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JAARRAPPORT ITERBELGIUM 2018 

 

Inleiding 

In het jaarrapport 2017 van Iterbelgium werd reeds melding gemaakt van het BSBF initiatief en de 

opzet van een Belgisch platform voor Big Science technologiebedrijven als een complementaire 

scope van nuttige opportuniteiten voor de ITER-bedrijven.  

 

Daarnaast werd voor 2018 ook een deelname aangekondigd door Iterbelgium, met een nationale 

stand, aan de SOFT 2018-conferentie in Italië in September.  

 

Verder werd een bezoek voorzien aan de ITER-bouwsite van Cadarache met een groep van 

geïnteresseerde Belgische stakeholders.  

 

En tenslotte bleef ook aandacht gaan naar de verdere individuele ondersteuning van bedrijven om 

zich binnen het ITER-ecosysteem te profileren, om op bepaalde aanbestedingen van F4E of Iter.org 

in te gaan of om zich als subcontractor aan te sluiten bij bepaalde consortia. 

 

Motivering voor opzet BSBF vanuit de ITER community: win-win 

De motivatie voor het “Big Science” initiatief, opgezet vanuit de ITER-technologiegemeenschap, 

met name vanuit de groep van ITER industrie-ILO’s, en met de steun van F4E (het Europese ITER 

Domestic Agency) bestaat er in hoofdzaak in om bedrijven te stimuleren om niet af te haken uit de 

markt van ITER, wanneer het ITER-project periodes doormaakt waarin er tijdelijk minder of géén al 

te noemenswaardige toeleveringsmogelijkheden zijn.  

Door de link te maken met andere Big Science ecosystemen en andere Big Science projecten wordt 

aan de betrokken ITER-bedrijven dan ook de mogelijkheid geboden om een kruisbestuiving op te 

zetten met andere Big Science projecten waar ze hun ITER-competenties kunnen aanbieden. 

Maar ook vice versa, waar bedrijven die traditioneel al met vb. ESA samenwerken, ook de ITER-

arena kunnen betreden en kennis nemen van de ITER-markt en zijn technologische opportuniteiten 

en uitdagingen.  

 

Op die manier wordt dus getracht om de bedrijven op deze (niche) hightech-markten actief te 

houden en het Europese technologische ecosysteem te voeden en te versterken.  

Dit biedt ook voordelen voor de aankopers van diverse uitrustingen en diensten in de hele Big 

Science wereld, omdat die het aanbod aan technologie en technologiebedrijven zien verruimen en 

ze dus de concurrentie beter kunnen laten spelen. En dit competitieve mechanisme heeft op zijn 

beurt dan weer een mogelijke positieve impact op de totale kost van onderzoeks-infrastructuren en 

bijhorende technologie in Europa, die door de lidstaten worden gedragen.  

 

ITER en de eerste editie van het Big Science Business Forum (BSBF2018) 

Zoals dus vermeld is ook in België vanuit de ITER-industrie, in een gezamenlijk initiatief met de 

andere internationale ITER-ILO’s, en in samenspraak met de Belgische Liaison Officers voor de 

andere Big Science domeinen, het initiatief genomen om geïnteresseerde technologiebedrijven met 

een gemeenschappelijke stand te laten deelnemen aan de eerste editie van het Big Science 

Business Forum, dat plaatsvond in Copenhagen. 

Dit Forum werd onder meer via de infokanalen van Agoria aangekondigd en gepromoot.  

Ref. https://www.agoria.be/nl/Unieke-kans-om-van-Big-Science-ook-uw-business-te-maken 

https://www.agoria.be/nl/Unieke-kans-om-van-Big-Science-ook-uw-business-te-maken
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Het Big Science Business Forum 2018 was dan ook de eerste editie van een “one-stop-shop” voor 

Europese technologiebedrijven en stakeholders die zich willen informeren over diverse andere 

toekomstige investeringen van Europa’s Big Science Organisaties. Die vertegenwoordigen immers 

een markt van vele miljarden per jaar aan technologische investeringen, waaronder de ITER-

infrastructuur.  

