
QPINCH is een spin-off van de 
Gentse Universiteit die een chemische 
warmtetranformator ontwikkelde. De 
basisvoeding voor de warmtetransformator 
is industriële restwarmte, die met een 
minimum aan elektriciteit via een 
chemische vloeistof opgepompt wordt tot 
een temperatuur die voor het betrokken 
industrieproces weer nuttig is. Je ziet 
meteen de energiewinst: de restwarmte 
verdwijnt niet in de lucht, maar wordt 
binnen het bedrijf zelf weer nuttig ingezet. 
In 2015 won het bedrijf, samen met 
UGent, de Emerging Technologies 
Competition van de Londonse Royal 
Society of Chemistry, in de categorie 
‘Energy and Sustainability’. En dat 
voor een vrij jong bedrijf, opgericht 

in 2012.

Christian Heeren, mede-
oprichter en Chief 
Business Development 

Officer: “Zo jong zijn we 
eigenlijk niet. Achter 

onze ontwikkeling zit 
een historiek. Ik heb 

dit bedrijf samen 
met Wouter 

Ducheyne (CEO 
van QPINCH) 
opgericht. Hij 
had zijn sporen 

al verdiend bij 

BASF en hij ontwikkelde onze technologie. Dat 
was in 2010, maar het oorspronkelijke idee was 
er al rond 2005-2006. Ikzelf werkte toen bij 
Cargill, waar we onder meer bezig waren met 
bio-ethanol. Toen ik Wouter tegenkwam, waren 
er dus wel wat raakvlakken.

Je zou kunnen zeggen dat de ontwikkeling 
van ons systeem zo lang geduurd heeft als de 
ontwikkeling van een nieuw medicijn. Daar 
lachen we wel eens mee. Zo’n ontwikkeling 
vergt toch een langdurig proces: het idee 

uitwerken, testen op kleine schaal, 
patenteren, een eerste functionerende 
installatie bouwen en demonstreren, die 
uiteindelijk opschalen tot industrieel 
niveau. Dus vooraleer we echt naar de 
markt konden toestappen, waren we 
meer dan 10 jaar verder.”

Afvalwarmte
Wie langs een industrieterrein of, 
in het geval van de oprichters van 
QPINCH, langs de Antwerpse haven 
rijdt, ziet meteen waar de restwarmte 
de lucht ingeblazen wordt: overal 
waar er schouwen staan te 
dampen. Het potentieel is 
enorm. De weggeblazen 
warmte is laagcalorisch 
(heeft een lage temperatuur) 
en is dus op zich niet zo 

interessant om te hergebruiken. Daarom moet 
je een warmtetransformator of warmtepomp 
koppelen tussen de lage temperatuur 
restwarmte en het hergebruik. Je vraagt je 
af waarom deze techniek al niet veel langer 
geleden ontwikkeld werd.

Christian Heeren: “Dat klopt, maar warmte 
wordt afval op het ogenblik dat ze niet meer 
voldoende temperatuur heeft om nuttig 
gebruikt te kunnen worden in het bedrijf 
zelf. Dan wordt ze geloosd. Voor een bedrijf 
is afvalwarmte lozen ook een kost, want vaak 
moeten ze de ontstane warmte nog afkoelen 
vooraleer je ze mag lozen.

Nu, je kan die warmte natuurlijk via een 
klassieke warmtepomp opwaarderen naar een 
hogere temperatuur, maar de rendementen 
en temperatuursverhogingen daarvan zijn 
hoegenaamd niet interessant genoeg voor 
een bedrijf. Wij zochten naar een proces 
dat een enorme temperatuursverhoging 
kon maken (tot 100°C), een minimaal 
elektriciteitsverbruik heeft aan een lage prijs, 
en met een opschaling die groter is dan 10MW. 
Het elektriciteitsgebruik bij een warmtepomp 
of warmtetransformator moet steeds zo laag 
mogelijk zijn. Het heeft geen zin om eerst 
elektriciteit op te wekken met warmte, CO2 
uit te stoten, om die elektriciteit daarna te 
vernietigen om restwarmte in warmte om 
te zetten. Wouter is zijn inspiratie voor de 
technologie gaan halen in de natuur. Hij heeft 
zich gebaseerd op hoe levende organismen 
in staat zijn om energie op te vangen, te 
bewaren en vrij te geven. Als je eet, neemt je 
lichaam energie op die het intern vasthoudt 
en vrijgeeft. Dat idee hebben we opgenomen 
met de Vakgroep Chemie van de Ugent 
(Prof. Dr. Chris Stevens). Samen hebben we 
een fosfaatverbinding als energiecomponent 
gedetecteerd, en dat hebben we wereldwijd 
gepatenteerd.

