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Beste lezer, 

Sinds 24 februari 2022 zijn we met de inval van Rusland in Oekraïne een 
nieuwe werkelijkheid binnengestapt: die van een grootschalige oorlog in 
Europa. Hierbij is onze afhankelijkheid van Russische aardolie en gas pijnlijk 
duidelijk geworden.

Dat we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, en niet enkel 
Russische aardolie, dringend en fors moeten afbouwen, weten we 
nochtans al geruime tijd. Niet voor niets wil de Europese Commissie met 
haar ambitieuze Green Deal-programma tegen 2050 van Europa het eerste 
klimaatneutrale continent maken. Aan de realisatie van dat programma 
werkt VITO vanuit verschillende en heel uiteenlopende geledingen van 
haar organisatie en werking mee. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat 
de Green Deal ook meermaals terugkomt in de artikels in deze uitgave van 
VITO Vision.

De Green Deal gaat niet alleen over het bereiken van klimaatneutraliteit via 
het terugschroeven van de broeikasgasuitstoot. Het programma behelst 
duurzaamheid	in	de	breedste	zin,	en	dat	reflecteert	zich	ook	in	het	recent	
gelanceerde actieplan van de Commissie voor de ontwikkeling van een 
circulaire mode-economie. Die ontwikkeling, waaraan VITO meewerkt, 
vergt een krachttoer van formaat. In dit nummer ontdekt u dat die ambitie 
maar kan slagen als de veranderingen in de textielsector overal in de 
waardeketens plaatsgrijpen. De transitie zal systemisch zijn, of ze zal niet 
zijn: het zou het credo kunnen zijn van onze experts circulaire economie.

Duurzaamheid rijmt ook met menselijk comfort, met inclusiviteit en 
toegankelijkheid, en ook met schoonheid. In het Nieuw Europees Bauhaus-
initiatief, een persoonlijk initiatief van Commissievoorzitter Ursula von der 
Leyen, komen die aspecten samen. En dat gebeurt ook in de grondige 
renovatie van de site van het Joint Research Centre – onze buren – in 
Geel. De werken kaderen in een pilootproject binnen dit nieuwe initiatief, 
en het resultaat ervan wordt een toonbeeld van duurzame architectuur 
én engineering. VITO/EnergyVille neemt daarbij de evaluatie van de 
verschillende duurzaamheidsaspecten voor haar rekening.

Tot slot raken we in deze uitgave ook de almaar voortschrijdende 
digitalisering aan. Ook hier is een transitie gaande, en wel in de manier 
waarop er met persoonlijke gegevens zoals digitale gezondheidsdata 
wordt omgegaan. Via de creatie van het We Are-ecosysteem timmert 
VITO mee aan een radicaal nieuwe en andere aanpak voor het beheer 
van privacygevoelige data. Daarin hebben burgers te allen tijde de totale 
controle over hun gegevens, en wat ermee gebeurt. Het moet ons opnieuw 
vertrouwen geven in datatoepassingen en ons ‘empoweren’ om uit die 
toepassingen ook écht voordeel te halen.

Samen evolueren we naar een duurzame maatschappij.

Veel leesplezier,

Dirk Fransaer
Gedelegeerd bestuurder VITO

CIRCULAIRE & BIOGEBASEERDE ECONOMIE
In een circulaire en biogebaseerde economie zorgen 
we ervoor dat producten en materialen langer (her)
gebruikt worden. Afval zien we als een waardevolle 
grondstof. Wanneer we toch nieuwe grondstoffen 
nodig hebben, gebruiken we daarvoor alternatieve 
biologische grondstoffen en CO2.

• Wind- en zonne-energie als alternatief voor fossiele 
grondstoffen zijn gekend. Maar er zijn nog meer 
mogelijkheden. Zoals biomassa. Dat zijn natuurlijke 
materialen afkomstig van bijvoorbeeld hout, algen en 
insecten. 

• We kunnen CO2 vangen en er duurzame materialen en 
brandstoffen mee produceren. Welke oplossing past 
het beste bij uw CO2-stromen?

• Vandaag de dag worstelen veel recyclagebedrijven met 
de waardebepaling van complexe materiaalstromen. 
Characterise-to-Sort (CtS) is een innovatieve technologie 
die speciaal ontwikkeld is voor de inline karakterisering 
van complexe heterogene materiaalstromen.

