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In juni 2014 ging het onderzoeksproject 
iPot van start. Samen met drie partners 
creëerde VITO een monitoringsysteem 
voor de Belgische aardappelsector om 
de groei van de aardappelen op te vol-
gen. In 2017 komt de commerciële ver-
sie van deze webtool op de markt onder 
de naam Watch iT Grow. 

iPot is een initiatief van VITO in 
samenwerking met Belgapom (de 
beroepsvereniging van de Belgische 
aardappelindustrie), CRA-W (het land-
bouwonderzoekscentrum van Gem-
bloux) en de universiteit van Luik. Isabelle 
Piccard van VITO: “We ontwikkelen een 
webapplicatie die aardappelhandelaars 
en de verwerkende industrie helpt om 
de groei van de aardappelen op te vol-
gen. Aan de hand van weergegevens, 
satellietbeelden, luchtbeelden (geno-
men met drones) en data van grondme-
tingen kunnen gebruikers volgen of de 
gewassen goed opkomen, hoe de groei 
verloopt, of er ziektes optreden, wan-
neer de landbouwers kunnen starten 
met oogsten … De universiteit van Luik 
combineert de verzamelde gegevens in 
gewasgroeimodellen. Daarmee kan de 
webtool per perceel voorspellen wat de 
verwachte opbrengst zal zijn.”

Aardappelproductie duurzaam  
verhogen 
België is de grootste exporteur van diep-
vriesaardappelproducten ter wereld. 
Romain Cools van Belgapom: “Jaarlijks 
verwerken Belgische bedrijven vier mil-
joen ton aardappelen tot friet, chips en 
andere producten. Als we willen blijven 
groeien, hebben we meer aardappelen 
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nodig. Maar het landbouwareaal uit-
breiden kan niet. Met behulp van Watch 
iT Grow kunnen we de aardappelpro-
ductie beter opvolgen en het rende-
ment verhogen. Zo kunnen we onze rol 
als wereldspeler in de aardappelindus-
trie verzekeren en verder uitbouwen.”

Het iPot-project loopt in mei 2017 af. 
Wat startte als een onderzoeksproject, 
gefinancierd door de federale overheids-
dienst Wetenschapsbeleid (BELSPO), is 
intussen uitgegroeid tot een innovatieve 
webtool. Vanaf het voorjaar van 2017 
zal niet alleen de academische wereld 
de tool kunnen gebruiken, maar ook de 
industrie en de landbouwers. Romain 
Cools: “De tool helpt landbouwers hun 
beschikbare oppervlakte te optimalise-
ren, zodat ze op een duurzame manier 
kunnen blijven groeien. Zo versterken 
we de Belgische economie en zorgen we 
ervoor dat België de grootste exporteur 
van diepvriesaardappelproducten blijft.” 

De commerciële webtool zal Watch iT 
Grow heten. “Het eerste jaar wordt de 
applicatie gratis ter beschikking gesteld, 
daarna wordt het een betalende service”, 
zegt Isabelle Piccard. “Gebruikers kunnen 
steeds een beroep doen op deskundige 
ondersteuning. In de toekomst zal het 
ook mogelijk zijn om andere gewassen 
dan aardappelen te monitoren.”

Beste lezer,

Al 25 jaar maakt VITO van duurzame 
energie een speerpunt. In 2016 deden 
we onze naam als onderzoekscentrum 
opnieuw alle eer aan toen we twee put-
ten van 3,6 kilometer diep boorden om 
gloeiend heet water uit de  Kempense 
ondergrond te halen. Met die aard-
warmte zullen we straks de gebou-
wen van VITO/SCK en Belgoprocess  
verwarmen. 

De onderzoeksfocus van VITO ligt op 
 cleantech en duurzame ontwikkeling. 
Ook in deze editie van VITO Vision bren-
gen we boeiende projecten onder de 
aandacht. Zo spitst een van de onder-
zoekslijnen van VITO zich toe op pro-
cesintensificatie, het efficiënter en duur-
zamer maken van productieprocessen. 
In de farma en de chemie slorpen klas-
sieke scheidingsprocessen – essentieel in 
de productie – veel energie op. De door 
VITO gepatenteerde membraantechno-
logie kan dat energieverbruik meer dan 
halveren. VITO/EnergyVille creëert dan 
weer een regelluwe testzone voor pro-
jecten met zonne- en thermische ener-
gie. En met het ESTMAP-project maken 
we planning en besluitvorming over het 
toekomstige energiesysteem in Europa 
makkelijker.

Wilt u ook meer weten over VITO 
 Midden- Oosten, het CON4EI-project en 
onze allereerste business games? Lees 
dan snel verder!

Veel leesplezier,

Dirk Fransaer 
Gedelegeerd bestuurder VITO
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Eind november 2016 maakte de Vlaamse 
Regering bekend dat ze 3,4 miljoen 
euro Europese middelen toekent aan 
 BlueChem,  de toekomstige incubator 
voor duurzame energie in Antwerpen. 
Die incubator moet toelaten om kennis 
en ervaring in chemie te valoriseren via de 
oprichting van nieuwe bedrijven. De inves-
tering kadert in het vernieuwde Vlaamse 
innovatiebeleid, dat chemie en kunststof-
fen als een speerpuntcluster aanduidt. 

Antwerpen biedt ruimte aan een van de 
grootste chemische complexen ter wereld. 
Toch is het niet eenvoudig om alle kennis 
en ervaring die daar worden opgebouwd 
te valoriseren. De BlueChem-incubator 
moet starters en innovatieve projecten 
in duurzame chemie op weg helpen 
naar groei en succes. De 3 375 m2 grote 
incubator op het bedrijventerrein Blue 
Gate  Antwerp zal een mix bieden van flex-
plekken voor starters, individuele kantoren 
en labo’s voor KMO’s, grote ondernemin-
gen en kennisinstellingen. Het gebouw 
zal in totaal 8,68 miljoen euro kosten. De 
opening is voorzien voor begin 2020.

Robuuste dienstverlening 
Voor de bouw van de incubator kende de 
Vlaamse Regering het project 3,4 miljoen 
euro Europese steun toe. Acht partners 
dragen het project: essenscia (de federa-
tie van de chemie en life sciences), Bopro 
(BSI), DEC (DEME Environmental Contrac-
tors), VITO, de Provinciale Ontwikkelings-
maatschappij (POM) Antwerpen, Partici-
patieMaatschappij Vlaanderen (PMV), 
AG VESPA en stad Antwerpen.

De grote chemiekennis van de verschil-
lende partners verzekert de betrokken 

Een drone om landbouwgewassen te 
bestuderen, om zonnepanelen te contro-
leren, om pakketjes af te leveren … Naar-
mate het aantal toepassingen voor drones 
groeit, neemt ook de drukte in het lucht-
ruim toe. Met UniflyUTMS, een software-
platform van Unifly, weten dronegebrui-
kers waar en wanneer ze legaal kunnen 
vliegen. De spin-off van VITO haalde 
recent 5 miljoen euro vers kapitaal op. 

