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Een duurzame wereld realiseren we niet in één-twee-drie. De
transitie lukt alleen als de hele samenleving in dezelfde richting
evolueert. Bij VITO leggen we de connectie tussen onderzoek en
markt, tussen kennis en business. Onze unieke positie binnen het
innovatielandschap laat ons toe om verschillende partners samen
te brengen in duurzame onderzoeksprocessen. Die samenwerking
maakt nieuwe technologieën haalbaar en rendabel. We verlagen
het innovatierisico voor bedrijven en versterken het economisch en
maatschappelijk weefsel in Vlaanderen.
Een typisch onderwerp dat ons allemaal aanbelangt, is (on)gezonde
lucht. Jammer genoeg komt de luchtkwaliteit in Vlaanderen bijna
uitsluitend in het nieuws als er een probleem is – lees: als er een
waarschuwingsdrempel of limiet wordt overschreden. In deze editie
van VITO VISION laten we de sensatie links liggen en brengen we een
meer genuanceerde duiding over het complexe samenspel tussen
fijn stof, roet, ozon, zwaveldioxide en stikstofdioxide en de invloed
daarvan op de menselijke gezondheid.
In heel wat projecten brengt VITO partners samen. Zo kunnen
burgers helpen om luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren in Meet Mee
Mechelen. VITO/EnergyVille stelt ook haar EBECS-tool ter beschikking
van KBC-klanten die hun woning energiezuiniger willen maken.
De slibkorrels van NuReDrain helpen De
Watergroep om fosfaten uit ons drinkwater
te verwijderen. En Remote Sensing-beelden
kunnen de landbouw efficiënter maken.
Samen evolueren we naar een duurzame
maatschappij. Veel leesplezier,
Dirk Fransaer
Gedelegeerd bestuurder VITO

COLOFON
VOLG VITO OP:

Meer info: vito@vito.be - www.vito.be
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COVERSTORY
Een woning energiezuiniger maken kan op allerlei manieren: beter isoleren, een
warmtepomp plaatsen ... De EBECS-algoritmes van VITO/EnergyVille geven
gericht advies op basis van de grootte van de woning en het energieverbruik
van de bewoners. Onder meer bank-verzekeraar KBC, installatiebedrijf Cozie
en de energieauditors van Zero emission solutions (ZES) en Janssens Field
Services (JFS) doen al een beroep op de service.
EBECS staat voor EnergyVille Building Energy Calculation Service. De tool bundelt
diverse rekenalgoritmes en biedt adviezen op maat om woningen te renoveren. Pieter
Van den Steen, onderzoeker bij VITO/EnergyVille: “EBECS is niet de eerste energierenovatietool op de markt, maar wel de meest nauwkeurige. Dat heeft te maken met
de bouwfysische basis en de ingebouwde kalibratiemodule. De klassieke berekeningen
die gebeuren voor een EPB- of epc-certificaat, beoordelen enkel de woning. Ze houden
geen rekening met het reële energieverbruik, de gezinssamenstelling en het gedrag
van de bewoners. In de EBECS-tool kunnen mensen concrete gegevens invullen over
hun woning en hun verbruik. Op basis daarvan berekenen de algoritmes de beste
opties om energie te besparen, inclusief de bijbehorende kosten en de voorziene daling
van de energiefactuur.”
Drempel verlagen
Behalve door zijn nauwkeurigheid onderscheidt de EBECS-tool zich door zijn gebruiksgemak. Zo hoeven mensen hun huis niet zelf op te meten: het adres ingeven volstaat om de
afmetingen te achterhalen. “Voor die data baseren we ons op het Digitaal Hoogtemodel
Vlaanderen II van Informatie Vlaanderen”, zegt Wouter Dierckx van VITO. “We berekenen het volume van de woning en de oppervlakte van het dakvlak, het grondvlak en de
gevels. Op die manier kan ons renovatieadvies ook de kosten van een renovatie inschatten.” Pieter Van den Steen vult aan: “Op termijn willen we gebruikers ook de mogelijkheid
geven om hun energieverbruik automatisch door te spelen. Dat kan bijvoorbeeld met
een slimme thermostaat. Zo kunnen ze regelmatig opnieuw advies inwinnen, rekening
houdend met hun concrete gezinssituatie, hun verbruik en de meest actuele investeringskosten en subsidies. We blijven het systeem aanpassen aan de evoluties op de markt.”
Commerciële partners
VITO heeft de EBECS-tool ontwikkeld en laat de dienst nu door partners op de markt
brengen. Onder meer bank-verzekeraar KBC biedt de adviesverlening aan in zijn digitale toepassing Touch. “EBECS bestaat uit een set van algoritmes waar aanbieders zelf
een applicatie rond kunnen bouwen”, zegt Pieter Van den Steen. “KBC laat zijn klanten
bijvoorbeeld uit vier pakketten kiezen. Willen ze vooral een lagere CO2-uitstoot of een
korte terugverdientijd? Kiezen ze voor een minimale ecologische voetafdruk of voor
een maximale energierenovatie? Op basis daarvan biedt de tool de beste opties. KBC
simuleert ook een mogelijke financiering op maat van de klant. We hopen met EBECS
veel kandidaat-renoveerders te bereiken, want als we de klimaatdoelstellingen van 2030
willen halen, is er nog werk aan de winkel.”

Pieter Van den Steen (VITO)
en Karin Van Hoecke (KBC)

KBC: “EXTRA
SERVICE VOOR
KANDIDAATRENOVEERDERS”
Energierenovaties zijn
voordelig voor het milieu
en leveren bewoners een
lagere energiefactuur op.
KBC wil kandidaat-renoveerders helpen met advies op
maat. Daarvoor doet de
bank-verzekeraar een beroep op VITO/EnergyVille.
“Acht op de tien gezinnen
die nadenken over energierenovatie klagen over een
gebrek aan onafhankelijk
advies. Daar willen we met
de EBECS-tool van VITO
aan tegemoetkomen”, zegt
Karin Van Hoecke, directeur
Particulieren. “We bieden
ook – volledig vrijblijvend –
diverse mogelijkheden om
een verbouwing te financieren.” Tot eind augustus
2018 biedt KBC de tool
gratis aan. Daarna wordt
een bijdrage van 40 euro
gevraagd.
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VISIESTUK
de luchtkwaliteit en de remediërende maatregelen. Omdat het om de
eigen leefomgeving gaat, is de burger
bereid om zelf informatie te verzamelen. Het is burgerwetenschap par
excellence. Dat de problematiek van
de luchtkwaliteit kon uitgroeien tot
een gedroomde testcase voor citizen
science, is een gevolg van verschillende ontwikkelingen.

LUCHTKWALITEIT:
EEN HELDERE BLIK OP
EEN COMPLEX PROBLEEM

Gezonde lucht staat bij de
meeste Vlamingen bovenaan hun
lijstje van bekommernissen. En
terecht. Toch doet de huidige
mediabelangstelling vaak onrecht
aan de grote complexiteit eigen
aan deze problematiek. Voor een
heldere blik brengen we daarom
vijf elementen voor het voetlicht
die te weinig aan bod komen in het
debat.