Deelnemers aan de Belgische stand van BSBF 2018 waren onder meer afkomstig van de volgende 

firma’s:  

LAB MOTION http://www.labmotionsystems.com ,  

CEGELEC http://www.cegelec-css.com/ ,  

HTMS http://www.hightechmetalseals.nl/,  

MIRION https://www.mirion.com/about ,  

JEMA https://www.jema-power.com/ ,  

SPACE APPLICATIONS SERVICES http://www.spaceapplications.com/,  

DSI https://www.deltabeam.net/en/,  

MAGICS TECH  http://www.magics.tech/ ,  

SCK/MYRRHA https://myrrha.be/,  

ITERBELGIUM http://iterbelgium.be/ als organisator en coördinator van de stand 

alsook enkele Belgische vertegenwoordigers en ILO’s van ITER, ESA, ESO (Belspo), AWEX Geneve, 

Myrrha etc.  

Het forum BSBF 2018 bood onder meer interessante kansen voor deze bedrijven om 

- business opportuniteiten te leren kennen in de komende jaren in diverse technologiedomeinen 

- aankopers van ITER, maar ook van andere Europese Big Science organisaties, alsook hun 

belangrijke leveranciers te ontmoeten (o.a. ESO, ESA, CERN, MYRRHA, ESRF, ILL, ESS)  

- netwerken en mogelijke partnerships op te zetten via B2B en B2C meetings 

- inzicht te krijgen in aankoopprocedures, IPR kwesties, Technology Transfer en de BS-

technologiemarkt  

Eén van de Belgische deelnemers aan de door Iterbelgium opgezette Belgische stand op BSBF 2018 

gaf een getuigenis over zijn verwachting over het BSBF initiatief voor technologiebedrijven.  

Het betreft een interview door BSBF met Wim Van de Vijver, CEO van het Belgische Lab Motion 

Systems (http://www.labmotionsystems.com/)  

 

1)  Why do you participate in BSBF2018? 

“We want to show that our products are more than just a match to the needs of companies 

working with synchrotrons. Our rotation stages and linear slides are top of the art and we would 

like to present our know-how in ultraprecision techniques.” 

2)  Which part of BSBF2018 is most interesting for you and why? 

“We believe that every step of the conference will be interesting for us. We are eager to meet 

customers and have a friendly chat but also to see their end products and the products of 

other companies. We are eager to see ESRF, XFEL, and especially day 2 as this focusses on what 

we do: high precision, electromechanical components, instrumentation and control.” 

3)  Do you think that BSBF2018 seems different from other conferences in this field?  

“BSBF2018 focusses on synchrotrons more than other conferences, which are often more 

general exhibitions of technological products.” (*) 

 

(*) dit laatste is inderdaad één van de belangrijke troeven van industriebeurzen zoals het BSBF 

(Big Science Business Forum) en IBF (ITER business Forum), omdat hier een concrete en gerichte  

vraag is naar bepaalde projectgebonden technologiebehoeften (vraagzijde) in tegenstelling tot 

algemene technologiebeurzen, die vooral aanbodgericht zijn, waardoor de matching tussen vraag 

en aanbod ook sneller concreet kan worden.  

Tegelijk behoudt men alle voordelen van een “klassieke” technologiebeurs, zoals de mogelijkheid 

om zich technologisch te benchmarken tov andere internationale concurrenten op de markt.      

 

http://www.labmotionsystems.com/
http://www.cegelec-css.com/
http://www.hightechmetalseals.nl/
https://www.mirion.com/about
https://www.jema-power.com/
http://www.spaceapplications.com/
https://www.deltabeam.net/en/
http://www.magics.tech/
http://iterbelgium.be/
http://www.labmotionsystems.com/
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4)  What do you hope to take home from BSBF2018?  

“We just want to have a good experience, show our technology, take up contact with customers 

or customers-to-be, and just be there to answer questions and gain knowledge in the 

technologies of other companies. BSBF2018 is THE place to expand our technological and 

scientific horizon.”  

Ref. https://bsbf2018.org/why-companies-participate/  (“why companies participate at BSBF?”)  

   

 

(L) Op BSBF 2018 was ook de Europese Commissie aanwezig als een erg geïnteresseerde partij in het initiatief 

van een “BSBF”, een concept dat trouwens oorspronkelijk afkomstig is van Christian Dierick, Belgische ILO voor 

ITER en coördinator van Iterbelgium. 

(R) Vertegenwoordigers van Fusion for Energy en IterFrance op de Belgische stand, die, met een 3D-

chocoladeprinter als eyecatcher, op heel wat interesse kon rekenen. 

