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Schadelijke PFOS-stoffen
zitten overal in Vlaanderen
Vlaamse overheid neemt pakket maatregelen in en rond Zwijndrecht, maar
meerdere studies tonen aan dat schadelijke chemicaliën breder verspreid zijn
PIET DEPUYDT, BEN
SERRURE EN DAAN BLEUS

W

ie op minder
dan anderhalve kilometer van
de fabriek
van 3M in
Zwijndrecht woont, beperkt het
best de consumptie van zelfgeteelde groenten, laat eieren van eigen
kippen het best voor wat ze zijn en
is het best voorzichtig met grondwater. Ook voor wie tot op 5 kilometer woont zijn eieren uit de tuin
uit den boze. Tot op 10 kilometer
wordt aangeraden maximaal één ei
uit de eigen tuin per week te eten.
Dat zijn in een notendop de tijdelijke voorzorgsmaatregelen die
het Agentschap Zorg en Gezondheid maandag communiceerde als
antwoord op de gezondheidscrisis
met de schadelijke PFOS-chemicaliën, waarvan de concentratie in en
rond Zwijndrecht veel te hoog ligt.
PFOS is een lid van een familie
door de mens gemaakte chemische
verbindingen die bekendstaan als
PFAS. Die delen het kenmerk dat
ze niet of zeer moeilijk biologisch
afbreekbaar zijn. Dat geeft ze bepaalde voordelen: ze zijn oersterk,
stoten vuil en vet af en zijn hittebestendig. Maar van enkele PFAS,
waaronder PFOS, is ondertussen
duidelijk dat ze schadelijk zijn voor

mens en milieu. Daarom zijn ze al
lang verboden in Europa. Maar net
omdat ze bijna onverwoestbaar
zijn, zadelen ze ons op met een
probleem met een lange staart.
Dat is nergens duidelijker dan in
en rond Zwijndrecht, waar het
chemiebedrijf 3M jarenlang PFOS
produceerde. In de regio worden
jaren nadat het bedrijf is gestopt
met de productie nog altijd bijzonder hoge concentraties aangetroffen. Dat probleem kwam
naar boven toen in die buurt graafwerken werden begonnen voor de
Oosterweelverbinding.
De gemeente Zwijndrecht
maande vorige week al aan de consumptie van eieren uit de eigen
tuin in een straal van 15 kilometer
rond de fabriek te beperken. Het
Agentschap Zorg en Gezondheid
stelt die voorzorgsmaatregelen nu
scherp, in afwachting van meer onderzoek over de verspreiding en de
gezondheidsimpact. Bij de inwoners wordt een breed bloedonderzoek opgestart, onder leiding
van Karl Vrancken, professor aan
de UAntwerpen.
De focus van het onderzoek en
de maatregelen ligt logischerwijs
op de 3M-site en de omgeving.
Maar het probleem met PFOS beperkt zich niet tot die ene hotspot.
Een recente studie door onderzoekers van de UAntwerpen, in opdracht van de Vlaamse Milieumaat-

schappij, wijst uit dat de PFOS-concentratie in bepaalde soorten vis in
Vlaanderen problematisch hoog is.
De onderzoekers namen baarzen
en palingen, gevangen op 44 meetpunten over heel Vlaanderen, onder de loep. Op ongeveer de helft
van de meetpunten overschrijdt
de hoeveelheid PFOS de milieunormen.

De hoogste
concentraties PFOS
vonden we terug in
vissen ver weg van
3M in Zwijndrecht.
Dat wijst erop dat
er andere bronnen
van vervuiling zijn.
Lieven Bervoets
Onderzoeker
Universiteit Antwerpen

Gezondheid
Opvallend is dat de hoogste concentraties niet gemeten worden
in de buurt van 3M. ‘Dat wijst er
duidelijk op dat er nog andere
bronnen van vervuiling zijn’, zegt
onderzoeker Lieven Bervoets
(UAntwerpen).
Waar die exact liggen, is voorlopig moeilijk te zeggen, maar een
studie van de afvalstoffenmaatschappij OVAM geeft een indicatie.
In 2018 liet OVAM op tientallen
punten in Vlaanderen, die werden
gezien als potentiële risicolocaties,
metingen uitvoeren. Het ging om
onder andere oefenterreinen van
brandweerkazernes, militaire terreinen en vliegvelden, waterzuiveringsinstallaties, stortplaatsen en
industriële sites uit de textiel-, papier- en verfindustrie. Die hebben
vaak gemeen dat ze met blusschuim werken, een chemisch
brandbestrijdingsmiddel waarin
jarenlang PFAS-chemicaliën zaten.
De resultaten van die metingen

