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N
a het KS-reconversie-
plan, het Limburg-
plan en het Strate-
gisch Actieplan Lim-
burg in het Kwadraat
(SALK) is Salkturbo

het vierde grote toekomstplan
voor deze provincie. SALKturbo
vertrekt van vier prioriteiten en
twaalf ambities om Limburg
duurzamer, competitiever, digita-
ler en inclusiever te maken. Naast
de vier gedeputeerden, de vier
Limburgse ministers en de burge-
meesters van Hasselt en Genk zit-
ten ook vertegenwoordigers van 
onze drie hogere onderwijsinstel-
lingen, werkgeversorganisaties en
vakbonden, LRM en VDAB in de
SALKturbo-taskforce.

152 miljoen van Europa
Na goedkeuring van het plan eind
december konden Limburgse or-
ganisaties projectvoorstellen in-
dienen. Daarvoor moesten ze 
eerst partners zoeken en minstens
30 procent startkapitaal verzame-
len. Dit leidde tot 42 projectaan-
meldingen. Onderzoeksbureau
Idea Consult screende deze aan-
meldingen op kwaliteit, impact,
haalbaarheid, relevantie en start-
financiering. “Op basis van deze
screening heeft de taskforce er nu
18 als SALKturbo-project er-
kend”, zegt gedeputeerde Tom
Vandeput. “17 andere kregen een
oranje label en dus een eenmalige
herkansing om de hiaten in hun 
aanvraag weg te werken. Slechts 7
projecten werden finaal afge-
keurd.”
Door de erkenning als Europese 
transitieregio vloeit de komende
zes jaar 152 miljoen euro naar
onze provincie. “We gaan de 18
goedgekeurde projecten nu tot 
een sterk projectdossier uitwerken
zodat ze naast provinciale,
Vlaamse en federale subsidies ook
aanspraak kunnen maken op 50
procent cofinanciering door Eu-
ropa”, zegt Vandeput. “SALK-
turbo sluit immers perfect aan op
de Europese, federale en Vlaamse
relanceplannen. Want wat goed is
voor Limburg, is ook goed voor
Vlaanderen, België en Europa.”
De taskforce heeft gisteren ook 
een tweede oproep voor project-
aanmeldingen gelanceerd. Die 
loopt tot 30 oktober.

Met de goedkeuring van 
de eerste 18 SALKturbo-
projecten, goed voor 
een investering van 34 
miljoen euro, is dit 
nieuwe economische 
toekomstplan voor 
Limburg nu echt van 
start gegaan.
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Van LEGO-robots tot precisielandbouw
1. Industrie 4.0 maturiteitsver-
snelling (527.453 euro): verre-
gaande digitalisering van pro-
ductie en data bij 1.630 Lim-
burgse bedrijven. 
2. Regional Control Tower voor
stadsdistributie (673.100 euro):
de huidige stadsdistributie op-
timaliseren en duurzamer ma-
ken via een virtuele cityhub en
IT-platform.
3. eXtended Reality Huis
(2.332.750 euro): democentrum
om de innovatie- en concurren-
tiekracht van bedrijven te ver-
hogen via onder andere virtual
reality, serious gaming en huid-
elektronica.
4. Digipath (3.082.950 euro): uit-
rol van digitale pathologie via
een centraal Limburgs plat-
form om het tekort aan ana-
toom-pathologen en de ver-
wachte toename aan kanker-
patiënten op te vangen.
5. Talentenacademie (1.280.000
euro): onderwijsongelijkheid in
gemeenten verkleinen via een
mix van doelgerichte activitei-
ten op zaterdagvoormiddag.
6. Doorgroei ambitieuze onder-
nemingen (608.550 euro): be-
drijven in groep begeleiden om
hun groeiambities van 20 pro-
cent per jaar versneld waar te 
maken.
7. Duurzame landbouw met
hoge toegevoegde waarde
(658.496 euro): nieuwe oppor-
tuniteiten in kaart brengen en
koppelen aan sectoren zoals 

bouw en farma (gebruik vezelhen-
nep bij productie isolatiemateri-
aal, functionele voeding…).
8. Levenslang Leren Limburg
(2.640.000 euro): actieplan dat in-
speelt op digitalisering, doorge-
dreven professionalisering en een 
stijgende vraag naar specialisaties
op de werkvloer. 
9. Bokrijk als internationaal exper-
tisecentrum voor vakmanschap
(3.661.000 euro): doorontwikke-
ling van het expertise- en diensten-
centrum voor het versterken van 
vakmensen in hun ondernemer-
schap en het platform voor histo-
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risch en hedendaags vakman-
schap.
10. Centrum Digitaal Leren Lim-
burg (3.297.000 euro): lokale leer-
hubs met nieuwe leermodules rea-
liseren met 200 organisaties, 1.500
leraren en 4.000 Limburgers.
11. Boost Bouw Limburg
(3.778.000 euro): 20 top-bouwbe-
drijven laten samenwerken rond
digitale bedrijfsvoering, circulaire
bouw en innovatieve cases. 
12. Precisielandbouw in gewas-
productie (2.418.924 euro): nieuwe
methodieken en technologieën 
uitwerken en integreren tot prak-

tijkrijpe toepassingen.
13. Centrum voor de Eerstelijn Lim-
burg (504.000 euro): fysieke ont-
moetingsplaats op de Health
Campus Diepenbeek om de sec-
tor (digitaal) te versterken.
14. Remote Clinical Monitoring
Center (5.509.733 euro): centrum 
voor demonstratie, systeemont-
wikkeling en -testing, en lancering
van digitale gezondheidssyste-
men in de zorg.
15. Health Campus Preventive Me-
dicine Lifestyle Platform, digital
health promotion & disease pre-
vention (2.097.824 euro): betere
vertaalslag maken van de gunstige
effecten van een gezonde levens-
stijl en groene omgeving op fysie-
ke en mentale gezondheid en op
de progressie van chronische aan-
doeningen, onder andere via digi-
tale applicaties rond voeding en
beweging.
16. THINK3 innovatiecentrum zorg
(745.700 euro): een universitair ‘ci-
vic lab’ voor onderzoek en dienst-
verlening in de gezondheidssector
en zorgeconomie.
17. FIRST LEGO League (525.000
euro): jongeren tussen 11 en 14 
jaar programmeren LEGO-ro-
bots om hen zo warm te maken 
voor wetenschap en techniek.
18. Project Anne (70.000 euro):
kwetsbare moeders met een mi-
gratie-achtergrond van leerlingen 
uit het Atlascollege in Genk hel-
pen in hun onderwijsondersteu-
nende rol om de ongekwalificeer-
de uitstroom tegen te gaan.

In de FIRST Lego League leren jongeren robots programmeren.  
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