De sterk groeiende markt van drones of 
UAV’s (Unmanned Aerial Vehicles) creëert 
meer nood aan systemen die de veilig-
heid garanderen en de recent ingevoerde 
regelgeving afdwingen. Unifly ontwikkelt 
en vermarkt een platform om drones op 
een veilige manier in het luchtruim te inte-
greren. Het systeem omvat zowel lucht-
verkeersleiding voor drones (Unmanned 
Traffic Management, UTM) als operati-
oneel beheer van droneactiviteiten. Wie 
zich als dronegebruiker inschrijft, krijgt 
via een gebruiksvriendelijke interface een 
overzicht van het luchtruim én de moge-
lijkheid om zelf een vlucht met een drone 
te plannen. Dat is geen luxe, want België 
kent heel wat no-flyzones: onder meer in 
dichtbevolkte gebieden, boven wekelijkse 
markten of evenementen, boven leger-
basissen en in de buurt van windmolens 
mogen drones niet vliegen.

Vertrouwen van de markt
Unifly werd in 2015 opgericht als VITO-
spin-off en kreeg in juni 2016 al financiële 
steun van het Vlaamse Gewest (SOFI-
fonds) en het investeringsfonds Qbic. Op 
17 november 2016 rondde de VITO-spin-
off een tweede financieringsronde af met 
een bedrag van 5 miljoen euro. Tachtig 
procent daarvan is afkomstig van Terra 

5 MILJOEN EURO VERS KAPITAAL 
VOOR DRONEPLATFORM  
UNIFLY
JAPANSE MARKTLEIDER BEVESTIGT VERTROUWEN IN VITO-SPIN-OFF 3,4 MILJOEN EURO EUROPESE SUBSIDIES VOOR DUURZAME CHEMIE-INCUBATOR IN ANTWERPEN

VLAAMS INNOVATIEBELEID 
ONDERSTEUNT BLUECHEM

Drone, de Japanse marktleider in drone-
management en systeemintegratie. De 
bijkomende financiering is een meevaller 
voor Unifly, dat het UniflyUTMS-platform 
nu sneller kan laten uitgroeien tot een de 
facto standaard voor UTM. “De investe-
ring door Terra Drone, samen met Qbic 
en het financieringsbedrijf PMV, toont het 
vertrouwen van de markt in onze techno-
logie”, zegt Unifly-CEO Marc Kegelaers. 
“Met de nieuwe financiële middelen wil-
len we een wereldspeler worden op het 
vlak van UTM.”

Meer werknemers
Als een direct gevolg van de investering 
zal Unifly groeien van twaalf medewer-

“TOONBEELD VAN VITO’S VALORISATIESTRATEGIE”

Unifly is een mooi voorbeeld van de 
valorisatiestrategie die VITO de jong-
ste jaren hanteert. De combinatie 
van vooruitstrevende technologie en 

marktopportuniteiten zorgde ervoor 
dat de start-up op korte tijd evolu-
eerde naar een succesvolle onderne-
ming in een toekomstgerichte sector.

kers vandaag tot ruim veertig medewer-
kers in 2018. Dat is mede te danken aan 
de Vlaamse overheid, die al heel vroeg 
in de jonge hightechonderneming inves-
teerde en zo private partners het ver-
trouwen gaf om hetzelfde te doen. De 
technologische voorsprong van Unifly, 
de diepgaande sectorkennis en het feit 
dat Unifly een partner is in internationale 
initiatieven op het vlak van regelgeving 
en standaardisatie vormen extra troeven 
om te slagen in de sterk gespecialiseerde 
dronewereld.

starters van een robuuste dienstverle-
ning. Bovendien werkt BlueChem nauw 
samen met de Universiteit Antwerpen en 
Catalisti (voorheen FISCH), waaraan ook 
VITO meewerkt.  

Bert Bouwman, unitmanager Duurzame 
chemie VITO: “Met ons engagement als 
co-exploitatiepartner in BlueChem willen 
we niet alleen het VITO-onderzoekspro-
gramma Duurzame chemie versterken. 
VITO wil zo ook startende ondernemin-
gen en hun innovatieve projecten in 
duurzame chemie bijstaan in hun ont-
wikkeling en hen mee op weg zetten 
naar verdere groei. Op die manier willen 
we de chemie in Antwerpen en Vlaande-
ren verankeren en hun competitiviteit op 
wereldniveau verder verhogen.”

Belangrijke exportsector 
De investering van de Vlaamse overheid 
in BlueChem kadert in het vernieuwde 
Vlaamse innovatiebeleid, dat de chemi-
sche sector en de kunststofverwerkende 

industrie als een speerpuntcluster aan-
duidt. Samen met farma vormen chemie 
en kunststoffen de belangrijkste export-
sector van Vlaanderen. Ze zijn van cruci-
aal belang voor de werkgelegenheid en 
de concurrentiekracht van de Vlaamse 
economie. Met haar strategische keuze 
steunt de Vlaamse overheid de vele inno-
vaties binnen de chemie en kunststof-
verwerking die op zoek gaan naar alter-
natieve of biogebaseerde grondstoffen, 
meer energie-efficiëntie en hergebruik 
van afval- en nevenstromen in een cir-
culaire economie. De speerpuntcluster 
Chemie en Kunststoffen zal verder bou-
wen op de ervaring van Catalisti en Flan-
ders’ PlasticVision (FPV). VITO was actief 
betrokken bij de totstandkoming van de 
nieuwe speerpuntcluster en zal die ook 
blijven ondersteunen.

Officiële ondertekening van de extra financiering

Meer info: 
bert.bouwman@vito.be

Meer info:  
marc.kegelaers@unifly.aero



VITO VISION  /  JAARGANG 2017  /  EDITIE JANUARI  /  7

VITO’S EXPERTISE IN PROCESINTENSIFICATIE BIEDT COMPETITIEVE ALTERNATIEVEN VOOR FARMA EN CHEMIE

VEEL MEER PRODUCEREN MET  
VEEL MINDER

Geneesmiddelen en fijnchemicaliën 
van topkwaliteit blijven maken en 
tegelijk de kosten en het energiever-
bruik beperken: het is een uitdaging 
die naast de farmaceutische industrie 
en de fijnchemie ook VITO bezighoudt. 
VITO ontwikkelt concrete oplossingen 
om industriële processen te verbeteren. 
Duurzaamheid is daarbij steeds de lei-
draad, kostenreductie, energiebespa-
ring en hogere productopbrengsten 
het resultaat. 

