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00:00 - 26 oktober 2012 door Jan De Schamphelaere

Chemiebedrijf uit Gent boekt 'once in a lifetime'
succes
Essenscia Innovation Award

Waar grote che !mie !be !drij!ven de!cen !nia!lang het hoofd over bra!ken, slaag!de de Gent !se kmo
Emul!co. Het be !drijf ont !wik!kel!de een nieu !we che !mi!sche stof die kunst !stof vloei !baar maakt.
De doel !stel !ling is 400 mil !joen euro omzet tegen 2015. 'Zo'n door!braak is once in a li !fe !ti!me.
Dat be !sef !fen we wel.'

Emul!co won gis!te !ren de Es!senscia In!no !va!ti!on Award voor meest be!lof !te !vol!le in!no !va!tie in de Bel!gi!sche che !mie !sec !tor. Het
vond een ma!nier om van de zeer vis !ceu !ze kunst !stof po !ly !iso !buteen een emul !sie - 'een melk!je' - te maken. Een grote door!-
braak waar grote che !mie !be !drij!ven al lang hun hoofd over bra!ken. Nu zijn tal van nieu !we toe !pas!sin!gen voor de kunst !stof
mo !ge !lijk. Emul!co gaat een nieu !we fa!briek bou !wen in de Gent !se haven. Tegen 2015 re !kent de top!man op 50 nieu!we ar!-
beids !plaat!sen en 400 mil !joen euro extra omzet tegen 're !de !lij!ke winst !mar!ges'. Emul!co haal !de vorig jaar met 25 werk!ne !-
mers 25 mil !joen euro omzet en 1,1 mil !joen euro net !to !winst.

Emul!co is 25 man sterk, maar er wer!ken er amper drie van in België. 'Maar het zijn wel drie slim!me', lacht CEO Jean Van!-
hoe !bost. Het be !drijf huurt bu !re !len en een labo in een voor!ma!li !ge Texa !co-fa!briek in de Gent !se haven. Een oud, iet !wat af!-
ge !leefd ge !bouw. Niet met !een de lo!ca!tie waar je spits!tech !no !lo !gie ver!wacht. 'Schoon!heid zit van!bin!nen', zegt ma!na!ger On !-
der!zoek en Ont !wik!ke !ling Lieve Taets. 'Of in ons geval: ken!nis zit van!bin!nen.'

Ze slaat de nagel op de kop. Gis !te !ren sleep !te Emul!co de Es !senscia In!no !va!ti!on Award in de wacht, de twee !jaar!lijk!se prijs
voor meest be!lof !te !vol!le in!no !va!tie in de Bel !gi!sche che !mie !sec !tor. En dat is de ver!dien!ste van Taets, die zich drie jaar ge !le !-
den op een op!dracht van het Duit !se che !mie !be !drijf BASF stort !te.

BASF pro !du !ceert al 70 jaar het che !mi!sche goed !je po !ly !iso !buteen. Het is van de meest veel !zij !di!ge kunst !stof !fen ter we !reld.
Het laat geen water, lucht of gas !sen door en wordt onder an!de !re ge!bruikt voor de af !dich !ting van dub !be !le be !gla!zing, roo !-
fing en elek!tri !ci!teits !ka!bels. 'Ook kauw !gum', zegt Van!hoe !bost. Eén pro !bleem: het is een kle !ve !ri!ge, vrij dikke sub !stan!tie.
Een blok, waar!door het niet een!vou!dig te be !wer!ken is. En toen kwam Emul!co, spe!ci!a!list in emul !sies, met de op !los !sing.

Van alles wat in prin!ci!pe niet op !los !baar is in water pro!beert Emul!co 'melk!jes' te maken. Zo ook van de blok po !ly !iso !-
buteen, waar !door plots tal van nieu !we toe !pas!sin!gen mo !ge !lijk zijn. 'Tel !kens we met het team van BASF sa !men!zit !ten,
komen er nieu !we bij.' Om te men!gen in beton of lij!men bij!voor!beeld. 'Of zelf !he !len !de ver !ven. In!der!daad ver!ven die zelf
scheur!tjes her!stel !len.' Of ter ver !van !ging van si !li!co !nen in hair!con!di!ti!o !ners om haar!split !sin!gen te voor!ko !men. Of de sar !co !-
faag van de kern !cen !tra !le in Tjer!no !byl mee be !han- delen. De stof be !schermt ook tegen ra!dio !ac !ti!vi!teit.'

