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Beste lezer, 

Deze	 VITO	 VISION	 die	 u	 nu	 in	 handen	 heeft,	 ook	 digitaal,	 biedt	 weer	
een prachtdoorsnede van de vele projecten waarmee VITO bedrijven en 
overheden	helpt	in	de	transitie	naar	een	duurzame	wereld.	

De	 chemische	 industrie	 heeft	 baat	 bij	 meer	 duurzame	 processen	 en	 in	
de coverstory schetsen we hoe enzymen en enzymatische reacties hierin 
een	 rol	 kunnen	 spelen.	Maar	 ook	 beton	 kan	 en	moet	 duurzamer.	 VITO	
heeft	 haar	 labo-activiteiten	 samengebracht	 en	 uitgebreid	 om	 nieuwe	
betonsamenstellingen, meestal met herwonnen materialen, te testen, niet 
enkel	op	uitloging	maar	ook	op	breuksterkte,	draagkracht	…

Uiteraard in deze tijdsgeest met stijgende energieprijzen, momenten 
van energieschaarste en -overschotten, en risico’s op droogte of net 
overstromingen,	moet	er	aandacht	zijn	voor	energie	en	water.	Hierbij	staat	
lokale	samenwerking	voorop	in	de	drie	zogenoemde	demoruimtes	van	het	
traject	Vlaanderen	WaterProof,	dat	door	VITO	wordt	gecoördineerd.	In	dit	
ambitieuze	project,	dat	deel	uitmaakt	van	de	Blue	Deal	van	de	Vlaamse	
regering,	wordt	gedemonstreerd	hoe	we	onze	regio	beter	kunnen	wapenen	
tegen	droogte,	maar	ook	tegen	andere	gevolgen	van	de	klimaatopwarming	
(zoals	extreem	heftige	neerslag,	de	andere	zijde	van	de	medaille).	In	deze	
editie	 leest	u	hoe	dat	concreet	 in	zijn	werk	gaat	op	een	bedrijventerrein	
in	het	West-Vlaamse	Tielt.	Een	vijftiental	bedrijven	heeft	daar	de	krachten	
gebundeld	om	met	geïntegreerde	wateroplossingen	de	toekomst	en	de	
verdere	ontwikkeling	van	hun	site	veilig	te	stellen.

Als	 het	 projectwerk	 in	 de	 Tieltse	 demoruimte	 in	 2025	 afloopt,	 zal	 het	
terrein	een	pak	aantrekkelijker	zijn	voor	nieuwe	bedrijven	die	er	zich	willen	
vestigen.	 Om	 bedrijven	 te	 helpen	 in	 hun	 zoektocht	 naar	 een	 optimale	
locatie,	 ontwikkelde	 VITO	 trouwens	 een	 gloednieuwe	 dienstverlening.	
Door	te	putten	uit	uiteenlopende	gegevensbronnen,	van	klimaat	en	milieu	
tot	 logistiek	 en	 mobiliteit,	 wordt	 het	 potentieel	 van	 een	 bedrijfslocatie	
uiterst	nauwkeurig	en	breed	in	kaart	gebracht.	Verderop	in	dit	nummer	kunt	
u	ook	met	dit	‘duurzaamheidspaspoort	voor	bedrijfslocaties’	kennismaken.	
Het	 is	een	mooi	voorbeeld	van	hoe	een	creatief	 idee	kan	leiden	tot	een	
unieke	innovatie.

VITO	wil	met	de	oprichting	en	versterking	van	Clean	Vision	 Invest	deze	
eigen	ideeën	ondersteunen	op	weg	naar	een	industriële	en	economische	
toekomst	door	spin-offs	ook	financieel	te	ondersteunen,	zeker	in	de	eerste	
jaren.

Tot	slot	biedt	deze	VISION	ook	al	een	blik	op	een	al	even	unieke	faciliteit	
die momenteel in de steigers staat bij VITO: een state-of-the-art-testlabo 
voor	luchtreinigers.	De	keuze	voor	een	eigen	labo,	dat	in	de	loop	van	2023	
zal	 opstarten,	 komt	 natuurlijk	 voort	 uit	 de	 coronapandemie.	 Sindsdien	
staat	het	belang	van	een	goede	binnenluchtkwaliteit	voor	de	menselijke	
gezondheid	 en	 het	 comfort	 immers	 helemaal	 op	 de	 voorgrond.	 Met	
het	 labo	 zullen	 we	 overheden	 helpen	 bij	 het	 bepalen	 van	 objectieve	
drempelwaarden	 en	 standaarden,	 onder	 meer	 voor	 apparatuur	 om	 de	
binnenluchtkwaliteit	te	monitoren	en	te	verbeteren.	Daarmee	bouwen	we	
verder aan een innovatieve en preventieve gezondheidszorg, een van de 
kernelementen	van	onze	missie.

Samen	evolueren	we	naar	een	duurzame	maatschappij.

Veel leesplezier,

Dirk Fransaer
Gedelegeerd	bestuurder	VITO
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Het	is	de	kerntaak	van	VITO	om	duurzame	technologieën	
te	ontwikkelen	en	 ze	 klaar	 te	maken	 voor	 implementatie.	
We	 hoeven	 de	 actualiteit	 maar	 te	 volgen	 om	 meer	 dan	
ooit	 tevoren	 te	beseffen	dat	 duurzame	 technologieën	de	
toekomst	zijn.	Maar	er	moet	een	hele	weg	worden	afgelegd	
vooraleer	een	goed	innovatief	idee	kan	evolueren	naar	een	
rendabel	 eindproduct	met	 impact	op	duurzaamheid.	Met	
het Clean Vision Invest (CVI) fonds wil VITO jonge spin-offs 
in	hun	eerste	levensjaren	(early	stage)	de	nodige	financiële	
ondersteuning	geven	om	snel	verder	te	groeien.

Alles begint met een goed idee, liefst een dat een 
oplossing	 kan	 bieden	 voor	 een	 bestaand	 probleem.	 De	
klimaatverandering,	 de	 energiecrisis,	 de	 afhankelijkheid	
van	 niet-duurzame	 en	moeilijk	 te	 ontginnen	 grondstoffen	
zijn voor VITO de ideale voedingsbodem om ideeën om te 
zetten	 in	duurzame	oplossingen.	De	ontwikkeling	ervan	 is	
de	core	business	van	VITO.	Maar	wat	heb	je	aan	een	idee	
en	zelfs	een	oplossing	als	je	die	niet	kunt	vermarkten?

De transfer van technologieën is daarom een van de 
strategische	doelstellingen	van	VITO.	Alleen	zo	kunnen	we	
impact creëren op het economische weefsel in Vlaanderen 
en	 tegelijkertijd	 ook	 een	 financieel	 rendement	 genereren	
op	de	investeringen.

Het	 is	 ontzettend	belangrijk	 dat	 de	 fases	 van	onderzoek,	
ontwikkeling,	 implementatie	 en	 rendabele	 vermarkting	
elkaar	 snel	 en	 naadloos	 opvolgen.	 Op	 die	 manier	 wordt	
innovatie	 immers	 snel	 bereikbaar	 voor	 potentiële	 klanten	
en	kan	er	ruimte	gecreëerd	worden	voor	nieuw	onderzoek.

Het	 aantal	 VITO	 spin-offs	 kent	 de	 afgelopen	 jaren	 een	
ongekende	groei.	In	2021	alleen	al	sloegen	4	spin-offs	hun	
vleugels	uit,	wat	het	 totale	aantal	op	 tien	brengt.	MONA	
Health,	Hyve,	 A-Membranes	 en	 Enperas	 zijn	 ondertussen	
succesvolle	 spelers	 op	 de	 markt.	 En	 wanneer	 ze	 zich	
helemaal	op	de	markt	gesetteld	hebben,	 is	de	missie	van	
VITO	geslaagd	 en	 volbracht.	Dan	 is	 het	 tijd	 om	 afscheid	
te	nemen.	Dat	is	wat	VITO	bijvoorbeeld	onlangs	met	LCV,	
Laser	Cladding	Venture,	heeft	gedaan.	Later	dit	 jaar	volgt	
er	 nog	de	 verkoop	 van	Normec	Product	 Testing	NV,	 een	
spin-off	die	emissies	test	van	producten	en	materialen.	De	
opbrengsten	van	de	verkoop	stellen	het	fonds	in	staat	om	
bijkomende	VITO-innovaties	te	financieren	en	in	de	markt	
te	zetten.

Met	Clean	Vision	Invest	wordt	alvast	een	van	de	moeilijkste	
hindernissen van zeer jonge spin-offs overwonnen; de 
zoektocht	naar	financiering.	Dit	fonds	ondersteunt	immers	
jonge	spin-offs	in	hun	prille	ontwikkeling	waardoor	ze	heel	
snel	in	de	economische	realiteit	kunnen	stappen	én	groeien.	

Clean	 Vision	 Invest	 is	 een	 eigen	 participatievehikel,	 een	
aparte	VITO-entiteit	met	een	eigen	bestuur	die	 investeert	
in	 VITO	 spin-offs.	 Door	 dit	 proactieve	 beleid	 stimuleert	
Clean Vision Invest spin-offs waarin VITO haar innovaties 

Clean Vision Invest geeft innovatieve
spin-offs een flinke duw in de rug

onderbrengt.	 Zodoende	 verhoogt	 CVI	 de	 	 financiële	
leefbaarheid	van	deze	spin-offs	en	stoomt	het	uiteindelijk	
deze	 innovatiebedrijven	 klaar	 voor	 groeikapitaal	 van	
investeerders	of	overnames.	

Clean	 Vision	 Invest	 ondersteunt	 het	 valorisatiebeleid	 van	
VITO	en	wil	 uitgroeien	 tot	een	 succesvolle	onderneming.	
Over	 vijf	 jaar	 wordt	 dit	 fonds	 geëvalueerd	 en	 wordt	
nagegaan	of	het	opportuun	is	om	ook	externe	investeerders	
de	mogelijkheid	te	geven	om	bij	te	dragen	tot	investeringen	
in	duurzame	technologie.

Meer info
rob.fabry@vito.be
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COVERSTORY

Esters (organische verbindingen) vormen in de chemische 
industrie	een	belangrijke	groep	van	basischemicaliën.	Om	
ze	te	produceren	zijn	vaak	een	hoge	temperatuur	en	druk	 
(en	 dus	 robuuste	 chemische	 reactors)	 nodig.	 Eveneens	 
vereist	de	productie	 vaak	oplosmiddelen	 (solventen)	die	
meestal	 een	 hoge	 milieu-impact	 bezitten.	 Tot	 slot	 kan	
deze	 ‘chemische’	 aanmaakwijze	 bij	 eindproducten	 ook	
eigenschappen	zoals	kleur	en	geur	beïnvloeden,	iets	wat	
zowel	 in	 de	 voedings-	 als	 in	 de	 cosmetische	 industrie	
bij	 voorkeur	 wordt	 vermeden.	 Als	 er	 een	 alternatief	 is	
om	 esters	 op	 een	 andere,	 meer	 duurzame	 manier	 te	
produceren,	 dan	 is	 dat	 zeer	 welkom	 in	 de	 chemische	
industrie.

Enzymatische route
Dit	 alternatief	 kan	 worden	 gevonden	 in	 enzymatische	
processen.	Enzymen	zijn	de	katalysatoren	van	de	natuur.	
In	de	vorm	van	vaak	complexe	biomoleculen	katalyseren	
zij	 de	 chemische	 reacties	 onder	 milde	 temperatuur-	
en	 drukvoorwaarden.	 Deze	 reacties	 verlopen	 meestal	
zonder	 dat	 hulpchemicaliën	 en	 oplosmiddelen	 nodig	
zijn,	 waardoor	 er	 routes	 mogelijk	 zijn	 die	 aanzienlijk	
minder stappen omvatten en minder afval genereren dan 
conventionele	organische	syntheses.	

Door de schaarste aan energie of grondstoffen en de 
zoektocht	naar	hernieuwbare	grondstoffen	is	er	nu	grote	
belangstelling	 voor	 de	 “enzymatische	 route”,	 die	 tot	
het	begin	 van	de	 jaren	2000	nooit	 volledig	 is	 uitgerold.	
De	 ontwikkeling	 van	 enzymatische	 oplossingen	 voor	
grootschalige	processen	heeft	zich	vervolgens	uitgebreid.	

