
  

 

 

Je merkt het als je rondkijkt in je buurt, Limburgse innovatie vind je overal. 

Bijvoorbeeld bij nieuwe bouwprojecten waarin Limburgse ondernemers de kar 

trekken op gebied van digitalisering en circulair bouwen. Je merkt het op de 

kanalen en de spoorwegen, waar steeds meer mogelijkheden komen om 

transport duurzamer te maken en het weg te houden van de drukke 

verkeersassen. Je merkt het zelfs ver boven onze hoofden, waar enkele 

Limburgse studenten er als eersten in slaagden om een zelfgemaakte 

magnetometer in de ruimte te krijgen. Te land, ter zee, in de lucht of in de 

ruimte, de motor van de economische vernieuwing staat nooit stil.    

 

Tom Vandeput, voorzitter POM Limburg 

Noël Slangen, algemeen directeur POM Limburg 

 

 

 

 

 



 

Logo POM Limburg zweeft door de ruimte 

 

 

Vorige week schreven enkele studenten van de 

UHasselt geschiedenis. De zelfgemaakte 

magnetometer van hun studententeam OSCAR-

QUBE, waar POM mee haar schouders onder 

zette, vertrok naar het ruimtestation ISS. De sfeer 

onder de studenten was uitgelaten toen ze hun 

kwantummagnetometer door de ruimte zagen 

zweven. Het toestel brengt het magnetische veld 

rond de aarde in kaart. In het hart van deze 

bijzondere meter zit een synthetische diamant, 

die ultragevoelige metingen kan uitvoeren. Na 

tien maanden in de ruimte zal de Limburgse 

ruimtekubus terugkeren naar de aarde. 
 

 

 

Modal shift is ook een mental shift 

 

 

Minder CO²-uitstoot, daar gaat de logistieke 

sector voor. Een modal shift dringt zich op: meer 

vervoer via binnenvaart en spoor, en minder via 

de weg. Maar daarvoor is ook een mental 

shift nodig. Daarom nodigen 

Multimodaal.Vlaanderen, POM Limburg en IOK 

logistieke bedrijven uit op Corda Campus, voor 

het Lerend Netwerk Multimodaal Transport. 

Vier sessies lang focussen deelnemers op een 

duurzamer transport. Voor Limburgse verladers 

en logistieke dienstverleners betaalt POM het 

inschrijvingsgeld terug. 
 

 

 

Limburg koploper in digitaal en circulair bouwen 
dankzij Boost Bouw Limburg 

 

De bouwsector vecht tegen een torenhoge 

afvalberg en ecologische voetafdruk. Er is niet 

minder dan een volledige sectorswitch nodig om 

die uitdagingen echt aan te gaan. Confederatie 

Bouw Limburg en POM Limburg sloegen dan ook 

de handen in elkaar voor Boost Bouw Limburg. 

POM-voorzitter Tom Vandeput: "De bouw moet 



 

digitaler en duurzamer. Binnen Boost Bouw 

Limburg bieden we Limburgse bouwbedrijven 

programma's op maat aan, rond digitaal en 

circulair bouwen. Zo creëren we koplopers met 

een concurrentiële voorsprong."  
 

 

  

 

Aankomende events 

16 september | Care to Share: inspiratiesessie voor Limburgse bedrijven 

24 september | Captain's Table 

30 september | Health Campus: Digicare Platform 

30 september | Masterclass Wanderful.stream: energie 

1 oktober | Captain's Table 

1 oktober | Lerend Netwerk Multimodaal Transport: sessie 1 

5 oktober | Portretten van Innovatie 

8 oktober | Lerend Netwerk Multimodaal Transport: sessie 2 

12 oktober | Data in de zorg 

15 oktober | Lerend Netwerk Multimodaal Transport: sessie 3 

19 oktober | Data Fair 

21 & 22 oktober | Energy Mission 

22 oktober | Lerend Netwerk Multimodaal Transport: sessie 4 

5 november | Captain's Table 

30 november | Logistiekdag 2021 - Data Driving Resilient Supply Chains 

3 december | Captain's Table 

   

 

POM Limburg 

Corda Campus, gebouw 6B - Kempische Steenweg 303/ bus101 

3500 Hasselt - T +32 (0) 11 300 100 - info@pomlimburg.be 
  

 

https://www.pomlimburg.be/events/flanders.healthtech-kennismaking-and-brainstorm-voor-bedrijven/
https://www.pomlimburg.be/events/captains-table-september/
https://www.pomlimburg.be/events/health-campus-digicare-platform-september/
https://www.pomlimburg.be/events/masterclass-wanderful.stream-energie/
https://www.pomlimburg.be/events/captains-table-oktober/
https://www.pomlimburg.be/events/logistiek-multimodaal-sessie-1/
https://www.pomlimburg.be/events/impact-van-design-op-innovatie-in-vlaamse-bedrijven/
https://www.pomlimburg.be/events/logistiek-multimodaal-sessie-2/
https://www.pomlimburg.be/events/data-in-de-zorg/
https://www.pomlimburg.be/events/logistiek-multimodaal-sessie-3/
https://www.pomlimburg.be/events/data-fair/
https://energymission.be/
https://www.pomlimburg.be/events/logistiek-multimodaal-sessie-4/
https://www.pomlimburg.be/events/captains-table-november/
https://www.pomlimburg.be/events/logistiekdag-2021-data-driving-resilient-supply-chains/
https://www.pomlimburg.be/events/captains-table-december/