Niet alarmeren maar informeren
De kwaliteit van de lucht waarin we
leven en die we continu inademen,
evolueert voortdurend. Toch komt de
problematiek van de luchtkwaliteit
bijna uitsluitend in het nieuws als er
een actuele aanleiding voor is – lees:
bij de overschrijding van maximumlimieten of waarschuwingsdrempels.
Dat is nu eenmaal de logica van het
nieuws.
Nochtans zijn de gemiddelde jaarconcentraties van verschillende polluenten de voorbije decennia aanzienlijk
gedaald (ozon is een speciaal geval).
Grosso modo is de luchtkwaliteit
in het Vlaamse gewest er dus op
vooruitgegaan. Toch haalt dit zelden
het nieuws. Opmerkelijke vaststelling:
het aantal verloren gezonde levensjaren door blootstelling aan fijn stof
(uitgedrukt per inwonertal) daalde in
de periode 2005-2016 met een factor
anderhalf. Ook dat horen, zien of
lezen we nauwelijks.
Zou het kunnen dat een genuanceerdere duiding van de volledige impact
van het samenspel van fijn stof, roet,
ozon, zwavel- en stikstofdioxide op de
menselijke gezondheid te complex, en
dus niet flitsend genoeg is?
Hoe komt het dan dat de aandacht
voor luchtkwaliteit de laatste jaren zo
fors is toegenomen? Daar zijn verschillende verklaringen voor. Zo bestaan
er sinds begin jaren negentig diverse
normen en streefwaarden (van Vlaan-

deren, van Europa,…), en die normen
genereren vanzelf aandacht als ze worden overschreden. Daarnaast kwamen
wetenschappers tot tal van nieuwe
inzichten, bijvoorbeeld over de impact
van de verschillende polluenten op
de menselijke gezondheid. Zo werd in
Vlaanderen recent nog een verband
vastgesteld tussen de blootstelling
aan fijn stof en tal van medische (risico)factoren, zoals verhoogde (herstelbare) DNA-schade, ontstekingen van
de luchtwegen, allergische reacties
zoals astma en rinitis, en stress bij
zwangere vrouwen.
Door de technologische vooruitgang en de druk van de publieke
opinie wordt er vandaag ook veel
grondiger, nauwkeuriger en vooral
fijnmaziger gemeten. Dit resulteert in
kaarten en modellen met een hogere
informatiedichtheid, waarin lokale
verschillen zich laten opmerken. Zo
lanceerde VITO recent het nieuw
ATMO-Street-model, dat de luchtvervuiling toont tot op het niveau van
individuele straten. Met deze accuratere kennis van lokale concentraties en
blootstelling kunnen we de impact op
de gezondheid beter in kaart brengen. Het vinden van de rechtstreekse
gezondheidseffecten van elke afzonderlijke polluent blijft wel een grote
uitdaging.

Een van die ontwikkelingen is de hoge
informatiedichtheid van de kaarten
met meetgegevens en de pollutiemodellen. Doordat de modelkaarten
steeds fijnmaziger worden – en daardoor ook lokaler – krijgen burgers een
betrouwbaar beeld van de luchtkwaliteit in hun directe leefomgeving, in de
buurt van de school van hun kinderen,
of op hun dagelijkse woon-werktraject.
Daarnaast kwamen er de voorbije jaren goedkopere en handige meettoestellen en -apps op de markt waarmee burgers zelf aan de slag kunnen.
VITO ontwikkelde bijvoorbeeld het
airQmap-platform, dat
 toelaat om
vrijwilligers zelf de luchtkwaliteit te
laten meten op straatniveau. Voorzichtigheid is hier wel geboden: niet
alle op de markt beschikbare toestellen leveren even kwaliteitsvolle data
op.

Betrouwbare apparatuur en informatie vormen voor burgers een sterke
hefboom tot activering: hetzij om deel
te nemen aan grootschalige projecten,
hetzij om van de overheid een daadkrachtig beleid te eisen ter verbetering
van de luchtkwaliteit. Het burgerwetenschappelijke project Curieuzeneuzen, dat ondersteund wordt door
zowel overheden, privépartners als de
academische wereld, is alleen al door
zijn omvang een primeur. Door zijn
grote ambitie maakt Curieuzeneuzen
duidelijk dat burgerwetenschap een
grote opportuniteit en een uitdaging inhoudt. Dankzij de kosteloze
inzet van 20 000 vrijwilligers kan een
enorme hoeveelheid fijnmazige data
worden gegenereerd. Daar kunnen
wetenschappers in andere onderzoeksprojecten meestal alleen maar
van dromen. Anderzijds moet die berg
meetgegevens natuurlijk ook volgens
de regels van de kunst (of beter: van
de wetenschap) worden gevalideerd,
verwerkt en gecommuniceerd. Enkel
dan heeft de participatie van burgers
zin, en kunnen we spreken van burgerwetenschap par excellence.
Het is mooi meegenomen dat het
onderzoek naar luchtkwaliteit via
citizen science meteen ook het belang
van wetenschap en technologie in de
schijnwerpers zet om maatschappelijke
problemen aan te pakken. Dat zal

jongeren inspireren om te kiezen voor
een STEM-richting, want de maatschappelijke relevantie van STEM
wordt op die manier sterk benadrukt.
Wie zijn de vervuilers?
In het geval van luchtvervuiling is de
vraag ‘Wie of wat is de bron?’ niet
eenduidig te beantwoorden. Puntbronnen zoals schoorstenen van bedrijven,
huizen en uitlaten van voertuigen
zijn bekend, evenals de uitstoot van
ammoniak door de veeteelt. Maar de
atmosfeer is een dynamisch geheel.
De verspreiding van polluenten hangt
sterk af van het weer, waarbij staatkundige grenzen geen rol spelen.
Bovendien spelen zich in de atmosfeer
chemische reacties af die polluenten
kunnen vormen of verwijderen.
Als we op zoek gaan naar de bron
van luchtvervuiling, doen we er goed
aan een onderscheid te maken tussen
de verschillende polluenten. Meteen
wordt dan duidelijk dat er geen eenduidig verband bestaat tussen de algemene luchtkwaliteit en de individuele
brontypes. In het geval van zwaveldioxide (SO2) is de uitstoot bijvoorbeeld
vooral afkomstig van de zware industrie in de Antwerpse en Gentse havens,
en van enkele geïsoleerde industriële
sites in de Limburgse Kempen.

Burgerwetenschap par excellence
Wetenschap & techniek is vaak een
ver-van-mijn-bedshow. Maar dat
geldt niet voor het onderzoek naar
De jaargemiddelden van NO2 in Vlaanderen (2016).
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De kaart met de concentraties stikstofdioxide (NO2) geeft meteen een
heel ander beeld. Hier springen naast
de verwachte industriële hotspots
vooral ook de stedelijke agglomeraties in Antwerpen, Gent en Brussel
(de noordrand) in het oog. Bovendien
vertonen ook de meeste centrumsteden verhoogde concentraties, net
als de snelwegen en zelfs de kleinere
verkeersaders. Volgens de recentste

inzichten zouden de Europese normen
voor NO2 zelfs worden overschreden in
street canyons in kleine en middelgrote
gemeenten. Moet het nog gezegd dat
veel uitstoot van stikstofoxiden komt
van het wegverkeer, en dan voornamelijk van dieselmotoren?

is afkomstig van de veeteelt, meer
bepaald van dierlijke mest en kunstmest. Er zijn niet voor niets hotspots
in West-Vlaanderen en in het noorden
van de provincies Antwerpen en Limburg, regio’s die bekendstaan om hun
intensieve veeteelt.

De concentraties ammoniak (NH3)
geven opnieuw een heel ander beeld.
Het overgrote deel van de uitstoot

lucht import is – waarbij moet worden
vermeld dat Vlaanderen ook fijn stof
exporteert. Ten tweede hebben de
verschillende types fijn stof wellicht
een verschillende gezondheidsimpact.
Toch worden de normen bepaald
op basis van de totale massa van het
fijn stofmengsel. Sinds enkele jaren
worden in Vlaanderen de Europese
grenswaarden voor fijn stof niet meer
overschreden. Als we echter toetsen
aan de gezondheidsnorm van de WHO
(10 µg/m³ voor PM2.5) dan voldoen grote delen van Vlaanderen niet en is het
duidelijk dat er nog verdere maatregelen nodig zijn.
Dit toont nog maar eens aan op welke
verschillende schalen de problematiek
van de luchtvervuiling speelt – van
lokaal over regionaal tot zelfs mondiaal.
En bijgevolg op welke verschillende
beleidsniveaus er maatregelen kunnen
worden genomen om de luchtkwaliteit
te verbeteren.

De jaargemiddelden van PM2,5 in Vlaanderen (2016).