VITO	is	wel	al	jaren	bezig	met	dit	onderzoek,	onder	meer	
in	 het	 door	 Catalisti	 ondersteunde	 LipaMetics-project,	
waarin	 gefocust	 werd	 op	 de	 solventvrije	 enzymatische	
productie	 van	 enkele	 estersoorten	 voor	 verwerking	 in	
cosmetische	producten	en	in	dierenvoeding.

Bij een van die esters, isopropylpalmitaat genaamd, 
verliep	 de	 productie	 in	 het	 labo	 zo	 voorspoedig	 dat	
werd	besloten	een	industriële	demonstratie	op	te	zetten.	
Het	 doel?	 De	 productie	 via	 de	 enzymatische	 route	 van	
ettelijke	 honderden	 liters	 van	 deze	 component	 om	 het	
pad	te	effenen	naar	commerciële	exploitatie.	Deze	demo-
installatie	 maakt	 nu	 deel	 uit	 van	 een	 groter	 en	 meer	
internationaal	 vervolgproject,	 dat	 in	 2019	 van	 start	 is	
gegaan	en	INCITE	werd	gedoopt.

De	 demo-installatie	 voor	 de	 enzymatische	 productie	
van	 isopropylpalmitaat	 staat	 op	 het	 punt	 opgeleverd	 te	
worden	 op	 de	 site	 van	Oleon	 langs	 het	 Albertkanaal	 in	
Oelegem.	Oleon,	dat	als	chemisch	bedrijf	gespecialiseerd	
is	 in	 de	 verwerking	 van	 dierlijke	 en	 plantaardige	 oliën,	
was	en	 is	 zowel	betrokken	bij	 Lipametics	 als	bij	 INCITE.	
‘Nu	 de	 installatie	 bijna	 klaar	 is,	 zullen	 we	 binnenkort	
overgaan tot de eerste grootschalige tests en de eerste 
productie	van	isopropylpalmitaat’,	zegt	Yann	Raoul,	expert	
samenwerkingsprojecten	 bij	 Oleon.	 ‘We	 zullen	 dan	 ook	
nagaan	waar	en	 in	welke	mate	er	verschillen	zijn	met	de	
conventionele	route.’

Twee industriële demonstraties
Oleon is coördinator van het INCITE-project, waar behalve 
VITO	 nog	 zes	 andere	 bedrijven	 en	 kennisorganisaties	

Enzymen helpen 
chemische industrie
te vergroenen

Om haar milieu- en klimaatimpact te verkleinen en 
om ook efficiënter, zuiniger en veiliger te kunnen 
produceren, moet de Europese chemische industrie 
zichzelf heruitvinden. Dat kan onder meer door 
over te stappen naar nieuwe procestechnologieën. 
Veelbelovend is de zogeheten enzymatische route, 
waarin biologische katalysatoren worden ingezet in de 
productie van basischemicaliën voor o.a. de voedings-, 
agro- en cosmetische industrie. Binnen het Europese 
INCITE-project bereidt VITO samen met het chemische 
bedrijf Oleon de weg voor naar industriële toepassingen.
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uit	 België,	Duitsland,	 Frankrijk	 en	 Italië	 aan	meewerken.	
Het	 Vlaamse	 chemiebedrijf	 is	 verantwoordelijk	 voor	 het	
oleochemische	 luik	van	het	project.	Dat	moet	 leiden	 tot	
een	 solventvrije,	 enzymatische	 synthese	 van	 natuurlijke	
esters	voor	verwerking	in	menselijke	en	dierlijke	voeding,	
in	 cosmetica	 (persoonlijke	 verzorgingsproducten)	 en	 in	
gewasbeschermingsmiddelen.	 Een	 ander	 onderdeel,	
het agrochemische spoor, behelst de demonstratie van 
een	enzymatische	productie	 van	 chemische	 stoffen	 voor	
gebruik	 in	 de	 gewasbescherming	 als	 precursoren	 van	
insecticiden.	Daarvoor	is	het	Italiaanse	chemische	bedrijf	
Endura	(uit	Ravenna)	verantwoordelijk.	De	oleochemische	
demo	 bij	 Oleon	 zal	 afgerond	 worden	 tegen	 eind	 2022,	
en	 de	 agrochemische	 demo	 zou	 operationeel	 moeten	
zijn	tegen	midden	2023,	dat	is	trouwens	meteen	ook	het	
eindjaar	van	het	INCITE-project.

Het	 uitbouwen	 van	 de	 enzymatische	 route	 van	 labo-	
naar	 industrieschaal	 is	 een	 hele	 uitdaging.	 ‘Enzymen	
zijn	 actieve,	 complexe	 biomoleculen	 die	 specifieke	
chemische	 reacties	 toelaten	 of	 versnellen’,	 zegt	 Yamini	
Satyawali	 van	 VITO.	 ‘Ze	 zijn	 bio-afbreekbaar	 en	 hebben	
vaak	 heel	 specifieke	 eigenschappen,	 waardoor	 je	
goed	 moet	 weten	 in	 welke	 processen	 en	 onder	 welke	
omstandigheden	je	ze	kunt	inzetten.’	Behalve	de	werking	
van	 de	 enzymen	 onderzoekt	 VITO	 binnen	 INCITE	 ook	
hoe	water	 dat	 wordt	 geproduceerd	 tijdens	 de	 aanmaak	
van	de	esters,	kan	worden	afgevoerd.	Dat	doen	we	met	
een	 membraantechniek	 die	 pervaporatie	 heet’,	 zegt	
Satyawali.	Pervaporatie	 is	een	combinatie	van	permeatie	
en	verdamping.	 ‘Met	deze	scheidingstechniek	wordt	het	
gevormde	water	gescheiden	van	de	esters.	De	continue	
eliminatie	 van	 het	 water	 resulteert	 in	 een	 verhoogde	
procesefficiëntie	en	maakt	deze	technologie	economisch	
zeer	interessant	voor	de	industrie.’

De	vooruitgang	die	al	werd	geboekt,	eerst	in	Lipametics	
(dat	startte	in	2015)	en	nu	in	INCITE,	oogt	indrukwekkend.	
Wat	 begon	 als	 een	 productie	 van	 enkele	 tientallen	
grammen	 eindproduct	 werd	 al	 snel	 ettelijke	 kilo’s.	 En	
straks	dus	ettelijke	tonnen.	Er	is	trouwens	al	eindproduct	
(isopropylpalmitaat)	beschikbaar	voor	tests.	Bedrijven	die	
ermee	aan	de	slag	willen	gaan	in	hun	R&D-labo’s	kunnen	
op	de	INCITE-website	een	sample	aanvragen.	‘We	willen	
vooral	dat	het	nu	vooruitgaat’,	zegt	Raoul.	 ‘Door	corona	
en door de grondstoffenschaarste hebben we vertraging 
opgelopen.	 We	 staan	 nu	 dan	 ook	 te	 trappelen	 om	 de	
meerwaarde	 van	 de	 enzymatische	 productiewijze	 te	
demonstreren	aan	onze	industriële	klanten.’

INCITE	 wordt	 ondersteund	 door	 het	 onderzoeks-	 en	
innovatieprogramma	Horizon	2020	van	de	Europese	Unie	
onder	 subsidieovereenkomst	 nr.	 870023.	 Het	 project	

Meer info
yann.raoul@oleon.com	
project-incite.eu

Meer info
yamini.satyawali@vito.be

Dit project ontving financiering van het Europese Horizon 2020-programma onderzoek en innovatie  
onder subsidieovereenkomst nr. 870023. 

maakt	 ook	 deel	 uit	 van	 Processes4Planet	 (A.SPIRE),	 de	
Europese	 agenda	 om	 de	 Europese	 chemische	 industrie	
klimaatneutraal	en	circulair	te	maken.	De	transfer	van	nieuw	
vergaarde	 kennis	 en	 expertise	 is	 daarin	 belangrijk,	 en	
daarom	komt	ook	dit	element	aan	bod	binnen	het	INCITE-
project.	 Zowel	 voor	 studenten	 chemie	 als	 professionals	
worden	er	cursussen	en	trainings	aangeboden	toegespitst	
op	de	enzymatische	procestechnologie.
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Bedrijven zetten zich steeds meer in om te 
verduurzamen, en daarbij houden ze idealiter ook 
rekening met de locatie van hun vestiging en de ruimte 
eromheen. Om hen hierin bij te staan heeft VITO een 
nieuwe dienstverlening opgezet. Door te putten uit 
uiteenlopende gegevensbronnen wordt het potentieel 
van een bedrijfslocatie nauwkeurig en breed in kaart 
gebracht, en dit op maat van het bedrijf.

De	impact	van	een	locatie	valt	nauwelijks	te	onderschatten	
voor	de	werking	en	het	succes	van	een	modern	bedrijf.	Is	de	
energiebevoorrading	verzekerd,	met	liefst	zo	veel	mogelijk	
groene	en	betaalbare	energie?	Zijn	er	mogelijkheden	om	
duurzamer	 om	 te	 springen	 met	 natuurlijke	 hulpbronnen	
in de omgeving van een bedrijf (bijvoorbeeld regenwater 
in	plaats	van	grondwater)?	Rijmt	de	bedrijfslocatie	met	de	
andere	activiteiten	en	 locaties	 in	de	supply	chain?	En,	 tot	
slot,	is	ze	ook	vlot	bereikbaar	voor	medewerkers?

Verlanglijstje met uiteenlopende 
criteria
In	de	zoektocht	naar	mogelijkheden	om	te	verduurzamen	
moeten	bedrijven	rekening	houden	met	de	sterktes	en	de	
zwaktes	die	hun	locatie	vandaag	kenmerken,	maar	ook	met	
toekomstige	uitdagingen	in	uiteenlopende	domeinen,	van	
klimaat	en	milieu	tot	logistiek	en	mobiliteit.	Daar	VITO	in	al	
die	domeinen	actief	 is,	ontstond	het	idee	om	een	nieuwe	
dienstverlening op poten te zetten voor bedrijven om de 

mogelijkheden	 te	 verkennen	 die	 hun	 locatie	 te	 bieden	
heeft	op	het	vlak	van	duurzaamheid,	 in	eerste	 instantie	 in	
Vlaanderen	maar	eventueel	ook	daarbuiten.	 ‘Binnen	onze	
afdeling	Ruimtelijke	Milieu-Aspecten	(RMA)	doen	we	vaak	
studies	 en	 opdrachten	 rond	 ruimtelijke	 ordening	 voor	
beleidsmakers	 van	 overheden’,	 zegt	 Karolien	 Vermeiren	
van	 VITO.	 ‘We	 merken	 echter	 dat	 ook	 bedrijven	 almaar	
meer	 belang	 hechten	 aan	 de	 ruimtelijke	 context.	 Ze	
hebben	meestal	vele	en	uiteenlopende	transitiepaden	om	
te	 verduurzamen	 op	 hun	 verlanglijstje	 staan	 en	 beseffen	
dat	hun	locatie	daar	een	belangrijke	rol	in	speelt	om	deze	
al	dan	niet	 te	ondersteunen.	Om	 in	 te	 schatten	welke	de	
mogelijkheden	en/of	beperkingen	zijn,	zijn	ze	op	zoek	naar	
begeleiding.’

Bij	 een	 andere	 VITO-afdeling	 (Duurzame	 Chemie)	 is	 met	
MooV	een	service	ontwikkeld	om	bedrijven	te	helpen	bij	het	
optimaliseren	van	hun	supply	chain.	‘Logistiek	is	natuurlijk	
een	 cruciaal	 element	 in	 de	 duurzaamheidsuitdaging	 van	
een	 bedrijf’,	 zegt	 Annelies	De	Meyer	 van	 VITO.	 ‘Als	 een	
bedrijf	 iets	wil	 veranderen	 in	 zijn	 supply	 chain,	 zoals	 een	
verhuis	 naar	 een	 nieuwe	 locatie	 of	 een	 overgang	 naar	
multimodaal	transport,	heeft	dit	gevolgen	op	de	korte	en	
de lange termijn, en dit op zowel economisch, ecologisch 
als	 sociaal	 vlak.	Met	MooV	kunnen	we	de	huidige	 supply	
chain	 nabootsen	 en	 vervolgens	 de	 impact	 van	 dergelijke	
beslissingen	bepalen.	We	voelden	dat	we	met	onze	ervaring	
met	MooV	konden	bijdragen	aan	de	nieuwe	dienstverlening	
om	het	potentieel	van	een	bedrijfslocatie	in	de	hele	keten	
in	kaart	te	brengen.’