We creëren dus een fysicochemische reactie. 
Wij stellen onze fosfaatverbinding in een 
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reactor bloot aan de restwarmte, waardoor de 
verbinding opgesplitst wordt in twee delen. 
Dat heet een endotherme reactie. Daarna 
brengen we die twee componenten terug 
samen in een andere reactor, en zo ontstaat 
een exotherme reactie: de fosfaatverbinding 
komt terug in z’n originele vorm en geeft dan 
enorm veel warmte vrij. Die warmte gaat 
terug in het industrieel productieproces en de 
afgekoelde fosfaatverbinding gaat terug naar 
het eerste, koele, reactorvat. En dan begint het 
proces opnieuw. Eigenlijk pompen we onze 
vloeistof dus continu rond, van één vat naar 
een ander. De enige elektrische energie die 
we nodig hebben, dient om de vloeistof rond 
te pompen, en die is minimaal. Als je 2 MW 
restwarmte hebt, gebruiken wij de helft daarvan 
voor een thermocompressie, om het proces 
aan te drijven, en de andere helft brengen we 
naar een hoger niveau. Op het ogenblik dat 
we de warmte in onze reactorvloeistof steken, 
houden we ze eigenlijk vast en slaan we ze op, 
tot we de exotherme reactie maken. Zolang we 
restwarmte toevoegen aan ons systeem, blijft het 
proces draaien.”

Overtuigende demo’s
Christian Heeren: “Alles is in een 
stroomversnelling gekomen toen we de 
competitie voor Best Emerging Technologies 
van de Britse Royal Chemistry Society 
wonnen in 2015. We bouwden met ECN in 
Nederland een kleine installatie van een paar 
kW. Daarna een grotere van 50 kW in de 
haven van Antwerpen. Maar op een bepaald 
ogenblik moet je zichtbaar worden en moet je 
ook opschalen om grotere industriebedrijven 
te kunnen overhalen. Die willen het ook in 
de praktijk zien werken. En zo hebben we 
een testinstallatie bij Indaver gebouwd. Daar 
hebben we de meeste klanten waar we nu mee 
werken, over de streep getrokken. De ingenieurs 
van die bedrijven herkenden de processen en 
installaties die we gebruikten en ze zagen dat 
het werkte, en dat was heel overtuigend. Daarna 
heeft het wel nog vrij lang geduurd vooraleer 
we klaar waren voor de volgende stap. Want je 
moet de interesse van de industrie ook kunnen 
vertalen in concrete bestellingen. En aangezien 
we spreken over investeringen van enkele 
miljoenen euro, in de huidige ontwikkelingsfase 
van de technologie, trek je die bedrijven toch 
niet zomaar over de streep.

Dus na een lang proces van evangelisatie, 
waarbij we bedrijven uitlegden wat we precies 
doen, kregen we geloofwaardigheid met de 
bouw van de Indaver-installatie. Het moeilijkste 
was ‘first movers’ vinden die bereid waren om 
te investeren en het risico te nemen. In 2019 
moeten we twee installaties in de haven van 
Antwerpen klaar hebben. 

Eigenaardig genoeg krijgen wij veel 
belangstelling uit het Midden-Oosten, 
omdat daar de uitstoot van broeikasgassen in 
toenemende mate belast wordt. Die bedrijven, 
en ook Chinese, hebben hubs in Europa die aan 

technologiescouting doen en die identificeren 
wat voor hen nuttig kan zijn. Mijn ervaring 
daarmee is zeer positief, ik heb niet de indruk 
dat ze onze technologie zomaar komen 
inpikken. Integendeel: ze stimuleren ons om 
verder te ontwikkelen en stellen daarvoor 
middelen ter beschikking. Zij willen naar 
installaties van 5 of 10 MW.