 

   
BSBF als showcase voor de Big Science domeinen waarin Belgische bedrijven actief  

kunnen zijn. Via de Belgische stand werd ook MYRRHA actief gepromoot op BSBF 2018  

     
Iterbelgium en het Belgische paviljoen met een chocoladeprinter als eyecatcher  

 

Enkele impressies van het BSBF kunnen ook hier gevonden worden: 

ref. https://youtu.be/HqeaVVvHD-s 

https://bsbf2018.org/why-companies-participate/
https://youtu.be/HqeaVVvHD-s
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Bezoek Cadarache (planned) 

 

Het bezoek dat oorspronkelijk gepland werd in 2018 aan de site van Cadarache, is intussen 

verplaatst naar Pasen 2020. Het zou hierbij oorspronkelijk gaan om een gemengd gezelschap –er 

werd gemikt op een twintigtal deelnemers- van enkele VIP’s uit het onderwijs, de politiek, de 

studenten, industrie en de journalistiek, die eerder al interesse toonden in ITER en in de evolutie 

van het project. Dit bezoek zou normaal in oktober 2018 plaatsvinden.  

Er waren echter diverse redenen om dit bezoek uit te stellen: 

- de interesse voor een bezoek is intussen zodanig gegroeid, onder meer naar aanleiding van 

enkele ITER-lezingen zoals bij AIECAM, dat de groep te groot werd voor één delegatie en dat dit 

dus zal opgesplitst worden in twee afzonderlijke “bezoeken”, één met studenten - die het bezoek in 

Cadarache zullen combineren met een bezoek aan het CERN- en één met de anderen 

Voor het studentenpubliek werd immers vooral een financiële optimalisatie van de verplaatsing 

nagestreefd en is de logistieke voorbereiding hierdoor ook wat ingewikkelder geworden. 

(Iterbelgium kan hiervoor echter intussen beroep doen op de vrijwillige hulp van Michel Claes (EC 

communicatieverantwoordelijke bij ITER) 

- Bovendien zou dit bezoek mogelijk kunnen ondersteund worden via de EC (Jan Panek) als een 

Belgisch voorstel voor de EC ITER-budgetronde 2020, waarmee Iterbelgium aan de behoefte tot 

nationale promo-acties van de EC invulling kan geven voor een betere public acceptance van ITER 

voor wat betreft België. 

Bezoek Cadarache (realised, met Bull Eyes Movies)  

 

Wél vond in 2018 een bezoek plaats aan Cadarache, dat gekoppeld was aan een vergadering van 

de nationale ILO’s met het ITER management (Iter.org) in Cadarache.  

Van die gelegenheid heeft Iterbelgium dan gebruik gemaakt om ook Bull Eyes Movies (TV-

reportagemaker Tom Coeman) ter plaatste te brengen, op de site van Cadarache: doel was om 

Bernard Bigot, grote baas van het ITER-project, te interviewen en dit onder meer als teaser te 

gebruiken voor de latere financiering van een grotere Belgische reportage rond ITER (vb. met 

Belgische TV-zenders, of de EC, of Iter.org, als opdrachtgever voor Bull Eyes Movies).  

 

Iterbelgium is betrokken in het faciliteren van diverse contacten met ITER-verantwoordelijken, interessante 

firma’s of locaties om dit documentair video-concept te helpen mogelijk maken. Een interview met Bernard 

Bigot maakte deel uit van een video-reportage door Tom Coeman van Bull Eyes Movies.            
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Iterbelgium faciliteert contacten voor Bull Eyes Movies, freelance TV- en reportagemaker, met het 

oog op de realisatie van een serie portretten van mensen achter ITER. Onder meer Iter.org en de 

Europese Commissie hebben intussen interesse getoond voor dit Belgische media-initiatief. 

SOFT 2018 

Later op het jaar nam Iterbelgium deel aan de SOFT 2018-conferentie in Italië (september). Het 

tweejaarlijkse SOFT event was ook ditmaal een zeer succesvolle bijeenkomst rond méér technisch-

wetenschappelijke onderwerpen in diverse technologische ITER-domeinen zoals: 

“Experimental Fusion Devices and Supporting Facilities, Plasma Heating and Current Drive, Plasma 

Engineering and CODAC, Diagnostics, Magnets and Power Supplies, Plasma Facing Components, 

Vessel/In-Vessel Engineering and Remote Handling, Fuel Cycle and Breeding Blankets, Materials 

Technology, Power Plants Safety and Environment, Socio-Economics and Technology Transfer, 

Laser and Accelerator Technologies” 

 

Naast de thema’s die vooral vanuit, en via, Eurofusion (het consortium van Europese 

Fusieonderzoeks-labs), worden behandeld en waarvoor méér dan 1000 professionals 

samenkwamen, werd tijdens deze 30-ste SOFT-editie ook de nieuwe “Eurofusion Roadmap” 

voorgesteld, onder meer aan de aanwezige industrie tijdens een speciale “Industry Day” op 18 

september.  

