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Ondernemen
Bioraffinaderij Alco
investeert in meer
CO₂-afvang
De Gentse bioraffinaderij Alco Bio
Fuel (ABF) gaat jaarlijks 160.000 ton
CO₂, die vrijkomt bij de verwerking
van biomassa, afvangen en hergebruiken als grondstof. Om de huidige capaciteit van CO₂-afvang met
60 procent te verhogen wordt zo’n
10 miljoen euro geïnvesteerd. ABF
wil in 2030 klimaatneutraal produceren en heeft daarvoor zeven jaar
geleden al 15 miljoen euro geïnvesteerd. De nieuwe investering gebeurt
in een joint venture met de industriële gasleverancier Messer Benelux,
IJsfabriek Strombeek en ABF.

De dienstverlening in
de meivakantie was
niet wat je van ons
mag verwachten.
DICK BENSCHOP
CEO SCHIPHOL
reageert op de chaos op de
luchthaven, die ontstond
door personeelstekorten
bij de beveiliging

FIETSEN

UNIFLY

BIOTECH

Ex-topvrouw
Booking.com gaat
VanMoof leiden

10

CEO Biogen stapt op
na debacle met
alzheimermiddel

Gillian Tans (51, foto), die van april
2016 tot juni 2019 Booking.com leidde, moet het Nederlandse e-fietsenbedrijf VanMoof laten uitgroeien tot
een volwassen multinational. De
Nederlandse neemt de leiding over
van de oprichtersbroers Taco en Ties
Carlier, die zullen focussen op de
langetermijnstrategie. Tans dook
vorig jaar al op bij VanMoof als een
van de investeerders in de kapitaalronde van 128 miljoen euro. Met dat
geld hoopt VanMoof de verkoop over
vijf jaar naar minstens 10 miljoen
e-fietsen op te drijven. Het bedrijf

kampt echter met groeipijnen,
schreef het Financieele Dagblad in
april. Technische mankementen en
lange wachttijden voor nieuwe fietsen leidden tot ontevreden klanten.

© AFP

MILIEU

miljoen

Het Antwerpse Unifly krijgt
10 miljoen euro financiering van
de Japanse investeerders Terra
Drone en JOIN. Unifly wil het
geld gebruiken voor productontwikkeling. Het zeven jaar
oude Antwerpse bedrijf is een
topspeler in UTM-oplossingen
(Unmanned Traffic Management)
om vliegtuigen en drones veilig
te begeleiden.

Kortrijk wordt spil
van Vlaamse leertechnologie
Vlaanderen wil de leertechnologiesector, ook edtech genoemd,
uitbouwen. Minister van Innovatie Hilde Crevits (CD&V) trekt
er 1,8 miljoen euro voor uit en
opent in de Kortrijkse cocreatiehub Hangar K een Edtech Station voor bedrijven, scholen en
onderzoekers.

De Vlaamse edtechsector telt een
70-tal bedrijven zoals Rhinox, MySkillCamp, Play It Safe, Signpost,
Televic, De Cronos Groep en Barco.
Ook wordt volop onderzoek gedaan,
bijvoorbeeld door het Smart Education-programma van de onderzoeksinstelling Imec en door de
praktijkgerichte hogescholen.
‘De edtechsector groeit wereldwijd. Veel onderwijs- en opleidingsvormen zijn digitaal. Denk aan spelgebaseerd leren of virtual reality. Ook
Vlaanderen heeft veel wetenschappelijke en industriële knowhow om
mee te spelen aan de top’, zegt minister Crevits.
Ze trekt 1,8 miljoen euro uit om
de sector een duw in de rug te geven.
Dat vloeit naar onderzoek en het
nieuwe Edtech Station in de Kortrijkse cocreatiehub Hangar K. ‘We willen
onderzoeksinstellingen, scholen,
bedrijven en de overheid er de krachten laten bundelen om een sterke
Vlaamse edtechsector uit te bouwen.
We voorzien in de faciliteiten om te
experimenteren en samenwerkingen
op te zetten.’
‘Vlaamse edtech als exportproduct werkt steeds beter. Naast Finland en Nederland komen we in
beeld met mooie voorbeelden, producten en concepten’, zegt Arne
Vandendriessche, de CEO van Signpost en de voorzitter van Hangar K
& Edtech Station. ‘Maar alles gebeurde in gespreide slagorde. De hub

IBA neemt
specialist in
radiotherapie
over
DE ESSENTIE
> Minister van Economie en
Innovatie Hilde Crevits trekt
1,8 miljoen euro uit voor het
ontwikkelen van de Vlaamse leertechnologiesector.
> De Kortrijkse cocreactiehub
Hangar K opent een Edtech
Station voor bedrijven,
scholen en onderzoekers.
> Edtech in Vlaanderen krijgt
een eigen team, structuur
en focus.