waren verontrustend. Op 66 procent van de meetpunten bedroeg
de concentratie het tienvoudige
van de streefnorm. Bij een kwart
was sprake van honderd maal te
hoge waarden. Bij de meerderheid
van de metingen bleek ook het
grondwater in slechte staat. De
terreinen met een te hoge concentratie worden verder onderzocht,
laat het kabinet van minister van
Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA)
weten.
De schadelijke chemicaliën
vinden ook hun weg naar de mens.
Het Vlaamse Steunpunt Milieu en
Gezondheid screende tussen 2016
en 2020 428 Vlaamse jongeren van
14 en 15 jaar op PFAS-stoffen. Niet
minder dan 15,7 procent had meetwaarden die de gezondheidsnorm
overschreden. In de studie werden
alleen de vier PFAS-stoffen - PFOS,
PFOA, PFHXS en PFNA - onderzocht
waarover indicaties bestaan dat ze
op lange termijn schadelijk zijn
voor de gezondheid.
Het viertal wordt gelinkt aan
een verstoring van de hormonenhuishouding en fertiliteit, een
verhoogd risico op kanker en een
verzwakking van het immuunsysteem op lange termijn. Maar
experts wijzen erop dat vooral nog
veel onbekend is over de gezondheidsimpact van de chemicaliën.
Daarvoor is diepgaand onderzoek
op langere termijn nodig. P3
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Het Gentse biotechnologiebedrijf
Biotalys heeft beslist vers kapitaal
op te halen via een beursgang op
Euronext Brussel. Hoeveel het
precies in gedachten heeft, is nog
even geheim, maar twee nieuwe
2
investeerders zijn al bereid
ÉDITO EN PAGE
10 miljoen euro op te hoesten. EN PAGE 5
Daarbovenop kan BiotalysLIRE
vermoedelijk rekenen op de steun
van zijn bestaande aandeelhouders, waaronder Gimv en Ackermans & van Haaren. Het bedrijf
zal in de komende weken zijn
debuut maken.
Biotalys ontwikkelt biologische gewasbeschermingsmiddelen om onder meer aardbeien, druiven, aubergines, aardappelen en kolen te beschermen
tegen insecten, schimmels en
bacteriën. Het bedrijf bestaat
sinds 2013 en maakt zich op om
volgend jaar een eerste product
in de VS te lanceren.
‘Er is veel vraag naar innovatie.
Landbouwers zijn op zoek naar
alternatieven voor chemische
middelen, onder meer omdat het
gebruik van bepaalde producten
stelselmatig wordt ingeperkt. We
willen de manier van werken in
de landbouw veranderen’, zegt
topman Patrice Sellès.
Biotalys is een nieuwe speler
in de Vlaamse agrotechnologiesector, die intussen een duizendtal werknemers telt, onder wie
een grote ploeg onderzoekers aan
het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Dat leverde vroeger
ook al het zaadtechnologiebedrijf
Devgen op, dat bijna tien jaar
geleden voor 400 miljoen euro
werd opgeslokt door de wereldspeler Syngenta. P5
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De Tijd | L’Echo
Key figures krant

De Tijd | L’Echo voor openbare
verkopen, zitdagen, verkopen
uit de hand …
Het invloedrijke en kapitaalkrachtige
lezerspubliek van de zakenkranten De
Tijd | L’Echo heeft een grote interesse
in vastgoed voor eigen gebruik of als
investering.

Vastgoedrubrieken
in De Tijd | L’Echo

Aangezien de aankoop van vastgoed juridische en financiële gevolgen met zich
meebrengt, doen de lezers vaak beroep
op de expertise van een notaris.

• Elke dag, dinsdag tot zaterdag.
• We werken op maat van de klant in
functie van formaat en frequentie.
• Meer informatie verkrijgbaar via
realestate@trustmedia.be.