'Wij slaag !den waar an!de !ren faal !den. Wij stel !den ons niet te !vre !den met falen. Dit is echt uniek', zegt Van !hoe !bost trots.
'Maar het is ook geen No !bel !prijs !ma!te !rie na!tuur!lijk', blijft hij met beide voe !ten op de grond.

Met die po !ly !iso !buteen !melk - melk van 4 euro per liter - zal Emul!co groot wor!den. De melk moet de door!braak wor!den
voor Emul!co dat noch!tans al sinds 1994 be !staat.

Tien jaar ge !le !den werd het be !drijf op !ge !splitst als ge !volg van een er!fe !nis !kwes!tie. Van!hoe !bost werd ei !ge !naar van de Ma!lei !-
si!sche ac !ti!vi!tei !ten, maar richt !te met !een ook een - wel !is !waar klein - on!der!zoeks!cen !trum in Vlaan!de !ren op. In Ma!lei !sië ont !-
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wik!kelt Emul!co emul !sies op basis van kaars !vet voor la!tex-hand !schoe !nen en la!mi!naat !vloe!ren. 'We zijn daar!in markt !lei !der
in Azië. Maar het is een ba !sis !pro !duct met veel con !cur!ren!tie en lage mar!ges.'

Dat in te !gen!stel !ling tot de nieu !we po!ly !is !buteen !melk. Van!hoe !bost noemt het een 'once in a li!fe !ti!me suc !ces'. 'Dat besef ik
maar al te goed', zegt hij. Zijn am !bi!ties rei!ken ver. En die am !bi!ties lig !gen niet lan!ger in Ma!lei !sië, maar in Vlaan!de !ren, in
Gent.

'In de hui !di!ge po !li !tie !ke en eco!no !mi!sche si !tu !a!tie kan je je af !vra!gen of het nog ver!stan!dig is te in!ves!te !ren in Eu !ro !pa waar
een jacht op ka !pi!taal is in!ge !zet', zegt Van!hoe !bost. 'Maar an!der!zijds is de sa !men!wer!king met onze uni !ver!si!tei !ten be !lang!-
rijk. Vlaan!de !ren is een echte ideeëndoos. Dat is een grote troef. En Vlaan!de !ren is aan!trek !ke !lijk voor dat soort in!ves!te !rin!-
gen, als je weet dat 80 pro !cent van de in!kom!sten uit pa!ten !ten vrij!ge !steld is van be !las!tin!gen.'

Van !hoe !bost geeft zich !zelf een jaar om in Gent een fa !briek neer te zet !ten. Het eer !ste jaar zal Emul!co er mis !schien slechts 1.!
000 ton pro!du !ce !ren. Maar tegen 2015 mikt hij al op 100.!000 ton, goed voor 400 mil !joen euro omzet. Tegen dan re !kent
hij op 50 per!so !neels!le !den.

'Niet bij!zon !der veel. Het is dan ook een tech!no !lo !gi!sche bu !si!ness die wei!nig ar!beids !in!ten !sief is. Maar dat is ge !woon de toe !-
komst voor Vlaan!de !ren.' Ka!pi!taal!in!ten !sief is het daar!en!te !gen wel. Een in!ves!te !ring van 5 à 7 mil!joen euro, be !re !ken!de Van!-
hoe !bost. Een deel te fi !nan!cie !ren met eigen ver!mo !gen. En de rest bij de ban!ken lenen. 'Daar werk ik aan. Ik denk wel dat
ze zul!len toe !hap !pen. We spre !ken hier toch over een echte tech !no !lo !gi!sche door!braak. En met part !ner BASF staat er toch
een grote naam in het dos !sier.'
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