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Het voordeel van de voorsprong

Hasselt - “Het transitie-
denken was vijf jaar geleden 
nog niet bekend. Limburg 
Klimaatneutraal is eigenlijk 
volledig gebaseerd op die 
langetermijnvisie. Limburg 
heeft het goede voorbeeld 
gegeven en betrekt ook de 
burgers perfect via allerlei 
campagnes. Gent, Antwerpen 
en Leuven zijn gevolgd.” 
Dat zegt Peter Tom Jones, 
onderzoeksmanager aan de 
KU Leuven en voorzitter van 
I-Cleantech Vlaanderen.

Peter Tom Jones: “Het vergt leiderschap om als regio de transitie naar een duurzame economie te maken.” Foto’s Dick DEMEY/Tony VAN GALEN

Peter Tom Jones (39) verplaatst zich 
meestal met het openbaar vervoer. 
Behalve als ie naar Houthalen moet, 
waar straks de uitvalsbasis komt 
van I-Cleantech Vlaanderen. Dan 
reserveert hij een auto van Cambio, 
de organisatie waar je een auto deelt 
met andere gebruikers.

Remostort
Jones is aan de KU Leuven een van 
de 25 onderzoeksmanagers van 
het Industrieel Onderzoeksfonds, 
die ervoor moeten zorgen dat de 
wetenschappelijke kennis verspreid 
wordt in de samenleving. Van op-
leiding is hij burgerlijk ingenieur 
milieukunde. Jones doctoreerde in 
de Toegepaste Wetenschappen na 
een onderzoek bij ALZ Genk, het 
huidige Aperam. In Limburg geniet 
hij ook bekendheid dankzij zijn 
onderzoekswerk voor ‘Enhanced 
Landfill Mining’, het opgraven en 
recycleren van de Remostortplaats 
in Houthalen-Helchteren. Nog 
bekender is Jones van zijn boeken, 

zoals zijn laatste ‘Terra Reversa’ 
waarin hij het transitiedenken 
aan een breed publiek uitlegt. Het 
transitiedenken wil de klassieke 
systemen op termijn van 20 à 30 jaar 
vervangen door meer duurzame.

Cleantech
Peter Tom Jones zal vanmiddag 
tijdens het Limburgs Klimaatpar-
lement een uiteenzetting houden 
over cleantech. “Amerikanen om-
schrijven cleantech als techniek die 
het gebruik van niet-hernieuwbare 
grondstoffen minimaliseert en afval 
drastisch reduceert. Bij de vzw I-
Cleantech Vlaanderen zien we het 
iets ruimer. Cleantech is voor ons 

onderdeel van een ruimer verhaal, 
van een georganiseerd overgangs-
proces. Ook zaken als wetgeving 
of  maatschappelijke relevantie 
zijn van belang. Je hebt technieken 
die vandaag nog niet economisch 
rendabel zijn, maar wel maatschap-
pelijk voordelig. Zonder overheids-
tussenkomst is er geen wind- of 
zonne-energie.”

Veel nieuwe jobs
Cleantech kost dus veel geld. 
Ook daar wordt in Limburg aan 
gedacht met de oprichting van het 
klimaatfonds. Maar wat zijn dan 
de voordelen?
“Het is een positief  proces, dat 

massaal veel nieuwe jobs creëert. 
Klassieke industrieën verdwijnen 
langzaam uit Europa en de rol 
van kleine, lokale bedrijven wordt 
heel belangrijk. We spreken hier 
van de derde industriële revolutie. 
Economieën die afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen zullen 
zeer kwetsbaar blijven. Daarom is 
het belangrijk om als regio eigen 
energiebronnen aan te boren. In 
Limburg kunnen we de autonomie 
drastisch verbeteren door meer 
windmolens te plaatsen, zoals 
gebeurt met het windplan. Een au-
tonomie op het vlak van materialen 
is ook heel belangrijk. Hiervoor is 
het Remo-project van Machiels 

cruciaal, want uit het afval kunnen 
we een nieuwe stroom van grond-
stoffen halen.”
“Er zijn ook voordelen voor 
de gezondheid van de mensen. 
Investeren in schone wagens of 
openbaar vervoer zal de ziektekos-
ten verminderen. Als ‘first mover’ 
heeft Limburg ook het voordeel 
van de voorsprong. Er zijn een pak 
voordelen, maar je moet die vooral 
op lange termijn bekijken. Het vergt 
leiderschap om als regio de omslag 
te maken. Limburg slaagt daar 
op schitterende wijze in met een 
krachtig signaal van de provincie.”
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EnergyVille in Waterschei
GeNK - Op het mijnterrein van Wa-
terschei staat het kunstevenement 
Manifesta in de steigers, maar eens dat 
voorbij is, komt hier het wetenschaps-
park EnergyVille, met onderzoekers van 
Imec, VITO en de KU Leuven. Ze gaan 
het elektriciteitsnet van de toekomst 
bedenken. Peter Tom Jones: “Het gaat 
om toponderzoek. EnergyVille is erkend 
als deel van het European Institute of 
Technology, een koplopersgroep die in 
totaal kan beschikken over budgetten 
van honderden miljoenen euro.”
Er staat dan ook iets op het spel. “Met 
het huidige netwerk kun je geen 100 
procent hernieuwbare energie leveren. 
Je zit immers voortdurend met varia-

bele productie en die moet in evenwicht 
komen met de consumptie. Daarom zijn 
er slimme netwerken nodig. Dat is een 
gigantische onderzoeksuitdaging. Ener-
gyVille trekt dit op Europees niveau.”

HoutHaleN-HelCHteReN - In 
Houthalen wordt het hoofdgebouw 
van de mijn omgebouwd tot cleantech-
centrum. De hoofdzetel van de vzw 
I-Cleantech Vlaanderen (ICTV) komt 
hier en ook de Limburgse antenne van 
ICTV. “Bedoeling is dat we met het 
incubatiecentrum in het mijngebouw 
nieuwe bedrijven aantrekken”, zegt 
voorzitter Jones.
 “Daarnaast zullen we ook icoonprojec-
ten opstarten. ELMIRE, het Europees 
onderzoeksconsortium naar landfill mi-
ning, zal zich vestigen in GreenVille en 
demonstreren op de site van Remo. We 
willen in Houthalen ook het onderzoek 
naar warmtenetten centraliseren, maar 

dat moet nog afgestemd worden met de 
provincie Antwerpen. Elke provincie zal 
zich specialiseren in speerpuntsectoren. 
Limburg is geïnteresseerd in recyclage, 
warmtenetten en geothermie.”