In het geval van fijn stof (PM10, PM2,5,
roet, en ultrafijn stof) is het verband
met de bronnen veel minder eenduidig. Ruwweg kunnen we stellen dat
de verwarming van gebouwen (o.a.
houtkachels) de grootste rechtstreekse bron is van fijn stof in Vlaanderen.
Daarnaast spelen ook de industrie, het
verkeer en de land- en tuinbouw een
belangrijke rol.
Belangrijk is het onderscheid tussen
primair en secundair fijn stof. Fijne
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stofdeeltjes kunnen rechtstreeks de
lucht in worden geblazen – denk aan
roetdeeltjes uit dieselmotoren, of aan
PM10 van houtkachels of van de slijtage van wegen en voertuigen. Maar
ze kunnen ook secundair gevormd
worden uit atmosferische gassen.
Door het brede scala aan brontypes
is de concentratie van fijn stof in
Vlaanderen doorgaans uniformer
verdeeld dan bij andere polluenten.
Maar ook hier liggen de jaargemid-

delden wat hoger in de Antwerpse
en Gentse havengebieden en de
dichtbevolkte regio’s van Vlaanderen
– met uitschieters van lage concentraties bij de kust en in Limburg.
Bij het fijnstofverhaal horen toch nog
enkele kanttekeningen. Ten eerste
is een groot deel van het fijn stof in
Vlaanderen afkomstig van het buitenland. Sommige schattingen zeggen
zelfs dat drie vierde van de totale
hoeveelheid fijn stof in de Vlaamse

Lucht en klimaat: twee kanten van
dezelfde medaille
Een ideaal milieubeleid omvat maatregelen die zowel bevorderlijk zijn voor
de luchtkwaliteit (waar dan ook) als voor
de strijd tegen de klimaatopwarming.
Het hoeft immers niet te verbazen dat
er een samenhang bestaat tussen het
klimaat en de luchtkwaliteit. Die oogt
echter complex. Zo is van zwaveldioxide geweten dat het zonlicht reflecteert,
waardoor het gas een afkoelende
werking bezit, maar dat het tegelijk
ernstige milieu- en gezondheidsschade
kan toebrengen – denk respectievelijk
aan zure regen en aan giftige zwaveldampen.
De ontdieseling van het wagenpark
die zich sinds dieselgate fors heeft
ingezet, heeft een gunstige impact
op de lokale luchtkwaliteit door een
verminderde uitstoot van NOx en zwart

roet (black carbon, afgekort als BC).
BC wordt immers beschouwd als een
van de schadelijkste componenten van
het fijn stof. Daarbij is de reductie van
BC ook gunstig voor het klimaat: BC
is een belangrijke broeikasgascomponent. Een duidelijke win-win dus voor
lucht én klimaat. Stimulatie van deze
ontdieseling heeft (minstens op korte
termijn) echter een verschuiving naar
benzinewagens tot gevolg. Wegens
hun verhoogde CO2-uitstoot stellen we
hier dus een negatieve impact op het
klimaat vast. Een volledige vervanging
van alle dieselpersonenwagens door
benzinevarianten zou in Vlaanderen
aanleiding geven tot een halvering van
de NOx- en BC-emissies, maar zou de
CO2-uitstoot met 10 % doen toenemen. Ziedaar dus de paradox die zich
aandient voor het beleid, maar ook
voor de individuele burger die nu een
nieuwe wagen wil aankopen.
Elektrische wagens liggen momenteel
in poleposition om de uitstoot van het
wegverkeer naar beneden te halen.
Maar ook hier verdwijnt de problematiek van de luchtkwaliteit niet automatisch. De elektrische auto is gemiddeld
zwaarder dan een benzine- of dieselauto, waardoor de uitstoot van fijn stof
via de banden relatief hoger zal liggen.
Daar staat tegenover dat de elektrische
auto geen uitlaat heeft. En ook al rijdt
hij niet honderd procent op hernieuwbare stroom, voor de luchtkwaliteit is
het beter dat de NOX en roet door één
controleerbare elektrische centrale
worden uitgestoten dan diffuus
door de uitlaat
van vele auto’s.

Ozon: de vreemde eend in de bijt
Ozon is een raar beestje. Het wordt
niet rechtstreeks uitgestoten en enkel
gevormd in de atmosfeer, vooral op
warme, zonnige dagen. Vaak piekt de
ozonconcentratie op plaatsen waar de
concentratie van andere polluenten lager is. Ozon wordt immers gevormd uit
chemische precursoren zoals stikstofdioxiden en vluchtige organische stoffen,
maar bij hoge concentraties stikstofmonoxide – dichtbij (verkeers)bronnen
dus – wordt ozon ook gedeeltelijk weer
afgebroken.

Meer info
stijn.janssen@vito.be
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BETROUWBARE DATA VOOR
BETERE LUCHTKWALITEIT EN
KLIMAATROBUUSTERE STEDEN
CLIMATE-FIT.CITY: KLIMAATINFO OP STADSNIVEAU

De klimaatverandering treft steden meer dan
het platteland. Grote verharde oppervlakken
versterken hittegolven en verhogen het risico
op wateroverlast. Ook de luchtkwaliteit
in Vlaanderen blijft een uitdaging. Met
diverse projecten wil VITO meewerken
aan gezondere lucht en klimaatrobuustere
steden.

Steeds meer steden wapenen
zich tegen de gevolgen van de
klimaatverandering. VITO ontwikkelde een uniek rekenmodel dat
klimaatinformatie op stadsniveau
aanbiedt en zo de toekomstige
knelpunten van hittestress kan
opsporen.

MEET MEE MECHELEN: BURGERS BETREKKEN BIJ MILIEUONDERZOEK
Een goed milieubeleid staat of valt
met betrouwbare gegevens. In
Mechelen schakelen VITO en het
stadsbestuur vrijwilligers in om de
luchtkwaliteit in kaart te brengen.
Meet Mee Mechelen maakt deel uit
van het Europese onderzoeksproject
Ground Truth 2.0. Daarin werken zes
landen een case uit waarin onderzoekers samenwerken met burgers
en beleidsmensen rond diverse
milieuk westies. In Vlaanderen treedt
Mechelen op als pilootstad. De
gekozen thema’s zijn luchtkwaliteit en
geluid.
Vrijwilligers meten luchtkwaliteit
“Het doel van Meet Mee Mechelen
is om burgers en overheden samen
te laten uitzoeken hoe ze hun leef
omgeving kunnen verbeteren. VITO
ondersteunt hen daarbij”, vertelt
onderzoeker Stijn Vranckx. “De eerste
stap is het verzamelen van data. In
oktober 2017 en maart 2018 lanceerde
Mechelen een campagne voor het
meten van de luchtkwaliteit. Daarvoor
stelde VITO vier luchtsensoren ter beschikking. Elke ochtend en elke avond
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legden vier burgers met de fiets een
afgesproken traject af om de luchtkwaliteit te meten. De actie wordt deze zomer nog eens herhaald. Op die manier
achterhalen we hoe de luchtkwaliteit
in de stad varieert. Bij VITO verwerken
we de ruwe data tot concrete informatie. Sinds mei 2018 lopen er ook
meetcampagnes voor geluid.”
Beleid samen vormgeven
In een volgende stap bekijken de
partners hoe ze de verzamelde info
kunnen gebruiken. Stijn Vranckx: “De
eerste resultaten werden voorgesteld tijdens een discussieavond in
Mechelen. Daar konden mensen
vragen stellen aan de VITO-experts,
de fietsvrijwilligers en de schepen
van Leefmilieu. We bekijken samen
waar we naartoe willen. De stad stelt
natuurlijk bepaalde milieudoelen.
Via dit project kunnen inwoners en
burgergroeperingen het beleid mee
vormgeven. De combinatie van onderzoekers, beleidsmakers en burgers
leidt tot constructieve gesprekken.”

vastgelegd in het platform airQmap.
Dat stelt VITO ook ter beschikking van
andere steden. Het platform laat toe
om voor een beperkte kostprijs betrouwbare luchtkwaliteitsmetingen uit
te voeren. Mechelen is alvast tevreden,
zegt schepen van Leefmilieu Marina
De Bie. “De stad Mechelen hecht veel
belang aan een goede luchtkwaliteit.
We leggen nieuwe parken aan, maken
de binnenstad autoluw, zetten in op
fietsen en autodelen … Om de impact
van ons beleid te kunnen toetsen,
hebben we luchtkwaliteitsdata nodig.
Via Meet Mee Mechelen kunnen we
onze inwoners bij het beleid betrekken. Hoe meer er gefietst en gemeten
wordt, hoe bruikbaarder en betrouwbaarder onze data zijn.”

