ITERBELGIUM JAARRAPPORT 2019

Inleiding
De werkzaamheden op de bouw-site van ITER gingen in 2019 onverminderd voort. De video in
bijlage geeft een goed algemeen beeld van de situatie in november van 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=GzfyzBzVEJo
Iterbelgium bleef daarbij ook in 2019 verder inzetten op een aantal thema’s en acties voor:
- het opvolgen van de ITER werkzaamheden, het identificeren van opportuniteiten voor bepaalde
tenders voor specifieke Belgische bedrijven (cf. ILO meetings en 1 op 1 contacten met bedrijven),
- het (generiek) promoten van ITER als belangrijk energie-technologieproject o.m. via reportages
van Bulls Eye Movies, en in de marge van de Tour de France
- het generiek faciliteren van de mogelijkheden van ITER voor potentieel geïnteresseerde Belgische
bedrijven via hét referentie-matchmaking-event van de ITER-industrie, nl. IBF 2019 in Antibes,
- het inbedden van ITER en de technologieontwikkelingen errond in de wetenschapsopleidingen (in
de context van het vak fysica) via de tweejaarlijkse “Fusion show” van UAntwerpen ism Differ, om
de interesse voor STEM-opleidingen te stimuleren voor leerlingen 3e graad wetenschapshumaniora,
en om ITER te kaderen als piste in het onderzoek naar energieproductiemethodes van de toekomst
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Specifieke opportuniteiten voor Belgische bedrijven
In de loop van 2019 probeerde Iterbelgium enkele kleinere bedrijven en innovatieve KMO’s
aansluiting te doen vinden bij ITER-contracten of tenders die in de loop van het jaar aan bod
kwamen, hetzij door hen aan te zetten tot het indienen van een kandidatuur, hetzij tot deelname
aan een “Market Survey”, een “Call for Nomination” of een “Call for Tender”.
Opportuniteiten die Iterbelgium onder de aandacht bracht van Belgische firma’s zijn vb:
- de fabricage van het speciale transportframe voor de verplaatsing van de toroïdale veldspoelen
van het Vacuum Vessel (OPE 0952 VV), met o.a. interesse vanwege firma DEMEYER
(

https://demeyer.be/en/company/welcome/ )

- de “Call for Nomination” met referentie IO/20/CFT/7-555/ERA voor de “CODAC Core
System Software Maintenance Services”, waarvoor CEGELEC CSS (Groupe Vinci) in Charleroi
één van de geïnteresseerde partijen is. (

https://www.cegelec-css.com/fr/society.aspx ).

Cegelec CSS maakt nu deel uit van de Vinci Group, die al op diverse manieren in ITER betrokken
is, onder meer voor Civil Engineering werkzaamheden (Tokamak gebouwen) of voor de robotica
van het Cask and Port Plug Remote Handling System.
- De firma HTMS (

https://hightechmetalseals.com/tl/welkom/ ) uit Mechelen bleef ook in 2019

actief in het onderzoek en de opzet van pilootinstallaties (mockups) voor de afdichting van de
zogenaamde “Port Plugs”. De ultra-afdichting van een extreem hoog vacuüm in de reactor tov de
buitenwereld is een uitermate belangrijke functie voor de Tokamak. De Port Plug afdichtingen
hiervoor worden onder meer ontwikkeld door HTMS, voor rekening van de Russische Domestic
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Agency en Cryogenmash.

Meer over de activiteiten van Cryogenmash -waarvoor deze firma al

geruime tijd samenwerkt met HTMS in Mechelen- vindt men op volgende link:
https://cryogenmash.ru/en/news/pjsc-cryogenmash-executed-successfully-the-first-stage-ofvacuum-tests-at-pptf-for-iter-/
“These tests are the important stage towards the production of Port Plug Test Facilities, as
even the slightest leaks are unallowable for successful execution of the required tests; such
leaks, if any, will not allow achieving the required vacuum and, in fine, will not allow starting
plasma experiments at ITER tokamak.
- https://www.youtube.com/watch?v=ZD5dm4wOi6E (lektesten op high tech-afdichtingen)

- de firma MIRION ( https://www.mirion.com/products ) (afdeling in Zellik) werd geattendeerd op
de mogelijkheden voor het REMS-systeem (Radiological and Environmental Monitoring System),
alsook voor neutron-detectoren (OPE 1001).