Tarieven

Algemene voorwaarden

Contact

Formaat
Berliner
(440 mm H x 290 mm B)

Taal
Nederlands (De Tijd)
+ Frans (L’Echo)

Lezerscontacten
602.000
(total brand contacten, CIM
2020)

Frequentie
Elke dag, dinsdag
tot zaterdag

Verspreiding
Abonnementen &
losse verkoop

Oplage (week)
76.130
(print + digitaal)
Auth Circulation 2020

Oplage (weekend)
116.680
(print + digitaal)
Auth Circulation 2020

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

De Tijd | L’Echo

Verschijningsvorm
Krant (print + digitaal)
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Tarieven 2022

Algemene voorwaarden

(in euro, excl. BTW)

Deadline reservatie en
aanleveren materiaal

Tarief mm/kol

Uiterlijk 3 werkdagen voor verschijning

4,63

De Tijd

2,72

Materiaal

Annulatie

L’Echo

1,91

• Word document met ingesloten
lettertypes
• Foto’s in hoge resolutie: 300 dpi,
zwart/wit of CMYK

• Vanaf 3 werkdagen voor verschijning wordt bij annulatie 100% van de
inlassingsprijs gefactureerd.
• Bij annulatie van één of meerdere
inlassingen uit een campagne of
jaarovereenkomst wordt de toegestane volumekorting op de reeds
verschenen advertenties herzien en
gefactureerd

Extra Inclusief gratis herplaatsing in
dezelfde week.

Voorbeeld
algemeen

INVESTERINGSVASTGOED
Uw advertentie hier? Contacteer Trustmedia 02/422.05.09 - realestate@trustmedia.be

LAUNCH
PRESALES

Formaat: 140mm H x 2 kolommen B

SKY TOWER
TWO

€ 4,63 x 140 x 2 = € 1.296,40

Tarief De Tijd:

€ 2,72 x 140 x 2 = € 761,60

Tarief L’Echo:

Waterkrachtcentrale van La Plate-Taille
Silenrieux (Cerfontaine)

De Tijd | L’Echo

AANKONDIGING VAN AANBESTEDING

De Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren (SOFICO)
schrijft een aanbesteding uit voor de concessie van het gebruik van de waterkrachtcentrale (pompen-turbineren) van La Plate-Taille gelegen aan de stuwdammen van de Eau d’Heure in Silenrieux
(Cerfontaine), met opslagcapaciteit van elektrische energie.
Maximaal nominaal vermogen: turbineren 4 x 34 MW, pompen 4 x 40 MW.
Duur van de concessie: 3 jaar en 8 maanden vanaf 1 maart 2022,
met de mogelijkheid tot verlenging van 6 maanden door SOFICO.
Contractdocumenten en alle informatie zijn beschikbaar en te downloaden via de website
www.soﬁco.org. Biedingen worden op uiterlijk 16 november 2021 om 11.00 uur verwacht.

ANTIEK, KUNST & CULTUUR

€ 1,91 x 140 x 2 = € 534,80

Uw advertentie hier? Contacteer Trustmedia 02/422.05.17 - art@trustmedia.be

VEILING 7-8-9 oktober om 13u
Kijkdagen 27 sept - 5 okt
BIBLIOTHEEK
SKY Tower Two - 136 SKY Residences
Triple-A location with Harbour- & Seaview
High-end lobby with concierge facilities
Relax @ the rooftop SKY Bar & Health Center
€ 245.000 - € 1.425.000
skytowers.be - 059 80 91 91

ISY BRACHOT
Arp, Apollinaire, Breton, Cendrars, Chagall, Dalí, Duchamp,
Ernst, Léger, Picasso, Man Ray

ANTIEK, KUNST & CULTUUR
Uw advertentie hier? Contacteer Trustmedia 02/422.05.17 - art@trustmedia.be

NOTARIËLE VERKOPINGEN
Uw advertentie hier? Contacteer Trustmedia 02/422.05.09 - realestate@trustmedia.be

VLAAMS-BRABANT • TERNAT

Kantoor van notaris Hilde
FERMON, te Opwijk,
Kloosterstraat 1.
Tel. 052/36.96.95
E-mail:
vanessadn@notarisfermon.be

ANTIEK EN KUNST VERKOOP

MAANDAG 11 EN DINSDAG 12 OKTOBER 2021 OM 19U
TENTOONSTELLING VAN 5 TOT 10 OKTOBER

ONLINE VERKOOP VIA BIDDIT.BE
NIJVERHEIDSGEBOUW
Lot 170 - Firmin BAES
Pastel op doek : “ La liseuse”.
Afm.: 98 x 78 cm.