Meer info
stijn.vranckx@vito.be
mechelen.meetmee.be
www.airqmap.be

Climate-Fit.City kadert in het onderzoeksprogramma Horizon 2020.
Het project biedt diensten aan om
milieuexperts en beleidsmakers te
ondersteunen in hun aanpak van de
klimaatverandering. “VITO modelleert stedelijke klimaten in hoge
resolutie, zodat kwetsbare gebieden
zichtbaar worden”, zegt business
developer Filip Lefebre. “Met een
stedelijk klimaatmodel waarin satellietbeelden worden gebruikt, stellen
we een basisplan op: waar vinden
we gebouwen, pleinen, bedrijven,
bomen, beken? Die info combineren
we met grootschalige klimatologische gegevens: hoe warm is het, hoe
vochtig is het, hoeveel wind is er ...
Uit die combinatie halen we kleinschalige klimaatinformatie in hoge
resolutie. Zo kunnen we de hotspots
in een stad opsporen. Indien nodig

werken we zelfs in meterresolutie:
dan gebruiken we een 3D-model
van de gebouwen in een stad. Die
aanpak is uniek in de wereld.”
Klimaatgerichte planning
VITO wil haar expertise ook aan steden in het buitenland aanbieden. Een
voet tussen de deur krijgen is echter
niet eenvoudig. Daarom doen de
projectmedewerkers een beroep op
internationale partners die complementaire diensten aanbieden. Filip
Lefebre: “We spitsen onze diensten
momenteel toe op zes sectoren:
gezondheid, stadsplanning, noodplanning, gebouwenenergie, actieve
mobiliteit en cultureel erfgoed. Onze
partner voor ‘gezondheid’ linkt onze
klimaatinfo bijvoorbeeld aan cijfers
rond ziekenhuisopnames: moeten
steden investeren in extra ziekenhuiscapaciteit om de gevolgen van hittegolven op te vangen? Binnen ‘actieve
mobiliteit’ zoeken we uit welke klimaatinvloeden mensen motiveren om
vaker te wandelen en te fietsen. Dat
zijn bijvoorbeeld wandel- en fietsroutes waar het niet te heet wordt en die
beschut zijn tegen de wind. Steden
willen klimaatrobuuster worden. Daar-

voor hebben ze nu al data nodig over
het klimaat van morgen.”
Op de markt brengen
Climate-Fit.City loopt van juni 2017
tot november 2019. In een eerste
fase hebben de onderzoekers zes
demonstratieprojecten opgezet. “Nu
gaan we op zoek naar nieuwe steden
en partners die interesse tonen”,
zegt Filip Lefebre. “Tegen het einde
van het project willen we onze diensten commercieel leefbaar maken.”

Meer info
filip.lefebre@vito.be
climate-fit.city

Meet Mee Mechelen en Climate-Fit.City
maken respectievelijk deel uit van Ground
Truth 2.0 (Grant Agreement No. 689744)
en PUCS (Grant Agreement No. 73004),
projecten gefinancierd door het Europese
onderzoeks- en innovatieprogramma
Horizon 2020.

De diensten die VITO
aanbiedt aan steden in
het buitenland, spitsen
zich toe op zes sectoren:
actieve mobiliteit,
gebouwenenergie,
cultureel erfgoed,
noodplanning, gezondheid
en stadsplanning.

Ook voor andere steden
De procedure van het onderzoek werd
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“SLIB KAN ONGEWENSTE FOSFATEN
UIT ONS WATER VERWIJDEREN”
NIEUWE ROL VOOR RESTSTROOM
VAN WATERZUIVERING
Bij de productie van drinkwater
komt heel wat slib vrij. Tot
voor kort belandde dat op de
afvalberg. Het Interreg-project
NuReDrain wil daar verandering in
brengen: “We zetten het slib om in
adsorberende korrels die fosfaten
uit ons oppervlaktewater halen.”
In 2014 startten VITO en De Watergroep met het project OperAqua.
Het doel: afzetmogelijkheden in
kaart brengen voor slib uit waterzuiveringsinstallaties. In het lab werden
diverse mogelijkheden getest. Eén
optie sprong eruit: het omzetten van
slib in filterkorrels die fosfaten en
andere stoffen uit oppervlaktewater
kunnen verwijderen.
Nuttige korrels
“OperAqua was een voorloper van
het huidige NuReDrain-project”, vertellen VITO-onderzoekers Jef Bergmans en Bart Michielsen. “De technologische focus is dezelfde gebleven:
een reststroom – slib – omzetten in
een economisch nuttig materiaal. Het
slib krijgt de vorm van filterkorrels die
ongewenste stoffen uit oppervlaktewater kunnen halen. In de praktijk
gebeurt dat door slib in korrels te
granuleren. Als de korrels droog zijn,
worden ze thermisch behandeld.
Daarbij zoeken we een evenwicht tussen stabiliteit en verwijdercapaciteit.
De korrels mogen niet uiteenvallen in
water, maar ook niet zo hard zijn dat
ze hun adsorberende werking verlie-
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zen. De naam NuReDrain (Nutrients
Removal and Recovery from Drainage
Water) verwijst naar het drainagewater van landbouwbedrijven, dat
vaak veel fosfaten bevat. Die fosfaten
kunnen we er met onze korrels weer
uithalen.”
Pilootinstallatie
Bij positieve testresultaten zullen de
korrels in eerste instantie vooral gebruikt worden door De Watergroep.
Het waterbedrijf verzamelt oppervlaktewater in grote spaarbekkens om
er drinkwater van te maken. Als het
water te veel fosfaat bevat, leidt dat
tot algengroei. Jef Bergmans: “Algen
halen veel zuurstof uit het water en
verstoren het waterbehandelingsproces. Met de NuReDrain-korrels
kunnen we rivier- of kanaalwater een
voorbehandeling geven. Sinds begin
april 2018 testen we het principe in
een pilootinstallatie in waterproductiecentrum De Blankaart. Zo’n tachtig
kilo korrels halen er het fosfaat uit het
water. Als de adsorberende korrels
‘vol’ zijn, vervangen we ze door nieuwe. Dit jaar willen we onze materialen
grondig testen in realistische omstandigheden.”
Circulaire economie
Op termijn hoopt NuReDrain de
filterkorrels in een circulair proces te
integreren. De onderzoekers bekijken of het mogelijk is om ‘gevangen’
fosfaten weer van de korrels te scheiden. Zo kan het fosfaat opnieuw in
de landbouw worden ingezet. Idealiter gebeurt dat zonder de korrels te

beschadigen, zodat ook het filtermateriaal herbruikbaar wordt. “Daarnaast verkennen we ook nieuwe
toepassingen”, zegt Jef Bergmans.
“De filterkorrels zijn bijvoorbeeld ook
bruikbaar om arseen of andere metalen uit water te verwijderen. En het
productieproces werkt ook met slib
van een andere oorsprong. De technologie biedt veel mogelijkheden.
Met onze demonstratieprojecten
hopen we die zichtbaar te maken.”
Brede afzetmarkt
De basistechnologie voor de filterkorrels kwam tot stand in het kader
van OperAqua. Binnen NuReDrain
wordt het proces verder verfijnd.
De nadruk ligt nu op de praktische
mogelijkheden. Bart Michielsen:
“Enerzijds zoeken we manieren om
onze korrels goedkoop en op grote
schaal te produceren. Van een paar
kilo willen we naar honderd tot
vijfhonderd kilo evolueren. Daarnaast
tasten we ook de afzetmarkt verder
af. De filterkorrels bieden veel potentieel in de land- en tuinbouw. Denk
maar aan glastuinbouwbedrijven
die al hun sproeiwater opvangen en
zuiveren. VITO/Vlakwa coördineert
het NuReDrain-project, gaat het
overleg aan met potentiële partners
en promoot de filtertechnologie bij
landbouworganisaties en beleidsmakers. In de nabije toekomst plannen
we onder meer casestudy’s in serres
en landbouwvelden.” NuReDrain
wordt gefinancierd door het Interreg
North Sea Region Programme en
door de provincies Antwerpen en
West-Vlaanderen. Het project loopt
nog tot eind 2019.

