
Goedemiddag Leentje Croes, we kennen jou als manager 
bij BlueChem. Kan je even toelichten wat BlueChem 
precies doet?
“BlueChem is de incubator voor duurzame chemie en de 
ideale locatie voor startups en scale-ups. We bieden de 
juiste infrastructuur, zoals labo’s en kantoren, en helpen 
startups en groeibedrijven (actief op het gebied van 
duurzame chemie) om te versnellen, producten sneller 
op de markt te brengen en zo snel mogelijk hun volledige 
commerciële potentieel te bereiken.”

Het gebouw van BlueChem is intussen een jaar geleden 
opgeleverd, jullie waren de eerste vestiger op Blue Gate 
Antwerp! Hoe kijken jullie terug op dat eerste jaar?
“We zijn heel tevreden maar het is toch met een dubbel 
gevoel. We zijn dankbaar dat we zijn kunnen opstarten, 
dat onze huurders hun intrek hebben kunnen nemen 
in mei 2020, maar met de hele corona-situatie is alles 
anders verlopen dan gepland. Ook kunnen we nog niet 
onze volledige rol als incubator vervullen, de community 
werking en bedrijven connecteren en samenbrengen 
is bijvoorbeeld heel moeilijk door het gebrek aan live 
events, workshops en activiteiten.”

Jullie bieden een heel brede dienstverlening aan jullie 
huurders, kan je dat even toelichten?
“Enerzijds is er een heel praktische dienstverlening 
gekoppeld aan de verhuur van de ruimten die we ter 
beschikking hebben. Zo kunnen huurders gebruik 
maken van heel wat gemeenschappelijke faciliteiten: 
opslagruimten, vergaderzalen, printer, auditorium, 
ontvangst van bezoekers, ontvangst van pakjes, 
postverdeling, etc.
Anderzijds heeft BlueChem ook een aantal strategische 
samenwerkingen afgesloten met partners die nog 
bijkomende diensten en advies leveren: BNP Paribas 
Fortis geeft financieel advies, Deloitte business 
strategisch advies, Deloitte legal ondersteunt op juridisch 

vlak, Port of Antwerp zal helpen bij het zoeken naar 
doorgroeimogelijkheden en piloot/demo locaties, SGS 
begeleidt de starters om veilig en milieu-vriendelijk te 
werken volgens alle SHEQ regels en tot slot biedt SAS zijn 
data-analyse platformen en AI expertise aan. We zullen 
ook blijven uitkijken naar bijkomende manieren om onze 
huurders te ondersteunen en hen te ontzorgen.”

BlueChem is een incubator 
voor duurzame chemie, 
gevestigd op Blue Gate Antwerp. 
Naar aanleiding van het éénjarig 
bestaan van BlueChem, interviewden we 
Leentje Croes, manager bij BlueChem.

Interview
Leentje Croes 

Manager bij BlueChem

Waarvoor kunnen andere bedrijven op BGA bij jullie 
terecht?
“We hopen natuurlijk dat er samenwerkingen ontstaan 
tussen onze huurders en andere bedrijven op BGA, dit 
kan zijn op vlak van R&D, innovatie of commercieel. Maar 
BlueChem staat verder ook open voor de gevestigde 
bedrijven, bijvoorbeeld wanneer ze een vergaderzaal 
willen gebruiken of nood hebben aan een flexibele 
werkplek.”

Er zijn ook internationale partners gevestigd in BlueChem, 
betekent dit dat de voertaal bij jullie dan Engels is?
“In de chemische sector is de voertaal meestal Engels. 
Zelfs in kleine starters zie je vaak verschillende 
nationaliteiten langskomen. Op BlueChem, enkel bij de 
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starters, werken reeds medewerkers van 7 verschillende 
nationaliteiten.”