• Circulaire businessmodellen; wilt u waarde creëren 
in de opkomende circulaire economie? VITO heeft 
de expertise, ervaring en de nodige beslissings-
ondersteunende methodes om de risico’s in uw 
duurzaamheidsstrategie in te perken.

PREVENTIEVE EN GEPERSONALISEERDE 
GEZONDHEIDSZORG
Preventieve gezondheidszorg zet in op het gezond 
houden van mensen. En zorgt ervoor dat een aandoening 
in een vroeg stadium ontdekt en behandeld wordt 
om erger te voorkomen.  Zo ontwikkelen we bij VITO 
testmethodes, identificeren we nieuwe biomerkers, 
voeren we nauwgezette luchtkwaliteitsmetingen 
uit. En binnenkort openen we een testcentrum voor 
luchtzuiveringstoestellen.

• VITO beschikt over een unieke expertise inzake 
luchtkwaliteitsmetingen. Onze testlabo’s gebruiken we 
intensief voor sensorvalidatie. Bijvoorbeeld CO2-meters 
die aangeven of een binnenomgeving goed verlucht en 
dus ‘coronaveilig’ is. 

• Vandaag is VITO de enige Belgische onderzoeks-
organisatie die voor de strenge Europese EN149-
norm geaccrediteerd is. Zo staat VITO onder meer in 
voor	 de	 kwaliteitstest	 en	 de	 certificatie	 van	 in	 België	
geproduceerde hoogwaardige mondmaskers.

ENERGIEOPLOSSINGEN VOOR DE TOEKOMST
De transitie naar een veilig, duurzaam en betaalbaar 
energiesysteem is volop bezig. Ons onderzoek omvat 
materialen en componenten tot het niveau van complete 
energiesystemen, businessmodellen en -strategieën. 
Ontdek hoe wij bedrijven en overheden helpen hun 
doelstellingen te bereiken.

• Pieken in de warmtevraag afvlakken en de energievraag 
verschuiven? Kom te weten hoe dit mogelijk is met de 
STORM District Energy Controller.

• Het Smart Electric Vehicle Charging plan dat door VITO/
EnergyVille ontwikkeld werd, optimaliseert de interactie 
tussen elektrische auto’s en electriciteitsnetten.

• Elektrische auto’s zitten vol elektronica. Onder andere 
om de toestand van de batterijen te monitoren en hun 
werking bij te sturen als dat nodig is. Dat gebeurt via 
het batterijmanagementsysteem (BMS). Dit ligt vaak 
bovenop de batterijmodule en neemt plaats en gewicht 
in. De complexe bedrading maakt dat de batterij 
moeilijk hergebruikt kan worden omdat het BMS dikwijls 
vervangen moet worden. Hierbij gaat belangrijke 
informatie verloren die nodig is om de veiligheid van 
de batterij te garanderen en de resterende levensduur 
te berekenen. De oplossing is een slimme batterijcel. 

HOE KUNNEN WE MEER DOEN MET MINDER 
WATER? 
Water is kostbaar, nu meer dan ooit. Als bedrijf, 
afhankelijk van water in het productieproces, moet u 
kunnen vertrouwen op een ononderbroken aanbod van 
kwalitatief goed water aan een aanvaardbare prijs. Wij 
helpen bedrijven om hun waterverbruik te monitoren, 
duurzaam te maken en kosten te besparen.

• De WaterKlimaatHub is een research unit voor water, 
energie en klimaat met als doelstelling innovaties rond 
duurzaam waterbeheer sneller in de markt te zetten. 

• Met de WaterBarometer kunt u als bedrijf een beter 
inzicht krijgen in uw watermanagement. U krijgt ook 
meteen acties voorgesteld om het watermanagement 
in uw bedrijf te optimaliseren. Daarbij krijgt u een 
visuele presentatie van de waterbalans met daarbij alle 
waterstromen en de daaraan gerelateerde kosten. 

• Hoeveel water gebruikt uw bedrijf? Met online sensoren, 
real-time management en een online waterdashboard 
helpen we u met een proactieve benadering van 
uw waterverbruik. Met een audit kunnen we de 
waterstromen in kaart brengen. Met een uitgekiende 
wateraanpak bespaart u dus water, energie en een hoop 
kosten.