Jef Bergmans
jef.bergmans@vito.be
• Bio-ingenieur milieutechnologie
• Onderzoeker bij het team Afvalen Recyclagetechnologieën

DE WATERGROEP: “ALGENGROEI IN SPAARBEKKEN
TEGENGAAN”
In het waterproductiecentrum 
De Blankaart in Diksmuide zuivert
De Watergroep oppervlaktewater
tot drinkwater. Het onderzoeksproject NuReDrain, waar ook VITO aan
meewerkt, kan dat proces vergemakkelijken, zegt procesingenieur
Rika Jenné.
“In De Blankaart komt onder meer water van de IJzer toe. Het centrum bevat
een groot spaarbekken, zodat we het
hele jaar door drinkwater kunnen produceren. Als het water in dat spaarbekken te veel fosfaat bevat, krijgen we
last van algengroei. Dat bemoeilijkt de
productie van drinkwater. We moeten
dan meer chemische stoffen toevoegen en onze filters raken verstopt.”

Rendement testen
“Met de filterkorrels uit het NuReDrain-project willen we fosfaat uit
het oppervlaktewater halen voor het
in ons spaarbekken belandt. Omdat
het over grote debieten gaat – we
verzamelen zo’n 4 000 kubieke meter
water per dag – hebben we voor
NuReDrain een kleine pilootopstelling gebouwd. Zo kunnen we testen
of we een behoorlijk rendement voor
fosfaatverwijdering kunnen behalen. We brengen ook de praktische
vereisten voor een filterinstallatie in
kaart. Op termijn biedt deze technologie veel kansen voor de circulaire
economie.”

• Onderzoeksfocus: recyclage van
anorganische slibstromen

Bart Michielsen
bart.michielsen@vito.be
• Doctor in de chemie
• Onderzoeker bij het team
Keramische Materialen en
Poedermetallurgie
• Onderzoeksfocus: ontwikkelen
van gestructureerde sorbenten
voor de herwinning van
waardevolle materialen
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OP BASIS VAN SATELLIETBEELDEN
© Landscape images - Guido Sweron for Toerisme Voerstreek vzw

REMOTE SENSING MAAKT
LANDBOUW EFFICIËNTER

IN DE PRAKTIJK
In Voeren, een pittoreske gemeente nabij
Tongeren, zet VITO remote sensing in om het
landschap te beschermen.
Voeren is trots op zijn unieke heggenlandschap.
De streek trekt elk jaar duizenden bezoekers die
tussen de velden en bomenrijen komen wandelen. Maar bosjes, hagen en solitaire bomen
worden steeds vaker gekapt om grotere en vlot
bewerkbare velden te creëren. Historische weiden moeten plaatsmaken voor hoogproductieve
graslanden voor de veeteelt.

Late vorst, een droge lente, een zure bodem … Heel
wat factoren kunnen landbouwprocessen in de war
sturen. Remote sensing ondersteunt de klassieke
landbouwinformatie met data uit satellietbeelden, en
verschaft zo meer inzicht in het landbouwsysteem.
Remote sensing is een techniek om gegevens te verzamelen door waarneming van op een afstand. VITO gebruikt
satelliet- en andere sensorbeelden in onderzoeksprojecten voor verschillende sectoren. “De nieuwste generatie
satellieten levert heel gedetailleerde beelden aan”, vertelt
Anne Gobin van VITO. “De Sentinel-satellieten van het
Europese aardobservatieprogramma Copernicus bezorgen
ons dagelijks globale data. Voor meer flexibiliteit en een
hogere resolutie schakelen we dronebeelden in. Al die
data verwerken we tot bruikbare informatie waarmee we
verschillende diensten aanbieden.”
Smart farming
Remote sensing wordt onder meer gebruikt om landbouwprocessen te bestuderen en efficiënter te maken.
Anne G
 obin: “Bij smart farming combineren we klassieke
landbouwinfo, zoals bodem- en groeigegevens, met sensormetingen en satellietbeelden. Zo kunnen we de gewasontwikkeling volgen tijdens het groeiseizoen. Uit die data
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kunnen we bijvoorbeeld afleiden of het gewas optimaal
groeit en of het beheer kan worden bijgestuurd. Voor een
landbouwer is dat waardevolle informatie.”
Remote sensing wordt ook ingezet om gewassen weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering. Op basis
van satellietbeelden wordt de ‘groenheidsindex’ van een
perceel bepaald: stemt die overeen met de verwachte
toestand? Klimaatrisico’s zoals een periode van droogte
of wateroverlast kunnen ertoe leiden dat gewassen een
achterstand oplopen.
“Daarnaast gebruiken we remote sensing ook om het landschap te beschermen”, vertelt Anne Gobin. “Met satellietbeelden kunnen we bijvoorbeeld monitoren of de functie
van velden verandert, of waardevolle elementen zoals
bomenrijen en hagen behouden blijven. Met die informatie
kunnen beleidsmakers gerichte maatregelen nemen.”
Dienstverlening uitbreiden
Nu de kwaliteit van de satellietbeelden blijft stijgen, wordt
remote sensing op steeds grotere schaal toegepast. De
techniek past perfect in het big-dataverhaal, dat zoveel
mogelijk gegevens aan elkaar koppelt. De komende jaren
wil VITO haar dienstverlening dan ook graag uitbreiden.

“Enerzijds vloeien uit ons onderzoek steeds meer commerciële toepassingen voort. Denk maar aan het groeiende
aantal bedrijven dat landbouwmonitoring aanbiedt. Zij
doen vaak een beroep op drones, maar er is zeker een
synergie met satellietbeelden mogelijk”, zegt Anne Gobin.
“Anderzijds zijn er ook mogelijkheden om publiek-private
partnerschappen aan te gaan. Satellietbeelden kunnen
veel bijdragen aan beleidsondersteunend onderzoek. Al
blijft dat nog even toekomstmuziek: eerst moeten we de
dataverwerkingsketen nauwkeurig bekijken, zodat we geen
onhaalbare beloftes doen. Het is niet omdat je statistieken
en data aan satellietbeelden kunt koppelen, dat je een
heel verhaal kunt schetsen. Maar de inbreng van een ruimtelijke component geeft vaak toch een meerwaarde.”