Om rendabel te blijven, moeten de 
chemische en de farmaceutische sector 
zichzelf heruitvinden. VITO ontwikkelt 
technologieën die dat proces versnellen, 
zegt Marzio Monagheddu van VITO. 
“We focussen onder meer op procesin-
tensificatie, het efficiënter en duurzamer 
maken van processen. Een laag verbruik 
van energie en andere hulpbronnen is 
daarbij een absolute noodzaak.”

Procesoptimalisatie 2.0
“Deze industrieën hebben de afgelopen 
jaren natuurlijk niet stilgezeten”, gaat 
Roel Vleeschouwers van VITO verder. 
“Heel wat bedrijven hebben al flink 
geïnvesteerd in procesoptimalisatie. Ze 
zoeken naar disruptieve oplossingen die 
de klassieke chemische methodes over-
klassen; procesoptimalisatie 2.0 als het 
ware. VITO biedt daarin naast innova-
tieve technologieën en state- of-the-art-
testinfrastructuur op lab- en pilootschaal 
ook techno-economische haalbaar-
heidsstudies. Als neutrale onderzoeks-
partner kunnen we objectief adviseren, 
onafhankelijk van derden. Onze klanten 
profiteren bovendien van ons brede 
netwerk in de onderzoekswereld en 

Meer info: 
sustainablechemistry@vito.be

BDM-TEAM

Het business development (BDM) 
team voor duurzame chemie richt 
zich op de Europese farma-, voe-
dings- en geur- en smaakstoffen-
industrie en op de (fijn)chemie. Met 
meer dan 20 jaar ervaring, waarvan 
11 bij VITO, focust bio-ingenieur 
Roel Vleeschouwers zich hoofd-
zakelijk op membraantechnologie 
en de integratie ervan in een ruime 
waaier aan processen. Metin Bulut 
doctoreerde als bio-ingenieur op 
katalytische technologie en werkte 
als VITO-onderzoeker mee aan meer 
dan 40 procesintensificatieprojecten.  

Doctor in de chemie Marzio Mona-
gheddu werkt vanuit Zwitserland. Hij 
heeft de laatste 15 jaar technische en 
commerciële functies uitgeoefend in 
de chemische industrie.

GOEDKOPER MET FUNMEM®-MEMBRANEN

Chirale moleculen hebben twee 
identieke verschijningsvormen, maar 
ze zijn in feite elkaars spiegelbeeld. 
Maar dat onderscheid is cruciaal. Eén 
vorm heeft het gewenste therapeuti-
sche effect, terwijl het spiegelbeeld 
levensbedreigende bijwerkingen kan 
geven. 

Metin Bulut: “Een chirale scheiding 
gebeurt klassiek met chromatogra-

fie, maar dat is duur en tijdrovend, 
vraagt veel solvent en is nadelig voor 
het milieu. We onderzoeken nu of we 
met FunMem®-membranen chirale 
scheidingen kunnen doen. Een test-
case voor chirale amines toont al aan 
dat membraanscheiding economisch 
rendabel wordt mits de juiste mem-
branencombinatie gebruikt wordt. En 
dat is veelbelovend voor de farmaceu-
tische en chemische industrie.”

OPTIMALISEREN MET VID-TECHNOLOGIE

Bij bepaalde chemische reacties treedt 
zogenaamde substraatinhibitie op. Bij 
die remming van het proces kunnen 
hoge concentraties van substraat leiden 
tot de vorming van ongewenste bijpro-
ducten, met een lagere opbrengst en 
productkwaliteit als resultaat. 

Bedrijven voeren deze kwetsbare reacties 
daarom bij voorkeur uit in een sterk ver-
dund medium. Nadeel hierbij is dat je veel 
solvent en grote reactoren nodig hebt 
om kleine hoeveelheden eindproduct te 
maken, bijvoorbeeld  6 000 liter solvent 
voor slechts 50 kilogram eindproduct.

Roel Vleeschouwers: “VITO’s gepa-
tenteerde VID-technologie (Volume 
Intensified Dilution) integreert mem-
branen rechtstreeks in het proces, 
wat kleinere reactoren en minder sol-
vent vraagt voor meer product. VID 
maakt geremde reacties efficiënter 
door een verdund reactiemengsel na 
te bootsen in een kleiner reactievat. 
Door het reactiemengsel over een 
membraan te sturen, kan het solvent 
hergebruikt worden. Voor sommige 
reacties realiseert men zo efficiëntie-
verhogingen van meer dan 80 %.”

de industrie. Het geeft ze toegang tot 
complementaire expertise en samen-
werking.”

Verschillende noden per speler
VITO richt zich zowel op R&D-spelers als 
op producenten, legt Metin Bulut van 
VITO uit. “R&D-spelers beogen een zo 
kort mogelijke time-to-market, en een 
hogere succesratio en performantie. Wan-
neer ze op technische problemen stuiten, 
zoals procesremming, kunnen ze bij ons 
terecht. Voor een R&D-bedrijf onderzoe-
ken we bijvoorbeeld de enzymatische syn-
these van een industriële proteïne.” 

“Ook producenten die op contractba-
sis farmaceutische producten maken, 
kunnen VITO inschakelen, bijvoorbeeld 

om hun productiekost te verlagen zon-
der verlies van productkwaliteit. Van-
uit die invalshoek zijn ze ook gericht 
op innovatie. Grote farmabedrijven 
worden dan weer tot innovatie gedre-
ven door marktintroductietijd én door 
productiekostverlaging. Voor die uit-
dagingen biedt VITO ook oplossingen, 
bijvoorbeeld met onze gepatenteerde 
VID-technologie.”

50 à 90 % lagere energiekosten
Industriële processen hebben vaak 
complexe scheidingsstappen waarin 
componenten geïsoleerd, gezuiverd of 
geconcentreerd worden. VITO biedt 
enerzijds oplossingen rond downstream 
processing, waarbij doelmoleculen via 
opeenvolgende stappen worden gezui-

verd tot een eindproduct. Anderzijds 
werkt VITO rond het integreren van 
scheiding en conversie. Telkens vormen 
membranen de sleutel tot lagere ener-
giekosten, zegt Roel Vleeschouwers. 
“Klassieke scheidingsprocessen slorpen 
energie op, 40 tot zelfs 70 % volgens 
een uitvoerige studie van industriële 
chemische processen. In vergelijking 
met klassieke procedés zoals evapora-
tie en destillatie zijn membranen veel 
minder energie-intensief, vermits de 
scheidingen meestal op kamertempe-
ratuur gebeuren, zonder fasetransitie 
van de verschillende componenten. 
Dankzij membraantechnologie kunnen 
energiekosten met 50 à 90 % verlaagd 
worden. Daarenboven krijgt men een 
hogere productkwaliteit voor tempe-
ratuurgevoelige moleculen. Organische 
Solvent Nanofiltratie (OSN) is bijvoor-
beeld een interessante evolutie binnen 
de membraantechnologie die bijdraagt 
tot duurzamere chemische processen. 
Ook de compactheid en de mogelijk-
heid om modulair op te schalen, zijn 
belangrijke industriële voordelen van 
membranen.”