ROLAND LEGRAND

De Kortrijkse cocreatiehub Hangar K. Er komt ook een ruimte voor edtechbedrijven. © JONAS LAMPENS

Dankzij de financiële
injectie van Vlaanderen krijgt edtech
voor het eerst een
eigen structuur en
team en dus focus.
ARNE VANDENDRIESSCHE
CEO SIGNPOST EN VOORZITTER
EDTECH STATION

heeft als grootste verdienste dat hij
de initiatieven zal bundelen en
stroomlijnen. Dankzij de financiële
injectie van Vlaanderen krijgt edtech
voor het eerst een eigen structuur en
team en dus focus.’
Dat het Edtech Station in Hangar
K komt, is geen toeval. Die ligt vlak
bij de Hogeschool West-Vlaanderen
(Howest), waarvan de richting Digital Arts and Entertainment wereldtop is in het opleiden van gamemakers, en telt heel wat start-ups in
de gamesector. Begin vorige maand

kondigde Hangar K aan dat ook een
hub voor startende leertechnologiebedrijven is opgericht.
Veel technologische oplossingen
en designinzichten uit de gamewereld zijn relevant voor het ondersteunen van leerprocessen. De link
met het onderwijs en met Itec, de
onderzoeksgroep achter het Smart
Education-programma van Imec aan
de KU Leuven Campus Kortrijk, is
cruciaal voor de Vlaamse edtechambities. De toepassingen maken
gebruik van artificiële intelligentie,

augmented en virtual reality, educatieve spellen en virtuele omgevingen.
In het Edtech Station staat een
demo- en exporuimte ter beschikking, worden workshops en studiedagen georganiseerd en kunnen
start-ups en scale-ups terecht voor
advies en begeleiding. De hub zal
ook inspelen op projecten uit andere Belgische regio’s en andere landen.
De sector is sterk internationaal gericht. Zo zijn er educatieve technologiehubs in Londen, Lausanne,
Boston, Singapore en Sydney.
Internationaal is er een sterke
toename van de investeringen. In
België werd in de periode 2013-2016
ruim 5 miljoen euro kapitaal opgehaald in de sector, voor 2017-2020
was dat meer dan 30 miljoen euro.
Dat is wel nog altijd heel wat minder
dan andere technologiesectoren.
De oprichters van Edtech Station
zijn de KU Leuven en Hangar K, met
een hele groep stichtende leden zoals
Barco, Signpost, Televic, Cronos, Agoria, Voka, Play It, Epyc en Azumuta.
De hub is ook lid van de European
Edtech Alliance.

Brugge Kaas-maker moet toch terugroeping doen
Een maand nadat Milcobel listeria ontdekt heeft in zijn kaasfabriek in Moorslede, moet de
producent van Brugge Kaas toch
producten terugroepen. Een
week geleden klonk het nog
dat dat niet nodig was.
JENS CARDINAELS

Het zuivelbedrijf Milcobel roept zijn
klanten op vier producten niet meer
te eten en ze terug te brengen naar
de winkel. Het gaat ook om een product van zijn bekende merk Brugge
Kaas. Milcobel handelt op bevel van
de federale voedselwaakhond FAVV.
Dat acht de kans bestaande dat de
kazen zijn besmet met de listeriabacterie. Die kan mensen ziek maken
en mensen met een zwakke gezond-

heid zelfs doden.
Het bedrijf trof de listeria begin
april aan. Een week geleden zei Milcobel nog dat de besmetting onder
controle was en dat er haast zeker
geen besmette producten bij de consument zijn geraakt. Daar komt het
bedrijf onder impuls van het FAVV
op terug. ‘We hebben een onderzoek
geopend naar het bedrijf. Er zijn elementen opgedoken waaruit blijkt
dat niet uit te sluiten is dat besmette
producten in de winkel terechtgekomen zijn’, zegt Hélène Bonte, de
woordvoerster van het FAVV.
Welke info precies is opgedoken,
is niet duidelijk. Het FAVV kan geen
details geven zolang het onderzoek
loopt.
Milcobel herhaalt dat de situatie
onder controle is. ‘We hebben begin