Lot 101 - Josuë DUPON
Bronzen : Paar marabouts.
Afm.: H.: 29,5 L.: 16 P.: 16 cm.

TE TERNAT, VERKENSMEERSSTRAAT 1

Coronelli, « Isolario »
Blaeu, unieke set van 4
Italiaanse Stedenboeken
« Description Egypte »
Belangrijke Manuscripten
Vesalius, « De humani
corporis fabrica »
Melling, « Voyage de
Constantinople »

Redouté & Linden
Wolstraat 19/2 · 1000 Brussel
info@arenbergauctions.com
+32 (0) 2 544 10 55

Nijverheidsgebouw te Ternat, Verkensmeersstraat 1 (oppervlakte 62a 59ca)
Vrij na betaling van koopsom en kosten.
Ligging vlgs GWP: “Igb”, “Lwag”, Vg. / Gvkr. / Gvv.
Effectief overstromingsgeb., niet in afgebakende oeverzone of overstromingsgeb.
Bodemattest dd 13.08.2021(“geen verdere maatregelen vereist”)
Bijkomende informatie: Immoweb nr.: 9530237 Biddit nr.: 203992
Bezoek: 13/10, 20/10, 27/10 en 3/11
tss 14u en 15u30
INSTELPRIJS: 975.000,00 EURO

NOTARIËLE VERKOPINGEN
Uw advertentie hier? Contacteer Trustmedia 02/422.05.09 - realestate@trustmedia.be

OOST-VLAANDEREN • GENT

Start biedingen: maandag 8/11 om 14u
Einde biedingen: dinsdag 16/11 om 14u
Geen opsch. voor krediet.

Notaris
Bernard Van der
Auwermeulen

WONEN
Uw advertentie hier? Contacteer Trustmedia 02/422.05.09 - realestate@trustmedia.be

ZOMERLAAN 31
LIEVEGEM 9930
Tel : (09) 372.71.80

Lot 139 - Georges LEMMEN
Olieverf : “Proﬁl de ﬁllette”
Afm.: 36 x 31 cm.

TE KOOP te SINT-MARTENS-LATEM,
Zevecotestraat 16

ONLINE VERKOOP VIA BIDDIT.BE
EEN WOONHUIS
9000 GENT, Coupure, 284

CATALOGUE SUR WWW.HORTA.BE & Drouot
70/74 Avenue de Roodebeek 1030 Bruxelles |
info@horta.be | horta.be

STAD GENT - STAD GENT -15e afd.: Een woonhuis met aan- en afhangen, op
en met grond, gestaan en gelegen te GENT aan de Coupure 284, gekend volgens
titel onder de sectie F nr 2098/B/2 en thans gekend ten kadaster, onder de sectie
F, nr 2098B2 P0000, opp. (1a 26ca), zoals omschreven op de kadastrale legger
afgeleverd op (08/06/2021). K.I. (€ 907,00). Voorkooprecht Vlaamse Waterweg
en voorkooprecht Vlaamse Wooncode Bijzonder gebied. Het gebouw heeft
een kelderverdieping, een gelijkvloers en 3 verdiepingen waarvan de hoogst nog
een halve duplex. Elk verdieping heeft een badkamer en keuken. Er is een groot
terras op het gelijkvloers en een klein terras op de eerste verdieping Een traphal
verbindt elke verdieping. Nr 203510 via biddit.be

02/ 741 6060

ONDERNEMEN

Uw advertentie hier? Contacteer Trustmedia 02/422.05.38

INVESTERINGSPAND

Startdatum van de biedingen : 2 november 2021 om 15u
Einddatum van de biedingen : 10 november 2021 om 15u

Klassieke villa met paardenstallen
en aangelegde tuin op 10.100 m²
Kruishoutemsesteenweg 37, 9750 Kruisem
3 technisch hoogwaardige appartementen
op een uitstekende locatie. Vg Wg Gmo Gvkr Gvv
info@vdsvastgoed.be • T 09/380.24.74