Een duurzaamheidspaspoort voor 
bedrijfslocaties
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Meer info
karolien.vermeiren@vito.be

Het paspoort kwantificeert de kansen die de bedrijfslocatie biedt om de duurzame transitiepaden die het bedrijf voor ogen heeft 
te realiseren.

Centraal	in	de	nieuwe	dienstverlening	staat	de	ontwikkeling	
van	een	‘paspoort	voor	duurzame	bedrijfslocaties’.	Dit	kan	
gebeuren	 vanuit	 de	 vraag	 van	 een	 welbepaald	 bedrijf,	
vertrekkende	vanuit	een	specifieke	locatie	en	op	basis	van	
de	gegevens	die	daarover	beschikbaar	zijn	(rond	ruimtelijke	
ordening,	water,	energie,	mobiliteit).	Vermeiren:	‘We	stellen	
dan	een	 soort	 van	menukaart	 samen	met	 allerlei	 data	en	
indicatoren	die	 van	belang	 kunnen	 zijn	 voor	 een	bedrijf.’	
Maar	het	kan	ook	andersom,	wanneer	gezocht	wordt	naar	
een	 nieuwe	 locatie	 (eventueel	 voor	 een	 uitbreiding	 van	
activiteiten) die aan welbepaalde criteria moet voldoen 
en	 waarbij	 de	 criteria	 dan	 afhangen	 van	 de	 specifieke	
activiteiten	 van	 het	 bedrijf	 maar	 ook	 van	 eventuele	
bestaande	vestigingen.	‘Met	onze	optimalisatietools	wordt	
dan gezocht naar een locatie die aan de meeste criteria 
voldoet.’

Bedrijven zijn welkom bij VITO 
Vermeiren stelde het idee voor op de laatste editie van de 
Clean	Vision	Summit	van	VITO	die	in	juni	2022	plaatsvond	in	
Gent.	Daar	merkte	ze	interesse	bij	de	aanwezige	bedrijven.	
‘Bedrijven	 die	 bekommerd	 zijn	 om	 duurzaamheid	 zijn	
hier	echt	wel	mee	bezig.	Je	ziet	dat	trouwens	ook	aan	de	
populariteit	 van	 concepten	 zoals	 een	 energiehub.	 Zeker	
in	 tijden	waarin	de	 energieprijzen	de	pan	 uit	 swingen	en	
de	 toekomst	 op	 dit	 vlak	 allesbehalve	 voorspelbaar	 is,	
willen	 bedrijven	 weten	 van	 welke	 omgevingskenmerken	
ze	 optimaal	 kunnen	 gebruikmaken	 zoals	 bijvoorbeeld	
capaciteit	 om	 windturbines	 te	 installeren	 of	 van	 energie-
uitwisseling	met	bedrijven	in	de	buurt.’

Bedrijven	 die	 geïnteresseerd	 zijn	 in	 het	 duurzaamheids-
paspoort	kunnen	aankloppen	bij	VITO.	Afhankelijk	van	hun	
vraag	(en	hoe	concreet	en	specifiek	die	is)	gaan	experts	van	
de	verschillende	VITO-units	en	-afdelingen	aan	de	slag.	‘De	
sterkte	van	onze	gezamenlijke	service	is	de	combinatie	van	
het	potentieel	van	de	bedrijfslocatie	 in	 ruimtelijke	zin	met	

het	potentieel	van	de	locatie	in	de	bredere	supply	chain	van	
het	bedrijf,	en	dit	zowel	nu	als	 in	de	toekomst.	Zo	kunnen	
bedrijven	 waardevolle	 inzichten	 verwerven	 en	 kunnen	 ze	
strategische,	duurzame	beslissingen	maken’,	zegt	De	Meyer.

Met	 de	 nieuwe	 dienstverlening	 helpt	 VITO	 ook	 om	 het	
(Vlaamse) beleid, en de concrete gevolgen daarvan, tot bij 
de	 bedrijven	 te	 brengen.	 ‘Bedrijven	 kunnen	 zo	 over	 een	
menukaart	 beschikken	 van	 objectieve	 data	 over	 wat	 een	
duurzame	locatie	voor	hen	precies	betekent.	Een	kaart	die	
bovendien	op	maat	is	gemaakt’,	aldus	Vermeiren.

Zeker	 in	 Vlaanderen,	 waar	 de	 ruimte	 schaars	 is	 en	 een	
optimale	bedrijfslocatie	vinden	sowieso	al	een	hele	uitdaging	
vormt,	heeft	deze	sterk	op	data	gebaseerde	dienstverlening	
toekomst.	 Ook	 al	 omdat	 de	 situatie	 continu	 verandert,	
bijvoorbeeld	op	het	gebied	van	hulpbronnen	(bijvoorbeeld	
water),	van	 logistiek	of	van	beleid.	De	Meyer:	 ‘Bovendien	
valt	het	te	verwachten	dat	de	overheid	straks	ook	bepaalde	
basisvereisten	zal	opleggen	aan	bedrijfslocaties	op	het	vlak	
van	duurzaamheid.	 ‘Als	bedrijf	wil	 je	dan	natuurlijk	graag	
weten	hoe	je	eigen	locatie	scoort.’
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De productie van beton is, voornamelijk via de 
fabricage van cement, verantwoordelijk voor 5 à 8 
procent van de wereldwijde broeikasgasemissies. 
Om die immense uitstoot naar beneden te halen, zijn 
er dringend nieuwe betonmixen nodig op basis van 
alternatieve grondstoffen. Dat kunnen bijvoorbeeld 
gerecupereerde (‘secundaire’) mineralen zijn uit 
afvalstromen. VITO beschikt sinds eind 2021 over een 
veelzijdig, state-of-the-art labo om die alternatieve 
betonmixen te testen.

In	 de	 verduurzaming	 van	 de	 bouwsector	 is	 circulariteit	
een	 cruciaal	 begrip.	 Door	 bouwafval	 van	 gesloopte	
of	 gerestaureerde	 gebouwen	 zoveel	 mogelijk	 te	 gaan	
recycleren	 en	 hergebruiken,	 kan	 de	 milieu-impact	 van	
de	 sector	 worden	 verkleind.	 Meer	 nog,	 bouwmaterialen	
kunnen	afvalstromen	uit	andere	sectoren	absorberen,	zoals	
slakken	 uit	 de	metallurgie	 of	 mijnafval.	 Door	 onderdelen	
van	 die	 afvalstromen	opnieuw	 te	 valoriseren,	 kan	 ook	 de	
behoefte	 aan	 primaire	 grondstoffen	 worden	 ingeperkt.	
Gerecupereerde	 grondstoffen	 kunnen	 bijvoorbeeld	 deels	
aggregaten	 en	 cement	 vervangen,	 de	 twee	 belangrijkste	
componenten	 van	 beton.	 Vooral	 cement	 is	 een	 ‘lastige’	
component	 door	 zijn	 immense	 klimaatimpact:	 bij	 de	
productie	wordt	niet	alleen	veel	(fossiele)	energie	gebruikt	
maar	komt	ook	nog	eens	rechtstreeks	CO2	vrij.

Toplabo met unieke expertise
Gerecupereerde	mineralen	uit	bouwafvalstromen	gebruiken	
als	 cementvervangers,	 zogeheten	 supplementary	
cementitious	 materials	 (SCM’s),	 dat	 is	 een	 piste	 die	 bij	
VITO	wordt	onderzocht.	‘We	zoeken	naar	een	bestemming	
voor	 deze	 zogenoemde	 secundaire	 mineralen,	 en	 het	
ligt voor de hand dat we daarvoor in de eerste plaats 
naar	 beton	 kijken’,	 zegt	 Arne	 Peys	 van	 VITO.	Hij	 en	 zijn	
team	 beschikken	 sinds	 eind	 2021	 over	 een	 uitgebreid	
labo	om	beton	te	testen,	in-house	bij	VITO	ontworpen	en	
samengesteld.	Het	beton	kan	hier	op	alle	mogelijke	vlakken	
bestudeerd	 worden:	 van	 mechanische	 eigenschappen	
zoals	stevigheid	en	duurzaamheid	(hoelang	blijft	het	beton	
stevig?)	tot	meer	praktische	zoals	de	toepasbaarheid	(kan	
het	 gemakkelijk	 worden	 gegoten?).	 Met	 de	 resultaten	
van	 de	 tests	 wordt	 dan	 een	 vergelijking	 gemaakt	 met	
conventionele	betonsoorten.

Het	 hoofdgedeelte	 van	 het	 ‘betonlabo’	 van	 VITO	 huist	
in	 een	 ruimte	 van	 150	 vierkante	 meter.	 Daar	 staat	 de	
grootste	apparatuur	om	het	testbeton	te	mixen,	te	gieten	
of	 persen	 en	 te	 laten	 uitharden,	waarbij	 het	 continu	 van	
nabij	 wordt	 bestudeerd.	 Meer	 gespecialiseerde	 tests	
worden	 uitgevoerd	 in	 twee	 aanpalende	 labo’s.	 ‘Het	 labo	
is	eigenlijk	niet	nieuw’,	zegt	Warre	Van	Dun	van	VITO.	‘We	
hadden	 al	 testapparatuur	 maar	 die	 was	 eerder	 klein	 en	
beperkt,	en	bovendien	waren	de	toestellen	verspreid	over	
verschillende	 locaties	 binnen	 VITO.	 Dat	 werkte	 niet	 erg	
efficiënt.	Nu	beschikken	we	over	grote	en	gespecialiseerde	
apparatuur	 waarmee	 we	 ons	 kunnen	 meten	 met	 de	
toplabo’s.’	 Een	 van	de	 sterktes	 van	 het	 betonlabo	 is	 dat	
het	 –	 juist	 dankzij	 de	 verschillende	 testapparatuur	 die	
is	 samengebracht	 –	 zo	 veelzijdig	 is.	 Daardoor	 kunnen	
bijvoorbeeld	 behalve	 beton	 ook	 andere	 bouwmaterialen	
onderzocht	worden,	zoals	de	duurzame	Carbstone-klinkers	
(een	innovatie	van	onder	meer	VITO)	die	worden	gemaakt	
uit	staalslakken	en	CO2	uit	emissies.	Maar	wat	het	labo	echt	
uniek	maakt	 is	de	kennis	en	expertise	 inzake	het	gebruik	
van	 gerecupereerde	 materialen	 en	 grondstoffen	 (zoals	
mineralen)	uit	afvalstromen.	Het	 team	van	het	betonlabo	
is	 ook	 goed	 onderlegd	 in	 het	 uitlogen	 van	 waardevolle	
metalen	 uit	 bouwafvalstromen.	 ‘Toen	 ik	 begon	 bij	 VITO	
lag	de	focus	hier	nog	op’,	zegt	Van	Dun.	‘Gaandeweg	zijn	
we ons echter meer gaan richten op het potentieel van de 
zogenoemde	matrix,	namelijk	het	grote	volume	materiaal	
dat	overblijft	na	extractie	van	de	waardevolle	elementen.	
Dit	toont	het	potentieel	aan	van	afvalstromen	uit	de	bouw	
maar	 ook	 uit	 andere	 sectoren	 zoals	 de	 metallurgische	
industrie	en	de	mijnbouw.’

Duurzaam beton
Een	testcyclus	in	het	betonlabo	duurt	minimaal	28	dagen.	
Dat is immers de tijd die beton nodig heeft om voldoende 
uit	 te	 harden	 en	 om	 zijn	 optimale	 eigenschappen	 te	
bekomen.	Tijdens	die	periode	wordt	er	op	gezette	 tijden	
naar de toestand van het beton gepeild, bijvoorbeeld 
twee	dagen	en	zeven	dagen	nadat	het	is	gegoten.	‘Dat	is	
respectievelijk	de	 tijd	waarna	 je	 erop	 kunt	gaan	 staan	en	
erop	kunt	rijden’,	aldus	Peys.

