
Het glasvezelnetwerk in en rond
de Gentse binnenstad wordt al

langer intensief gebruikt. Niet
alleen verwelkomt de stad elk aca-
demiejaar opnieuw hordes studen-
ten die massaal het wereldwijde
web op gaan in hun zoektocht naar
digitaal vertier, ook grote inter-
netspelers als Netlog, Combell en
het Interdisciplinair Instituut

voor Breedband Technologie (IBBT) maakten van
Gent hun thuisbasis. In hun slipstream volgde een
hele rits bedrijven en bedrijfjes die vanuit Gent
hun stempel op het internet en op alles wat daar
rondhangt willen drukken. Om dat hele proces
een duwtje in de rug te geven stampte een aantal
van die internetondernemers Ghent Web Valley
uit de grond. Onder die naam willen ze Gent pro-
moten als hét Europese onlinekenniscentrum bij
uitstek. Zo willen ze investeerders, ondernemers,
potentiële klanten en mensen met talent naar de
Arteveldestad lokken. Op de Phare Conference vol-
gende week, hun eerste grote initiatief, willen ze
die ambitie nog wat dikker in de verf zetten.

Jong talent

“Er hangt in Gent een bepaalde vibe, de stad
heeft een reputatie opgebouwd in het online-
wereldje”, legt Bart De Waele uit. De Waele is CEO
vanNetlash, een bedrijf datwebsites enwebappli-
caties bouwt, en is in die hoedanigheid een vande
drijvende krachten achter GhentWeb Valley. Naar
een verklaring voor die opstoot van internetacti-
viteit is het volgens hem niet lang zoeken. “Het is
een combinatie van verschillende zaken. Je hebt
om te beginnen natuurlijk de aanwezigheid van
de universiteit en een aantal hogescholen. Die
zorgen voor een constante aanvoer van jong
talent.”
Alvast één gelijkenismet Silicon Valley dus, waar

de universiteiten van Berkeley en Stanford voor
die aanvoer zorgen. Die aanwezigheid van jong
talent is trouwens een van de voornaamste rede-
nenwaaromde sociaalnetwerksiteNetlogbesloot
om haar hoofdkwartier in het hart van de stad
neer te poten. Het bedrijf heeft niet alleen IT-
talent nodig, maar is ook altijd op zoek naarmen-

sen met de nodige talenkennis om de
Netlogsites overal ter wereld in de gaten
te houden. En die zijn opnieuw dankzij
unief en hogescholen in Gent aanwezig.
Ook Netlog zelf is een bron van IT-talent.
Heel wat jongemensen komen daar erva-
ring opdoen omnadien hun vleugels uit te slaan.

Ons kent ons

Maardie aanwezigheid van talent is niet de enige
reden waarom de internetstart-ups in Gent als
paddenstoelen uit de grond schieten. “Gent heeft
ook een bruisend cultureel leven, wat de stad aan-
trekkelijk maakt voor creatieve ondernemers. En
het zijn net die mensen die in het onlinewereldje
het verschil kunnenmaken.”
Pieterjan Bouten is een van die creatievelingen.

Hij stampte vorig jaar, samen met twee partners,
In the Pocket uit de grond, een bedrijfje dat onder-
tussen furore maakte met het ontwikkelen van
allerhande smartphone- en iPad-apps. Bouten ziet
nog wel een paar andere redenen waarom Gent

voor hen de ideale uitvalsbasis is. “Het is gewoon
een leuke stad om te wonen en te werken, en mis-
schien nog belangrijker: de kantoorruimte is hier
nog behoorlijk betaalbaar.” Ook de beperkte
omvang van de stad is een voordeel, vindt Bouten.
“Hier loop je al eens iemand tegen het lijf. Je komt
makkelijker in contactmetmensendiemetdezelf-
de dingen bezig zijn, iedereen kent iedereen. Dat
maakt het makkelijker om samen te werken of
elkaar opdrachten door te spelen. In een echte
grootstad als Brussel is dat veelmoeilijker.”
En dan is er nog het Gentse stadsbestuur. Dat

juicht het aantrekken van de internetactiviteit in
de stad natuurlijk toe en doet er alles aan om dat
nog een extra duwtje in de rug te geven. “Ik verge-
lijk wat nu op het gebied van internet gebeurt
graag met de biotechnologiehausse die we een
paar jaar geleden zagen”, vertelt Christophe
Peeters, de Gentse schepen van Financiën. “Toen
zijn we er dankzij de samenwerking met de uni-
versiteit en een aantal expertisecentra, zoals het
Vlaams Instituut voor Biotechnologie, in geslaagd
om in Zwijnaarde een volledig industriepark met
allerhande biotechbedrijven op te bouwen. Het
komt er als stadsbestuur op aan om een gunstig
ondernemersklimaat te creëren. Als de universi-
teiten en hogescholen op hun beurt zorgen voor
voldoende talent, dan gaat de rest vanzelf.”
Al probeert de stad ook zelf een voortrekkersrol

te spelen op het gebied van nieuwe technologie.
Sinds kort kun je op de Gras- en Korenlei en in de
Blaarmeersen gratis op het internet surfen. De
stad laat momenteel ook onderzoeken of een
eigen glasvezelnetwerk voor alle inwoners haal-
baar is en er waren ideeën voor een eigen gent-
domeinnaam, al zitten die laatste plannen nu wel
even in de koelkast wegens financieel niet haal-
baar. “Wezijnookaltijd voortrekker geweest inhet
gebruik vannieuwe communicatiemiddelen”, ver-
telt Peeters. “Onze website is herhaaldelijk in de
prijzen gevallen en wij zijn destijds als een van de
eersten begonnenmet een elektronisch loket.”