Meer info over het REMS-systeem kan worden teruggevonden in volgende link:
https://industryportal.f4e.europa.eu/IP_EXT_REFERENCE_DOCUMENTS/F4E%20General_REMS_271
12012%20(3).pdf
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- de firma HYPERTECHNICS (

https://www.hypertechnics.be/en/connectors ) kwam in

aanmerking voor de ontwikkeling / levering van speciale (custom-made) connectoren,
- Iterbelgium adviseerde AV-T Europe (

https://www.a-vt.be/default.aspx ) om, na het stopzetten

van het framework contract (zie OMF-0577-01) van het “Agile” consortium (Airbus, Cegelec etc.)
contacten op te zetten met de nieuwe contractor voor het “Cask and Plug Remote Handling
System”, nl. CNIM. Onder meer werd daartoe door Iterbelgium een exclusieve meeting opgezet
tussen CNIM, een belangrijke Franse speler bij diverse grote ITER-contracten, en enkele Belgische
niche-spelers (PS: over de meeting in Brussel met CNIM, zie verder). Het belang van CNIM voor
de samenwerking met AV-T Europe is dat AV-T in de eerste fase van het framework contract voor
het “Cask and Plug Remote Handling System” de volledige engineering heeft gedaan van het
geautomatiseerde transportplatform voor dit systeem.
Het zou niet méér dan logisch zijn om deze input bij een volgende stap in dit FWC niet te laten
verloren gaan (OMF-0577-02: Cask & Plug RHS FWC signed. TO#1 planned April 2019).
Hieronder een foto van een transportplatform ontwikkeld door AVT-Europe in Essen, en
bijgevoegde link met extra informatie over AV-T ’s aandeel in het Cask & Plug RHS.

meer info: https://www.actemium.com/actemium-news/stories/robotics-in-the-fusionfacility/#:~:text=100%20tonnes.%20There%20are%20plans%20to%20build%20the%20first%20trans
port
meer info: https://www.a-vt.be/images/nieuws/article.pdf
- De verplaatsing van de cryostaat-elementen, door SARENS (

https://www.sarens.com/ )

Foto: Sarens verplaatst een cryostaat-element van de assemblagehall naar de parking buiten.
Meer op volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=EhYYxHFJSu0
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Iterbelgium op IBF 2019 in Antibes
In maart nam Iterbelgium alweer met een Belgische technologiestand deel aan de tweejaarlijkse
IBF-conference, deze keer in Antibes. Programma van IBF 2019:

https://www.agoria.be/www1.wsc/webextra/prg/nwAttach?appl=enewsv7&enewsdetid=218315&a
ttach=Upl56282363.PDF&BodyPreview=no ).

Foto: Louis Serneels (HTMS) in gesprek met een verantwoordelijke van Cryogenmash op de
Iterbelgium stand van IBF 2019
Naast een stand met een sterke delegatie van Belgische bedrijven, werd ook een filmverslag van
deze editie van IBF gemaakt door Bull Eyes Movies (Tom Coeman), die in 2018 reeds een
reportage maakte met daarin een interview van Bernard Bigot op de site in Cadarache.
(

https://vimeo.com/402533993 ).

