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LOKEREN ‐ Van afvalstoffen van natuurlijke organismen

hoogwaardige producten maken voor de cosmetica, de

farmacie en de brandstoffenindustrie. Dat doet Kris

Schatteman (46) uit Lokeren met zijn bedrijf Eco Treasures.

Als burgerlijk ingenieur in de chemie had Kris Schatteman

altijd al een duidelijk doel voor ogen: het imago van de sector

opkrikken. 'Chemie werd lang geassocieerd met gevaarlijke

stoffen en de teloorgang van het milieu. Ik wil net aantonen

dat die technologie ook kan worden aangewend om het milieu vooruit te helpen. Ik ben geen

alchemist die wereldvreemd in een achterkamertje zit te experimenteren', zegt hij.

Bij Eco Treasures houdt Schatteman zich samen met Sam De Schepper bezig met het maken van

extracties uit de afvalstoffen van natuurlijke zaken en die om te vormen tot hoogwaardige

producten voor de farmacie en de cosmetica, uniek in de wereld.

Frambozen en kiwi's

'Pitten van frambozen worden zo verwerkt tot een olie voor de cosmetica, een eigenzinnige

basiscomponent die zowel de huid jong houdt als zonbeschermende eigenschappen heeft.

Kiwizaden herbergen dan weer lichaamseigen stoffen die helpen vocht in te brengen. Weinig

mensen kennen de meerwaarde van dergelijke producten.'

'Volgende maand trekken we naar Vietnam om zaken te doen met de visserij‐industrie daar. We

zullen de hoogwaardige producten uit de visolie halen en met onze technologie de onaangename

geur en de smaak ervan modi0iceren. Het restafval daarvan gebruiken we als biobrandstof voor de

bootjes van de lokale vissers.'

Ook het meer commerciële luik van Eco Treasures komt op gang: folders en brochures worden

gedrukt, overeenkomsten met uitvoerende bedrijven worden beklonken. 'Mijn vrouw zegt altijd

dat onze zal0jes vergelijkbaar moeten zijn met een potje Nivea, willen we een kans maken op de

markt.'

Goedbetaalde banen, onder meer vertegenwoordiger voor een chemiereus in Wales, gaf

Schatteman op om zich, voorlopig althans, in een kleine loods bezig te houden met Eco Treasures.

Onbezonnen idealisme? 'Iedereen streeft een vorm van erkenning na. Ik hoop vooral de pionier van

een duurzaam productieproces te zijn dat wereldwijd navolging zal krijgen. Zoals het een

ambitieuze ondernemer betaamt, heeft ook Schatteman een visie. 'We moeten af van het politieke

en economische gegeven van de landsgrenzen en streven naar een globaal systeem waarbij elke

regio de andere helpt met haar eigen troeven. De Sahara bijvoorbeeld, daar is zon genoeg om

elektriciteit op te wekken voor meerdere continenten. Waarom dan nog zitten klungelen op lokaal

niveau?'
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