Het kantoor was ontworpen en ingericht voor een 
normaal gebruik, maar inderdaad, zeer snel na jullie intrek 
was er sprake van de lockdown en coronamaatregelen. 
Welke aanpassingen hebben jullie uitgevoerd  om een 
correct gebruik volgens de coronamaatregelen mogelijk 
te maken? Zijn deze aanpassingen tijdelijk of worden zij 
het nieuwe normaal? 
“Er zijn heel wat aanpassingen en veiligheidsmaatregelen 
ingevoerd naar aanleiding van Corona zoals: 
eenrichtingsverkeer, beperking van aantal personen 
per ruimte, wegnemen van stoelen zodat de capaciteit 
beperkt is, enkel noodzakelijke bezoeken, heel veel 
affiches en waarschuwingen, handalcohol, meermaals 
per dag desinfectie van gevoelige oppervlakken, enz.
Sommige aanpassingen zullen het nieuwe normaal 
worden, maar van sommige hopen we toch dat ze op 
termijn terug verdwijnen. Vooral die maatregelen die 
samenwerking en het maken van nieuwe connecties 
bemoeilijken.”

Waarom hebben jullie voor Blue Gate Antwerp gekozen 
als locatie?
“Antwerpen is de grootste chemische cluster in Europa 
en ook op wereldvlak een van de grootste clusters. De 
gevestigde chemie bedrijven hier in Antwerpen, maar 
ook in de rest van Vlaanderen, zijn absolute wereldtop 
in productie. Maar de innovatie-tak zit vaak in de 
hoofdzetel buiten onze landsgrenzen. BlueChem wil 
beloftevolle start-ups en ambitieuze groeibedrijven uit 

Net als wij hechten jullie ook een grote belangstelling 
aan duurzaamheid. Het BlueChem-gebouw op de site is 
een bijna-energieneutraal gebouw.  Hoe focussen jullie 
op een duurzame toekomst?
BlueChem wil bijdragen aan het oplossen van 
grote maatschappelijke uitdagingen zoals de 
klimaatopwarming, voedselbevoorrading, energie 
voorziening en vergrijzing van de bevolking. We doen 
dit door onze starters te ondersteunen en hen de 
grootste kans op slagen te geven zodat hun innovaties 
ook werkelijk tot op de markt komen. Want zij werken 
aan concrete oplossingen, technologieën en producten 
die CO2 emissies reduceren, elektrische auto’s 
beter maken, isolatie voor gebouwen, recyclage van 
materialen, duurzame voeding componenten, etc. 

Nu jullie reeds een aantal weken jullie huurders over de 
vloer krijgen, wat zijn zo de grootste complimenten die 
al geuit zijn? 
Grootste compliment: prachtig gebouw. De architectuur 
werkt het connecteren en netwerken in de hand door 
de openheid.

Willen jullie iets melden aan de andere vestigers op Blue 
Gate Antwerp?
Wij kijken ernaar uit om nieuwe buren te verwelkomen 
en ook met hen te kijken waar we kunnen samenwerken. 
We nodigen alle nieuwe (toekomstige) buren alvast uit 
om binnen te springen voor een tasje koffie!

Bedankt voor dit interessante interview. We wensen 
jullie nog veel boeiende jaren en interessante 
samenwerkingen op Blue Gate Antwerp!Uw bedrijf vestigen 

op Blue Gate Antwerp?
innovate@bluegateantwerp.eu
+32 477 25 06 43

binnen- en buitenland helpen om duurzame innovaties 
voor de chemie van de toekomst te laten doorgroeien 
tot op industriële schaal. Op die manier zullen ook 
grote spelers aangetrokken worden tot onze regio 
als innovatie-hub bovenop productie-hub. Blue Gate 
Antwerp is daarvoor de perfecte locatie: in het hart van 
de chemiecluster.”

Blue Gate Antwerp beschikt over een hele reeks troeven. 
Welke waren voor jullie doorslaggevend?
De ligging, de duurzaamheidsambities die in lijn liggen 
met onze doelstellingen en de sterke partners achter 
de schermen.
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