Een uniek testlabo voor duurzamer beton
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De	 toevoeging	 van	 SCM’s	 kan	 een	 grote	 invloed	 hebben	
op	een	betonmix,	ook	al	bestaat	die	nog	voor	een	deel	uit	
conventioneel	(portland)cement.	‘Sommige	cementvervangers	
zijn	chemisch	inert	of	zeer	beperkt	reactief,	andere	reageren	
heel	 sterk	 met	 het	 cement	 en	 de	 aggregaten’,	 zegt	 Hadi	
Kazemi	Kamyab	van	VITO.	‘Het	kan	zelfs	gebeuren	dat	SCM’s	

een betonmix opleveren met betere eigenschappen dan met 
gewoon	cement.	Dat	is	dan	natuurlijk	helemaal	geweldig	als	
je	focus	ligt	op	duurzaam	beton.’

Wie	komt	zoal	aankloppen	bij	het	betonlabo?	‘We	voeren	
tests	 uit	 voor	 zowel	 interne	 VITO-onderzoeksgroepen	
als	 voor	 externe	 klanten’,	 zegt	 Peys.	 ‘Doorgaans	 komen	
ze	 naar	 ons	 voor	 meer	 specifieke,	 gespecialiseerde	
vragen.	Een	bedrijf	wil	bijvoorbeeld	onderzoeken	of	een	
bepaald	 residu	 uit	 zijn	 productieprocessen	 zou	 kunnen	
worden	gebruikt	 als	 SCM.	Of	 een	betonproducent	 is	 op	
zoek	 naar	 alternatieve	 grondstoffen	 omdat	 hij	 vreest	 dat	
de	beschikbaarheid	van	de	huidige	straks	in	het	gedrang	
komt.’	 In	deze	context	 is	het	niet	onbelangrijk	om	aan	te	
stippen dat de prijs van portlandcement de afgelopen tijd 
flink	gestegen	is.

Ook	 voor	 tests	op	 alternatieve	 aggregaten	 (bijvoorbeeld	
in	 de	 plaats	 van	 zand,	 dat	 nu	 vaak	 wordt	 gebruikt)	
kunnen	 bedrijven	 bij	 het	 betonlabo	 van	 VITO	 terecht.	
Het	 werkt	 al	 samen	 met	 de	 industrie	 in	 een	 project	
rond	 hergebruik	 van	 aggregaten,	 weer	 afkomstig	 uit	
bouwafval.	Want	ook	hiervoor	zijn	steeds	meer	bedrijven	
op	 zoek	 naar	 alternatieven.	 Van	 Dun:	 ‘Door	 de	 huidige	
grondstoffenschaarste	 zien	 we	 zelfs	 dat	 secundaire	
grondstoffen	soms	al	goedkoper	zijn	dan	primaire.’

Meer info
arne.peys@vito.be
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Corona, een nieuw hoofdstuk in het verhaal 
rond binnenluchtkwaliteit

Tijdens de coronapandemie werd bij VITO een methode 
ontwikkeld om virussen zoals SARS-CoV-2 rechtstreeks 
te detecteren in een luchtstaal. Ze wordt gebruikt in 
verschillende projecten om de besmettingsrisico’s te 
bepalen in binnenruimtes waar veel mensen samenzijn. 
Zo vormt de virusdetectiemethode een nieuwe stap 
voor VITO in het beter begrijpen, voorspellen en 
verbeteren van de binnenluchtkwaliteit – niet alleen 
voor virussen maar ook voor andere polluenten zoals 
chemische stoffen, schimmels en bacteriën. 

Hoewel	het	belang	van	een	goede	binnenluchtkwaliteit	pas	
tijdens	de	pandemie	bij	het	brede	publiek	is	doorgedrongen	
– met de alomtegenwoordige CO2-meter	 in	 klaslokalen,	
cafés	 en	 restaurants,	 sportzalen	 en	 andere	 ruimtes	 waar	
veel	mensen	dicht	bij	elkaar	zijn	–	staat	het	thema	bij	VITO	
al	 vijftien	 jaar	 op	 de	 agenda.	 En	 hoewel	met	 corona	 een	
nieuw	hoofdstuk	van	het	verhaal	rond	binnenluchtkwaliteit	is	
geschreven,	blijft	de	kernboodschap	grosso	modo	dezelfde:	
ventileren,	 ventileren,	 ventileren.	 ‘In	 een	 binnenruimte	
zweven	 continu	 polluenten	 rond	 die	 vanaf	 bepaalde	
concentraties onze gezondheid en ons comfort schaden’, 
zegt	Marianne	Stranger	van	VITO.	 ‘Of	dat	nu	partikels	zijn	
van	 chemische	 producten	 zoals	 schoonmaakmiddelen,	
isolatiemateriaal	 of	 meubilair,	 of	 biologische	 deeltjes	
zoals	bacteriën,	 schimmels	en	natuurlijk	 virussen,	het	gaat	
erom	 hun	 concentraties	 zo	 laag	mogelijk	 te	 houden.	 Dat	
doe	 je	 in	 de	 eerste	 plaats	 door	 de	 bronnen	 te	 beperken	
(bepaalde	producten	vermijden	of	ten	minste	de	gebruikte	
hoeveelheid	beperken,	of	bij	mensen	het	aantal	aanwezigen	
in	een	 ruimte	 limiteren	of	mondmaskers	 laten	dragen).	En	
vervolgens ga je steeds voldoende ventileren, zodat de 
hoeveelheid	polluenten	in	de	ruimte	verder	daalt.’

Labo versus real world
Hoewel	de	boodschap	simpel	lijkt,	gaat	het	toch	nog	vaak	
mis.	 Want	 theorie	 en	 praktijk	 kunnen	 sterk	 verschillen.	
De	 productie	 van	 polluenten	 is	 vaak	 afhankelijk	 van	 tal	
van	 parameters,	 fysische	 zoals	 de	 temperatuur	 en	 de	
luchtvochtigheid	 in	 de	 binnenruimte	 maar	 ook	 meer	

Een nieuw testlabo voor luchtreinigers
Nu	het	belang	van	een	goede	binnenluchtkwaliteit	is	doorgedrongen	bij	het	brede	publiek	en	bij	overheden,	komt	het	
erop	aan	objectieve	drempelwaarden	en	standaarden	in	te	stellen	–	niet	enkel	voor	de	binnenluchtkwaliteit	maar	ook	
voor	apparatuur	om	die	te	monitoren	en	te	verbeteren.

Met	een	gloednieuw	testlabo	dat	begin	2023	klaar	zal	zijn	en	dat	werd	ontworpen	volgens	de	strengste	Europese	
normen,	wil	VITO	ook	hierin	kort	op	de	bal	spelen.	Stranger:	‘We	zullen	straks	bijvoorbeeld	luchtreinigers	objectief	
met	elkaar	kunnen	vergelijken.	Maar	eerst	willen	we	bepalen	wat	een	luchtreiniger	nu	eigenlijk	hoort	te	doen.	Hoeveel	
propere	lucht	moet	hij	per	uur	produceren?	Daar	bestaat	momenteel	nog	geen	consensus	over.’

Naar	verwachting	zal	de	overheid	straks	nieuwe	richtwaarden	uitvaardigen	voor	de	binnenluchtkwaliteit	 in	publieke	
gebouwen.	Het	onderzoek	in	het	nieuwe	testlabo	zal	hiertoe	bijdragen:	er	zal	onder	meer	worden	onderzocht	hoe	die	
waarden	concreet	kunnen	worden	bereikt	en	behouden.

SCHONE LUCHT VOOR KINDEROPVANGSCHONE LUCHT VOOR KINDEROPVANG
Een project van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
in samenwerking met VITO

Hoe kan je beter
ventileren?
Als je CO2-meter oranje of rood kleurt, duidt dat op
te weinig luchtverversing. Probeer die momenten
te beperken en zoek naar oplossingen. Laat je niet
onmiddellijk ontmoedigen bij een rood huisje. Het is 
belangrijk dat je bewust ventileert en verlucht.

VENTILEREN
Heb je een mechanisch ventilatiesysteem?
Zorg er dan voor dat de ventilatieroosters 
schoon zijn en dat je het systeem niet 
uitschakelt. Voorzie ook regelmatig 
onderhoud.

Heb je geen mechanisch ventilatiesysteem?
Zet ramen en deuren dan voldoende vaak 
open. Doeltreffend ventileren doe je door 
verschillende ramen open te zetten, liefst 
tegenover elkaar, zodat de lucht goed kan 
circuleren. Is het koud buiten? Verlucht kort 
en intens. Vermijd momenten met veel verkeer 
of kies een raam verder weg van de straat.

op stap!
Neem (een deel van de) kinderen 
mee naar buiten voor een activiteit 
en laat ramen en deuren open.

SCHONE LUCHT VOOR KINDEROPVANGSCHONE LUCHT VOOR KINDEROPVANG
Een project van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
in samenwerking met VITO

Hoe kan je beter
ventileren?
Als je CO2-meter oranje of rood kleurt, duidt dat op
te weinig luchtverversing. Probeer die momenten
te beperken en zoek naar oplossingen. Laat je niet
onmiddellijk ontmoedigen bij een rood huisje. Het is 
belangrijk dat je bewust ventileert en verlucht.

VENTILEREN
Heb je een mechanisch ventilatiesysteem?
Zorg er dan voor dat de ventilatieroosters 
schoon zijn en dat je het systeem niet 
uitschakelt. Voorzie ook regelmatig 
onderhoud.

Heb je geen mechanisch ventilatiesysteem?
Zet ramen en deuren dan voldoende vaak 
open. Doeltreffend ventileren doe je door 
verschillende ramen open te zetten, liefst 
tegenover elkaar, zodat de lucht goed kan 
circuleren. Is het koud buiten? Verlucht kort 
en intens. Vermijd momenten met veel verkeer 
of kies een raam verder weg van de straat.

op stap!
Neem (een deel van de) kinderen 
mee naar buiten voor een activiteit 
en laat ramen en deuren open.

Alle Nederlandstalige kinderopvangcentra in Brussel kregen in 
november 2021 een gratis CO2-meter op initiatief van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. Via infofiches zoals deze werden extra 
adviezen meegegeven.
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gedragsmatige zoals het milderen of afzetten van 
ventilatiesystemen als deze bijvoorbeeld te veel lawaai 
maken.	 Dat	 is	 vooral	 zo	 in	 ruimtes	 waar	 veel	 mensen	
samenzijn	 en	waar	 veel	 ‘doorloop’	 is	 –	 denk	 aan	 scholen,	
woonzorgcentra,	 kantoren.	Om	maar	 te	 zeggen:	 de	 labo-
omgeving	 waarin	 binnenluchtexperts	 ook	 hun	 onderzoek	
voeren,	durft	nogal	eens	te	verschillen	met	de	real	world.	En	
dat	 heeft	 ook	gevolgen	 voor	 bijvoorbeeld	 apparatuur	 die	
ontwikkeld	wordt	om	de	binnenluchtkwaliteit	te	meten	en	te	
monitoren,	of	om	deze	te	verbeteren	(door	de	lucht	actief	
te	 reinigen).	 Maar	 het	 verschil	 tussen	 labo	 en	 real	 world	
is	 niet	 onoverkomelijk.	 ‘Ik	 hoop	 uiteindelijk	 ergens	 tussen	
beide	settings	uit	te	komen,’	zegt	Stranger,	‘en	wel	door	te	
focussen	op	heel	 specifieke	 situaties	om	die	dan	beter	 te	
kunnen	begrijpen.’	In	de	inspanning	om	labo	en	real	world	
dichter	 bij	 elkaar	 te	 brengen	 past	 ook	 de	 gloednieuwe	
faciliteit	 die	VITO	momenteel	 bouwt	om	apparatuur	 zoals	
bijvoorbeeld	luchtreinigers	te	testen	(zie	kader).

Tijdens	de	lockdown	ontwikkelde	VITO	een	eigen	methode	
om	 (onder	 meer)	 het	 coronavirus,	 oftewel	 SARS-CoV-2,	
in	 lucht	 te	 detecteren.	 De	 methode	 is	 gevoelig	 en	 kan	
bovendien	 ook	 andere	 virussen	 meten	 en	 herkennen.	
Daarnaast	 is	 ze	 gebruiksvriendelijk,	 in	 de	 zin	 dat	 de	
sampling	geen	besmettingsrisico’s	 inhoudt	 (de	opgepikte	
viruspartikels	 worden	 geïnactiveerd	 terwijl	 hun	 genetisch	
materiaal,	 nodig	 voor	 de	 identificatie	 via	 PCR-analyse,	
intact	blijft).	Ruwweg	komt	het	erop	neer	dat	de	methode	
virusdeeltjes	 vangt	 en	 opsluit	 in	 een	 vloeistof,	 die	 dan	
risicovrij	naar	een	PCR-labo	kan	worden	gebracht.	