De industrie-dag van Eurofusion op SOFT illustreert het belang dat Eurofusion hecht aan een 

betrokkenheid van de industrie. Hoewel deze laatsten eerder aanwezig zijn op IBF en minder op 

SOFT, is binnen ITER wel de overtuiging dat de industrie best in een vroeg(er) stadium bij de R&D 

projecten wordt betrokken om industriële ervaring en technologische kennis tijdig te integreren. 

ref https://www.euro-fusion.org/news/2018/september/navigating-towards-a-future-with-fusion-

electricity/ 

          

(L) De diverse industrievertegenwoordigers ILO’s, alsook Eurofusion (Tony Donné, tweede van links op 

achterste rij), en Benjamin Perier (F4E Business Intelligence, rechts) 

(R) de SOFT-postersessies gaan typisch over tientallen technisch-wetenschappelijke topics in fusietechnologie, 

met een zeer internationaal publiek van wetenschappers      

https://www.euro-fusion.org/news/2018/september/navigating-towards-a-future-with-fusion-electricity/
https://www.euro-fusion.org/news/2018/september/navigating-towards-a-future-with-fusion-electricity/
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Naast de wetenschappelijke ontwikkelingen die via de plenaire sessies aan bod komen, spelen de 

postersessies een zeer belangrijke rol op SOFT: Enerzijds gaat het om onderzoek dat inhoudelijk 

soms (nog) vrij ver staat van de realiteit van de huidige bouw van de ITER-infrastructuur, maar 

tegelijk komen hier allerlei praktische problemen aan bod die enkel door gespecialiseerde 

technologiebedrijven kunnen worden opgelost. Dit soort opdrachten zijn voor technologiebedrijven 

niet noodzakelijk commercieel de meest interessante, maar laat wel toe aan bepaalde 

nichebedrijven om zich binnen de ITER community te laten opmerken of een referentie binnen te 

halen die later commercieel veel interessanter kan zijn.    

Iterbelgium was ook met een stand aanwezig, waarop onder meer interessante contacten tot stand 

kwamen tussen HTMS en het Zwitserse Plasmafysica Instituut (via de Zwitserse ILO), en met 

Vitrociset, dat zich aanmeldde voor een toekomstige profilering via het Iterbelgium platform. 

   

(L) Bernard  Bigot, grote baas van ITER, op bezoek op de stand van Iterbelgium.  

(R) HTMS is als KMO in innovatieve metaalafdichtingsoplossingen steeds van de partij in het ITER-circuit.      

 

Walter Tosto, belast met de realistatie van Divertor Cassettes, was op SOFT 2018 prominent  

aanwezig met een “echt” exemplaar   
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Iterbelgium en de organisatie van BSBF 2020? 

 

Gezien het enorme succes van de eerste editie van BSBF 2018 bij de industrie, was Spanje 

kandidaat om de eerste vervolg-editie BSBF 2020 op te zetten.  

België had intussen al interesse geuit voor de organisatie van BSBF 2022, op een ogenblik waarop 

nog geen finale beslissing bekend was rond de bouw van Myrrha in België.  

In de loop van het najaar van 2018 raakte echter bekend dat Spanje zou afhaken voor de 

organisatie van BSBF 2020. Spanje benaderde daarop Iterbelgium, in de marge van SOFT 2018, 

met het voorstel om de organisatie van BSBF 2020 door België te laten doen. Bovendien raakte in 

dezelfde periode de beslissing van de Belgische regering bekend om Myrrha te bouwen.  

De combinatie van deze beide gegevens maakte nà de zomer van 2018 een kandidatuur voor 

België -als alternatief voor Spanje voor de organisatie van BSBF 2020- een stuk aantrekkelijker en 

met een grote slaagkans voor wat betreft een beslissing van het Big Science selectiecomité.  

Dus werd in de schoot van Iterbelgium een Task Force samengesteld met Agoria-Iterbelgium, 

Belspo, FOD Economie, en SCK, en werd een volledig kandidaatsdossier uitgewerkt en officieel 

ingediend bij de internationale Big Science jury, om BSBF 2020 in België te organiseren.  

