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Nieuw consortium in Vlaanderen ‘BlueSpace’ als gezonde
voedingsbodem om te innoveren met ruimtevaarttechnologie
Ondernemers die willen innoveren met ruimtevaarttechnologie vinden coaching en expertise bij
‘BlueSpace’, het nieuwe consortium van imec, Verhaert en VITO.
Ruimtevaart als inspiratiebron voor innovatie
Talrijke bestaande technologieën en innovaties kennen hun oorsprong in de ruimtevaart.
Voorbeelden daarvan zijn telecommunicatie, meteorologie en navigatie, die een
pertinente plaats hebben ingenomen in ons dagelijks leven. Met hoogwaardige
technologieën, kennis en toepassingen blijft de ruimtevaart een bodemloze inspiratiebron
voor innovatie.
De investeringen in ruimtevaart krijgen een bijkomende waarde wanneer ze benut worden
in nieuwe projecten op aarde. Om dit te stimuleren lanceren imec, Verhaert en VITO het
consortium ‘BlueSpace’ met een gelijknamig incubatieprogramma. Sven De Cleyn
imec.istart program manager: "Hightech spin-offs zijn de toekomst van Vlaanderen. We
zien heel wat opportuniteiten in het toepassen van ruimtevaarttechnologieën. Met
‘BlueSpace’ willen we nieuwe initiatieven ondersteunen die deze mogelijkheden benutten.”
Technologietransfer door ideation
Imec, Verhaert en VITO hebben een rijke ervaring in het begeleiden van ondernemers bij
de ontwikkeling van nieuwe ideeën. Ze vormen een vruchtbare kruisbestuiving tussen
creativiteit en technologie. Daardoor voegt het ‘BlueSpace’ consortium een creatieve
component toe aan het bedenken van nieuwe toepassingen en blijft de overdracht van
technologie niet beperkt tot een licentiedeal.
Sam Waes, coördinator technologietransfer bij Verhaert: "De mogelijkheden van
ruimtevaarttechnologie zijn legio. Na 3 jaar als broker en 1 jaar als manager in het ESA
Technology Transfer Network, willen we in Vlaanderen een sterk initiatief uitbouwen die
een gezonde voedingsbodem geeft aan technologische innovaties verbonden aan
ruimtevaart. Als dienstverlener in integrale productinnovatie zien we het samenwerken
met start-ups als een verrijking voor onze ontwikkelde tools en methodologie.”
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Incubatieprogramma ‘BlueSpace’
Het gelijknamige incubatieprogramma biedt coaching, technologische expertise en
faciliteiten aan ondernemers, zowel hightech start-ups als spin-offs. Steven Krekels,
unitmanager van VITO Remote Sensing: "Ruimtevaarttechnieken voor aardobservatie
kunnen onze industrie enorm verrijken én verscherpen. Via dit consortium willen we als
technologisch onderzoekscentrum innovaties ondersteunen in de breedste zin van het
woord. VITO Remote Sensing realiseert duurzame maatschappelijke oplossingen door
een focus te leggen op die innovatieve technologieën die ook een economisch
zelfbedruipend verhaal kunnen hebben. Europa investeert miljarden in programma’s zoals
Galileo en Copernicus, het is onze opdracht om die investeringen te helpen valoriseren
voor Vlaanderen. Elke ondernemer die in dat domein initiatief neemt, kan rekenen op onze
steun om het Vlaamse socio-economisch weefsel te versterken.”
BlueSpace biedt begeleiding op
verschillende locaties in Vlaanderen, met
Antwerpen als uitvalsbasis. Zo geven we
hightech start-ups en spin-offs die gebruik
maken van ruimtevaarttechnologie een
vliegende start.
Het eerste initiatief ‘Space4Earth Innovation Week’ is een samenwerking met Universiteit
Antwerpen. Van 13-17 maart 2017 gaan masterstudenten ‘Productontwikkeling’
ruimtevaarttechnologie gebruiken om nieuwe toepassingen te bedenken. Dit initiatief
wordt mee mogelijk gemaakt door de steun van Antwerp Space, AUREA (Antwerps
Universitair Research centrum voor Evenwicht en Aerospace), Lambda-X, QinetiQ, Space
Applications Services, VITO en Voxdale. Hierna volgt in mei een eerste publieke oproep
voor nieuwe incubatieprojecten.
-----Noot voor de pers:
Vertegenwoordigers van de media zijn van harte welkom op vrijdag 17 maart 2017 voor
het slotevenement van de ‘Space4Earth Innovation Week’ georganiseerd door de faculteit
Productontwikkeling van de Universiteit Antwerpen. Dit slotevenement vindt plaats op
campus Mutsaard, ingang via Ambtmanstraat 1, 2000 Antwerpen.
https://www.uantwerpen.be/nl/campusleven/op-weg-naar-de-campus/stadscampuscampus-mutsaard/
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INGANG

-----Imec

Toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub in nano-elektronica en digitale
technologie
http://www2.imec.be

Verhaert

Toonaangevende dienstverlener van integrale productinnovatie en zowel
broker als manager in ESA’s Technology Transfer Network
http://www.verhaert.com

VITO

Vlaamse onderzoeksorganisatie in cleantech en duurzame ontwikkeling, met
onder meer een unit gespecialiseerd in remote sensing.
www.vito.be - remotesensing.vito.be/

-----Contact

Nicky Sterck, Communications at Verhaert
T +32 3 250 50 05 – nicky.sterck@verhaert.com