Effectieve interventies tegen corona
De	 detectiemethode	 werd	 en	 wordt	 nog	 altijd	 gebruikt	
in	 verschillende	 monitoringprojecten	 voor	 SARS-CoV-2.	
Onder	 meer	 in	 het	 AIRCO-initiatief	 van	 de	 federale	
overheid,	 waarbij	 VITO	 samenwerkt	 met	 Sciensano,	
wordt de impact van ventilatie op de aanwezigheid en 
de	verspreiding	van	het	virus	 in	de	binnenlucht	maar	ook	
op	 oppervlakken	 onderzocht	 in	 scholen,	 het	 openbaar	
vervoer,	sportfaciliteiten	en	woonzorgcentra.	De	specifieke	
kenmerken	van	de	binnenruimte	en	van	het	gebruik	blijken	
daarbij	 doorslaggevend.	 Stranger:	 ‘Bij	 indoortennisvelden	
hebben we bijvoorbeeld gezien dat het besmettingsrisico 
heel	klein	is	als	een	speler	besmet	zou	zijn.	We	hadden	dit	al	
min	of	meer	theoretisch	aangetoond	tijdens	de	lockdown,	
maar	het	blijkt	nu	ook	uit	de	monitoring	in	de	praktijk.’	 In	
een	 ander	 project,	 dat	 uitgaat	 van	 de	 Vlaamse	 regering,	
wordt	 bekeken	 in	 welke	 mate	 ventilatie	 of	 luchtreiniging	
effectieve	interventiemaatregelen	tegen	corona	kunnen	zijn	
in	 real	 world-scenario’s.	 Voorlopig	 focussen	 die	 projecten	
nog	 op	 publieke	 ruimtes	 of	 ruimtes	 waar	 veel	 mensen	
samenzijn	 (zoals	 scholen,	 kinderdagverblijven,	 horeca	
of	 sportfaciliteiten).	 Maar	 het	 zou	 goed	 kunnen	 dat	 de	
detectiemethode	straks	ook	wordt	gebruikt	om	te	kijken	in	
hoeverre	bijvoorbeeld	reisbussen	coronaproof	zijn.

De	virusdetectiemethode	wordt	dus	al	volop	gebruik,	al	is	ze	
nog	voor	verbetering	vatbaar.	‘Het	is	voorlopig	bijvoorbeeld	
nog	moeilijk	om	ook	de	concentratie	van	de	viruspartikels	
te	meten’,	zegt	Sarah	Lima	Paralovo	van	VITO.	‘Maar	daar	
werken	 we	 momenteel	 aan,	 want	 de	 virusconcentratie	
bepaalt	 waarschijnlijk	 mee	 het	 besmettingsrisico,	 en	
mogelijk	ook	de	ernst	van	de	besmetting.’

Eveneens	tijdens	de	lockdown	werd	bij	VITO	een	CO2-meter 
ontwikkeld	die	in	korte	tijd	Vlaanderen	heeft	veroverd.	De	
meter,	in	de	vorm	van	een	miniatuurhuisje	dat	groen	oplicht	
bij een voldoende lage CO2-concentratie, is onder meer heel 
populair	in	scholen,	ook	al	omdat	de	goede	werking	van	elk	
toestel	door	VITO	geverifieerd	wordt.	En	hoewel	de	meter	
enkel	met	drie	kleuren	toont	hoe	goed	een	binnenruimte	is	
geventileerd tijdens de aanwezigheid van mensen, zal deze 
methode	een	belangrijke	rol	blijven	spelen	in	de	monitoring	
van	 de	 binnenluchtkwaliteit.	 ‘Het	 voordeel	 van	 een	 CO2-
meter	 is	 dat	 hij	 heel	 breed	 toepasbaar	 is	 en	 eenvoudig	
toont	 of	 er	 voldoende	 wordt	 geventileerd’,	 aldus	 Lima	
Paralovo.	‘Maar	het	is	tegelijk	een	basismeting,	want	als	in	
een	 ruimte	bijvoorbeeld	een	 tapijt	 ligt	dat	stoffen	afgeeft	
die	sterk	geuren	of	die	de	ogen	irriteren,	dan	zal	de	meter	
je	dit	niet	vertellen.’	Het	toont	aan	hoe	complex	het	verhaal	
van	de	binnenhuiskwaliteit	is.

Meer info
marianne.stranger@vito.be
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Monitoring op basis van satellietbeelden kan ook 
vlassers helpen in het beheer van hun percelen, die vaak 
erg ver uit elkaar liggen. Voor het project Flaxsense 
2.0 wordt het bestaande WatchITgrow-platform 
gebruikt en verder uitgebreid. Dat zal vlassers toelaten 
om hun percelen vanop afstand op te volgen. Bij de 
uitbreiding van het platform voor de vlasteelt is ook 
VITO betrokken. Het hele project kan alvast op veel 
enthousiasme rekenen bij de Belgische vlastelers. ‘Er 
staat een jonge generatie klaar die volledig openstaat 
voor digitale hulpmiddelen.’

De	 vlasteelt	 is	 een	 atypische	 landbouwsector.	 Doordat	 er	
maar	om	de	zes	à	zeven	jaar	op	hetzelfde	perceel	vlas	kan	
worden geteeld, opereren de meeste vlassers binnen een 
zeer	 grote	 actieradius.	 Niet	 zelden	 liggen	 hun	 percelen	 –	
die ze doorgaans pachten bij een boer – tientallen tot zelfs 
honderden	 kilometers	 uit	 elkaar.	 Ze	 leggen	 dus	 heel	 veel	
kilometers	af	om	hun	gewassen	ter	plaatse	op	te	volgen	en	ze	
zijn	zo	al	snel	enkele	dagen	per	week	onderweg.	Die	nauwe	
opvolging	 is	 nodig,	 want	 vlas	 heeft	 een	 kort	 groeiseizoen	
(100	dagen)	 en	 is	 heel	 gevoelig	 voor	 veranderingen	 in	de	
bodem.

Flaxsense 2.0
Bij	 het	 Vlaamse	 landbouwonderzoekscentrum	 Inagro	
liep	 een	 paar	 jaar	 geleden	 de	 vraag	 binnen	 van	 enkele	
vlassers	 over	 wat	 precisielandbouw	 voor	 hun	 sector	 kon	
betekenen.	En	of	er	een	manier	was	om	hun	lange	reistijden	
enigszins	 te	 beperken.	 Inagro	 behandelde	 de	 vraag	 in	
2019	 in	 het	 kader	 van	 een	 eenjarig	 project,	 samen	 met	
ILVO,	waarin	 enkele	 vlaspercelen	werden	bestudeerd	aan	
de	 hand	 van	 satellietbeelden.	 ‘We	 konden	 verschillende	
gewasindicatoren	 onderscheiden	 die	 nuttig	 zijn	 voor	 de	
vlassers’,	 zegt	 Lies	Willaert	 van	 Inagro.	 Als	 vervolg	 werd	
dan	in	2021	een	volwaardig	project	opgestart	rond	digitale	
monitoring	van	vlaspercelen	op	basis	van	satellietbeelden.	
Aan	 Flaxsense	 2.0,	 dat	 ondersteund	 wordt	 vanuit	 VLAIO	
(en	ook	een	klein	deel	via	de	sectororganisatie	BO	Vlas	&	
Hennep),	werken	behalve	Inagro	en	het	Algemeen	Belgisch	

Vlasverbond	 (ABV)	 ook	 ILVO	en	natuurlijk	 VITO	mee,	dat	
jarenlange	 kennis	 en	 ervaring	 bezit	 op	 het	 gebied	 van	
precisielandbouw	met	remote	sensing.

Het	 project	 Flaxsense	 2.0	 duurt	 vier	 jaar	 (2021	 tot	 2025)	
en laat zo toe om vier groeicycli van vlas te monitoren 
vanuit	 de	 ruimte.	 ‘Jaarlijks	 volgen	 we	 een	 twintigtal	
percelen	 op.	 We	 zoeken	 naar	 verbanden	 tussen	 wat	 we	
zien op de satellietbeelden en wat de vlassers effectief 
zien	op	het	veld’,	zegt	Isabelle	Piccard	van	VITO.	Het	gaat	
dan om indicatoren zoals gewashoogte, de hoeveelheid 

Ook de vlasteelt is gebaat bij 
precisielandbouw

De grafiek geeft het verloop van 
de vegetatie-index of ‘groenheid’ 
weer (afgeleid uit satellietbeelden), 
de neerslag en de temperatuursom 
voor een vlasperceel. Op basis van 
de temperatuursom wordt ook het 
ontwikkelingsstadium van het vlas 
geschat (opkomst, bloei, afrijping). 
Onderaan zie je nog de reeks 
van beschikbare satellietbeelden 
(vegetatie-index) voor dit perceel.

© CELC
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biomassa,	 gewasstadium,	 enzovoort.	 Op	 basis	 van	 die	
indicatoren beslissen vlassers wanneer, waar en hoe ze best 
ingrijpen,	 bijvoorbeeld	 met	 groeiregulatoren	 –	 voor	 een	
goede	kwaliteit	van	de	vlasvezels	is	een	homogene	oogst	
belangrijk	en	daarvoor	is	een	constante	groei	noodzakelijk.

De	 resultaten	 van	 dit	 onderzoek	 en	 de	 aangepaste	
tools	 zullen	 binnenkort	 ook	 beschikbaar	 zijn	 via	 het	
WatchITgrow-webplatform,	 dat	 VITO	 oorspronkelijk	
ontwikkelde	 voor	 de	 aardappelteelt.	 Vlassers	 zullen	 dan	
toegang	 kunnen	 krijgen	 tot	 alle	 informatie	die	 voor	 hen	
relevant	is	om	hun	teelten	vlot	en	efficiënt	–	en	dit	allemaal	
vanop	afstand	–	op	te	volgen.

Bij	het	project	zijn	ook	een	vijftal	vlassers	nauw	betrokken.	
Het	 is	 immers	op	basis	van	hun	 input,	 letterlijk	vanuit	het	
veld, dat de verbanden met de zichtbare elementen op de 
satellietbeelden	worden	gekalibreerd.	Willaert:	‘We	merken	
bij de vlassers dat ze helemaal openstaan voor digitale 
hulpmiddelen.	 Het	 gaat	 vaak	 ook	 om	 jonge	mensen	 die	
klaarstaan	om	de	bedrijven	van	hun	ouders	over	te	nemen.’	
Ons	 land	 telt	 overigens	 45	 actieve	 vlassers	 die	 percelen	
beheren	verspreid	over	de	hele	(zand)leemstreek	die	loopt	
van	Noord-Frankrijk	over	België	tot	Nederland	–	in	ons	land	
gaat	het	om	ongeveer	zestienduizend	hectare	vlasgrond.

Een meer duurzame en 
competitieve vlasteelt
Dieter	Vanovertveldt	van	vlasbedrijf	Debruyne	uit	Ardooie	
is	 een	 van	 de	 deelnemende	 vlassers.	 Hij	 gebruikt	 de	
aangepaste versie van WatchITgrow om wat hij ziet op 
zijn	 percelen	 door	 te	 geven	 aan	 de	 onderzoekers	 van	
het	 project.	 ‘Een	 methode	 om	 meer	 vanop	 afstand	 te	
monitoren	 is	 heel	 welkom,	 want	 de	 reistijden	 tussen	 de	
verschillende	 percelen	 lopen	 soms	 erg	 hoog	 op.	 Als	 ik	
dankzij	de	aangepaste	tools	meer	tijd	heb	voor	ander	werk,	
dan	is	dat	al	een	mooie	winst.’

Verder	 kan	 de	 aangepaste	 tool	 heel	 nuttig	 zijn	 om	 tijdig	
in	 te	grijpen	op	de	percelen.	Vanovertveldt:	 ‘De	 kwaliteit	
van	het	vlas	dat	we	oogsten	is	enorm	belangrijk.	Soms	zijn	
groeiregulatoren	 nodig	 en	 daarbij	 is	 een	 goede	 timing	
cruciaal.’