Alternatief

Gent mag zichzelf dan al in de markt zet-
ten als hét onlinekenniscentrum van België,
wat denken ze daar in de andere steden van?

“Het is alvast een geslaagde PR-campagne”, vindt
Pieter Baert, nieuwe media-expert van het
Antwerpse onlinemarketingbureau Prophets.
“Maar als je het mij vraagt, blijft Brussel toch de
belangrijkste Belgische stad als het op online-
activiteiten aankomt. Het is geen toeval dat
Emakina, toch nog altijd de grootste websitebou-
wer van het land, net daar gevestigd is. Ook de
hoofdzetel van Microsoft, Adobe en Google zitten
graag dicht bij de nationale luchthaven wegens
hun internationaal netwerk. Natuurlijk vind je in
Gent, dankzij de universiteit en een aantal hoge-
scholen, veel jonge talentvolle mensen, maar is
dat in Brussel, Antwerpen of Leuven anders?”
Al moet Baert wel toegeven dat de aanwezigheid

van een bedrijf als Netlog wel degelijk voor een
creatieve impuls zorgt. “Een aantalmensen is daar
vertrokken. Zij hebben hun eigen bedrijfje opge-
start en daar zitten wel een paar interessante pro-
jecten tussen. Ook het IBBT is zo’n voortrekker op
het vlak van innovatie, maar ook Antwerpen heeft
met Alcatel een technologiereus in huis.”
Dat Gent ook op Europees niveau een voortrek-

kersrol zal kunnen spelen, vindt Baert een beetje
voorbarig. “Iedereen is steeds op zoek naar een
Europees alternatief voor Silicon Valley, maar dat
is er gewoon niet. De internetscene in Europa is
heel erg verspreid. Londen, Berlijn en Barcelona
zijn interessante steden op dat gebied, maar ook
in de Scandinavische landen gebeurt van alles.”
Maar tochblijft SiliconValley voor veel techneuten
het beloofde land. “De Amerikaanse succesverha-
len van Drupalontwikkelaar Dries Buytaert en
gamemaker Bart Decrem, die de iPhone-succesga-
me Tap Tap Revenge uitvond, spreken wat dat
betreft boekdelen. De echt grote jongens trekken
nog altijd naar Californië omhun ding te doen.”

Op 24 februari organiseert Ghent Web Valley de Phare

Conference, een congres over de toekomst van het internet

en hoe dat de maatschappij zal beïnvloeden.

36 VRIJDAG 18 FEBRUARI 2011 DE MORGEN

BART DE WAELE (NETLASH):

InGenthangter
eenbepaaldevibe.
Destadheefteen
reputatieopgebouwd
inhetonlinewereldje

MUIDE

DESTELDONK

STROP

LEDEBERG

RABOT

EKKERGEM

WATERSPORTBAAN

Kleine ring

R4

E17

R4

ST.-AMANDSBERG

VOLVO

DAMPOORT

WONDELGEM

ZUIDDOK

Gasmeterlaan

GENT-CENTRUM

John Kennedylaan

Blaisantvest

Kleine ring

Het nieuwe
Silicon Valley
ligt in Gent

In The Pocket
Ontwikkelt apps voor smart-
phones en iPad. Ken je van
de Music for life-app van
StuBru, de app die ze voor
Samsonite ontwikkelden en
de op stapel staande
Dagelijkse kost-app.

Netlash
Bedrijf gespecialiseerd
in webdesign en online-
strategieën. Maakte
sites voor onder andere
concertzaal Ancienne
Belgique en de kranten
Gazet van Antwerpen
en Belang van Limburg

Netlog
Vooral bij jonge
adolescenten popu-
laire sociaalnetwerk-
site met wereldwijd
73miljoen leden.

VRT Medialab
De onderzoeksafdeling van de
openbare omroep. Houdt zich
bezig met onderzoek naar de
creatie, het beheer en de distri-
butie van mediacontent. Moet
in de toekomst niet enkel voor
de VRTmaar ook voor andere
mediabedrijven onderzoek gaan
verrichten.

Adhese
Bedrijf gespecialiseerd in internetadvertising. Actief in dertig landen en mag
onder andere uitgeversbedrijf Corelio, het Nederlandse NRC Media, Netlog en
de Nederlandse sociaalnetwerksite Hyves tot de klanten rekenen.

IBBT
Interdisciplinair Instituut voor
Breedband Technologie.
Onderzoeksinstelling die in
opdracht van de Vlaamse
Overheid innovatie binnen de
informatietechnologie moet
stimuleren. Het IBBT doet dat
door het bieden van onder-
steuning en het samenbren-
gen van verschillende part-
ners.

Combell
Opgericht in 1999 en sinds-
dien met meer dan 25.000
klanten uitgegroeid tot een
van de toonaangevende
webhostingbedrijven van de
Benelux. Zorgt ervoor dat
websites van merken als
Evian, Ikea, vtm en VRT
online zijn en blijven.

Little Miss Robot
Digitale creatieve studio die zich
bezighoudt met alles wat van ver of
dichtbij met digitaal design te
maken heeft. Is onder andere ver-
antwoordelijk voor het design van
de website van de krant De Tijd en
de iPad-app van Vacature.

Arteveldestad zet zichzelf in de markt als onlinekenniscentrum van Europa

Wie in het internetwereldjemet de
grote jongenswilmeespelen, weet
waar naartoe. Facebook, Google,
Apple: allemaal houden ze
kantoor in het Amerikaanse Silicon
Valley. Een Europees alternatief
voor dat techneutenmekka is er
voorlopig niet, al komt daar als het
van Ghent Web Valley afhangt
binnenkort verandering in.
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