De fabriek in het
West-Vlaamse Moorslede ligt al anderhalve
week stil. Dat kan
leiden tot lege rekken
in de supermarkt,
zegt Milcobel.

april de listeriabacterie aangetroffen
in een van onze zeven pekelbaden.
Dat gebeurde tijdens onderhoudswerken’, zegt woordvoerster Kathleen De Smedt. ‘We hebben de producten getest die tijdens het onderhoud in het bad zaten. De besmette
kazen hebben we vernietigd.’
De producten die worden teruggeroepen, zijn gemaakt in de twee
weken voor het onderhoud van begin april. Op 21 maart voerde Milcobel voorbereidende werken uit. ‘We
gaan verder terug in de tijd uit voorzorg en kijken ook naar de periode
na de voorbereidende werken, omdat het risico bestaat dat ook toen
producten met listeria zijn besmet’,
zegt De Smedt. ‘De kaas die bij aanvang van de voorbereidende werken
in het pekelbad zat, wordt nu terug-

Bij het Amerikaanse Biogen stapt
Michel Vounatsos na vijf jaar op als
CEO. Hij betaalt het gelag voor de
controverse rond het alzheimermiddel Aduhelm. Dat zou helpen tegen
de ziekteverschijnselen en oorzaken
van de ziekte. Maar volgens veel
waarnemers werkt het medicijn niet
of nauwelijks. De Amerikaanse gezondheidsdienst FDA had het middel
goedgekeurd ondanks tegenkanting
van zijn belangrijkste adviescommissie. Nu Aduhelm niet meer wordt
terugbetaald, schroeft Biogen de
verkoop terug.

geroepen.’
Milcobel blijft erbij dat voor zover
bekend alle besmette kazen in de
fabriek zijn gebleven. Tegelijk besloot het bedrijf de andere producten in zijn rijpingskamers te controleren. Pas na controle worden ze naar
de winkel gebracht. ‘We hebben
2.000 stalen genomen en geen enkel
was positief. Ook controles van onze
klanten (de supermarkten, red.) brachten nog geen besmettingen aan het
licht’, zegt De Smedt. ‘Momenteel
worden nog eens 2.000 stalen onderzocht. De resultaten verwachten
we de komende dagen.’
De fabriek in het West-Vlaamse
Moorslede ligt al anderhalve week
stil. Dat kan volgens het bedrijf leiden tot lege rekken in de kaasafdeling van de supermarkt.

De Waalse wereldleider in protontherapie voor kankerbehandeling IBA neemt een Canadese
specialist in kwaliteitsbewaking
voor radiotherapie over.
NICO SCHOOFS

IBA, de beursgenoteerde Waalse wereldleider in protontherapie voor
kankerbehandeling, kondigde dinsdag de overname aan van het Canadese Modus Medical Devices.
Dat bedrijf werd opgericht in
2000, stelt een 20-tal mensen tewerk
en is gespecialiseerd in ‘phantoms’,
toestellen die maken dat machines
voor de toediening van radiotherapie
juist afgesteld zijn en de correcte
dosis toedienen. Een overnameprijs
wordt niet bekendgemaakt.
IBA stipt aan dat het via de overname zijn portfolio versterkt in de
kleinere afdeling dosimetrie. Die
levert materiaal waarmee radiotherapie in ziekenhuizen op de juiste
plaats in het lichaam en met de juiste dosering gebeurt. Analisten oordelen dat IBA dankzij die afdeling
geen onetrickpony meer is.
De belangrijkste tak van IBA is
protontherapie, goed voor 60 procent van de omzet. De helft komt van
de toestellen, de andere helft via
diensten en meerjarige onderhoudscontracten.

Analisten oordelen
dat IBA dankzij de
afdeling dosimetrie
geen onetrickpony
meer is.
Bij protontherapie kan je kankertumoren gerichter bestralen, zodat
er minder nevenwerkingen zijn dan
bij klassieke radiotherapie. Al zijn
sommige gezondheidsexperts niet
overtuigd van die voordelen.
Wereldwijd werken bij IBA 1.600
mensen, van wie de helft in de hoofdzetel in Louvain-la-Neuve. Daar
bouwt het de acceleratoren, het kloppend hart van de protontherapiesystemen die het overal ter wereld ter
plekke assembleert.
IBA produceert ook acceleratoren
voor industriële toepassingen, zoals
het steriliseren van medisch materiaal en verpakte voeding, en voor de
productie van medische radioisotopen, gebruikt voor diagnoses
en kankerbehandeling.
IBA
15,64 EUR +2,76%
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