Flaxsense	2.0	 zal	helpen	om	de	vlasteelt,	die	 in	ons	 land	
quasi	 als	 erfgoed	 kan	worden	 beschouwd,	 duurzamer	 en	
ook	 competitiever	 te	 maken.	 Vlas	 op	 zich	 is	 al	 een	 zeer	

Meer info
isabelle.piccard@vito.be
watchitgrow.be

duurzaam	gewas	omdat	het	zeer	veel	koolstof	opslaat.	De	
toekomst	 voor	 de	 sector	 oogt	 in	 ieder	 geval	 rooskleurig,	
want	vlas	wordt	behalve	voor	linnen	(de	meest	gebruikelijke	
toepassing)	 in	 steeds	 meer	 neventoepassingen	 verwerkt.	
‘We	 zien	 de	 laatste	 tijd	 een	 sterke	 opwaardering	 van	 de	
korte	 vlasvezel’,	 zegt	 Véronique	 Standaert	 van	 het	 ABV.	
‘Ook	 die	 kan	 worden	 gebruikt	 in	 textiel,	 maar	 daarnaast	
ook	in	bouwproducten	zoals	isolatiemateriaal	en	natuurlijk	
in	vlasvezels	ter	versterking	van	composietmaterialen	–	als	
alternatief	 voor	glasvezels.	En	dan	 is	er	natuurlijk	nog	de	
bekende	toepassing	van	de	dollarbiljetten.’

Ook	 vlasser	 Vanovertveldt	 zet	 al	 in	 op	 korte	 vlasvezels.	
‘Die	 zijn	 even	 sterk	 als	 lange	 glasvezels	maar	wel	 lichter,	
waardoor ze minder bijdragen aan het gewicht van 
composietmaterialen.	 Dat	 is	 bijvoorbeeld	 belangrijk	 in	
vliegtuigonderdelen,	 waardoor	 de	 toestellen	 minder	
verbruiken.’

Het	gebruik	van	vlas	is	overigens	niet	alleen	duurzamer	dan	
bij	 glasvezels	 of	 andere	 natuurlijke	 vezels,	 de	 grondstof	
komt	ook	nog	eens	van	hier.		Dit	leidde	al	tot	de	introductie	
van	 een	 heus	 kwaliteitslabel	 ‘European	 Flax’,	 voor	 in	
Europa	 geteeld	 en	 tot	 vezel	 verwerkt	 vlas.	 Deze	 vezel	
wordt	 vandaag	 vooral	 in	 China	 en	 India	 verder	 verwerkt.	
Binnen	Europa	wordt	de	verdere	verwerking	van	de	vezel	
ook	 opnieuw	 opgestart,	 zodat	 alles	 van	 teelt	 tot	 en	met	
verwerking	binnen	Europa	kan	blijven,	wat	zeer	belangrijk	is	
voor	de	verdere	uitwerking	in	het	kader	van	duurzaamheid.
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elektriciteitsnet	dat	de	stroom	tot	 in	huizen	en	gebouwen	
brengt.	 Die	 zichtbaarheid	 is	 historisch	 gelimiteerd,	
mede	 omdat	 de	 capaciteit	 altijd	 ruim	 voorzien	 werd	 (via	
overgedimensioneerde	kabels).	Daardoor	hebben	pieken	in	
de	 elektriciteitsvraag	 nooit	 echte	 problemen	 veroorzaakt.	
Maar	die	zogeheten	‘fit	&	forget’-strategie	wordt	veel	te	duur	
en	is	dus	niet	langer	houdbaar	nu	de	decentrale	productie	
van	 hernieuwbare	 stroom	 almaar	 groeit,	 nu	 mobiliteit	
en	 verwarming	 steeds	 meer	 worden	 geëlektrificeerd	
en	 nu	 vraagresponstechnologieën	 de	 synchroniciteit	
van	 het	 distributienet	 verder	 verhogen.	 Wordt	 er	 niet	
overgeschakeld	naar	een	andere	strategie,	dan	kan	het	net	
straks	de	energietransitie	gaan	bemoeilijken.

Al	sinds	2017	doet	Fluvius,	dat	het	Vlaamse	laagspanningsnet	
beheert,	een	beroep	op	de	kennis	en	expertise	van	VITO/
EnergyVille	om	het	zicht	op	het	distributienet	te	verbeteren.	
Zo	 kan	 de	 bestaande	 capaciteit	 beter	 worden	 benut	 en	
kunnen,	waar	dat	nodig	 is,	gerichte	 investeringen	worden	
gedaan	 om	 knelpunten	 tijdig	 op	 te	 lossen.	 ‘Vijf	 jaar	
geleden	 zagen	we	 de	 huidige	 trends	 al	 aankomen’,	 zegt	
Joris	Soens,	transitiemanager	netten	&	systemen	bij	Fluvius.	
‘De	 belangrijkste	 driver	 is	 de	 plotse	 elektrificatie	 van	
toepassingen zoals mobiliteit en verwarming, en dit heeft 
nu	eenmaal	 vooral	 een	 impact	op	het	 laagspanningsnet.’	
Hoewel	de	situatie	vijf	 jaar	geleden	nog	niet	nijpend	was	
(en	 dat	 is	 ze	 vandaag	 ook	 nog	 niet)	 beslisten	 Eandis	 en	
Infrax,	de	voorgangers	van	het	huidige	Fluvius,	 toen	toch	
al om snel en proactief te handelen en de assistentie in te 
roepen	van	externe	partners	–	dat	werden	VITO/EnergyVille	
en	de	KU	Leuven,	meer	bepaald	de	onderzoeksgroep	van	
professor	Dirk	Van	Hertem.	‘We	wilden	op	de	lange	termijn	
opereren,	vandaar	deze	samenwerking.’	De	ambitie	van	het	
ADriaN-project	 (Active	 Distribution	 Networks)	 is	 dan	 ook	
groot:	 het	 beoogt	 dat	 het	 distributienet	 in	 de	plaats	 van	
een	bottleneck	een	enabler	wordt	voor	de	energietransitie.

In	het	project	komen	een	conventionele	en	een	innovatieve	
aanpak	samen.	‘We	werken	op	het	snijvlak	van	de	klassieke	
energiesysteemtechniek	met	datawetenschap’,	 zegt	Koen	
Vanthournout	van	VITO/EnergyVille.	Om	de	zichtbaarheid	
van	het	net	drastisch	 te	verhogen	moet	de	 informatie	uit	
meetgegevens	zo	efficiënt	mogelijk	worden	gebruikt.	 ‘De	
totale	lengte	van	alle	kabels	in	ons	distributienet	bedraagt	
ruim	86	000	kilometer,	dat	is	meer	dan	twee	keer	de	lengte	
van	de	evenaar’,	zegt	Soens.	‘Dan	kun	je	je	wel	voorstellen	
dat het een complexe oefening is om de toestand van het 
hele	net	zo	efficiënt	mogelijk	in	beeld	te	brengen	en	met	de	
resultaten	aan	de	slag	te	gaan.’

Een goede leerschool
Wat	gebeurt	er	 concreet	 in	het	ADriaN-project?	Er	wordt	
bijvoorbeeld	 onderzocht	 welke	 data	 afkomstig	 van	
metingen	 in	 elektriciteitscabines	 of	 -meters	 bruikbaar	
is om de belasting op het net correct in te schatten – en 
dit	 op	 een	 zo	groot	mogelijke	 tijdschaal.	Daarbij	worden	
ook	 computersimulaties	 gebruikt.	 De	 experts	 van	 VITO/
EnergyVille	 verkennen	 ook	 nieuwe	 methoden	 om	 de	

Van een bottleneck naar een enabler
voor de energietransitie

Fluvius en VITO/EnergyVille slaan al sinds 2017 de 
handen in elkaar om een beter zicht te krijgen op de 
status van het laagspanningsnet. Dat wordt door de 
voortschrijdende elektrificatie immers almaar meer op 
de proef gesteld. Met een doorgedreven kennis van de 
beperkingen maar ook van de mogelijkheden moet het 
net worden klaargestoomd voor de toekomst.

In	 de	 zomer	 van	 2022	 was	 er	 opvallend	 nieuws	 uit	
Nederland.	 In	 de	 provincies	 Noord-Brabant	 en	 Limburg	
besliste	de	 netbeheerder	 om	nieuwe	bedrijven	 voorlopig	
geen	 aansluiting	 meer	 te	 geven	 op	 het	 elektriciteitsnet.	
De	 reden?	 Het	 net	 zat	 door	 de	 snelle	 elektrificatie	 van	
de	 industrie,	 van	 mobiliteit	 (laadpalen)	 en	 verwarming	
(warmtepompen)	helemaal	vol.

‘Fit & forget’ botst op limieten 
Zo’n	 scenario	 willen	 we	 in	 ons	 land	 zeker	 vermijden,	 en	
daarvoor	 is	 eerst	 en	 vooral	 een	 beter	 en	 meer	 accuraat	
zicht nodig op het laagspanningsnet, het deel van het 

© Fluvius

GIS-kaart met per laagspanningskabel de berekende 
waarschijnlijkheid op congestieproblemen: de vertrekpositie 
van het Vlaamse net vandaag is sterk.
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huidige	 berekeningen	 accurater	 en	 vollediger	 te	 maken.	
Daarnaast	beschikt	Fluvius	ook	over	eigen	monitoringtools:	
met	behulp	daarvan	kan	bijvoorbeeld	worden	achterhaald	
hoe	kabels	zo	efficiënt	mogelijk	kunnen	worden	gebruikt,	of	
waar	de	capaciteit	moet	worden	versterkt.

‘Dit	 project	 is	 een	 goede	 leerschool	 waarbinnen	 we	
onderzoeken	wat	werkt	en	wat	niet	werkt’,	vervolgt	Soens.	
‘Zo	krijgen	we	ook	een	goed	zicht	op	welke	innovaties	we	
dienen	klaar	te	maken	voor	industriële	implementatie.	Enkele	
andere	vragen	die	we	beantwoord	willen	zien:	Wat	kunnen	
we	allemaal	simuleren	en	wat	bereiken	we	daarmee?	Welke	
inzichten	 kunnen	 we	 halen	 uit	 de	 metingen	 van	 digitale	
meters?’ Betreffende de implementatie van de digitale 
meter	leverde	de	samenwerking	overigens	al	resultaat	op,	
in	de	vorm	van	verbeterde	technische	specificaties.

Eerder	dit	jaar	kondigde	Fluvius	aan	dat	er	tegen	2032	vier	
miljard	 euro	 moet	 worden	 geïnvesteerd	 in	 het	 Vlaamse	
elektriciteitsdistributienet,	 waarvan	 drie	 miljard	 in	 het	
laagspanningsnet	en	één	miljard	in	het	middenspanningsnet.	
De grootte van die investeringen is gebaseerd op 
netsimulaties	 die	 op	 hun	 beurt	 steunen	 op	 schattingen	
van	 bijvoorbeeld	 de	 stijging	 van	 het	 aantal	 elektrische	
voertuigen	of	warmtepompen	de	komende	 jaren.	Hoewel	
ADriaN losstaat van het investeringsprogramma, helpt het 
project	 wel	 om	 voortdurend	 een	 reality	 check	 te	 maken.	
‘We	 kijken	 voortdurend	 naar	 de	 toekomst	maar	 ook	 naar	
het	hier	en	nu’,	aldus	Soens.	‘Via	ADriaN	versterken	we	de	
bestaande	technische	capabiliteit,	onderzoeken	we	wat	er	
extra	nodig	is	en	hoe	we	dit	kunnen	realiseren	zonder	dat	
de	kosten	te	hoog	oplopen.’

Binnen	de	energietransitie	moet	de	betrouwbaarheid	 van	
de netten gewaarborgd blijven, en dit aan een zo laag 
mogelijke	 (maatschappelijke)	 kost.	Daarom	 is	ADriaN	ook	
een	 strategisch	 belangrijk	 project.	 En	 belangrijk	 is	 het	
ook	 voor	 VITO/EnergyVille.	 ‘We	maken	 hier	 de	 brug	 van	
het	 onderzoek	 naar	 de	 praktijk’,	 zegt	 Vanthournout.	 ‘We	
bevinden ons hier niet in de labocontext maar worden 
geconfronteerd	 met	 reële	 problemen	 en	 uitdagingen.	
Die	 praktijkfocus	 sijpelt	 ook	 door	 naar	 onze	 eigen	
onderzoeksagenda.	Daarnaast	voelen	we	ons	natuurlijk	ook	

© Fluvius
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maatschappelijk	 heel	 betrokken,	 want	 de	 energietransitie	
mee	in	goede	banen	leiden	is	onze	taak.’

