbare 
budget is uitgeput:

 � Call 1 liep van 29 oktober 2020 tot 14 december 2020 
en	kende	een	subsidieplafond	van	€	1.350.000,00.	

 � Call 2 liep van 14 januari 2021 tot 11 februari 2021 en ken-
de	een	subsidieplafond	van	€	1.300.000,00.	

 � Call 3 liep van 1 april 2021 tot 30 april 2021 en kende een 
subsidieplafond	van	€	1.543.760,00.	

 � Call 4 liep van 16 juni tot 30 juni 2021 en kende een sub-
sidieplafond	van	€	843.350

Aangevraagde en verleende subsidie

In totaal zijn in deze vier calls 32 aanvragen ingediend, met 
een totale aangevraagde subsidie van € 4.357.232,19. Van 
deze 32 aanvragen hebben 21 projecten subsidie verleend 
gekregen vanuit	CrossRoads2	Sustainable	Energy,	voor	een	
totaal bedrag van € 2.848.330,00. Hiermee worden 48 kmo/
mkb-bedrijven ondersteund.

Verdeling naar land en provincie

Door de noodzakelijke grensoverschrijdende samenwerking 
is de verdeling van de subsidiemiddelen tussen Vlaamse en 
Nederlandse bedrijven evenwichtig opgebouwd, waarbij er 
47%	(€	1.333.290,80)	van	de	middelen	naar	Vlaamse	bedrij-
ven	stroomde	en	53%	(€	1.515.117,60)	naar	Nederlandse	be-
drijven. Onder de deelnemende bedrijven zijn er 26 Vlaamse 
kmo’s betrokken en 22 Zuid-Nederlandse.

Sectoren

Een	analyse	van	de	verdeling	van	de	sectoren	binnen	de	
innovatieprojecten toont dat het grootste aandeel projecten 
een innovatie doorvoert in de sector van High Tech Syste-
men.	Het	gaat	meer	specifiek	om	energiesystemen,	wat	
gezien de thematische focus van het project niet hoeft te 
verbazen. Op de tweede plaats staat de sector Chemie & 
Materialen en ook de Circulaire en Biobased Economy 
kent een belangrijk aandeel in de projecten. Verder vinden 
er innovaties plaats in de Cleantech, Logistiek en Agro-
food en een kleiner aandeel in Maintenance. 
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VERDELING 
SUBSIDIEONTVANGERS

Vlaamse 
bedrijven

26
Nederlandse 

bedrijven
22

VERDELING 
VERLEENDE STEUN

53%

47%

Vlaamse 
bedrijven

€	1.333.290,80

Nederlandse 
bedrijven
€	1.515.117,60

OPENSTELLINGEN
Subsidieplafond

Aangevraagd (€/projecten)

Verleend (€/projecten)

CALL 1
29 okt 2020 
 14 dec 2020

€1.350.000

€1.151.783,99

€832.234,99

7

€1.300.000
CALL 2
14 jan 2021 
 11 feb 2021

€944.732,08

€354.445,83

CALL 3
1 april 2021 

30 april 2021

€1.543.760

€1.262.470,12

818.299,51

CALL 4
16 juni 2021 
30 juni 2021

€843.350

€849.077,58

€843.350,00

7

9

6

63

6

9

IN WELKE SECTOREN WORDT GEÏNNOVEERD?

9%

Agrofood

13%

Cleantech

4%

Maintenance

11%

Logistiek

16%

Biobased	Economy

18%

Chemie & 
Materialen

29%

High Tech 
Systemen
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ANTWERPEN

DUITSLAND

HENEGOUWEN

LUIK

WAALS-BRABANT

NAMEN

LUXEMBURG

VLAAMS-BRABANT

FRANKRIJK

WEST-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN

LIMBURG (B)

LIMBURG (NL)

NOORD-BRABANT

ZEELAND

ZUID-HOLLAND

UTRECHT
GELDERLAND

2

3

2 3

2
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