Echter, op het einde van het jaar veranderde Spanje plots van mening (na een kabinetswijziging bij 

het ministerie van wetenschap), haalde zijn eerdere  kandidaatsdossier en al zijn lobbykracht uit de 

kast, en haalde eind 2018 in extremis, na een tweede stemronde, de organisatie binnen van BSBF 

2020.  

     

  

Het BSBF 2020 kandidaatsdossier had in het najaar 2018 heel wat voeten in de aarde: een formeel bid met alle 

nodige vereisten, garanties en geloofsbrieven, power point presentaties, bezoeken aan geschikte conferentie-

infrastructuur, budgetramingen, contacten met firma’s gespecialiseerd in grote beurzen en events in Brussel, 

indeling van diverse vergaderzalen en hun capaciteiten, organisatie van conference dinner voorstel met rand-

animatie, hotelinfrastructuur voor logement, voorstellen voor technische bezoeken, een speciale activiteit met 

de Europese Commissie, … 

PS: Na de selectie van Spanje voor BSBF 2020, werd van diverse zijden in de Big Science Jury aan België 

gesuggereerd om zeker ook voor BSBF 2022 een kandidaatsdossier in te dienen.   
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Enkele markante feiten rond lopende Belgische ITER-contracten 

MAGICS 

In de loop van 2018 liep de Belgische startup MAGICS alweer positief in de ITER-kijker: de firma 

heeft voor ITER onder meer 5 nieuwe stralingsbestendige ASICS ontwikkeld in een gesloten 

kringloopsysteem (ASICS = Application Specific Integrated Circuits, dus toepassingsgerichte IC’s) 

met het oog op de digitale controle van de ITER-robotsystemen (Remote Handling Systems) in een 

stralingsomgeving. Het systeem stuurt sensor-gegevens over 150 m kabel door aan 4Mbit/s, met 

als belangrijke en unieke functionele kenmerken  

- dat analoge sensor-signalen dicht bij de sensors kunnen gedigitaliseerd worden (dus nog in de 

stralingsomgeving zelf),  

- dat door die digitalisering het aantal signaalkabels naar de controlezaal kan verminderd worden 

(fijnere kabelbundel en beter manipuleerbaarheid),  

- dat door de directe integratie van toepassingsgerichte IC’s op de robotsystemen ook de 

vrijheidsgraad aanzienlijk toeneemt voor de systeem-integratoren en tenslotte dat de snelheid van 

de robotoperaties zelf ook verhoogt. 

MAGICS is, onder meer via deze opdrachten voor ITER, op weg om een innovatieve KMO met 

wereldreputatie en internationaal groeipotentieel te worden. Magics in de ITER pers: 

ref:  https://f4e.europa.eu/mediacorner/eventsview.aspx?content=1295 

AVT Europe 

Deze firma was tot voor kort een belangrijke partner in het consortium voor F4E met onder meer 

Airbus Safran Launchers (F-D), Nuvia Limited (UK) en Cegelec CEM (F), deze beide laatste filialen 

van Vinci Group. In het gedeelte van dit consortium voor de afstandsbestuurde robotica (voor 

transport en confinement van componenten uit de reactor naar een onderhoudsatelier), zaten de 

firma’s UKAEA (UK), het Instituto Superior Tecnico (P), Millenium (F) en het Belgische AVT Europe.  

Toen F4E besliste om de tweede faze in het raamcontract niet toe te kennen aan hetzelfde 

consortium, viel AVT Europe, met een belangrijke opdracht voor het volledige design van het 

onderstel van het transportsysteem, uit de boot.   

 

Iterbelgium gaat trachten om de firma AVT Europe opnieuw in het consortium te krijgen, maar dan 

via de Franse firma CNIM, die de opdracht heeft gekregen voor een tweede faze van dit 

raamcontract. Deze contacten zullen trouwens ingebed worden in een prospectiebezoek van CNIM 

aan België met diverse Belgische bedrijven in de loop van 2019.  

Ref: https://f4e.europa.eu/mediacorner/newsview.aspx?content=1067 

Iterbelgium programma 2019 

 

In de loop van 2019 zal Iterbelgium verder aansluiting trachten te vinden, voor enkele kleinere 

bedrijven en innovatieve KMO’s, bij de beperkte ITER-contracten die aan bod komen in 2019.  