Voorlopig	heeft	het	project	geen	einddatum	en	blijven	de	
experts	van	Fluvius	en	VITO/EnergyVille	bijna	wekelijks	met	
elkaar	overleggen	 voor	 een	 stand	 van	 zaken.	 ‘We	 spelen	
heel	 kort	 op	 de	 bal’,	 aldus	 Vanthournout.	 ‘We	 werken	
binnen	 heel	 korte	 onderzoekscycli	 van	 hoogstens	 enkele	
weken,	waarna	we	evalueren	en	eventueel	bijsturen.	Snel	
kunnen	 schakelen	 is	 in	 de	 energietransitie	 sowieso	 heel	
belangrijk.’	Langs	de	kant	van	Fluvius	wordt	de	diepgaande	
expertise	 bij	 VITO/EnergyVille	 en	 van	 de	 KU	 Leuven	
gewaardeerd.	Soens:	‘Het	unieke	aan	onze	partners	is	dat	ze	
heel	bedreven	zijn	in	zowel	de	technische	karakteristieken	
van	elektriciteitssystemen	als	 in	de	meer	 ICT-gerelateerde	
aspecten ervan – zeg maar de hardware en de software van 
elektriciteitssystemen.’
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Europa wil tegen 2030 haar energie-efficiëntie 
fors verhoogd zien. Lidstaten moeten daarom 
energiebesparende maatregelen invoeren. Maar ze 
moeten die ook doorrekenen en rapporteren aan de 
Europese Commissie. Dat is echter gemakkelijker 
gezegd dan gedaan. Het streamSAVE-project, waarin 
berekeningsmethoden uit tien deelnemende lidstaten 
worden uitgewisseld en gestroomlijnd, helpt daarbij. 
Met dit door VITO gecoördineerde project ontstaat 
ook een levendige Europese community rond energie-
efficiëntie.

In	 de	 Europese	 richtlijn	 inzake	 energie-efficiëntie	 staat	
gestipuleerd	 dat	 lidstaten	 tegen	 2030	 een	 derde	 meer	
efficiënt	 moeten	 omspringen	 met	 hun	 energie.	 Landen	
moeten	hun	realisaties	op	het	vlak	van	energie-efficiëntie	
bovendien	correct,	kwantitatief	en	transparant	rapporteren.	
Dat	 is	 niet	 alleen	 belangrijk	 vanuit	 het	 perspectief	 van	
monitoring,	 rapportering	en	 verificatie,	 het	 stimuleert	op	
de	langere	termijn	ook	de	uitwisseling	van	kennis,	ervaring	
en	 best	 practices	 inzake	 het	 energie-efficiëntiebeleid	
binnen	de	EU.

Tien prioritaire acties
Om	 bestaande	 en	 nieuwe	 berekeningsmethodes	 voor	
energie-efficiëntie	 vlotter	 ingang	 te	 doen	 vinden	 bij	
lidstaten	 en	 om	 deze	 op	 Europees	 vlak	 te	 stroomlijnen,	
werd goed twee jaar geleden het streamSAVE-project 
opgestart.	 Daarin	 wordt	 gefocust	 op	 energiebesparing	
via tien zogeheten prioritaire acties (PA’s), waaraan een 
groot	 potentieel	 wordt	 toegedicht.	 Enkele	 voorbeelden	
van	 PA’s	 zijn	 energiebesparing	 via	 zuinigere	 verlichting,	
zuinigere	 koeling,	 elektrificatie	 van	 het	 wagenpark,	
verduurzaming	 van	 warmteopwekking	 en	 de	 stimulatie	
van	 een	 spaarzamer	 gedrag	bij	 de	burger.	 In	 dit	Horizon	

Stroomlijnen van energiebesparing
tussen Europese landen

2020-project,	 dat	 drie	 jaar	 duurt	 en	 tien	 EU-lidstaten	 bij	
elkaar	brengt,	zijn	twaalf	partners	betrokken,	van	overheden	
(bv.	 energieagentschappen)	 over	 kennisinstellingen	 tot	
industriële	 stakeholders.	 De	 coördinatie	 gebeurt	 door	
VITO/EnergyVille.

De rapportering van de realisaties door de lidstaten 
op	 het	 vlak	 van	 energie-efficiëntie	 moet	 dus	 op	 een	
realistische	 maar	 praktisch	 haalbare	 wijze	 –	 lees:	 zonder	
te	 veel	 papierwerk	 –	 gebeuren.	 Een	 van	 de	 doelen	 van	

Het Oostenrijkse energieagentschap (AEA) is 
een van de twaalf partners binnen stream- 
SAVE. ‘Onze medewerking aan het project 
levert waardevolle toevoegingen op aan 
ons areaal aan berekeningsmethoden voor 
energie-efficiëntie, dat in Oostenrijk al zeer 
uitgebreid is’, zegt Elisabeth Boeck van het 
AEA. Daarnaast moeten die methoden ook 
regelmatig vernieuwd worden, en ook daar 
helpt streamSAVE bij.’
‘De resultaten van het project en de inzich-
ten die daarin worden opgedaan zijn trou-
wens niet enkel nuttig voor ons, het AEA, 
maar voor alle Oostenrijke organisaties die 
betrokken zijn bij de implementatie van de 
Europese energie-efficiëntierichtlijn.’

Het streamSAVE-project ontving financiering  
van het Europese Horizon 2020-programma 
onder subsidieovereenkomst nr. 890147.
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streamSAVE is om hen daarbij te helpen, onder meer door 
methodologieën	 die	 nieuw	 zijn	 of	 die	 elders	 al	 bestaan	
aan	 te	 reiken.	Dit	 helpt	 lidstaten	 trouwens	niet	 alleen	bij	
de	rapportering,	het	maakt	het	voor	hen	ook	gemakkelijker	
om	hun	doelstellingen	effectief	te	behalen.	 In	het	project	
worden	immers	ook	overlegstructuren	opgezet	(‘dialogues’)	
waarbij	ervaringen	tussen	 landen	worden	gedeeld	tijdens	
webinars	and	workshops.

Wat is de winst van een elektrisch 
wagenpark?
De	 looptijd	 van	 streamSAVE	 is	 al	 voorbij	 de	 helft.	 En	 zo	
bevindt	het	project	 zich	momenteel	 in	de	 tweede	cyclus,	
waarin	 de	 laatste	 vijf	 PA’s	 aan	 bod	 komen.	 ‘Ondertussen	
heeft de behandeling van de eerste vijf PA’s tijdens de 
eerste	 cyclus	 al	 resultaten	 opgeleverd’,	 zegt	 Kelsey	 van	
Maris	 van	 VITO/EnergyVille.	 Zo	 kreeg	 ons	 eigen	 land	
adviezen	 aangereikt	 over	 hoe	 de	 energiebesparing	 kan	
worden	 berekend	 als	 straks	 (tegen	 2026)	 alle	 nieuwe	
bedrijfswagens	verplicht	op	elektriciteit	zullen	rijden.	Zoals	
gezegd	 is	 besparing	 via	 elektrificatie	 van	 het	 wagenpark	
een	van	de	PA’s.	‘Elk	van	de	deelnemende	landen	kan	één	
PA	kiezen	waarop	in	detail	wordt	verder	gewerkt.	Die	keuze	
is	 vrij	 en	 verschilt	 van	 land	 tot	 land.	 Zo	 koos	 Oostenrijk	
bijvoorbeeld de PA van energiebesparing bij toestellen 
maar	ook	gebouwen	energiezuiniger	maken	via	slimme	en	
automatische	sturing	(zie	kader).’

Het	 streamSAVE-project	 wordt	 dus	 gecoördineerd	 door	
VITO/EnergyVille,	en	wel	in	de	persoon	van	Nele	Renders.	
‘Mijn	taak	is	om	alles	en	iedereen	met	elkaar	te	verbinden	
en	 om	 de	 activiteiten	 te	 aligneren.	 Tijdens	 deze	 tweede	
cyclus	merk	ik	dat	dit	veel	vlotter	gaat.	Dat	is	ook	logisch:	
de	deelnemende	partners	 kennen	 elkaar	 intussen	 en	 zijn	
goed op de hoogte van het project, waardoor ze nog beter 
kunnen	inspelen	op	de	noden	in	hun	land.’

Als	trekker	mocht	VITO/EnergyVille	ook	expertise	inbren-
gen	 voor	 twee	 PA’s,	 namelijk	 die	 rond	 energiearmoede	
en	 die	 rond	 automatische	 sturing.	 Renders:	 ‘Daarnaast	
stelden onze experts methodologieën (met richtwaarden 
gebaseerd	 op	 EU-data)	 op	 voor	 de	 berekening	 van	 de	
energiebesparing	binnen	elke	PA.	Vervolgens	wordt	dan	
gekeken	wat	de	deelnemende	landen	het	het	meeste	ont-
beren.	Vaak	gaat	het	hier	om	schaarse	data	binnen	een	
land,	en	dan	kunnen	we	voorstellen	om	onze	richtwaarden	
te	gebruiken.’	De	werkwijze	toont	aan	dat	de	projectwer-
king	heel	bottom-up	is	geïnspireerd.	Daarnaast	is	ze	ook	
vraaggedreven	gezien	het	uitgangspunt	wordt	gevormd	
door	de	behoeften	van	beleidsmakers	in	de	deelnemende	
lidstaten.

Tegelijk	ontstaat	met	deze	samenwerking	ook	een	levendige	
community	 van	 beleidsmakers	 en	 experts	 rond	 energie-
efficiëntie.	‘Hiermee	stimuleren	we	lidstaten	om	meer	van	
elkaar	 te	 leren.	En	zo	kunnen	ze	elkaar	 inspireren	om	tot	
een	zo	hoog	mogelijke	energie-efficiëntie	te	komen’,	aldus	
Renders.

Meer info
nele.renders@energyville.be
streamsave.eu

Acties om energie-
armoede te verminderen

Gedragsveranderingen

Warmterecuperatie

Modale shift voor
vrachttransport

Vervanging van
elektrische motoren

Gebouwautomatisering
& controlesystemen

Elektrische wagens

Verlichtingssystemen

Koelingsystemen

Kleinschalige hernieuw-
bare centrale verwarming
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Het traject Vlaanderen WaterProof demonstreert hoe 
we onze regio beter kunnen wapenen tegen droogte en 
andere gevolgen van de klimaatopwarming zoals extreme 
neerslag. Dat gebeurt in drie lokale maar grootschalige 
‘demoruimtes’. Een daarvan is een bedrijventerrein in het 
West-Vlaamse Tielt. Hier wordt de site waterbestendig 
gemaakt met acht specifieke acties die winst halen uit 
water. Het is de bedoeling om die waterwinsten later te 
repliceren elders in Vlaanderen.

Vlaanderen	 WaterProof	 maakt	 deel	 uit	 van	 de	 ambitieuze	
Blue	 Deal,	 het	 breed	 beleidsprogramma	 waarmee	 de	
Vlaamse	 regering	 de	 strijd	 aangaat	 tegen	 droogte.	
WaterProof zet daarbij in op maatregelen die zowel droogte 
als	 wateroverlast	 aanpakken	 –	 beide	 kanten	 van	 dezelfde	
medaille	van	de	klimaatopwarming.	De	drie	demoruimtes	zijn	
bedoeld om ervaring op te doen met slimme ingrepen zoals 
waterbuffering,	vernatting	en	circulair	watergebruik,	maar	ook	
met	lokale	samenwerking	om	doeltreffend	en	duurzaam	met	
water	om	te	gaan.	Op	het	bedrijventerrein	in	Tielt	is	het	de	
uitdaging	om	wateroplossingen	te	verzoenen	met	de	verdere	
ontwikkeling	van	de	site	en	een	aangename	werkomgeving.