De Tijd | L’Echo

Tarieven

Algemene voorwaarden

www.kensington.be

0800/99.456

Contact

INSTELPRIJS : 700.000 €
BEZOEKEN : Woe. 06/10/2021 tussen 14u00 en 17u00, zat.
09/10/2021 tss 10u00 en 13u00, woe. 13/10/2021 tss 14u00 en
17u00 en zat. 16/10/2021 tss 10u00 en 13u00. De kandidaat-koper
zal voorafg. aan zijn bezoek een tijdslot moeten bepalen. Hiervoor
dient contact te worden opgenomen met het Notariskantoor gelast
met deze verkoop. Ondergetekende notaris houdt zich het recht voor
bijkomende bezoeken in te lassen en/of de bezoekuren te wijzigen
in het belang van de verkoop.

Aanleveren materiaal
advops@mediafin.be

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be - Update 08/21
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Vlaamse overheid neemt pakket maatregelen in en rond Zwijndrecht, maar
meerdere studies tonen aan dat schadelijke chemicaliën breder verspreid zijn
PIET DEPUYDT, BEN
SERRURE EN DAAN BLEUS

W

ie op minder
dan anderhalve kilometer van
de fabriek
van 3M in
Zwijndrecht woont, beperkt het
best de consumptie van zelfgeteelde groenten, laat eieren van eigen
kippen het best voor wat ze zijn en
is het best voorzichtig met grondwater. Ook voor wie tot op 5 kilometer woont zijn eieren uit de tuin
uit den boze. Tot op 10 kilometer
wordt aangeraden maximaal één ei
uit de eigen tuin per week te eten.
Dat zijn in een notendop de tijdelijke voorzorgsmaatregelen die
het Agentschap Zorg en Gezondheid maandag communiceerde als
antwoord op de gezondheidscrisis
met de schadelijke PFOS-chemicaliën, waarvan de concentratie in en
rond Zwijndrecht veel te hoog ligt.
PFOS is een lid van een familie
door de mens gemaakte chemische
verbindingen die bekendstaan als
PFAS. Die delen het kenmerk dat
ze niet of zeer moeilijk biologisch
afbreekbaar zijn. Dat geeft ze bepaalde voordelen: ze zijn oersterk,
stoten vuil en vet af en zijn hittebestendig. Maar van enkele PFAS,
waaronder PFOS, is ondertussen
duidelijk dat ze schadelijk zijn voor

mens en milieu. Daarom zijn ze al
lang verboden in Europa. Maar net
omdat ze bijna onverwoestbaar
zijn, zadelen ze ons op met een
probleem met een lange staart.
Dat is nergens duidelijker dan in
en rond Zwijndrecht, waar het
chemiebedrijf 3M jarenlang PFOS
produceerde. In de regio worden
jaren nadat het bedrijf is gestopt
met de productie nog altijd bijzonder hoge concentraties aangetroffen. Dat probleem kwam
naar boven toen in die buurt graafwerken werden begonnen voor de
Oosterweelverbinding.
De gemeente Zwijndrecht
maande vorige week al aan de consumptie van eieren uit de eigen
tuin in een straal van 15 kilometer
rond de fabriek te beperken. Het
Agentschap Zorg en Gezondheid
stelt die voorzorgsmaatregelen nu
scherp, in afwachting van meer onderzoek over de verspreiding en de
gezondheidsimpact. Bij de inwoners wordt een breed bloedonderzoek opgestart, onder leiding
van Karl Vrancken, professor aan
de UAntwerpen.
De focus van het onderzoek en
de maatregelen ligt logischerwijs
op de 3M-site en de omgeving.
Maar het probleem met PFOS beperkt zich niet tot die ene hotspot.
Een recente studie door onderzoekers van de UAntwerpen, in opdracht van de Vlaamse Milieumaat-

schappij, wijst uit dat de PFOS-concentratie in bepaalde soorten vis in
Vlaanderen problematisch hoog is.
De onderzoekers namen baarzen
en palingen, gevangen op 44 meetpunten over heel Vlaanderen, onder de loep. Op ongeveer de helft
van de meetpunten overschrijdt
de hoeveelheid PFOS de milieunormen.