Lange weg
Gezien het lange voortraject en een zevental 
mensen in dienst, moet QPINCH wel 
beschikken over veel kapitaal?

Christian Heeren: “In het begin hebben we als 
oprichters vooral een dubbele job gedaan, dus 
met veel zweet en tranen. In die fase hebben 
BASF en VITO ons financieel geholpen met de 
eerste proefopstelling. Daarnaast hadden we 
natuurlijk de traditionele family, friends and 
fans. Zo hebben we een vrij substantieel bedrag 
opgehaald. Met dat geld zijn we steeds heel 
omzichtig omgesprongen. Intussen betalen we 
onze rekeningen met het engineeringwerk voor 
de verschillende projecten.

We zijn eigenlijk een technologiebedrijf. 
We ontwikkelen technologie en willen die 
implementeren in industriële processen om die 
te verbeteren. Een uitvoeringsproject begint 
met onbetaald studiewerk om te bepalen hoe 
zo’n business case in mekaar zit en hoe we ons 
systeem daarin kunnen integreren. De volgende 
stap is een betaald ‘conceptual design’ van 
het project. Als het ‘conceptual design’ onze 

veronderstellingen bevestigt, dan bestellen 
de klanten een ‘feed’ studie. Na goedkeuring 
daarvan door het bedrijf, vragen we om tot 
investering in de installatie zelf over te gaan. 
Het bouwen van de installatie besteden we uit. 
Als de installatie er staat, doen wij de start-
up en dragen dan de installatie aan de klant 
over. Daarna blijven we de prestaties van de 
installaties volgen en jaarlijks verbeteren.

Interne duurzaamheid is voor later
De QPINCH-technologie draagt 
ongetwijfeld bij tot energiebesparing en dus 
klimaatdoelstellingen. Maar kan een bedrijf als 
QPINCH ook overweg met interne milieu- en 
duurzaamheidsdoelstellingen?

Christian Heeren: “Op het ogenblik draait 
het bij ons voornamelijk om de ontwikkeling 
van onze eigen technologie: het herdefiniëren 
van de koolstofuitstoot van bedrijven. Onze 
technologie is de meest duurzame om stoom te 
maken. In de VLAIO-ranking staan we voor de 
‘ecologiepremie +’ in categorie ‘best available 
technology’ (ecologiegetal 9). Bedrijven kunnen 
dus een substantiële subsidie krijgen als ze onze 
technologie implementeren. Dat is voor ons 
ook een enorme steun en erkenning vanwege de 
overheid, die stimulerend werkt bij bedrijven.

Met onze technologie kan een bedrijf enorme 
stappen vooruit zetten en zo worden wij 
relevant voor grote partners. Eén MW stoom 
maken met gas, stoot 2.200 ton CO2 uit. Onze 
techniek reduceert dat tot 60 Ton, plus een 
substantiële financiële besparing. 

De realiteit bij die bedrijven is natuurlijk dat 
de eerste bezorgdheid geld besparen is, en 
minder de uitstoot op zich. In een tijd waarin 
energie eigenlijk nog altijd heel goedkoop 
is, is de vermarkting van de opwaardering 
van restwarmte niet zo evident. Los daarvan 
komen de meesten hier met de fiets naar het 
werk, omdat we ook in de stad zitten. Maar een 
opgezet duurzaamheidsplan hebben we niet, 
we zijn daar ook te klein voor. Op dit ogenblik 
zitten met een ‘critical road map’ waar we ons 
erg op moeten focussen. Als we groeien komt 
interne duurzaamheid zeker wel aan bod.”

Dit artikel kwam tot stand met de steun van de 
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Christian Heeren: “Op 
het ogenblik draait het 

bij ons voornamelijk om 
de ontwikkeling van onze 

eigen technologie, we 
zijn een jong bedrijf. Als 
we groeien komt interne 
duurzaamheid zeker wel 

aan bod.”
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