
DIDIER MALHERBE NIEUWE VOORZITTER VAN ESSENSCIA BRUSSEL /BRUXELLES

De Algemene Vergadering van essenscia brussel/bruxelles, de Brusselse afdeling van de federatie van de chemische industrie, kunststoffen en 'life 

sciences', heeft Didier Malherbe (gedelegeerd bestuurder van UCB Belgium) onlangs verkozen tot nieuwe voorzitter voor de komende drie jaar. 

Didier Malherbe volgt in deze functie Jean-Antoine De Muylder op. Met een ervaring in zowel de politieke en de 

economische wereld als bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zal hij zorgen voor de verdediging van 

de belangen van de ruim 120 leden-ondernemingen bij de overheden. 

Het behoud van de steun voor onderzoek en ontwikkeling in het Brussels Gewest is één van de topprioriteiten voor 

de kersverse voorzitter. "Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor toekomstige groei. Het is daarom essentieel 

dat het Brussels Gewest onderzoeksactiviteiten blijft aanmoedigen door specifieke steunmaatregelen," aldus Didier 

Malherbe. 

De non-discriminatie van producten uit de chemische industrie in het Brussels beleid inzake duurzaam bouwen zal 

een dossier zijn dat hij nauwlettend zal opvolgen. Gezien het enorme belang van de sectoren chemie en 'life sciences'  

voor de Belgische export, zal Malherbe zich eveneens inzetten om de internationale rol van Brussel te versterken.

• www.essenscia.be

BETON IN DE OGEN  

VAN KARL MEERSMAN

Welk beeld krijg je van een koel, grijs product als je het be-

kijkt door een andere bril, bijvoorbeeld door een kunstbril? 

Eurodal legde dit vraagstuk neer bij Karl Meersman, de car-

toonist die wekelijks in Trends en Knack Focus zijn visie op de  

actualiteiten tekent. 

Meersman, die anders bezig is met het heden, liet zich sterk 

inspireren door het verleden. “Grote, sterke oerdieren zochten 

natuurlijke modderbaden op om zich hierin te wentelen. Na het 

opdrogen van het zand, het grind, het steengruis en water bleef 

er een verharde tweede huid over. Deze laag beschermt de dieren 

tegen hitte, insecten, ontstekingen en nog veel meer. Een natuur-

lijke bescherming met de basisbestanddelen van beton", besluit 

de kunstenaar. 

Deze insteek is verder 

doorgetrokken naar 

de Eurodals: robuus-

te vloerplaten die de 

buitenruimte rondom 

woningen of gebou-

wen verharden en 

beschermen, op een 

natuurlijke manier. 

• www.eurodal.be

In het Londense rioleringssysteem trof het gemeentelijk onderhoudsbe-

drijf onlangs een enorme klomp aangekoekt vet en vuil aan met de om-

vang van een bus. Londen blijkt zelfs met enige regelmaat te kampen met 

dit soort 'vetbergen'.

De vetberg die werd gevonden in de buitenwijk van Kingston, woog maar 

liefst vijftien ton en bestaat uit rottende vetten, doorgespoelde vochtige 

doekjes en andere viezigheid. Het is niet de eerste keer dat het onder-

houdsbedrijf stuit op zo'n vetberg: de riolering raakt jaarlijks zo'n tach-

tigduizend keer verstopt en in de helft van de gevallen zijn vetbergen de 

oorzaak. Vooral horecagelegenheden spoelen het gebruikte vet door de 

wc. Het opruimen van de vetbergen kost ruim tien miljoen pond per jaar.

Als sensibiliseringsactie, besloot het reinigingsbedrijf de vetberg boven-

gronds te brengen, zodat de inwoners van de Engelse hoofdstad eens 

konden zien wat ze zo allemaal door het riool spoelen. Zonder het werk 

van de reinigingsdienst, 

zouden de toiletten in 

Londen bij iedere fikse re-

genbui overlopen.

Overigens worden de res-

ten van de vernietigde vet-

bergen nuttig gebruikt: ze 

worden getransporteerd 

naar energiebedrijven, die 

het verbranden.

Natuurlijk… 

VETBERGEN TEISTEREN LONDENSE RIOLEN
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