Functionele membranen
En de ontwikkeling staat niet stil. Met 
het gepatenteerde FunMem®-platform 
ontwikkelde VITO samen met de Uni-
versiteit Antwerpen een nieuwe gene-
ratie functionele membranen. Marzio 
Monagheddu: “FunMem® maakt schei-
dingen mogelijk op basis van affiniteit 
en niet enkel op basis van grootte. 
Specifieke organische groepen aange-
bracht op een keramisch membraanop-
pervlak maken het membraan functi-
oneel. Een interessante toepassing is 
het verwijderen van onzuiverheden uit 
zogenaamde Actieve Farmaceutische 
Ingrediënten of API’s. Een ander voor-
beeld is het afscheiden van katalysa-
toren uit het productieproces, zodat 
hergebruik mogelijk wordt. Zo zijn we 
erin geslaagd om het kostbare edelme-
taal palladium te recupereren, een veel-
gebruikte katalysator in de chemische 
industrie.”

Roel Vleeschouwers, Metin Bulut en Marzio 
Monagheddu
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VITOFOAM LAAT 
IMPLANTATEN STEVIG 
VASTGROEIEN IN HET 
LICHAAM 

VITOFOAM is een gepatenteerd pro-
ces voor het vervaardigen van titaan-
schuim. Kort gezegd wordt titaan-
poeder met water en andere stoffen 
opgeklopt tot een schuimstructuur, 
waardoor een poreus metaal ontstaat. 
VITO ontwikkelde het alloy foam voor 
heup- en andere implantaten: door 
de schuimstructuur groeien menselijke 
botten vlotter aan de implantaten vast. 
“Titaan is biocompatibel en de struc-
tuur van het titaanschuim benadert 
de samenstelling van de sponsvormige 
binnenkant van een bot”, weet Steven 
Mullens van VITO. “Door de onder-
delen van een implantaat een ruwe, 
poreuze buitenkant te geven, is bot- 
ingroei mogelijk en wordt het implan-
taat stevig in het lichaam verankerd.”

VITO heeft het patent van VITOFOAM 
onlangs verkocht aan het Chinese 
hightechbedrijf BZHB. Dat wil op korte 
termijn heup- en andere implantaten 
op de markt brengen. Op vraag van 
BZHB heeft VITO het titaanschuim aan-
gepaste vormen gegeven, zoals het 
‘kommetje’ van een heupimplantaat. 
Marleen Rombouts van VITO: “In de 
loop van 2017 zal een kennistrans-
fer plaatsvinden van VITO naar BZHB, 
zodat het bedrijf zelf titaanschuim kan 
produceren en het de gewenste vorm 
kan geven. De transfer van het patent 
geldt voorlopig enkel voor de Chinese 
markt, maar dat kan later nog worden 
uitgebreid.”

Meer info:  
steven.mullens@vito.be

Energieonderzoek integreren en 
innovatie rond duurzame stedelijke 
energie stimuleren: dat is in een 
notendop het doel van het VITO/
EnergyVille-project ‘Naar een duur-
zame energievoorziening in steden’. 
EnergyVille wil onder meer een regel-
luwe testzone creëren voor nieuwe 
projecten met zonne- en thermische 
energie: “Zo’n experimenteerruimte is 
van onschatbare waarde bij het tes-
ten van de energiesystemen van de 
 toekomst.” 

‘Naar een duurzame energievoorzie-
ning in steden’ is een samenwerkings-
project van VITO met de KU Leuven, 
imec en UHasselt. De partners willen 
energie-opportuniteiten in de stede-
lijke context verkennen: het oogsten 
van hernieuwbare energie dicht bij de 
gebruiker en de koppeling van elektri-
sche en thermische energie. Dit pro-
ject kadert in het Strategisch Actie-
plan voor Limburg in het Kwadraat 
(SALK) en het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Zon en warmte
“Binnen het project werken we aan 
drie grote doelstellingen: de labo- 
infrastructuur van EnergyVille verbete-
ren, onderzoeksprojecten integreren  
om technologische innovatie te creë-
ren, en die innovatie ook tonen aan 
de hand van demonstratoren”, zegt 
Bert Gysen van VITO/EnergyVille. 
“Een duidelijk bewijs van de moge-
lijkheden van een nieuw concept kan 
zowel de lokale industrie als interna-
tionale partners over de streep trek-
ken.”

VITO/ENERGYVILLE WIL REGELLUWE ZONE VOOR ENERGIETESTS

ONDERZOEK NAAR DUURZAME 
ENERGIEVOORZIENING  
IN STEDEN

Het nieuwe project omvat drie werk-
pakketten. Twee daarvan focussen op 
zonne-energie en warmte. Bert Gysen: 
“Binnen SolSThore werken we rond buil-
ding-integrated photovoltaics (BIPV): hoe 
integreren we zonnepanelen in gebou-
wen? Hoe koppelen we die PV-systemen 
aan een intelligent elektriciteitsnetwerk? 
En hoe bereiken we een maximale ener-
gieopbrengst waarbij ook batterijen 
aan de BIPV gekoppeld worden? Tevens 
maken we een performanter batterij-
managemensysteem voor deze batterij. 
GeoWatt legt de focus op de vierde gene-
ratie van thermische netten, die de lokale 
vraag en het lokale aanbod van warmte 
en koude met elkaar in evenwicht brengt. 
We bekijken hier ook de buffermogelijk-
heden van ondergelopen mijngangen in 
combinatie met warmtenetten.”

Slimme systemen
Het derde werkpakket, SmarThor, onder-
zoekt het techno-economische kader 
dat nodig is om tot slimme, CO

2-neutrale 

energieclusters te komen. Bert Gysen: 
“Binnen SmarThor bekijken we wat de 
mogelijkheden zijn van een verweving 
van elektrische en thermische energie-
vectoren. Specifiek willen we in Thor 
Park, waar EnergyVille gevestigd is, een 
regelluwe zone inrichten die ons meer 
vrijheid geeft om innovatieve ideeën uit 
te proberen. Als we nieuwe marktmodel-
len voor multi-energienetwerken grondig 
willen testen, is zo’n experimenteerruimte 
van onschatbare waarde.” 

Het project ‘Naar een duurzame 
energievoorziening in steden’ is 
op 1 juli 2015 gestart en loopt nog 
tot 31 mei 2018. De financiering 
gebeurt door EFRO, de Vlaamse 
overheid, de provincie Limburg en 
de betrokken partners.

Meer info: 
bert.gysen@vito.be

SmarThor

Integrated Energy Networks  
& Market Models

SolSThore

Building Integrated  
PV Systems (BIPV)

Local battery storage

GeoWatt

4th generation thermal networks

Efficient use of deep geothermal  
energy in thermal networks

SolSThore

Het project omvat drie werkpakketten: SolSThore, GeoWatt en SmarThor.



