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VZW Boterakker met project 
Agropolis Kinrooi 

 
Type bedrijf: KMO / groot bedrijf / onderzoeksinstelling / universiteit / hoge school / 
innovatieondersteunende organisatie 
 
Wat zijn de kernactiviteiten van uw bedrijf in de algenwaardeketen (aankruisen welke 
gebieden van toepassing zijn):  
 

Toelevering 
grondstoffen 

Productie Oogst 
Downstream 
processing 

Gebruik van 
algen(producten) 

Nvt Nvt Nvt Nvt nvt 
 

 
Wij ontwikkelen een agrarisch bedrijventerrein (is dus geen industrieterrein as such!!) 
van ca 35 ha en verwelkomen daar graag innoverende bedrijven die iets doen in de 
‘landbouwsfeer’, dus ook aquacultuuractiviteiten ,waaronder uiteraard algen, zijn 
welkom. 

1. Bedrijfsprofiel 
 
Beschrijf hier:  

 Activiteiten van  uw bedrijf.  
Wij bieden een uitgeruste locatie(erfpacht) en terreinmanagement en 
hebben de mogelijkheid om aan starters een plaats te geven in een 
incubator. We kunnen desgevallend een achtergestelde lening geven om zo 
gemakkelijker aan geld te geraken bij de bank. Er kan ook geopteerd worden 
voor deelname in risicokapitaal. Een en ander gebeurt uiteraard op basis van 
een goed businessplan dat de uitwerking of opschaling van minstens op labo-
schaal bewezen technologie mogelijk maakt. 
Terrein, mogelijk met centrale energie/warmtevoorziening vanuit een >200 
ha grote en 20-25 m diepe waterplas en/of uit een biomassaproject, 
beschikbaar vanaf einde 2014-begin 2015. Terrein is momenteel in aanleg. 
Ligging aan de vermelde waterplas die gevuld is met kwaliteitsvol water dat 
momenteel ook al gebruikt wordt om meer dan 2000 ha landbouwgrond  via 
een centraal pompstation te irrigeren voor oa groententeelt (CIRO). 
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 Aantal werknemers 

 Omzet 

 … 
 
 

2. Activiteiten rond algen 
 
Beschrijf hier uw activiteiten rond algen 
 
NVT 
 

3. Marktaanbod 
 
Beschrijf hier wat u kan betekenen voor/wil vermarkten aan anderen op het vlak van 
algen. Geef ook aan welke infrastructuur u beschikbaarheid heeft. 
 
Zie sub 1.Bedrijfsprofiel 
 

4. Marktvraag 
 
Beschrijf hier wat u zoekt bij anderen of wenst te vinden op het vlak van algen 
 
We zoeken dus investeerders  voor ons terrein… 
 

5. Contactgegevens 
 

 

Naam Rutten Wim 

Bedrijf VZW Boterakker 

Afdeling Project Agropolis KInrooi 

Adres 
 

Meierstraat 28 3640 Kinrooi 

Telefoonnummer +32 89 56 78 20  

GSM nummer +32 475 73 00 70 

Fax - 

e-mail Rutten.wim@telenet.be 

 

http://www.agropolis-kinrooi.be/