De hoogste
concentraties PFOS
vonden we terug in
vissen ver weg van
3M in Zwijndrecht.
Dat wijst erop dat
er andere bronnen
van vervuiling zijn.
Lieven Bervoets
Onderzoeker
Universiteit Antwerpen

Gezondheid
Opvallend is dat de hoogste concentraties niet gemeten worden
in de buurt van 3M. ‘Dat wijst er
duidelijk op dat er nog andere
bronnen van vervuiling zijn’, zegt
onderzoeker Lieven Bervoets
(UAntwerpen).
Waar die exact liggen, is voorlopig moeilijk te zeggen, maar een
studie van de afvalstoffenmaatschappij OVAM geeft een indicatie.
In 2018 liet OVAM op tientallen
punten in Vlaanderen, die werden
gezien als potentiële risicolocaties,
metingen uitvoeren. Het ging om
onder andere oefenterreinen van
brandweerkazernes, militaire terreinen en vliegvelden, waterzuiveringsinstallaties, stortplaatsen en
industriële sites uit de textiel-, papier- en verfindustrie. Die hebben
vaak gemeen dat ze met blusschuim werken, een chemisch
brandbestrijdingsmiddel waarin
jarenlang PFAS-chemicaliën zaten.
De resultaten van die metingen

waren verontrustend. Op 66 procent van de meetpunten bedroeg
de concentratie het tienvoudige
van de streefnorm. Bij een kwart
was sprake van honderd maal te
hoge waarden. Bij de meerderheid
van de metingen bleek ook het
grondwater in slechte staat. De
terreinen met een te hoge concentratie worden verder onderzocht,
laat het kabinet van minister van
Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA)
weten.
De schadelijke chemicaliën
vinden ook hun weg naar de mens.
Het Vlaamse Steunpunt Milieu en
Gezondheid screende tussen 2016
en 2020 428 Vlaamse jongeren van
14 en 15 jaar op PFAS-stoffen. Niet
minder dan 15,7 procent had meetwaarden die de gezondheidsnorm
overschreden. In de studie werden
alleen de vier PFAS-stoffen - PFOS,
PFOA, PFHXS en PFNA - onderzocht
waarover indicaties bestaan dat ze
op lange termijn schadelijk zijn
voor de gezondheid.
Het viertal wordt gelinkt aan
een verstoring van de hormonenhuishouding en fertiliteit, een
verhoogd risico op kanker en een
verzwakking van het immuunsysteem op lange termijn. Maar
experts wijzen erop dat vooral nog
veel onbekend is over de gezondheidsimpact van de chemicaliën.
Daarvoor is diepgaand onderzoek
op langere termijn nodig. P3

Biotalys
trekt naar
Brusselse
beurs
L’obligation

verte
européenne
à la conquête
de la finance.

JAN DE SCHAMPHELAERE

Het Gentse biotechnologiebedrijf
Biotalys heeft beslist vers kapitaal
op te halen via een beursgang op
Euronext Brussel. Hoeveel het
precies in gedachten heeft, is nog
even geheim, maar twee nieuwe
2
investeerders zijn al bereid
ÉDITO EN PAGE
10 miljoen euro op te hoesten. EN PAGE 5
Daarbovenop kan BiotalysLIRE
vermoedelijk rekenen op de steun
van zijn bestaande aandeelhouders, waaronder Gimv en Ackermans & van Haaren. Het bedrijf
zal in de komende weken zijn
debuut maken.
Biotalys ontwikkelt biologische gewasbeschermingsmiddelen om onder meer aardbeien, druiven, aubergines, aardappelen en kolen te beschermen
tegen insecten, schimmels en
bacteriën. Het bedrijf bestaat
sinds 2013 en maakt zich op om
volgend jaar een eerste product
in de VS te lanceren.
‘Er is veel vraag naar innovatie.
Landbouwers zijn op zoek naar
alternatieven voor chemische
middelen, onder meer omdat het
gebruik van bepaalde producten
stelselmatig wordt ingeperkt. We
willen de manier van werken in
de landbouw veranderen’, zegt
topman Patrice Sellès.
Biotalys is een nieuwe speler
in de Vlaamse agrotechnologiesector, die intussen een duizendtal werknemers telt, onder wie
een grote ploeg onderzoekers aan
het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Dat leverde vroeger
ook al het zaadtechnologiebedrijf
Devgen op, dat bijna tien jaar
geleden voor 400 miljoen euro
werd opgeslokt door de wereldspeler Syngenta. P5
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zitten overal in Vlaanderen
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