VITO VISION  /  JAARGANG 2017  /  EDITIE JANUARI  /  11

Met VITO Midden-Oosten geeft VITO 
haar activiteiten in Qatar, Oman en de 
Verenigde Arabische Emiraten een boost. 
Het regionale bedrijf werkt onder meer 
mee aan een nieuw duurzaamheidslabel 
voor gebouwen in Qatar.

VITO Midden-Oosten is het tweede inter-
nationale bedrijf van VITO, na VITO Azië. 
De afdeling in Qatar bestaat sinds eind 
2015 en focust op de transitie naar duur-
zame energie en gebouwen. Een belang-
rijke partner van VITO Midden-Oosten is 
GORD, de Gulf Organisation for Research 
and Development. Die onderzoeksinstel-
ling werkt momenteel aan een GSAS-la-
bel (Global Sustainability Assessment 
System): een certificatiesysteem dat de 
duurzaamheid van een gebouw in kaart 
brengt. VITO ondersteunt GORD bij de 
implementatie van het nieuwe evaluatie-
systeem. 

Carolin Spirinckx van VITO/EnergyVille: 
“Het GSAS-systeem omvat meerdere 
categorieën: materialen en grondstoffen, 
energie, water, locatie, stedelijke connecti-
viteit, binnenmilieu, culturele en economi-
sche waarde, management en exploitatie. 
De totaalscore van alle resultaten geeft 
weer hoe duurzaam een gebouw is. In het 
verleden ontwikkelden we voor GORD al 
een webapplicatie waarmee bouwheren 
GSAS-certificaten kunnen aanvragen. 
Momenteel ondersteunen we hen bij de 
implementatie van de pijler ‘materialen 
en grondstoffen’. Voor die pijler kan een 
bouwheer in het Midden-Oosten bij VITO 
een levenscyclusanalyse (LCA) en Environ-
mental Product Declaration (EPD) van zijn 
bouwmaterialen aanvragen. Dat levert 
hem extra punten op.”

VITO MIDDEN-OOSTEN BEGELEIDT DUURZAAMHEIDSANALYSE VAN GEBOUWEN IN QATAR

KENNISVALORISATIE BIJ VITO

Open communicatie
VITO heeft een raamovereenkomst met 
GORD om LCA’s en EPD’s klaar te stomen 
voor lokale bouw- en projectontwikke-
laars. De experts van VITO en GORD in 
het Midden-Oosten staan in voor een 
startvergadering, nemen interviews af 
en leggen bedrijven uit welke data ze 
moeten verzamelen. Carolin Spirinckx: 
“Als alle data beschikbaar zijn, kunnen 
wij vanuit VITO de milieuperformantie 
van bouwmaterialen berekenen. Dat 
gebeurt meestal gewoon in België. Na 
een verkennende analyse maken we een 
eerste milieuprofiel op en wijzen we de 
producent op mogelijke verbeterpunten. 
In totaal neemt het minstens drie à vier 
maanden in beslag om een volledige LCA 
uit te voeren en de EPD op te maken.”

“In de LCA analyseren we de milieuper-
formantie van de gekozen bouwmateri-
alen tijdens hun hele levenscyclus. Wat 
is de milieu-impact van de ontginning 
van grondstoffen, het transport naar 
de fabriek, de gebruikte productiepro-
cessen en het gebruik van het materiaal 
in het gebouw? Zijn er hergebruik- of 
recyclagemogelijkheden? De resultaten 
gaan via een EPD naar GORD. De EPD 
krijgt dan het Gulf Green Mark EPD- 
label. Bedrijven die transparant over 
hun milieu-impact communiceren via de 
EPD, krijgen een betere duurzaamheids-
score in de GSAS-certificatie. Uiteraard 
bestaat er ook een verificatieproces om 
de gebruikte methodiek, de data en de 
manier van rapporteren te controleren.” 

Extra stimulans
Een bouwheer is niet verplicht om voor 
al zijn ontwerpen een GSAS-label aan 

te vragen. Toch gebeurt het steeds 
vaker, en daar is een goede reden voor. 
Carolin Spirinckx: “GORD heeft met de 
overheid in Qatar onderhandeld dat alle 
nieuwe gebouwen, renovaties en infra-
structuur in het kader van FIFA 2022 een 
GSAS-certificaat moeten hebben. Dat 
zet veel bouwheren ertoe aan om het 
label aan te vragen. In Europa hebben 
we vergelijkbare systemen, maar die zijn 
meestal vrijblijvend.”

Door het groeiende aantal aanvragen 
voor LCA’s  en EPD’s wordt VITO stilaan 
een bekende naam bij producenten van 
bouwmaterialen in het Midden-Oosten. 
“Het project is uitstekend voor onze visi-
biliteit”, weet Carolin Spirinckx. “VITO 
wordt in het Midden-Oosten steeds vaker 
gevraagd als spreker op congressen rond 
duurzaamheid. De kennis en ervaring die 
we in Europa al tien jaar hebben opge-
bouwd, kunnen we nu vertalen naar het 
Midden-Oosten.”

REMAKE VOOR KENNISPLATFORM BRILLIANT:  
“MEER DIALOOG MET BUITENWERELD”

Op 16 oktober 2016 lanceerde VITO 
een remake van Brilliant, de kennis-
bank vol duurzame innovaties die 
een jaar eerder het levenslicht zag. 
“De remake is er gekomen om meer 
dialoog en informatie-uitwisseling 
toe te laten tussen VITO en de bui-
tenwereld”, zegt Nathalie Barthels 
van VITO. “We willen ons onder-
zoek maximaal afstemmen op wat de 
maatschappij nodig heeft. Commu-
niceren met technologiebedrijven en 

stakeholders is daarbij onontbeerlijk. 
Het vernieuwde Brilliant-portaal biedt 
onder meer nieuwe functionaliteiten 
om eenvoudig contact met ons op te 
nemen voor innovatie-opportunitei-
ten. Daarnaast gaan we workshops 
en events organiseren om samen over 
technologietrends en duurzaamheid 
te discussiëren. Zo vinden we meteen 
ook partners die onze technolo-
gieën kunnen implementeren. Om de 
 Brilliant-community – die nu meer dan 

driehonderd leden telt – snel te laten 
groeien, hebben we het lidmaatschap 
sterk vereenvoudigd.”  

Meer info:  
brilliant.vito.be

CO-CREATIETRAJECT REMOTE SENSING  
KRIJGT VERVOLG 

Eind 2016 rondde VITO haar co-crea-
tietraject rond remote sensing af. Tien 
innovatieve bedrijven zochten samen 
met de VITO-experts naar nieuwe 
opportuniteiten in de landbouw, de 
infrastructuur, de veiligheid en de 
studie van vegetatie. De deelnemers 
konden daarbij rekenen op de  exper-
tise van VITO, onder meer op het 
vlak van satellieten, dronebeelden, 
data-analyse en 3D-visualisatie. 

