
Herkenaar in de kijker

Geen Herkenaar maar een bedrijf in de kijker in deze 
editie van de 3540. Het industrieel koeltechnisch bedrijf 
VOS technics van de broers Kristof en Maarten Onckelinx 
is in het kader van de zesde verjaardag van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties 
de duurzame held van Herk-de-Stad. Het effect van alle 
installaties die het bedrijf tot vandaag bouwde, is gelijkaardig 
aan het planten van 23.000 hectare bos.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties 
vormen een langetermijnagenda met zeventien doelstellingen 
die van onze aarde een meer duurzame plaats moeten maken. 
De doelstellingen bestaan zes jaar. Daarom wordt in deze 3540 
van september een bedrijf uit Herk-de-Stad in de kijker gezet dat 
bijdraagt aan een duurzame samenleving. Uit de inzendingen na 
een oproep in de 3540 van maart werd het industrieel koeltechnisch 
bedrijf VOS technics geselecteerd als het Herks gezicht van de 
zeventien mondiale doelstellingen. 

Ecologische koelpionier

VOS technics is een 
familiebedrijf dat al meer 
dan 35 jaar ecologisch 
verantwoorde 
koelinstallaties bouwt. 
De focus ligt op 
industriële koeling met 
ecologische gassen: 
propaan, CO2 en 
ammoniak. Voor Kristof 

en Maarten Onckelinx, die als tweede generatie in 2013 de leiding 
van het familiebedrijf in handen namen, is duurzaam ondernemen 
altijd een evidentie geweest. “VOS technics startte in 1986 als een 
bedrijf dat koelinstallaties maakte voor het bewaren van appels en 
peren. Na de overname focusten we ons op andere sectoren zoals 
aardappelteelt, slachterijen en kaasfabrieken. Voor het Europees 
testcentrum van Toyota werkten we zelfs een koeloplossing uit voor 
testkamers waarin de nieuwe uitstootnormen onderzocht worden. 
De fabrikant gebruikt ze om testritten te maken bij verschillende 
vochtpercentages en temperaturen, vergelijkbaar met die van de 
Sahara tot de Noordpool. Door dergelijke innovaties is ons bedrijf de 
laatste jaren enorm gegroeid. In 2013 werkten hier vijftien mensen. 

Nu zijn we met dertig” vertelt Maarten.
VOS technics doet alles in eigen huis: engineering, montage en 
service. “Dan moet wat je aanbiedt ook goed zijn of je krijgt achteraf 
problemen”, vertelt Kristof. “Omdat we al twintig jaar veel aandacht 
besteden aan duurzaamheid, hebben we een grote voorsprong op 
onze concurrenten. Onze missie? Wij zijn ervan overtuigd dat industriële 
koeling rendabel en tegelijk goed voor mens en planeet kan zijn.” 

23.000 hectare bos

In 2001 bouwde VOS technics zijn allereerste installatie met het 
natuurlijke gas ammoniak. Maarten Onckelinx: “Met alle installaties op 
basis van natuurlijke gassen die we sindsdien bouwden, vermeden we 
dat er voor 507 miljoen kilo CO2-equivalent aan schadelijke gassen in 
de lucht kwam. Bovendien ligt het rendement van die installaties hoger 
en verbruiken ze minder energie, goed voor een besparing van 275.000 
ton CO2. In bomen uitgedrukt is het effect van de installaties die we tot 
nu toe bouwden gelijk aan het planten van ruim 23.000 hectare bos.”

“Duurzaam ondernemen betekent voor ons altijd de beste keuzes 
maken voor mens en milieu. Dat zit in grote en kleine dingen”, gaat 
Kristof verder. “Een gezonde geest in een gezond lichaam bijvoorbeeld. 
Zo voorzien we elke week vers fruit voor onze medewerkers. Verder 
zijn we ervan overtuigd dat onze familiale waarden zich vertalen naar 
een mensgericht personeelsbeleid, eerlijkheid en vastberadenheid om 
met onze industriële installaties een ecologische meerwaarde voor de 
maatschappij te realiseren. Ja, wij willen Limburg en bij uitbreiding België 
virtueel groen inkleuren met onze VOS-installaties.”

VOS technics 
Lokale held voor globale doelen

© Apl FotoCollectief

“Het effect van onze installaties 
is goed voor het planten van 
23.000 hectare bos”
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