Vervolgens zal Iterbelgium deelnemen aan de IBF-meeting in Antibes (26-28 maart). Naast een 

stand met een sterke delegatie van Belgische bedrijven, zal ook een filmverslag van IBF worden 

gemaakt door Bull Eyes Movies (Tom Coeman), die in 2018 een reportage maakte met een 

interview van Bernard Bigot in Cadarache in 2018, alsook van BSBF 2018 in Copenhagen.  

Op deze manier zullen teasers met interviews beschikbaar zijn voor drie complementaire thema’s 

die relevant zijn voor ITER en Big Science, en waarin telkens relevante personen worden gecast: 

het BSBF 2018 (diverse interviews); een interview met Bernard Bigot en exclusief bezoek aan de 

ITER-site van Cadarache met , en IBF 2019 in Antibes.       

Later in het jaar vindt dan ook weer de tweejaarlijkse Fusion Show plaats, in samenwerking met de 

Universiteit Antwerpen. Hier zal getracht worden om, naast een aanpassing van de bredere framing 

(aanpassingen van de begeleidende Quiz) en de nieuwe ondersteunende producten voor de lessen 

https://f4e.europa.eu/mediacorner/eventsview.aspx?content=1295
https://f4e.europa.eu/mediacorner/newsview.aspx?content=1067
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fysica, ook een ITER-relevante VIP uit te nodigen voor de opening van de show, alsook video-

verslag uit te brengen van het geheel ten behoeve van Iterbelgium.        

Agoria, dat als operator optreedt voor Iterbelgium, streeft er intussen naar om de diverse Big 

Science initiatieven in ons land (althans deze die gericht zijn op een 8-tal internationale Big Science 

infrastructuren) in één koepel onder te brengen en deze op elkaar af te stemmen met de regionale 

exportagentschappen (FIT, AWEX), zodat voor de Belgische high tech bedrijven een versnippering 

van initiatieven naar de markt van Big Science toe vermeden wordt.  

Modaliteiten voor de optimalisatie en financiering van Big Science Belgium zullen daarom in 2019 

het voorwerp uitmaken van besprekingen tussen Agoria, Iterbelgium en FOD Economie.  

Ook zullen al enkele eerste voorbereidingen worden getroffen voor het grote, en bij de industrie 

zeer in de smaak gevallen Big Science Business Forum, dat in Spanje wordt georganiseerd in 

Oktober 2020. Het BSBF biedt ITER-technologiebedrijven immers in de pare jaren een interessant 

en complementair alternatief voor het specifieke ITER IBF-event dat in de onpare jaren plaatsvindt. 

Dit was trouwens ook één van de doelstellingen van de ITER ILO’s bij de opzet van BSBF.   

En tenslotte worden in 2019 besprekingen opgestart met de Europese Commissie rond enkele 

promotionele acties op nationaal gebied, waarbij Iterbelgium zowel voor 2019 als voor 2020 enkele 

voorstellen zal doen die in aanmerking kunnen komen voor een ondersteuning door de EC. 

Het betreft de volgende voorstellen:  

2019 (purpose: support current ITER framing for Belgian schools): 

https://www.uantwerpen.be/nl/evenementen/fusieshow/ 

(Small financial support to the school initiative Fusion show, including EU banner, or presence of a 

high level EU-official for the ITER fusion show opening) 

2020 (purpose: EU & ITER communication, Belgian MP awareness, Belgian ITER industry 

awareness) 

1) TV documentary “Iter and the EU Industry People behind”  

(see also interest from IO communication department (see Sabina Griffith, IO communication)  

2) mixed visit Cadarache with students + educational staff + industry people + MP’s  

(Easter Holidays 2020), see also Michel Claes (EC), involved in this initiative  

3) ITER tech conference in Brussels for Belgian industry + Belgian (+EU?) MP’s about ITER + 

framing of ITER / Big Science as a promising technology biotope   

Het mag echter duidelijk zijn dat alle acties die erop gericht zijn om ITER te kaderen in het bredere 

plaatje van Big Science, een versterkte aantrekkingskracht uitoefenen, enerzijds op de bedrijven 

die technologie kunnen leveren voor ITER en andere Big Science infrastructuur, anderzijds op het 

publiek en de studenten die daardoor een bredere opportuniteit ontdekken ter ondersteuning van 

een STEM studiekeuze, dan enkel ITER als een project van beperkte duur.  

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 

       

 

https://www.uantwerpen.be/nl/evenementen/fusieshow/
http://www.iterbelgium.be/

