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Uniek. vertrouwelijkheid, flexibiliteit, kennis, passie 
en ervaring. het zijn maar enkele van de eigenschap-
pen die doctor freek vrielynck aanhaalt als topkwa-
liteiten van ecosynth. “we zijn uitmuntend in wat we 
doen en we hebben nog een enorm groeipotentieel.”

“Wij bieden 
oplossingen 
op maat”
Tekst: Dirk Meulders. Foto’s: Bart Vandenbroucke
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Freek Vrielynck is een 29-jarige Bruggeling 
te midden van een rijtje wetenschappers 
die een passie hebben voor organische 
chemie. “In 2008 behaalde ik mijn doctoraat 
aan de universiteit in Gent. Toen ik drie jaar 
geleden bij EcoSynth startte, kreeg ik een 
project toevertrouwd dat al een tijdje liep. 
Het was onmiddellijk een schot in de roos 
want ik kreeg ruimte om me uit te leven. 
Ik bekijk de verschillende mogelijkheden 
voor mijn project, stel offertes op en verzorg 
de aankoop en het onderhoud van de 
apparaten. Kortom, het is een job met veel 
variatie waarin ik mijn werklust en ambities 
kwijt kan. Hoewel de verwachtingen hoog 
waren, bleek de klant tevreden. Het contract 
met de multinational werd ondertussen 
verlengd”, weet Vrielynck die de naam van 
zijn opdrachtgever niet mag vertellen.

Vertrouwelijkheid
“Bij EcoSynth zijn we trots op onze vertrou-
welijkheid en ons IP-beleid waarbij de klant 
eigenaar wordt van de projectresultaten en 
de IP”, legt Freek uit. “We bieden chemische 
oplossingen voor uitdagingen binnen 
verschillende industrieën. Dat kan gaan van 
farmaceutica over voeding en energie tot 
industriële toepassingen. Kortom elk bedrijf 
dat met een probleem geconfronteerd wordt 
waarbij chemici nodig zijn, kan bij ons terecht. 
Daarbij onderscheiden we twee soorten 
problemen. Ofwel wil de klant moleculen of 
stoffen die we moeten aanmaken. Dat kan 
gaan van medicijnen tot een additief voor 
een consumentenproduct en nog veel meer. 
Ofwel kan het zijn dat de klant met een pro-
ces zit dat niet goed draait. Omdat EcoSynth 
een enorme kennis en veel apparatuur heeft 
en vooral omdat we met onze ideeën los van 

het moederbedrijf staan, kunnen we een 
aangepaste oplossing bieden. ‘Out of the 
box’-denken, is daarbij belangrijk! Met een 
laboratorium, synthetische apparatuur, ana-
lytische instrumentatie en een toegankelijke 
gegevensbank zijn we prima gewapend.”
“Wat deze job voor mij zo boeiend en 
interessant maakt, is de constante bijscho-
ling op buitenlandse congressen, symposia 
en cursussen. De chemie is een kleine 
wereld. Over de landgrenzen heen leer je 
interessante mensen kennen en maak je 
contacten. Relaties waarmee je het later 
over oplossingen voor chemische proble-

 adres   | Oudenburgsesteenweg 100 | 8400 Oostende  
 tel   | 059 55 02 35
 website   | www.ecosynth.be 
 bezoekuren   | zondag 22 mei van 13u tot 16u, vooraf inschrijven 
is verplicht en kan via opendeur@proviron.com.

 aantal werknemers op de site  | 7
 aantal werknemers wereldwijd  | 7
 Voornaamste producenten/toepassingen 

EcoSynth biedt chemische oplossingen voor verscheidene industrieën. Dat gaat van farma-
ceutica over voeding en energie tot industriële toepassingen. Het maakt moleculen (foto 1) 
of stoffen (foto 2) op maat die kunnen gaan van medicijnen (foto 3) tot een additief.

fiche

EcoSynth

1 | EcoSynth is uitgerust met de modern-
ste analytische apparatuur.
2 | U kan tijdens de opendeurdag een 
bezoekje brengen aan de labo’s.
3 | EcoSynth opereert onafhankelijk 
vanuit labo’s in Oostende.
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Freek Vrielynck aan het flow-apparaat,  een hoogtechnologische minifabriek.

men kan hebben.”
“Onze belangrijkste troef is dat we met 
mensen werken die een passie en een drive 
hebben voor innovatieve en duurzame 
oplossingen. In de ‘flow chemie’ hebben 
we een enorme expertise. Straks zal ook 
fotochemie in Vlaanderen een grote rol 
spelen. Bedrijven die een fotochemisch 
probleem hebben, weten dat ze bij EcoSynth 
terechtkunnen. We zijn een klein bedrijf 
dat niet alles kan doen, maar wat we doen, 
doen we uitmuntend“, aldus Vrielynck.
Hij weerlegt de angst van de grote massa 
ten aanzien van chemie. “Voor chemie moet 

je absoluut geen angst hebben. Wat je hier 
op de site de lucht in ziet gaan, is water. De 
schrikreactie komt voor uit een beleid van 
vijftig jaar geleden. Ondertussen wordt in 
ons land alles streng gecontroleerd. Eco-
Synth is een bedrijf dat de klemtoon legt op 
duurzame chemie en een enorme aandacht 
besteedt aan het ecologische.” 
Naar de opendeurdag van de chemiebe-
drijven op de Plassendalesite komen, is een 
absolute must. “Je kan dan zowel met de 
ruwe chemie van de firma Huber, de grote 
productie van Proviron als met de onder-
zoekfase bij EcoSynth kennismaken.”
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