Meer info
anne.gobin@vito.be

Landbouwer wordt landschapsmanager
“Meer dan 70 procent van de gronden in Voeren
wordt beheerd door landbouwers. De landbouwsector speelt er dus een cruciale rol in de
bescherming van het landschap en de natuur”,
vertelt Anne Gobin van VITO. “Via remote sensing kunnen we opvolgen hoe het landschap evolueert en wat de karakteristieken zijn. Hoe groot
zijn de percelen, waar staan er bomen of heggen?
Op orthofoto’s en tijdreeksen van satellietbeelden zie je veel meer dan als je ter plaatse gaat
kijken. De informatie wordt gebruikt om nieuwe
strategieën voor landschapsbeheer uit te denken,
in samenwerking met de landbouwers.”
Adviezen voor sterkere landbouw
Remote sensing kan daarnaast ook de landbouw
zelf versterken. Anne Gobin: “Door gewassen
via satellietbeelden te monitoren wordt duidelijk
hoe productief ze zijn. We meten de groeikarakteristieken en voegen daar andere data aan
toe, zoals bodeminformatie of de manier waarop
de landbouwer het perceel beheert. Door heel
regelmatig satellietbeelden met elkaar te vergelijken, krijgen we meer inzicht in het perceel. We
kunnen ook verschillen opmeten tussen de percelen. Op basis van die data kunnen we adviezen
formuleren. Dat maakt de landbouw sterker en
weerbaarder.”
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PILOOTFABRIEK BRENGT
NIEUWE TECHNIEKEN VAN HET
LAB NAAR DE PRAKTIJK

“LIGNINE HEEFT
POTENTIEEL
ALS DUURZAME
GRONDSTOF”

WORDT HOUTACHTIGE
BIOMASSA STRAKS
GRONDSTOF VOOR
AROMATISCHE
CHEMICALIËN?
De Europese chemische industrie
mag dan wel groeien, mondiaal
verliest ze marktaandeel. Dat is
te wijten aan een sterke groei in
opkomende landen en een verlies
aan competitiviteit. Om die trend
te keren wil de sector innovatieve
producten en processen op de
markt brengen. De keuze voor
alternatieve grondstoffen en meer
grondstofflexibiliteit kunnen de
Europese chemie een tweede
adem geven. In dat kader ontwikkelt VITO een pilootfabriek om
technologieën te testen die hout
en lignine omzetten in bruikbare
aromaten.
Veertig procent van de chemicaliën
in Europa is aromatisch. Aromaten
zitten onder meer in aardolie, maar
ook in lignine, een stof die van nature voorkomt in de meeste soorten
biomassa. “De chemische industrie
in Europa gebruikt elk jaar 47 miljoen
ton koolstof uit fossiele brandstoffen.
Het biomassapotentieel uit 
Europese bossen bedraagt ongeveer 
100 000 miljoen ton koolstof per jaar.
Dat biedt dus mogelijkheden”, zegt
VITO-onderzoeker Kelly Servaes.
“Het productieproces van biomassa
tot aromaten kan bovendien beter.
Momenteel worden biomassastromen volledig afgebroken tot syngas
(synthesegas van koolstofmonoxide
en waterstof, red.). Daarmee wordt
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Heel wat bedrijven tonen
interesse in duurzame
grondstoffen om aromaten
te produceren. Het Italiaanse
R&D-bedrijf AEP Polymers,
dat chemicaliën ontwikkelt uit
biogebaseerde brandstoffen,
werkt al enkele jaren samen
met VITO rond het gebruik
van lignine.

bijvoorbeeld methanol gemaakt. In
de natuur zien we vaak dat samengestelde moleculen al interessante
functionaliteiten hebben. Het is efficiënter om biomassa af te breken tot
chemisch bruikbare bouwstenen en
die meteen weer in te zetten. Uit algen kunnen we etherische oliën halen
voor de cosmetische industrie. En uit
hout halen we houtstof of lignine.”
Grotere testhoeveelheden nodig
Biomassa met lignocellulose, zoals
hout, stro en gras, kwam in diverse
studies naar voren als de beste keuze
voor de productie van bioaromaten.
De jongste jaren is op dat vlak veel
vooruitgang geboekt. Zo bestudeert
VITO in het kader van regionale en
Europese projecten verschillende
processen die hout en lignine omzetten in een complex mengsel van bioaromaten. Dat mengsel wordt verder
gezuiverd tot bruikbare aromatische
fracties van mono-, di- en oligomeren. Eindproducten zijn bijvoorbeeld
fenolische harsen, epoxyharsen en
hoogwaardige antioxidanten voor de
cosmetische of de farmaceutische
sector.
“De toepasbaarheid van de meeste
technologieën werd al aangetoond
in een lab. Maar de hoeveelheden
bioaromaten die zo ontstaan – van
enkele grammen tot een paar kilo –
zijn duur en vaak te klein voor door-

gedreven applicatietesten. Daardoor
haken bedrijven af en loopt de ontwikkeling vertraging op. Als we een
bioaromaat maken, moeten we weten of het bruikbaar is. Daarom ontwikkelt VITO samen met de Vlaamse
Milieuholding (VMH) een demoproductielijn van een bruikbare grootte
om bioaromaten te produceren uit
hout of lignine”, zegt Kelly Servaes.
“De eerste stap is het oprichten van
een pilootfabriek, zodat we bestaande conversietechnologieën op een
relevante schaal kunnen demonstreren. We bieden bedrijven ook de
kans om verdere stappen te zetten
in hun eigen ontwikkelingstraject, en
illustreren de techno-economische
haalbaarheid van een demofabriek.
VITO treedt in dit project op als
enabler die de kloof tussen universiteiten en industrie kan dichten.”
Extra investeringen
Voor de ontwikkeling van de pilootfabriek werd een project ingediend bij
het Europees Fonds voor Regionale

Ontwikkeling (EFRO), het Vlaamse departement Economie, Wetenschap en
Innovatie en de provincie Antwerpen.
VITO zelf zal ongeveer twee miljoen
euro investeren. “Het ontwerp en de
bouw van de pilootfabriek gebeurt in
samenwerking met Jacobs België NV.
Het project wordt ook actief ondersteund door Catalisti, de Vlaamse
Speerpuntcluster voor chemie &
kunststoffen”, zegt Kelly Servaes.
“Verschillende bedrijven hebben hun
interesse in de pilootfabriek al geuit
door een intentieverklaring te ondertekenen. Nieuwe industriële partijen
die het project van dichtbij willen
volgen, zijn nog altijd welkom.”
Om de waardeketen van lignine naar
aromaten succesvol te demonstreren
is een depolymerisatiereactor alleen
niet voldoende. Op termijn zijn er
bijkomende investeringen nodig in
apparatuur voor de voorbehandeling van biomassa (hout en lignine)
en de zuivering en fractionering van
ligninegebaseerde bioaromaten.

Daarom zoekt VITO nu al extra financiering via nationale, interregionale
en Europese investeringskanalen.
“Het project kadert in de Biorizonsamenwerking, waarin VITO, het
Nederlandse TNO en ECN bekijken
hoe ze lignine en suikers in bioaromaten kunnen omzetten”, aldus
nog Kelly Servaes. “Het geheel is
een mooi voorbeeld van open
innovatie.”

Andrea Minigher, Director of
Business Development bij AEP:
“Sinds 2015 zijn VITO en AEP
partners in het SmartLi-project
(Smart Technologies for the
Conversion of Industrial Lignins
into Sustainable Materials). VITO
focust daarin op membraantechnologieën voor de voorbehandeling van ligninerijke
stromen. AEP brengt in kaart
of de kwaliteit van lignine een
invloed kan hebben op belangrijke eigenschappen van epoxyen polyurethaanformules, zoals
kleefkracht of brandbaarheid.
Voor AEP heeft lignine zeker
potentieel als duurzame grondstof. De nieuwe pilootfabriek
die VITO ontwikkelt, lijkt ons
veelbelovend voor toekomstige
projecten.”

Meer info
kelly.servaes@vito.be
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VITO’ER IN DE KIJKER

Vera Meynen werkt als materialenonderzoeker
voor de Universiteit Antwerpen. Via een
strategische samenwerking is ze ook aan VITO
verbonden: “Door expertise te bundelen bereik
je veel meer.”
Jouw expertise ligt in materialenonderzoek. Wat
houdt dat precies in?
Ik specialiseer me in de oppervlaktemodificatie van
verschillende materialen. Samen met VITO werk ik onder
meer aan projecten rond membranen, katalysatoren en
afvalupcycling. Onze eerste samenwerking draaide rond
membraanfunctionalisatie: we maakten hybride membranen met organische en anorganische fracties om solventen
te filteren. Intussen is die technologie uitgegroeid tot een
echte platformtechnologie. We gebruiken ze bijvoorbeeld
ook voor antifoulingeigenschappen bij waterfiltratie.

IS JOUW WONING GEZOND?