Hieronder wordt het videoverslag toegevoegd, gemaakt door Bulls Eye Films (Tom Coeman) in
opdracht van Iterbelgium, over de IBF 2019 conference in Antibes.

https://www.youtube.com/watch?v=rSOflo9K6Sw
Opmerking: Bulls Eye Films heeft interesse voor de thema’s ITER en Big Science, en maakte
reeds enkele video-teasers waarin relevante personen worden gecast. Iterbelgium heeft deze
reportages logistiek gefaciliteerd (vb. verplaatsingskosten), maar ook via support bij de diverse
contacten in het ITER-milieu.
Het is de bedoeling van Bulls Eye Films om te komen tot een partnership of een project in
samenwerking met ITER, F4E en/of de EU om, onder meer naar Belgische bedrijven toe, internetgebaseerde clips te maken over de technologie en human interest binnen het ITER-project en over
de mogelijkheden ervan voor (Belgische) technologie, netwerking, en Big Science partnerships.
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Het belang van een industriële conference als IBF kan niet overschat worden. Het blijft het
referentie-treffen van bedrijven met interesse in de business-opportuniteiten van het ITER-project,
en zowel de deelname-cijfers als de tevredenheidsenquête (hierbij de cijfers van de editie 2017)
bevestigen dit:
Key-Figures of IBF/17








1005 confirmed participants from 433 companies



5 technical tours organized for 105 attendees among which: visit of ITER worksite

25 countries represented
85 % from Europe, 15 % from outside E.U
52 stands on the Exhibition
Conference: 1 plenary session, 11 thematic sessions and 105 speakers
1-1 meetings: 4.988 submitted requests, 1.141 confirmed meetings (i.e. 23%) and as
many informal meetings scheduled on-site

Key-results of the IBF/17 satisfaction survey



The conference allowed participants to get a better understanding:
- of the ITER project’s stakes for 99 % of survey respondents (*)
- and the forthcoming calls for tenders for 97 %



92 % were able to meet some IO or Domestic Agencies’ staff members



93 % were satisfied by the organization of the 1-1 meetings



These contacts were useful, beyond ITER, for participants’ core business for 84 %



The Exhibition gave an added value to this event for 96 %



This event allowed participants to identify potential clients, partners or subcontractors
for 96 %
(*) 351 respondents out of 1005 confirmed attendees (35%)

VRT-reportage over ITER in de marge van de Tour de France
In 2018 had Iterbelgium de VRT attent gemaakt (via sportjournalist Karl Vannieuwkerke van Sporza)
op het feit dat de Tour de France, voor bepaalde ritten in de Provence, vaak in de buurt passeert van
de ITER-site in Cadarache (Vallei van de Durance). Een bezoek aan de site zou dus perfect passen in
het kader van de VRT-reportages over de streken waar de Tour passeert. Het idee werd uiteindelijk
opgepikt voor de Tour van 2019. Hierna volgt een clip met het verslag van het VRT-bezoek aan ITER.
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Foto: De VRT Sporza redactie maakte in 2019 een reportage over de werkzaamheden op de site van
ITER (Meer info: https://sporza.be/nl/2019/07/24/touristique/ )

“Fusion Show” met UAntwerpen, editie 2019
Later in het jaar vond ook alweer de tweejaarlijkse Fusion Show plaats, in samenwerking met de
Universiteit Antwerpen. Hierbij werd, naast een aanpassing van de bredere energie-framing,
inclusief diverse aanpassingen in de begeleidende Quiz van Differ, opnieuw de rol en het belang
geschetst van ITER als project dat de grenzen van technologie verlegt en studenten uitnodigt om
deelachtig te worden in die exploratietocht.

Meer info: https://www.uantwerpen.be/nl/evenementen/fusieshow/
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Foto’s: Differ en Iterbelgium aan het werk op de Fusion Show 2019, voor de promotie van STEM
studies en voor een contextuele toelichting bij de fysica van kernfusie en het belang van ITER in het
energie-onderzoek
Exclusieve meeting tussen CNIM en Belgische KMO’s
Ingevolge de goede persoonlijke contacten tussen Iterbelgium en CNIM via de diverse IBF meetings,
werd afgesproken om een vergadering op te zetten in Brussel om enkele -door beide zijden
voorgeselecteerde- firma’s met elkaar in contact te brengen. Enerzijds werden dus bedrijven
geselecteerd op basis van hun interesse om met de firma CNIM samen te werken in een mogelijk
partnership, onder meer voor opportuniteiten binnen ITER, maar ook erbuiten. Anderzijds werd
door CNIM een screening gedaan van de bedrijven waarin zij bijzondere interesse hadden. Op die
manier werden maximale kansen gecreëerd op een nuttige match. Deze meeting in Brussel (bij
Agoria) , met wederzijdse voorstelling van competenties, interesses en technologische behoeften,
verliep in een zeer constructieve sfeer.

