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Nooit eerder gaven de Belgen zoveel 
uit aan fair trade. Dat blijkt uit een 
onderzoek uitgevoerd door het 
Belgische ontwikkelingsagentschap 
Enabel. 
Belgen gaven in 2019 gemiddeld 
20,36 euro uit aan Noord-Zuid 

fairtradeproducten, een stijging 
tegenover 2018 toen het gemiddel-
de ongeveer 15,84 euro was.
Uit het onderzoek blijkt ook dat 
lokale fair trade uitbreidt. In de 
eerlijke handel staan sociale 
ondernemingen centraal. 

440.000 euro 
voor negen 
innovatieve 
projecten

Met de provinciale innovatiepre-
mie wil het provinciebestuur 
Limburgse ondernemingen 
aansporen om samen innovatieve 
projecten uit te werken. “Op die 
manier verbinden we de experti-
se van de Limburgse bedrijven 
uit dezelfde of uit verschillende 
economische sectoren om 
nieuwe producten en diensten te 
ontwikkelen”, aldus gedeputeer-
de van Economie Vandeput. 
In de eerste projectronde van 
2020 wordt 440.625 euro 
vrijgemaakt voor de uitvoering 
van negen innovatieprojecten 
waarin in totaal 19 kmo’s 
samenwerken. “De subsidie 
moet de samenwerking facilite-
ren en een nieuwe impuls geven 
aan het Limburgs ondernemer-
schap”, vindt Vandeput. 

470 jobs
Met de negen nieuwe projecten 
meegeteld, werden sinds de 
invoering van de provinciale 
innovatiepremie al 44 projecten 
ondersteund waarin in totaal 105 
bedrijven met elkaar samenwerk-
ten. Het provinciebestuur keerde 
2,2 miljoen euro uit en genereer-
de daarmee 5,2 miljoen euro aan 
investeringen. Op termijn kunnen 
de innovatiepremies 470 nieuwe 
jobs opleveren. 
Ook de eerste lichting van 2020 
bevat heel wat interessante 
projecten. Zo gaan FG Perfor-
mance & Rehab en Jos Claesen 
BV samen op zoek naar digitaal 
platform waarmee kinesisten 
meer ondersteuning op afstand 
kunnen geven en ontwikkelen 
Airobot en Aquafin een toestel 
waarmee rioleringsstelsels 
kunnen geïnspecteerd worden. 
Agro Trading Company en Agro 
Manager ontwikkelen een nieuwe
prijsindex in het hardfruit. (gc)

Het provinciebestuur heeft 
440.625 euro vrijgemaakt voor 
negen innovatieve projecten 
waarin door negentien kmo’s 
wordt samengewerkt. “In 
totaal werd voor 2,15 miljoen 
euro uitgekeerd aan 44 
projecten”, zegt gedeputeerde 
Tom Vandeput.
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H
et project van de Uni-
versiteit Antwerpen
en de Université libre
de Bruxelles voor de
bouw van een onder-
zoekscentrum voor

het ontwikkelen en testen van 
nieuwe vaccins dateert al van
2018. Met het uitbreken van de 
coronacrisis wordt er vaart gezet
achter het project. Op 1 maart 
2022 moet het centrum de deuren
openen. 
Het project werd gisteren voorge-
steld in Wilrijk. Beide universitei-
ten investeren samen enkele tien-
tallen miljoenen in de oprichting 
van een Europese anti-infectie-
eenheid, bestaande uit gespeciali-
seerde infrastructuur in Wilrijk en
in Brussel. De twee universiteiten
werken al tientallen jaren nauw 
samen in de ontwikkeling van vac-
cins. Alles samen werd er 40 mil-
joen euro gezocht om het totale 
project te financieren. De Belgi-
sche regering heeft voor Vaccino-
polis 20 miljoen euro uitgetrok-
ken. Ook privépartners dragen
hun steentje bij. 
Onder leiding van professor Ar-
naud Marchant (ULB) wordt in 
Brussel een hoogstaand immono-
logisch laboratorium gebouwd.
Op de campus Drie Eiken van de 

Antwerpse universiteit verrijst 
vanaf begin 2021 het vaccincen-
trum Vaccinopolis, waar topta-
lenten uit verschillende disciplines
zullen samenkomen. “Het com-
plex zal bestaan uit een klinische
testruimte, laboratoria, kantoren,
consultatieruimtes en verblijfs- en
ontspanningsfaciliteiten”, aldus 
professor Pierre Van Damme van
de Universiteit Antwerpen. “Dat 
laat ons toe om vaccins in quaran-
tainecondities te testen op maxi-

maal 30 personen tegelijkertijd.” 
In het centrum zullen vaccins snel
en kostenefficiënt ontwikkeld en 
getest kunnen worden.   

Bouwpartners
Voor de bouw van Vaccinopolis 
viel de keuze op het consortium 
IMM/Unity. Aannemer van 
dienst wordt de Limburgse Jansen
Building Group, Jansen Clean-
rooms en  bouwgroep Cordeel.
Proof of the sum, Exilab, Abstract

Architecten, burO Groen en Esta-
blis zijn verantwoordelijk voor het
integrale ontwerp. Imtech Belgi-
um neemt samen met Jansen
Cleanrooms 15 jaar lang het on-
derhoud voor zijn rekening.
De bouw van Vaccinopolis zal ge-
beuren in een recordtempo. De
partners dienden maandag de
omgevingsvergunningsaanvraag 
in en willen begin 2021 beginnen
bouwen. De realisatie van het pro-
ject gebeurt op anderhalf jaar tijd
in plaats van de gebruikelijke vier
à vijf jaar, om te voldoen aan de
wereldwijde urgente vraag naar 
meer testcapaciteit voor nieuwe 
vaccins. Eric Vanhees, COO van
Jansen Cleanrooms: “De uitda-
ging is om de extreem korte door-
looptijd te verzoenen met het ver-
eiste biotechnologische veilig-
heidsniveau. Omwille van de
wereldwijde urgentie verkorten 
we elke fase van het proces.”
Dat er grote vraag is naar een ge-
avanceerd onderzoekscomplex 
als Vaccinopolis, blijkt uit de be-
langstelling bij farmabedrijven.
“Nog voor we gestart zijn met de 
bouw, hebben we al vragen gekre-
gen van Belgische en buitenlandse
bedrijven”, zegt vaccinoloog Pier-
re Van Damme van de Universi-
teit Antwerpen.

20,36 CIJFER VAN DE DAG
Belgische consument 
besteedt meer aan fair 
trade producten 

Limburgs bouwbedrijf bouwt 
Vaccinopolis in recordtempo

Het Limburgse bouwbedrijf Jansen Building Group en bouwgroep Cor-
deel gaan samen het Vaccinopolis bouwen in Wilrijk. Een project van 
verschillende tientallen miljoenen dat in een recordtempo zal worden gereali-
seerd.

Vaccinopolis draagt een prijskaartje van zo’n 40 miljoen euro. FOTO  NATHAN LAINÉ
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Professor Pierre Van Damme 
(UAntwerpen). FOTO BELGA

De bouw gebeurt in 1,5 jaar, een recordtempo. 
FOTO NATHAN LAINÉ
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