SENSORBOX MEET DE LUCHTKWALITEIT IN HUIS
Luchtmeters voor woningen zijn al
een tijdje op de markt. Maar veel
toestellen zijn onbetrouwbaar of
bieden beperkte mogelijkheden.
Op vraag van het Departement
Omgeving ontwikkelt VITO een
Sensorbox die grote hoeveelheden
data verzamelt en verwerkt.
De resultaten zijn betrouwbaar
en tonen aan welke invloed het
gedrag van de bewoners heeft op
de luchtkwaliteit.
De luchtkwaliteit in woningen is net
zo belangrijk als de kwaliteit van onze
buitenlucht; eigenlijk is de ‘binnenlucht’ zelfs vatbaarder voor verontreiniging. Tussen onze muren kunnen
schadelijke stoffen zich opstapelen.
Omdat we gemiddeld negentig procent van onze tijd binnen doorbrengen, is aandacht voor de luchtkwaliteit
binnenshuis een must.
“In huizen met weinig verluchting
speelt het gedrag van de bewoners een grotere rol”, zegt Borislav
Lazarov, onderzoeker bij VITO. “Wie
in de woonkamer kleren laat drogen,
verhoogt de luchtvochtigheid. Verbouwers isoleren binnenmuren soms
met platen die eigenlijk bedoeld zijn
voor de isolatie van buitenmuren. Als
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daar vlamvertragers in zitten, komen
er schadelijke dampen vrij. In nieuwe
huizen zien we soms dat bewoners het
automatische ventilatiesysteem uitzetten omdat ze het te lawaaierig vinden.
Met onze nieuwe Sensorbox willen we
nagaan hoe het gedrag van bewoners
de luchtkwaliteit beïnvloedt.”
Gegevens combineren
Een Sensorbox bevat verschillende
sensoren om stoffen in de binnenlucht
te meten. De data gaan naar een
centrale server bij VITO. Daar worden
ze aangevuld met kenmerken die de
bewoners aanreiken over hun huis en
activiteiten. Het unieke aan het project is de diepgaande dataverwerking
die VITO uitvoert. Borislav Lazarov:
“Bij de analyse houden we rekening
met de invloed die verschillende
parameters op elkaar uitoefenen.
Sensoren voor gasvormige stoffen
kunnen onterecht een verandering
in een concentratie aangeven als de
luchtvochtigheid stijgt. Door onze
expertise kunnen we al die invloeden
mee verwerken.” De gegevensverwerking blijft steeds binnen de grenzen
van de GDPR-privacywetgeving. Een
beknopte selectie van gegevens is
meteen zichtbaar op het scherm van
de Sensorbox. Een blauwe, groene,

oranje of rode lamp op de Sensorbox
maakt de luchtkwaliteit duidelijk. Het
systeem bevat ook een alarm voor
koolstofmonoxide.
Netwerk van sensoren
Op langere termijn is vooral de brede
dataverwerking belangrijk. Als in honderden huizen een Sensorbox wordt
geplaatst, kunnen patronen duidelijk
worden. “Dat kan interessante informatie opleveren voor beleidsmakers”,
zegt Borislav Lazarov. “Hoeveel ventilatie heeft een huis nodig? En moet
die automatisch werken? Welk gedrag
kan tot vochtproblemen leiden? Een
Sensorbox brengt het gedrag van
bewoners in kaart en kan tips geven
om goed te ventileren.”
De huidige boxen zijn eigendom
van het Departement Omgeving,
dat het onderzoek financiert. Na de
studie wordt beslist of het project een
vervolg krijgt. “De drie demoboxen
moeten aantonen dat het concept
werkt”, besluit Lazarov. “Het einddoel
is om een uitgebreid Belgisch sensornetwerk uit te bouwen.”

Meer info
borislav.lazarov@vito.be

Hoe ben je als UAntwerpen-onderzoeker bij VITO
terechtgekomen?
Van opleiding ben ik chemist met specialisatie in materialenonderzoek, maar ik heb ook altijd oog gehad voor de
toepassingszijde. Zo ben ik bij VITO beland. VITO bekijkt
technologie veel meer vanuit een applicatiestandpunt:
waarvoor kunnen we deze methode gebruiken? Eén persoon kan nooit genoeg expertise verzamelen om zowel
fundamenteel technisch als toepassingsgericht onderzoek
te doen. Een samenwerking is dus voor beide partijen een
win-winsituatie. De membraantechnologie die we samen
ontwikkelden kent intussen al veel toepassingen: solventfiltratie in de farmacie, zuiveren van oppervlakte- en afvalwater, filteren van olijfolie … Ik vind het fijn om te zien hoe
mijn materialenonderzoek tot concrete technologische
toepassingen leidt.
Hoe ziet jouw samenwerking met VITO er in de praktijk uit?
Ik heb al sinds 2006 een samenwerkingsovereenkomst
met VITO. Die werd in 2017 vernieuwd en uitgebreid.
Mijn loon wordt betaald door de UAntwerpen, maar één
dag per week – ongeveer 20 procent van mijn tijd – ben
ik bij VITO aan de slag. Mijn VITO-collega’s komen vooral
met technische problemen rond materiaalmodificatie bij
mij aankloppen. Die technische uitdagingen zijn voor mij
vaak een inspiratie voor nieuw fundamenteel onderzoek.
De afgelopen maanden is de strategische samenwerking
tussen VITO en UAntwerpen verder uitgebreid en zijn nog
meer van mijn collega’s met VITO beginnen samenwerken.
Dat loopt heel goed: ieder doet zijn ding en erkent de expertise van de ander. Met open innovatie behalen we de
beste resultaten. Ik hoop dat we nog lang op deze manier
kunnen samenwerken.
Meer info
vera.meynen@uantwerpen.be
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BATTERIJTECHNOLOGIE
VERKENT NIEUWE TOEPASSINGEN
Elektrische-energieopslag is een vitaal
element in de integratie van hernieuwbare
energiebronnen. Onderzoekers van
VITO/EnergyVille ontwikkelen nieuwe
opslagmaterialen en -technologieën,
verbeteren bestaande oplossingen en werken
mee aan nieuwe batterijsystemen.

DUURZAMERE SCHEPEN ONTWERPEN MET BATTERIJMODULES
Moderne scheepsbouwers
proberen geluidshinder,
CO2-uitstoot en waterverontreiniging te vermijden.
Zo komen ze voor sommige
schepen bij elektrische
aandrijving uit.
Elektrische motoren zijn vooral
geschikt voor schepen die
veel korte afstanden afleggen,
zoals ferry’s en ijsbrekers. Met
batterijen kun je niet dagenlang
op zee blijven. Het EU-project
NAVAIS, waar ook VITO aan
deelneemt, onderzoekt de
voorwaarden die elektrische
aandrijving voor schepen mogelijk maken.

“Een tweede aspect is de
aggregatie van batterijmodules.
Een schip kan verschillende
formaten van batterijen aan
boord hebben. Die hebben elk
hun eigen battery management
system (BMS). Voor meerdere
batterijen zal dat BMS modulair
zijn. Maar een kapitein heeft
één getal nodig dat aanduidt
over hoeveel vermogen en autonomie het schip nog beschikt.
VITO ontwikkelt daarom een
algoritme om batterijmodules
samen te voegen.”

