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De smaak van… LIFESTYLE

Peeters is geen modale ondernemer. Hij schuwt risico’s niet
en liet veilige havens zoals Bell Telephone Manufacturing Cy
– Alcatel –, de internationale technologieconsultinggroep

PA Technology en durfkapitaalvennootschap Be neVent Mana -
gement – KBC Groep – achter zich om sinds 1993 durfkapitaalver-
schaffer Capricorn Venture Partners uit te bouwen. Sinds een jaar
of vijf focust hij met het Capricorn Cleantechfonds op innovatieve,
hoogtechnologische start-ups die een rol van betekenis kunnen
spelen in de groei naar een meer duurzame wereld.

De zoektocht naar het buitengewone is blijkbaar genbepaald bij
de doctor in de fysica, want ook op reis tast hij met plezier de
randjes van het gemiddelde af. “In 2008 trok ik al naar Antarctica
om er samen met een kleine groep Belgen de eerste landing
ooit te maken op Gent Eiland. Toen de kans zich aanbood om
ook het Arctische gebied op een verantwoorde en ecologische
manier te ontdekken, kon ik moeilijk neen zeggen. De kans om
zo hoog noordelijk te reizen op zoek naar een boodschap-in-de-
fles die de Belgische poolontdekker Adrien de Gerlache daar in
1905 op een klein eiland achterliet, is uniek. Ile de France heb-
ben we gevonden, de fles jammer genoeg niet. De natuur be-
sliste daar anders over.”

De fysicus, de ondernemer en de mens Peeters laten zich graag
meeslepen in een gezonde fascinatie voor de natuur. Gezond voor

lichaam en geest. “Bij een overgangsritueel in de scoutsbeweging
moest ik ooit een uur alleen het bos in en al mijn indrukken neer-
pennen. Een van mijn moeilijkste opdrachten ooit. De natuur
dwingt je tot relativering, zelfreflectie,… tot het vinden van de juis-
te, duurzame referentiepunten. Al te vaak blaast de politieke,
maar ook de zakenwereld, futiliteiten buiten proportie op. Zijn ze
de pedalen kwijt? Reizen naar het buitengewone biedt mij en mijn
gezin alvast meer menselijk houvast, brengt relativering en her-
stelt zin voor proporties.”

Volgend jaar staat een tocht
door het Serengeti National
Park van Tanzania op het pro-
gramma. “Buitengewoon is
geen synoniem voor spectaculair, onbereikbaar of afmattend.
Dich ter bij huis, op vakantie in Kaapverdië, waren we de enige fa -
milie die het all-inhoteldomein elke dag verliet om de regio te ver-
kennen en te beleven. Onze reputatie als hyperkinetisch gezin was
gemaakt. Maar wij ruilden wel het gewone voor het ongewone
waardoor de voldoening des te groter was en de ervaring des te
rijker. Ook zonder superconditie, rugzak, klimtouw of duikpak.”   �

Johan Van Praet

Lees het reisverhaal naar Noordoost-Groenland op 

www.asteriaexpeditions. be/groenland

“Als ondernemer moet ik
pionieren. Datzelfde gevoel

zoek ik ook in mijn reizen”
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Dr. Jos B. Peeters op reisexpeditie in
Noordoost-Groenland

Hij houdt ze nog altijd bij: de knipselboeken over de ruimteverkenning die hij als knaap begon. Doen wat ieder -
een kan, motiveert Jos Peeters niet. Alledaags kun je zijn beroepsloopbaan evenmin noemen. Die aangebo-
ren drang tot innovatie trekt de man door in zijn persoonlijk leven en zijn kostbare vrije tijd. Ik had het geluk
hem te strikken voor een persoonlijke babbel tijdens een reisexpeditie naar Noordoost-Groenland.

Dr. Jos B. Peeters, managing partner van Capricorn Venture Partners

Reizen buiten het gewone, 
op zoek naar inherente duurzaamheid