Deze matchmaking-formule is “business wise” zéér efficient voor de betrokken bedrijven, maar
heeft als grote logistieke uitdaging het vinden én kunnen vasthouden van één gemeenschappelijke
datum voor drukbezette CEO’s met steeds wijzigende prioriteiten in hun kalender. CNIM wenste de
trip naar België bovendien te combineren met een zakelijk contact met de projectverantwoordelijke
van Myrrha (SCK) in de context van de bouw van de Myrrha-infrastructuur.
Uiteindelijk is deze – voor iedereen uiterst interessante- Iterbelgium-actie in goede plooi gevallen.
Deelnemers van Belgische zijde waren HTMS, Netalux, Magics, ALM en AVT Europe.
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Foto: deelnemers van matchmaking meeting in Brussel tussen enerzijds

HTMS, Netalux, Magics,
ALM en AVT Europe en CNIM (Fr) anderzijds, waarbij 3 van de Belgische deelnemers reeds in het
ITER-project actief waren.
ITER en framing ervan binnen het “Big Science”-ecosysteem
Agoria, dat als operator optreedt voor Iterbelgium, streeft ernaar om de diverse Big Science
initiatieven in ons land (althans degene gericht op een 8-tal internationale Big Science
infrastructuren) in één koepelplatform onder te brengen, en deze enerzijds op elkaar af te
stemmen (bedrijven gestructureerd volgens bepaalde technologie-categorieën, die vrij
gemeenschappelijk zijn voor alle Big Science projecten) en anderzijds met de diverse regionale
exportagentschappen (FIT, AWEX, HUB), zodat voor de Belgische high-tech bedrijven enerzijds
een versnippering wordt vermeden van de markt van Big Science-technologie, maar anderzijds
ook van de diverse initiatieven en acties voor de benadering van die markt.
Modaliteiten voor optimalisatie en financiering van een project rond “Big Science Belgium” werden
daarom in 2019 het voorwerp van besprekingen tussen Agoria, Iterbelgium en FOD Economie,
maar hebben (nog) niet geleid tot een financiering van de “Big Science”-initiatieven die verder zou
gaan dan de dekking van de specifieke Iterbelgium kosten die direct met ITER (weliswaar als Big
Science project) te maken hebben.
Zo moet Iterbelgium (Agoria) zelf op zoek gaan naar financiering om vb. de kosten te delen voor
een Big Science Belgium-stand op BSBF 2020, aangezien Iterbelgium slechts één van de cofinanciers en deelnemers is, met name ter vertegenwoordiging van het ITER-project als één van
de Big Science projecten. Ook SCK met MYRRHA als Big Science-investering neemt hieraan deel.

9|Page

De voorbereidingen voor BSBF 2020 hebben alvast tot een principieel akkoord geleid tussen 5 cofinanciers -met name AWEX, Belspo, FIT, SCK en Iterbelgium (Agoria)- dat verder concreet wordt
uitgewerkt in 2020.
Het BSBF als platform voor industriële netwerking biedt ITER-technologiebedrijven immers in de
pare jaren een interessant, complementair -en door de industrie sterk gewaardeerd- alternatief
voor het specifieke ITER IBF-event dat in de onpare jaren plaatsvindt.
Die alternering was trouwens ook één van de doelstellingen van de ITER ILO’s bij de opzet van het
hele BSBF-concept, teneinde ITER-bedrijven ook in de tussenjaren tussen twee opeenvolgende
IBF-edities business opportuniteiten aan te bieden via BSBF zodat ze geïnteresseerd blijven in
deze technologiemarkt.