Uitdagingen
“VITO werkt binnen NAVAIS aan
drie uitdagingen”, vertelt Peter
Coenen, senior onderzoeker
Batterijtechnologie. “De eerste
is thermisch beheer. Batterijen
houden van een constante
omgevingstemperatuur van
zo’n 20 graden Celsius. Maar in
schepen kan het heel warm of
heel koud zijn. De thermische
conditionering van een batterij
is dus belangrijk. VITO ontwerpt

Supersnel laden
Een derde onderzoekstopic is
de snelheid waarmee batterijen
geladen kunnen worden. Een
typische ferry maakt een oversteek van een halfuur en ligt dan
tien minuten aan de kade. In
die tien minuten zou de batterij
opgeladen moeten zijn. Maar bij
de meeste batterijen duurt het
laden langer dan het gebruik.
“Om te vermijden dat scheepsbouwers supergrote batterijen

© DAMEN
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rekenmodellen die bekijken hoe
batterijen in de tropen of aan de
Noordpool zullen reageren.”

moeten plaatsen, werken we
aan snellere laadtechnologieën”, zegt Peter Coenen. “Het
moeilijke daaraan is dat een
batterij beschadigd kan raken
als je ze met te veel stroom gaat
laden. Door de elektrochemie
van een batterij te simuleren,
kunnen we de maximaal toelaatbare stroom bepalen.”
Modulair ontwerpen
De snellere laadtechnologie
kadert in een nieuwe methode
om schepen te ontwerpen. Traditioneel wacht een scheepsbouwer op een vraag van een
klant om een ontwerp voor een
schip te tekenen. Pas als de
klant het ontwerp goedkeurt,
mag de scheepsbouwer een offerte opmaken. Zo gaat er veel
tijd en geld naar het ontwerpen
van schepen die misschien
nooit gebouwd zullen worden.
“Binnen NAVAIS ontwikkelen
we een methode die schepen
in modules opdeelt. Met die
modules kan een scheepsbouwer sneller en goedkoper een
ontwerp maken”, vertelt Peter
Coenen. “De Europese Commissie hoopt met die aanpak de
Europese scheepsbouwsector
competitief te houden. Het project telt een vijftiental partners,
onder wie de Nederlandse
scheepsbouwer Damen. Binnen
vier jaar zouden de medewerkers van Damen met het nieuwe
ontwerpproces aan de slag
moeten zijn.”

ULTRACAPS SLAAN BRUG TUSSEN
BATTERIJEN EN CONDENSATOREN
Traditioneel zijn er twee
manieren om energie te
stockeren: in batterijen of in
condensatoren. De nieuwe
‘ultracap’-technologie, die
VITO helpt te ontwikkelen,
combineert het beste
van de twee: ze biedt de
energieopslag van een
batterij en de levensduur van
een condensator.
Batterijen en condensatoren hebben elk hun voor- en
nadelen. Een condensator kan
minder energie opslaan dan
een batterij, maar het vermogen is groter en de levensduur
is veel langer. Condensatoren
zijn daardoor prima geschikt
om heel frequent korte tripjes
te doen, bijvoorbeeld met
hybride stadsbussen. Telkens
als de bus optrekt en afremt,
wordt de energie ontladen en
weer opgeladen. Een condensator kan die cyclus ongeveer
een miljoen keer volhouden.
Een batterij kan meer energie
opslaan, maar gaat hooguit
vijfduizend laadcycli mee. Het

KIC-project HYDEALIST wil de
voordelen van beide systemen
samenbrengen.
Meer energie, langere
levensduur
“HYDEALIST is geïnspireerd
door het Franse bedrijf NAWA
Technologies. Het is erin geslaagd om ultracaps te bouwen
die driemaal meer energie kunnen stockeren dan de klassieke
versies, zonder aan de levensduur te raken”, vertelt batterijonderzoeker Peter Coenen
van VITO. “Ultracaps zijn ideaal
voor automated guided vehicles
(AGV’s), dat zijn voertuigjes zonder bestuurder die bijvoorbeeld
onderdelen kunnen halen in een
magazijn. Klassieke batterijen
voor AGV’s moeten om de twee
à drie jaar vervangen worden.
De nieuwe compacte ultracaps
kunnen makkelijk tien jaar meegaan.”
Wat doet VITO?
Binnen HYDEALIST staat
VITO in voor de integratie
van de ultracaps in de AGV’s.

Net als batterijen worden
de ultracaps in een pakketje
samengebracht. Een energiemanagementsysteem beheert
de werking van de caps en laat
weten wanneer ze (bijna) leeg
zijn. “Het project loopt over drie
jaar. Tegen eind 2019 moeten er
prototypes van ultracaps voor
AGV-voertuigen beschikbaar
zijn”, weet Peter Coenen. “Er
is ook al een commercieel plan
om ze in vorkliften te gebruiken. Op termijn zijn er nog veel
meer toepassingen denkbaar.
De nieuwe ultracaps dichten de
kloof tussen klassieke condensatoren en batterijen.”

Meer info
peter.coenen@vito.be
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ONEPLANET@VITO VERDUURZAAMT
VITO AND BEYOND
besparing van 12 000 euro per jaar,
zero waste en toch schone en droge
handen.

De Sustainable Development Goals
(SDG’s) van de Verenigde Naties
zijn bijzonder ambitieus: de mensheid bevrijden van armoede en de
planeet op koers brengen richting
duurzaamheid. VITO ondersteunt
de realisatie van de SDG’s en heeft
voor acht van de zeventien doelen
haar eigen objectieven geformuleerd.
VITO neemt als organisatie een voorbeeldrol op en wil koploper worden
als duurzame organisatie. Dat toont
zich ook al in de praktijk. We vervangen bijvoorbeeld dienstwagens met
een dieselmotor door elektrische en
hybride wagens. V
 ITO-medewerkers
zullen diverse opties uittesten voor een
klimaatneutrale mobiliteit. We experimenteren met elektrische poolwagens
voor dienstreizen, e-tickets voor De
Lijn, een ruim aanbod aan bedrijfsfietsen, fietsdeelsystemen zoals Blue-bike
en een compensatiesysteem voor de
CO2 die we uitstoten tijdens vliegreizen.

Binnen OnePlanet@VITO worden
alle medewerkers gestimuleerd om
initiatieven voor te stellen. VITO kijkt
daarbij naar duurzaamheid in de brede
betekenis, in lijn met de SDG-onderbouw. We proberen, vertrekkend van
de klassieke drie P’s, altijd zes elementen te betrekken: mensen, planeet,
welzijn, partnerschap, rechtvaardigheid
en waardigheid. Alle initiatieven zijn
wetenschappelijk onderbouwd. Een
duurzaamheidsdashboard brengt de
effecten van onze acties in beeld, en zo
kunnen we onze eigen impact meten.
We verzamelden ondertussen meer
dan veertig ideeën voor quick wins
en willen voor het einde van 2018 vijf
concrete pilootprojecten lanceren.
Meteen impact
Quick wins zijn snel te implementeren
initiatieven waarvan de effecten ook
snel meetbaar zijn. In 2017 realiseerden we er enkele. Zo zijn in de meeste
VITO-vestigingen de papieren handdoeken in sanitaire ruimtes vervangen
door luchtblazers. Het resultaat is een

VITO betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie in deze publicatie. Toch
kan VITO niet garanderen dat deze informatie geheel juist, volledig en actueel is en dat de informatie geen inbreuk maakt op de
intellectuele eigendomsrechten van derden. VITO heeft steeds het recht om de informatie zonder voorafgaande kennisgeving
te wijzigen. VITO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade die ontstaat door
gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van deze informatie.

Voor dienstreizen kunnen onze medewerkers kiezen voor een duurzaam
alternatief. Voor woon-werkverkeer
biedt VITO onder meer fietsleasing
aan. De elektrificatie van het wagenpark leidt tot 20 procent minder
aankoop van dieselbrandstof en tot
CO2-reductie. Met de Mobiscan van de
provincie Antwerpen hebben we een
nieuw actueel zicht op hoeveel VITO-
medewerkers met de auto, de fiets of
het openbaar vervoer naar het werk
komen. Dat is de start van het pilootproject Klimaatneutrale mobiliteit.
Drie pilootprojecten
We lanceerden voorlopig al drie concrete pilootprojecten die onze ambities
ondersteunen: we werken met de
Green Deal voor het aankoopbeleid,
we verbruikten 21 procent minder
printpapier in het afgelopen jaar bij het
streven naar een papierloos kantoor,
en we streven naar een klimaatpositieve campus die bijdraagt aan meer
biodiversiteit in
zijn omgeving.

Meer info
bart.dooms@vito.be