Marktpotentieel
“In 2017 zullen we de drie ideeën 
met het meeste marktpotentieel 
verder ontwikkelen in vervolgtra-
jecten”, zegt Bart Dooms van VITO. 
“Het eerste is ‘schadedetectie in 
de landbouw’, een methodiek om 
schade aan landbouwgewassen via 
dronebeelden in kaart te brengen. 
Bij de eerste try-outs waren onze 
resultaten bijna identiek aan die van 
de schadebeheerder. De wetgeving 
rond dronegebruik staat sinds enkele 
maanden op punt en dit is zeker een 
mogelijke business voor een drone-
bedrijfje. Een tweede use case is de 
Green Buddy, een reeks sensoren die 

de toestand van een grasveld monito-
ren en de resultaten via het internet 
of things naar VITO sturen. VITO visu-
aliseert en verrijkt de gegevens met 
andere data. Zo kan een beheerder 
van een voetbalveld of golfterrein 
bijvoorbeeld weten of hij zijn terrein 
moet beregenen. Tot slot is er Solar 
Parks Infrared Detection: daarbij gaan 
we met een thermische camera over 
zonnepanelen vliegen om te checken 
welke panelen vervangen moeten 
worden. Zonnepanelen staan in serie 
geschakeld: als er eentje stuk is, ben 
je het rendement van een hele reeks 
kwijt. Door snel in te grijpen blijft het 
rendement hoog.”

“De komende maanden bekijken we 
welke partners we bij deze projecten 
kunnen betrekken om hun slaagkans 
te vergroten. Verder zal VITO in 2017 
ook nieuwe co-creatietrajecten star-
ten. De thema’s worden binnenkort 
bekendgemaakt.”

Meer info: co-creatie.vito.be

Meer info: 
carolin.spirinckx@vito.be

GORD overhandigt Carolin Spirinckx een 
certificaat van appreciatie voor haar presentaties 
tijdens het GORD Green Expo Forum 2016.
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BOUW ZELF EEN BIOGEBASEERDE WAARDEKETEN

BIOBUILDER® bestaat uit een set houten tegels die elk een aspect van de bio-economie 
voorstellen. De discussietool moet het makkelijker maken om nieuwe bioketens uit te denken.

BIOBUILDER® is een tool die ideeënuitwis-
seling over de bio-economie faciliteert. 
Het spel werd ontwikkeld door VITO en 
UHasselt. Ruben Guisson van VITO: “BIO-
BUILDER® is een set zeshoekige houten 
tegels waarbij elke tegel een onderdeel van 
de bio-economie voorstelt. Dat kunnen 
inputstromen, verwerkingstechnologieën 
of outputstromen zijn. De tegels worden 
naast elkaar gelegd en vormen zo samen 
biogebaseerde ketens. Welke ketens wor-
den gevormd, op welke manier ze worden 
geïntegreerd en welke varianten er worden 
gemaakt, hangt af van het doel van de spe-

lers. BIOBUILDER® is interactief: het brengt 
de gebruikers op een spontane manier met 
elkaar in gesprek. De tool maakt het thema 
bio-economie zichtbaar en tastbaar. Met 
behulp van BIOBUILDER® kunnen gebrui-
kers de sterktes en zwaktes van een keten 
identificeren en dat zowel op beleids-, 
milieu-, economisch als technisch gebied.”

Makkelijk in te schakelen
“Stakeholders in de bio-economie kunnen 
BIOBUILDER® gebruiken als hulpmiddel om 
beslissingen te nemen rond nieuwe waar-
deketens. Voor studenten is het een boei-

ende tool om discussies te voeden en inzicht 
te verwerven in de bio-economie. Het con-
cept is eenvoudig en daardoor makkelijk in 
te schakelen tijdens overlegmomenten zon-
der een al te lange briefing of introductie. 
Experts van VITO en UHasselt zorgen voor 
ondersteuning en begeleiding.”

Meer info: 
ruben.guisson@vito.be 
 
 
 
 
 
 
 

VITO heeft sinds augustus 2015 een 
leidende rol in CON4EI, een internatio-
naal project dat oogirritatie onderzoekt. 
Het doel: aantonen dat dierproeven niet 
nodig zijn om te testen of stoffen het 
oog irriteren. De projectpartners combi-
neren een mix van technieken tot een 
innovatieve strategie: “We hopen ons 
voorstel te laten opnemen in de nieuwe 
OECD-wetten (Organisation for Econo-
mic Co-operation and Development).” 

Elke chemische stof die in Europa op de 
markt komt, wordt getest op veiligheid 
voor de consument. De voorwaarden 
waaraan stoffen moeten voldoen zijn 
vastgelegd in de REACH-wetgeving 
(Registration, Evaluation and Authoriza-
tion of Chemicals). “Traditioneel wordt 
oogirritatie getest met proeven op konij-
nen – de Draize-test – maar Europa wil 
dierproeven waar mogelijk afschaffen”, 
zegt An Van Rompay van VITO. “De 
jongste jaren werden veel in-vitrotests 
ontwikkeld, maar iedereen gebruikt 
andere proeven en testcombinaties. 
Dat is niet optimaal. Daarom lanceerde 
de European Chemical Industry Council 

CON4EI ONTWIKKELT NIEUWE STRATEGIE MET MIX VAN LABOTESTS BUSINESS GAMES MAKEN OVERLEG ROND DUURZAME THEMA’S MAKKELIJKER

DUURZAAM ONDERNEMEN:  
EEN SPEL?

OOGIRRITATIE TESTEN  
ZONDER DIERPROEVEN

(CEFIC) vorig jaar een oproep om een 
betrouwbare teststrategie en databank 
voor in-vitrotests te ontwikkelen. De 
keuze viel op CON4EI (CONsortium for 
in vitro Eye Irritation testing strategy).”

Optimale combinatie
CON4EI gebruikt een combinatie van 
acht testmethodes om tachtig verschil-
lende stoffen te testen en te klasseren. 
An Van Rompay: “Door de resultaten 
te vergelijken met gekende resultaten 
van dierproeven, kunnen we een geïn-
tegreerde teststrategie ontwikkelen. 
Welke test gebruiken we voor een eerste 
screening? Welke tests zijn geschikt om 
producten te klasseren? Drie tests voert 
VITO zelf uit: de BCOP (een test op ogen 
van geslachte kalveren), de BCOP-LLBO 
(een verfijnde BCOP-test met laserlicht) 
en de SkinEthic HCE (een in-vitrotest met 
gekweekte cellen). Onze partners staan 
in voor de andere tests. Op basis van de 
testresultaten ontwikkelen we een stra-
tegie met een optimale testcombinatie. 
Zodra alle Europese landen de strategie 
goedkeuren, kan ze deel uitmaken van 
de nieuwe OECD-wetten.”