EC-steun voor nationale ITER promotie-initiatieven?
In 2019 werden besprekingen gevoerd tussen Iterbelgium en de Europese Commissie rond enkele
promotionele acties op nationaal vlak, die aanvankelijk in aanmerking kwamen voor ondersteuning
door de EC. Het betrof de volgende voorstellen:
a. for 2019: Iterbelgium proposal on support of current ITER framing for Belgian schools

https://www.uantwerpen.be/nl/evenementen/fusieshow/
(Small financial support to the school initiative “Fusion show”, against EU banner, or presence of a
high level EU-official at the official opening of the ITER fusion show)
b. for 2020: Iterbelgium proposal on EU & ITER communication, Belgian MP awareness,
Belgian ITER industry awareness)
b.1) TV documentary “Iter and the EU Industry People behind”
(see also common interest from IO communication department (cf. Sabina Griffith, IO com)
b.2) mixed visit Cadarache with students + educational staff + industry people + MP’s
(Easter Holidays 2020), cf. Michel Claessens (EC), involved in this initiative
b.3) ITER tech conference in Brussels for Belgian industry + Belgian (+EU?) MP’s about ITER +
framing of ITER / Big Science as a promising technology eco-system
Hierop kwam uiteindelijk volgend antwoord van Jan Panek (Head of Unit ITER / DG Ener / EC):
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“We will be happy to work with you on all your initiatives, but will be able to finance under the
planned scheme only events which clearly aim at the business community and can demonstrably
support wider participation of Belgian businesses in IO and F4E procurements. At present, none of
your suggestions seems to fulfil this criterion.”
Het is onduidelijk waarom de voorstellen, vooral die vermeld onder 2, niet onder de criteria vielen:
het mag immers duidelijk zijn dat alle acties die erop gericht zijn om ITER te kaderen in een
breder perspectief van Big Science, een versterkte aantrekkingskracht uitoefenen, zowel op
bedrijven die technologie (kunnen) leveren voor ITER of andere Big Science infrastructuur, als op
het publiek en studenten die bredere opportuniteiten ontdekken van STEM studiekeuzes, dan enkel
maar het ITER-project.
Acties voor 2020
Er zal verder worden ingespeeld op de ad-hoc opportuniteiten die zich aanbieden bij de uitvoering
van het ITER-programma 2020 tot 2025, met als extra accent vooral een uitbreiding van het aan
te spreken publiek, met name het technologische doelpubliek dat interesse heeft voor toelevering
aan de bredere Big Science Community. Daarbij zijn immers ook firma’s die actief zijn in, of
interesse hebben voor, de domeinen van aerospace (ESA, ESO), astrofysica (Einstein Telescope),
of Particle Physics en deeltjesversnellers (CERN, ILL, ESRF, MYRRHA).
Ook worden verdere schikkingen getroffen om de stand van Big Science Belgium op het Big
Science Business Forum (BSBF 2019) in Spanje op punt te stellen (o.lv. Iterbelgium), alsook die
voor SOFT 2020 in Dubrovnik.
Op verzoek van AWEX zal Iterbelgium ook medewerking verlenen aan het opzetten van
contactdagen -of een contactdag- in België voor ontmoetingen tussen aankopers van enkele grote
Big Science communities, met name CERN, F4E, ITER, ILL en ESRF en geïnteresseerde
technologiebedrijven. Hoewel dit initiatief een samenwerking behelst tussen Iterbelgium en AWEX,
worden ook Belspo, HUB en FIT hierin betrokken en tot deelname uitgenodigd.
opmerking: op het ogenblik van de redactie van deze intenties voor 2020 was er nog geen sprake
van COVID.
In naam van het Iterbelgium Stuurcomité,
Christian Dierick
ITER Industry Liaison Officer Belgium
Iterbelgium coordinator
T. +32 2 706 79 55
M. +32 485 91 46 75
www.iterbelgium.be
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