
	 	 	
	

Metal Additive Manufacturing in Vlaanderen 
Aanzet tot overzicht ecosysteem 
 

Duiding 
Dit document bevat een eerste aanzet om een overzicht te maken van de bestaande O&O-
projecten en -noden van Vlaamse spelers in het Metal AM ecosysteem. De informatie is 
vooral afkomstig uit de workshop “metal AM” op het SIM User Forum op 6 juni 2017. Uiteraard 
is deze huidige oplijsting onvolledig: slechts een gering aantal spelers waren aanwezig op 
het event in juni.  

De opzet van de workshop is juni was om de interesse te scouten in metal AM bij Vlaamse 
spelers, om een eerste evaluatie te doen of het zinvol is om een soort bedrijvennetwerk of 
Special Interest Group hierrond op te zetten. De belangrijkste algemene opmerking in de 
workshop was dat het belangrijk is om case-specifiek te werken en te vertrekken vanuit een 
bepaalde vraag van een bedrijf.  

Daarnaast bevat dit document informatie uit andere (publieke) bronnen. Nog niet publieke 
project ideeën en informatie uit confidentiële bronnen zijn hierin uiteraard niet opgenomen.  

De bedoeling is om tot een gebruiksvriendelijke online tool te komen die een overzicht geeft 
van de verschillende spelers en de technologiën en toepassingen waar men aan werkt. Deze 
tool kan als ondersteuning gebruikt worden bij het opzetten van nieuwe 
samenwerkingsverbanden en projecten. De tool zal beschikbaar zijn op de SIM en de 
Flam3D website.  

Verdere stappen (een ronde tafel bijeenkomst, gericht samenstellen van consortia of 
bilaterale contacten aanreiken, ...) zullen later volgen. 

 

Voor meer informatie of om zelf bijkomende input te geven, contacteer: 

- Flam3D: Kris Binon (kris.binon@flam3D.be)  
- SIM: Griet De Winter (griet.Dewinter@sim-flanders.be)   



	 	 	
	
Beschrijving metal AM ecosysteem 
Het metal AM ecosysteem kan als volgt geschematiseerd worden: 

 

 

 

Tijdens de workshop op 6 juni werd gevraagd aan de aanwezigen om hun business card op 
één of meerdere plaatsen (waar relevant) achter te laten op een uitvergrootte versie van dit 
bord, al dan niet met bijkomende input. Deze tabel bevat de informatie die op deze manier 
werd meegegeven: 

 



	 	 	
	
	

Process 
step 

organisation Person Remarks/input/need 

Materials UGent Karen Hemelsoet - Surface treatment  
- Fatigue modeling 
- New alloy development 

Materials UGent Geert Rampelberg Particle surface functionalisation 
Materials OCAS Joachim Anthonissen Rethink the metallurgy à new expert 

materials  
Materials KULeuven Brecht Van Hooreweder Not specified 
Materials CRM Group Griet Lannoo Not specified 
Materials Orbix nv Serge Celis Use of secondary raw materials 

(steel) for powder-based 3DP. 
Which application could make us 
hereof? (valorisation, end user? ) à 
1s step: characterization needed. 

Materials Deceuninck NV Johan Pauwels Importance of advanced 
characterization – see below: 
inclusion of UAntwerpen 

Design 4 AM Siemens Christophe Liefooghe Interest in : 
- CAD/CAM/CAE 
- Material modelling for AM 

Design 4 AM MT3D Thomas Bossuyt Ontwerp CAD ondersteuning, 
guideline, handbook 

Printers 3D Systems Lore Thys Link material <-> process 
Process MT3D Thomas Bossuyt Improve efficiency -> price 

advantage for applications  
Process KULeuven Brecht Van Hooreweder Not specified 
Post-
process 

VUB Herman Terryn Take surface characteristics into 
account:  
- Finishing 
- Corrosion 
- Fatigue 

= crucial for applications in # 
environments 

Post-
process 

UGent Geert Rampelberg 3D surface engineering (ALD) 

Post-
process 

Deceuninck Johan Pauwels Volautomatisch nabewerken van 
geprinte matrijzen 

Post-
process 

Sirris Stijn Lambrechts Post (thermal) treatment & surface 
finishing 

Post-
process 

KULeuven Brecht Van Hooreweder Not specified 

Post-
process 

3M Angelica Krsteski 3M Abrasives materials for post-
processing 

Applications Orbix N.V. Serge Celis Use of secondary raw materials 
(steel) for powder-based 3DP. 
Which application could make us 
hereof? (valorisation, end user? ) à 
1s step: characterization needed. 
è What applications?  

Applications UGent Fabio Pegorin Focus on non-structural 
components for mass production 

 



	 	 	
	
 

Naast deze informatie zijn volgende spelers in het ecosysteem gekend bij SIM en Flam3D:* 

- VUB (contact Patrick Guillaume, Dieter De Baere): laser cladding, nu ook 
poedertechnologie, Hercules investering  

- ViVes/ BIL (contact: Fleur Maas): WAAM 
- Flanders Make RP6 (contact Lieven de Meyer): focus op monitoring, sensoring, 

automation 
- LCV: laser cladding venture (contact Jan Lambrecht of Stijn Clijsters) 
- Materialise (contact Tom Craeghs) 
- ENGIE Lab laborelec, Atlas Copco en BMT aerospace: betrokken als eindgebruiker 

in M3 ICON “FATAM”.  
- EPSI (contact Pierre Colman): isostatic pressing als nabewerking van geprinte 

metaalstukken, betrokken in M3 programma STREAM 

* Voorlopig niet gepositioneerd in het ecosysteem 