BORDSPEL OVER CIRCULAIRE ECONOMIE 

Risk & Race: Entrepreneurship in a Circular Economy is een bordspel met een boodschap. Deel-
nemers ondervinden op een speelse manier de gevolgen van bepaalde bedrijfsbeslissingen.  

In Risk & Race: Entrepreneurship in a Circular 
Economy, een bordspel dat VITO mee ont-
wikkelde, kruipen vier spelers (of teams) in 
de huid van een bedrijf. Elke speler krijgt een 
budget waarmee hij grondstoffen kan kopen, 
werknemers kan betalen, kan investeren in 
recyclage, efficiëntere processen of duur-
zame technologie ... Tijdens het spel worden 
de omgevingsfactoren meermaals gewijzigd. 
De milieuwetgeving kan bijvoorbeeld veran-
deren of grondstoffen worden duurder. De 
winnaar is degene die aan het einde van het 
spel de sterkste onderneming heeft. Daarbij 
telt niet enkel het geld, maar ook de werkne-
mers, de investeringen, de duurzaamheids-

score en de klantenrelaties. Het spel bestaat 
uit een tiental rondes en neemt twee à drie 
uur in beslag. Het is voornamelijk gericht op 
ondernemers en studenten. 

Verhelderend
Saskia Manshoven van VITO: “Het spel is 
educatief opgevat: het start met een inlei-
ding rond circulaire economie. Tijdens het 
spel zijn er meerdere reflectiemomenten: 
is dit een goede manier van werken? Zijn 
er alternatieven? Zo leren de deelnemers 
welke uitdagingen op hen afkomen en 
welke strategieën de circulaire economie 
biedt om daarop te reageren. Het spel 

kan erg verhelderend zijn. Wat gebeurt er 
als mijn grondstoffen duurder of minder 
beschikbaar worden? Is mijn bedrijf dan 
nog voldoende rendabel? Hoe kan ik mij 
beter wapenen tegen omgevingsschokken? 
Met dit spel willen we een nieuwe, boei-
ende manier bieden om kennis te maken 
met ondernemerschap en de principes van 
de circulaire economie te doorgronden.”

Meer info: 
saskia.manshoven@vito.be 
 
 
 
 
 
 

WIE DOET MEE?

CON4EI is een consortium van 
VITO met zeven partners: Adriaens 
Consulting bvba, L’Oréal Research 
& Innovation, Institute of Indus-
trial Organic Chemistry, Envigo, 
MatTek In Vitro Life Science Labo-
ratories, UGent en Cyprotex US. 
Voor het realiseren van de BCOP-
LLBO-test werkt VITO samen met 
technologiepartner Peira Scientific 
Instruments.

Nieuwe techniek
Het BCOP-toestel met laserlicht werd door 
VITO ontwikkeld. Nu het  CON4EI-project 
aantoont dat de methode voordelen 
biedt, wil VITO het toestel actief promo-
ten. Sandra Verstraelen van VITO: “De 
klassieke BCOP-test wordt uitgevoerd 
met een toestel dat de lichtdoorlaat-
baarheid of opaciteit van het hoornvlies 
meet. Het nadeel is dat die test enkel 
schade aan het centrum van het hoorn-
vlies toont. Samen met Peira Scientific 
Instruments hebben we het gewone 
licht vervangen door laserlicht, waardoor 
we schade aan de hele cornea kunnen 
meten. De tests van CON4EI tonen aan 
dat de lasergebaseerde opacitometer 
betere resultaten biedt. Die resultaten 
worden nu gecheckt tijdens een valida-
tieproces, waarbij andere labo’s met het 
toestel dezelfde metingen doen. Eind 
2017 hopen we het toestel in de Richtlijn 
voor BCOP te laten opnemen.”

Meer info:  
an.vanrompay@vito.beTesten op ogen van geslachte kalveren maken deel uit van de teststrategie van CON4EI.
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Naarmate Europa meer duurzame ener-
gie produceert, groeit de vraag naar 
energieopslag. Ook op een windstille  
winteravond willen mensen koken en 
douchen. Maar hoeveel opslag is er 
nodig? En bewaren we energie centraal 
of verspreid? ESTMAP brengt de moge-
lijkheden en uitdagingen van energie-
opslag in Europa in kaart.

Een goed functionerende interne ener-
giemarkt is voor Europa een toppriori-
teit. De centrale aanvoer van kernenergie 
en fossiele brandstoffen wordt geleide-
lijk vervangen door gedecentraliseerde 
duurzame energie. Maar hoe stemmen 
we het aanbod op de vraag af? Het EST-
MAP-project (Energy STorage MApping 
and Planning) maakt systeemmodelle-
ring, strategische planning en besluitvor-
ming over het energiesysteem van de EU 
makkelijker. Het project bestaat uit twee 
onderdelen: een geografische databank 
over energieopslag en energiemodellen 
om de rol van opslag in het toekomstige 
Europese energiesysteem te berekenen. 

Boven- en ondergronds
“De databank over energieopslag bevat 
kaarten en gegevens van bestaande en 
toekomstige ondergrondse energieop-
slaglocaties en bovengrondse opslagfa-
ciliteiten”, zegt Frank Meinke-Hubeny 
van VITO/EnergyVille. “We bieden een 
overzicht van alle mogelijkheden voor 
waterkrachtcentrales (pompcentrales), 
gecomprimeerde lucht, waterstof, ther-
mische energie … Het potentieel voor 
ondergrondse energieopslag, bijvoor-

Hoe ben je bij VITO terecht-
gekomen?
“Ik ben afkomstig van Tunesië en 
heb in Frankrijk Material  Science 
gestudeerd. Na mijn doctoraat 
aan de universiteit van Bordeaux 
verhuisde ik naar België. Vlaan-
deren telt weinig specialisten in 
mijn domein – materialen voor 
batterijen en energieopslag – 
en ik vond makkelijk werk bij 
het onderzoekscentrum Flan-
ders’ DRIVE. Maar omdat het 
duurzaamheidsaspect me aan-
spreekt, wilde ik graag voor VITO 
werken. Nadat ik reageerde op 
een vacature, mocht ik mezelf 
komen voorstellen.”