Interactie met lokale betrokkenen
Het	 WaterProof-traject	 loopt	 tot	 begin	 2025,	 en	 dat	
geldt	 dus	 ook	 voor	 de	 demonstratie	 op	 het	 Tieltse	
bedrijventerrein.	‘We	zijn	hier	vertrokken	van	acht	mogelijke	
strategieën	of	“waterwinsten”	om	deze	site	waterproof	te	
maken’,	 zegt	Wim	 Schiettecatte	 van	 VITO.	 ‘Voor	 elk	 van	
deze	acht	bekijken	we	hoe	de	concrete	winst	voor	het	hele	
bedrijventerrein	 eruitziet.’	 De	 waterwinsten	 vormen	 een	
uiteenlopend	scala	aan	wateroplossingen:	van	ontharding	
(beton en asfalt omvormen tot groen) over collectieve 
buffering	tot	maximaal	hergebruik	van	regenwater.

Collectiviteit	is	inderdaad	een	element	dat	in	de	demoruimte	
en	ook	in	het	hele	WaterProof-traject	vooropstaat.	Er	wordt	
gestreefd	naar	maximale	interactie	met	lokale	betrokkenen.	
Op het Tieltse bedrijventerrein zijn dit een vijftiental 
leidende	bedrijven	(waaronder	een	grote	tapijtenfabrikant	

maar	 ook	 landbouwbedrijven	 naast	 de	 industriesite)	
en	 de	 lokale	 brandweer.	 Schiettecatte:	 ‘We	 kunnen	 de	
waterwinsten	enkel	realiseren	als	we	de	lokale	stakeholders	
meehebben en we de wateroplossingen toepassen op 
een	geïntegreerde	manier.	VITO’s	 transitieteam	Nexus	en	
Vlakwa,	 het	 Vlaams	 Kenniscentrum	Water,	 bieden	 hierbij	
waardevolle	ondersteuning.’

© WVI

Hoe maak je een
bedrijventerrein waterproof?
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Meer info
wim.schiettecatte@vito.be
waterwinst.be
vlaanderenwaterproof.be

Om	 het	 draagvlak	 te	 versterken	 worden	 er	 in	 Tielt	
ontmoetingsmomenten	 georganiseerd.	 Op	 zulke	 events	
kunnen	lokale	partners	meteen	ook	intekenen	als	deelnemer	
aan	een	of	meerdere	waterwinsten.	In	juni	2022	was	er	nog	
een event waarbij het bedrijventerrein vertegenwoordigd 
was	en	waar	naast	VITO	o.a.	ook	het	Tieltse	stadsbestuur	
talrijk	 aanwezig	 was.	 Tijdens	 die	 events	 duiken	 ook	
vragen op die de experten (van VITO, De Watergroep en 
Aquafin)	in	eerste	instantie	nog	niet	hadden	meegenomen	
in	de	scope	–	maar	 laat	dat	nu	 juist	de	opzet	zijn	van	de	
synergie	met	 lokale	 betrokkenen	 in	 de	 projectuitvoering.	
‘Uit	 infiltratietests	weten	we	dat	de	natuurlijke	bodem	op	
het bedrijventerrein eerder matig water doorlaat’, zegt 
Schiettecatte.	 ‘Bij	enkele	 lokale	partijen	 leeft	daardoor	de	
vrees	dat	 de	 verhoogde	 infiltratie	 die	we	 voorstellen	 zou	
kunnen	leiden	tot	wateroverlast.	Dat	is	dus	zeker	een	aspect	
waarmee	we	verder	aan	de	slag	moeten.’

Rond	 andere	 waterwinsten	 werd	 dan	 weer	 wel	 snel	
overeenstemming	bereikt.	Twee	ervan	gaan	reeds	richting	
realisatie	en	zitten	momenteel	 in	de	vergunningsfase.	Het	
gaat onder meer om de heraanleg van een toegangsweg op 
het	industrieterrein	met	een	veilig	fietspad,	een	innovatieve	
infiltrerende	 onderfundering,	 een	 slim	 aangestuurd	
regenwaterriool	én	een	groenstrook	tussen	weg	en	fietspad	
–	een	voorbeeld	waarbij	een	wateroplossing	ook	mobiliteit	
en	vergroening	ten	goede	komt.

Collectieve wateroplossingen
Een	andere	bezorgdheid	die	 leeft	bij	 de	 lokale	bedrijven	
draait	rond	PFAS,	de	familie	van	chemische	stoffen	die	heel	
Vlaanderen	 de	 afgelopen	 twee	 jaar	 heeft	 leren	 kennen.	
Schiettecatte:	 ‘Stoffen	 uit	 de	 PFAS-familie	 komen	 onder	
meer	 vrij	 bij	 blusacties.	 Om	 de	 bedrijven	 te	 ontzorgen	
bekijken	we	in	welke	mate	de	lokale	historische	vervuiling	
met die stoffen een risico vormen op contaminatie van de 
bodem	en	van	het	grondwater.

Nog	iets	wat	naar	voren	kwam	tijdens	de	lokale	bijeenkomsten	
was	 de	 bedrijfswetgeving.	 Die	 is	 immers	 toegespitst	 op	

individuele	 bedrijven,	 terwijl	 het	 net	 de	 essentie	 is	 van	 de	
Tieltse	demoruimte	om	naar	gemeenschappelijke	oplossingen	
te	 streven.	 ‘Het	 is	 cruciaal	 dat	 de	bedrijven,	 die	buren	 zijn	
van	elkaar,	samenwerken’,	benadrukt	Schiettecatte.	‘De	ene	
firma	kan	veel	dakoppervlak	hebben	en	dus	veel	potentieel	
om	regenwater	op	te	vangen,	terwijl	zijn	buur	misschien	een	
kleiner	dak	heeft.	Maar	die	buur	heeft	 in	zijn	procesvoering	
mogelijk	wel	een	veel	grotere	waterbehoefte.	Dit	soort	zaken	
kunnen	veel	beter	op	elkaar	worden	afgestemd.’

Het	 doel	 binnen	 het	 project	 is	 dus	 om	 het	 Tieltse	
bedrijventerrein	 waterproof	 te	 maken.	 Maar	 uiteindelijk	
moeten	 ook	 andere	 bedrijventerreinen	 –	 en	 soortgelijke	
sites	 –	 er	 baat	 bij	 kunnen	 hebben.	 ‘Eigenlijk	 ontwikkelen	
we hier een toolbox waarmee bedrijventerreinen in heel 
Vlaanderen	 waterproof	 kunnen	 worden	 gemaakt’,	 aldus	
Schiettecatte.	 ‘Het	 is	 niet	 de	 bedoeling	 dat	 alle	 tools	 (of	
waterwinsten)	ook	op	exact	dezelfde	manier	elders	worden	
gebruikt.	Maar	het	 is	belangrijk	om	ze	achter	de	hand	 te	
hebben	om	ze	te	kunnen	toepassen	daar	waar	de	specifieke	
lokale	situatie	erom	vraagt.’
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‘In essentie tracht ik 
de duurzaamheids-
aspecten te 
kwantificeren voor 
bouwmaterialen, 
gebouwen en zelfs 
districten.’

Lisa Damen (31) wist al tijdens haar studies dat ze 
rond duurzaamheid wilde werken. Vandaag meet en 
kwantificeert ze bij het EPIC-team van VITO/EnergyVille 
die aspecten voor gebouwen en bouwmaterialen. ‘Mijn 
werk is heel divers, en van die variatie waarbij je continu 
nieuwe dingen leert hou ik wel.’ Daarnaast is Lisa ook na 
de werkuren heel nauw betrokken bij VITO, als een van 
de leidende krachten van Activito.

Voor we het over je werk hebben, wat is Activito juist?
‘Het	 is	 de	 opvolger	 van	 de	 interne	 groep	 Young	 VITO.	
We	 organiseren	 activiteiten	 voor	 alle	 medewerkers	 van	
VITO.	Op	 die	manier	 leer	 je	 ook	medewerkers	 buiten	 je	
eigen	 team	 kennen,	 bovendien	 in	 een	 ontspannende	 en	
gezellige	 context.	 De	 activiteiten	 zijn	 heel	 uiteenlopend:	
van	afterwork-drinks	en	quizzen	over	citytrips	tot	sportieve	
challenges.	Zo	organiseren	we	elke	winter	de	Run	&	Freeze,	
een	estafetteloop	rondom	het	Nuclea-meertje	in	Mol	waarbij	
minstens	één	persoon	per	team	gaat	 ijsberen.	En	in	2020	
organiseerden	we,	coronaproof,	the	Battle	of	the	Units.	Het	
was	een	groot	 succes,	met	driehonderd	deelnemers.	Dat	
is	zowat	een	derde	van	het	personeelsbestand	van	VITO.’

Je werk dan. De naam van je team, EPIC, staat voor 
Energy, Policy, Innovation & Circularity. Dat gaat heel 
breed. Wat doe jij precies?
‘In	 essentie	 tracht	 ik	 de	 duurzaamheidsaspecten	 te	
kwantificeren	 voor	 bouwmaterialen,	 gebouwen	 en	 zelfs	
districten.	 Zo	 kunnen	 bouwheren	 en	 architecten	 maar	
ook	 aannemers	 en	 producenten	 van	 bouwmaterialen	
een	 duidelijk	 zicht	 krijgen	 op	 de	 milieu-impact	 van	 hun	
activiteiten	 en	 producten.	Dit	 doen	we	 aan	 de	 hand	 van	
levenscyclusanalyses	 (LCA’s)	 en	 circulariteitsscans.	 We	
werken	 zowel	 voor	 overheden	 als	 voor	 de	 industrie.	 Een	
voorbeeld	 van	 een	 project	 voor	 de	 overheid	 is	 TOTEM,	
een	digitale	tool	die	we	mee	hebben	ontwikkeld	op	maat	
van	 de	 Belgische	 bouwsector.	 Hiermee	 kan	 de	 milieu-
impact	van	gebouwen	worden	berekend	en	vervolgens	ook	
verminderd.’

Een andere vrucht van jullie werk is de VITO/EnergyVille-
spin-off Enperas, die in 2021 zelfstandig werd.
‘We	hebben	die	inderdaad	vanuit	onze	unit	mee	opgestart.	
Een	aantal	van	mijn	collega’s	 is	 trouwens	mee	 in	de	spin-
off	gestapt,	zij	het	wel	dat	zij	al	specifiek	voor	Enperas	bij	
VITO/EnergyVille	 waren	 aangenomen.	 Ik	 kreeg	 die	 kans	
ook,	maar	koos	ervoor	om	bij	VITO/EnergyVille	te	blijven.	
Het	werk	dat	we	hier	doen	is	heel	divers,	met	voortdurend	
afwisseling.	Die	variatie,	waarbij	 je	continu	nieuwe	dingen	
leert,	daar	hou	ik	wel	van.’

Je werkt nu vijf jaar bij VITO/EnergyVille. Hoe kwam je 
hier terecht?
‘Al	 tijdens	 mijn	 studies	 bio-ingenieur	 aan	 de	 KU	 Leuven	
was	 ik	 heel	 erg	 geïnteresseerd	 in	 duurzaamheid	 en	 in	
methoden	 om	 die	 te	 meten	 en	 te	 kwantificeren.	 Ik	 wist	
dus	al	vroeg	dat	ik	rond	LCA’s	wilde	werken.	Nadat	ik	was	
afgestudeerd,	in	2014,	heb	ik	twee	jaar	bij	een	Nederlands	
consultancybureau	gewerkt.	In	2017	ben	ik	dan	begonnen	
bij	 VITO/EnergyVille,	 eerst	 als	 interimmer	 en	 daarna	 als	
vaste	medewerker.

Tussen beide jobs heb je een tijdlang in het buitenland 
gewoond.

‘Klopt.	Ik	heb	een	jaar	in	Noorwegen	gewoond	en	gewerkt,	
in	Alta	 in	het	uiterste	noorden	–	een	plek	die	weleens	de	
noorderlichtstad	 wordt	 genoemd.	 Op	 een	 ‘husky	 farm’	
verzorgde	 en	 trainde	 ik	 sledehonden,	 echte	 atleten	 die	
ingezet	 worden	 voor	 langeafstandsraces.	 De	 confrontatie	
met	 de	 natuurelementen	 in	 het	 Hoge	 Noorden	 was	 een	
belevenis	die	ik	altijd	zal	blijven	koesteren.’

Meer info 
lisa.damen@energyville.be
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