Wat houdt je functie in?
“Samen met mijn collega’s werk 

ESTMAP MAAKT PLANNING EN BESLUITVORMING OVER ENERGIEOPSLAG IN EUROPA MAKKELIJKER

KHIEM TRAD, ONDERZOEKSTER IN 
BATTERIJEN EN ENERGIEOPSLAG BIJ 
ENERGYVILLE

“IK GELOOF IN EEN 
TOEKOMST MET 
DUURZAME ENERGIE”

DUURZAME-ENERGIEOPSLAG  
VOOR DE TOEKOMST

beeld in lege mijngangen, wordt bere-
kend op basis van bestaande studies en 
informatie. Die gegevens vullen we aan 
met data over de technische en econo-
mische parameters van de faciliteiten 
die nodig zijn om de opslagsite te kun-
nen gebruiken. Ook van bovengrondse 
opslagmogelijkheden lijst de databank 
de gegevens over technische en econo-
mische parameters van de faciliteiten op. 
De Europese Commissie zal vrije toegang 
bieden tot de databank als basis voor 
verder onderzoek.”

Systeemmodellering
De gegevens uit de databank werden 
geïntegreerd in een Geografisch Infor-
matie Systeem (GIS). Dat berekende 
welke kosten nodig zijn om potentiële 
opslagfaciliteiten op het energienet aan 
te sluiten. Frank Meinke-Hubeny: “Met 
een Europees energiesysteemmodel 
(TIMES-PanEU) hebben we de impact op 
Europees niveau berekend. Daarna vond 
een meer gedetailleerde analyse plaats 
voor Duitsland, Nederland en België. 
Het resulterende model van het Euro-
pese energiesysteem toont aan waar de 
grootste groei van hernieuwbare elektri-
citeit kan ontstaan, waar opslag nodig 
is en waar bottlenecks in het transport 
kunnen opduiken. Het model laat Europa 
toe om de ontwikkeling van energieop-
slagcapaciteit beter te plannen.”

WIE DOET MEE?

Het ESTMAP-consortium bestaat 
uit de Nederlandse organisatie 
voor Toegepast Natuurweten-
schappelijk Onderzoek (TNO), 
het Bureau de Recherches Géo-
logiques et Minières (BRGM), 
Czech Geological Survey (CGS), 
consultingbureau Ecofys, het 
Institut für Energiewirtschaft 
und Rationelle Energieanwen-
dung (IER) en VITO. Om in heel 
Europa data te verzamelen, 
werkte het consortium samen 
met EuroGeoSurveys (EGS) en 
ENeRG (European Network for 
Research on Geo-Energy).

ik aan onderzoek rond ener-
gieopslag. We ontwerpen tests 
voor lithium-ionbatterijen, vaak 
in opdracht van bedrijven, en 
voeren die tests ook zelf uit in 
ons batterijlab. Daarnaast doe 
ik onderzoek naar het veroude-
ringsproces van batterijen, zodat 
we methodes kunnen ontwik-
kelen die batterijen langer laten 
meegaan.”

“Al onze projecten staan in het 
teken van duurzaamheid. We 
gebruiken batterijen onder meer 
in smart grids om wind- en zonne- 
energie op te slaan. Dat is nodig 
omdat de aanvoer van hernieuw-
bare energie erg grillig kan zijn, 
afhankelijk van de weersomstan-
digheden. We testen ook batte-
rijen voor elektrische voertuigen: 
auto’s, fietsen … Daarnaast doen 
we veel onderzoek naar herlaad-
bare batterijen. Hoe en wanneer 
laad je ze best op? Onder welke 
omstandigheden behouden ze 
maximaal hun energie? Herlaad-

bare batterijen zijn duurzamer dan 
de alkalinebatterijen die we na 
gebruik moeten vervangen door 
nieuwe.”

Hoe zie je je toekomst bij 
VITO en EnergyVille?
“Ik zal nog wel een tijdje aan gelijk-
aardige projecten werken, want er 
moet nog veel onderzoek gebeu-
ren. We bouwen volop ervaring 
en expertise op en zoeken part-
ners om nieuwe technologieën op 
de markt te brengen. Momenteel 
werk ik met mijn team aan een 
project rond batterijmanagement: 
we ontwerpen een toestel waar-
mee we de werking van batterijen 
beter kunnen controleren. Hier bij 
EnergyVille geloven we allemaal 
in een toekomst met slimme, 
duurzame energie en elektrische 
mobiliteit. Daar wil ik actief aan 
meewerken.”

VITO/EnergyVille ontwikkelt slimme 
energiesystemen voor een duur-
zame stedelijke omgeving. Als senior 
researcher onderzoekt Khiem Trad 
hoe we duurzame energie efficiënt 
kunnen opslaan.

Meer info:  
frank.meinke-hubeny@vito.be 
www.estmap.eu

Het ESTMAP-project liep van janu-
ari 2015 tot december 2016 en werd 
gefinancierd door de Europese 
Commissie. VITO/EnergyVille was 
betrokken bij de verzameling van 
geologische data en de energiesys-
teemanalyse met modellering op 
TIMES-basis.

Meer info: 
khiem.trad@vito.be



LUCHTFOTO’S MAKEN 
NO2-VERONTREINIGING 
BETER ZICHTBAAR

In stedelijke gebieden met veel indus-
trie of verkeer worden mensen vaak 
aan hoge concentraties stikstofdioxide 
(NO2) blootgesteld. De bestaande 
methodes om NO2 lokaal te meten 
laten niet toe om de omvang van de 
gezondheidsrisico’s juist in te schatten. 
De metingen van grondstations, die op 
vaste locaties gebeuren, kunnen niet 
zomaar naar een hele regio worden 
geëxtrapoleerd. Satellietbeelden zijn 
dan weer niet gedetailleerd genoeg om 
betrouwbare informatie te verschaffen.

Koen Meuleman van VITO: “In het 
BUMBA-project (Belgian Urban NO2 
Monitoring Based on APEX remote 
sensing) gebruiken we hyperspectraal-
beelden om kaarten van NO2-verontrei-
niging te maken. Zo overbruggen we 
de kloof tussen de beperkte data van 
grondstations en de grove gegevens 
van satellietbeelden. Voor de inschat-
ting van de NO2-concentraties werkten 
we samen met het Belgisch Instituut 
voor Ruimte-Aeronomie (BIRA). VITO 
Remote Sensing leverde de hyper-
spectrale data aan, op maat van de 
gebruikte applicatie.” 

In 2015 en 2016 zijn er verschillende 
vluchten uitgevoerd  boven Antwerpen, 
Brussel en Luik. De NO2-concentraties 
die uit de APEX-data werden afgeleid, 
komen sterk overeen met de resultaten 
van de grondmetingen. VITO en BIRA 
willen de gegevens van de luchtopna-
mes nu naar NO2-concentraties op de 
grond vertalen. Zo kan de blootstel-
ling van mensen aan het schadelijke 
gas beter in kaart worden gebracht en 
kunnen beleidsmakers de juiste beslis-
singen nemen. 

Meer info: 
koen.meuleman@vito.be 
uv-vis.aeronomie.be/airborne/bumba.php

NO2 concentraties in Antwerpen op 15 april 2015 
(boven: APEX-beeld; onder: NO2-kaart). De grote 
stikstofdioxidebronnen in de haven zijn duidelijk 
zichtbaar.