 
Schrijf nu in via summit.vito.be

14
JUNIJUNI

BIJLOKE
GENT

KOM DEZE VITO-INNOVATIES ONTDEKKEN IN GENT OP DINSDAG 14 JUNI 2022 

In samenwerking met deze partners:

Powered by VITO
Empowered by KU Leuven, VITO, imec & UHasselt

 VITO VISION  / 3 2 / VITO VISION



COVERSTORY

Flood4Cast helpt 
beleidsmakers anticiperen 
op nakende wateroverlast

Hydroscan en VITO ontwikkelden een tool waarmee 
overheden, op welk niveau ook, de overstromingsrisico’s 
op hun grondgebied kunnen inschatten. Ook kan 
er de impact van potentiële beleidsbeslissingen 
op overstromingsgevoeligheden mee worden 
gesimuleerd. Wat begon met een vraag van de 
Antwerpse brandweer is uitgegroeid tot een efficiënt 
watermodelleringsinstrument dat potentieel heeft om 
wereldwijd te worden toegepast.

Vijf jaar geleden stelde de stad Antwerpen de vraag of het 
mogelijk was om tijdens een hevige bui snel te kunnen 
voorspellen in welke wijken en straten de wateroverlast 
het grootst zou zijn. ‘De vraag kwam onder meer vanuit 
de Antwerpse brandweer’, vertelt Jan Bronders van VITO. 
‘Die zocht een betere voorspellingsmethode dan de 
conventionele manier die was gebaseerd op de aantallen 
binnenlopende hulpoproepen. Want zo werd natuurlijk 
achter de feiten aangehold.’

Het leidde tot een eerste project waarbij behalve de stad 
Antwerpen (de brandweer), het onderzoeksinstituut imec, 
VITO en het Leuvense watermodelleringsbedrijf Hydroscan 
betrokken waren. De basis werd gelegd voor een tool die in 
real time kan voorspellen waar en wanneer er tijdens plots 
stormweer wateroverlast kan optreden, en dit tot op het 
niveau van individuele straten. Het vormde het begin van 
een ontwikkelingstraject dat zou leiden tot de creatie van de 
tool Flood4Cast, waarin naast de realtime-alarmeringstool 
voor nakende overstromingen tot op straatniveau ook 
een vernieuwend concept van een gebiedsdekkende 
watermodellering vervat zit. Dit werd ontwikkeld en op 
punt gesteld binnen een apart samenwerkingsproject 
tussen Hydroscan en VITO.

Specifieke modelopbouw en  
snelle resultaten 
‘Door de semi-automatische opbouw van het model 
en de snelle rekentijd van Flood4Cast is het mogelijk 
om op korte tijd een nieuw model op te bouwen en 
realtimeberekeningen uit te voeren’, zegt Guido Vaes van 
Hydroscan. Daarnaast werd gesleuteld aan het model om 
te kunnen omgaan met de problematiek van ontbrekende 
of ontoereikende data. ‘We bedachten een manier om ook 

De ontwikkeling van Flood4Cast is dus de vrucht van een 
samenwerking tussen Hydroscan en VITO. Oorspronkelijk 
waren de taken zo verdeeld dat Hydroscan zich bezighield 
met de modellering in verstedelijkte gebieden, en VITO 
in landelijke. ‘Hydroscan is al langer gespecialiseerd in alles 
wat met stedelijk waterbeheer te maken heeft, daar konden 
wij weinig aan toevoegen’, zegt Bronders. Toch werd die 
taakverdeling gedurende de ontwikkeling helemaal niet zo 
strikt gevolgd. ‘Het was van A tot Z een gezamenlijk project.’

In de vermarkting van de tool, zeg maar het commerciële 
luik van het project, is dat echter anders. Hier zijn wel 
duidelijke, strategische afspraken gemaakt over wie wat 
doet. Zo werd afgesproken dat VITO de tool vermarkt in 
China en India, en Hydroscan in de rest van de wereld.

Tool aanbieden als een service
In China gebeurt deze vermarkting vanuit LIBOVITO, 
de Chinese dochteronderneming van VITO. Een eerste 
demonstratie van de tool werd eind 2021 afgerond. ‘Dat 
gebeurde in Zhengzhou (in de zuidelijke provincie Fujian), in 
een gedeelte van de stad waar er veel stadsontwikkelingen 
zijn’, zegt Michel Craninx van VITO. ‘De uitdaging daar was 
om een model op te bouwen met een lage beschikbaarheid 
van invoerdata, maar ook om realtimevoorspellingen 
te doen. Beide zaken hebben we nu verkend in deze 
eerste democase. We bekijken nu hoe we in de toekomst 
Flood4Cast nog beter kunnen inzetten in regio’s met een 
lage databeschikbaarheid.’

In Vlaanderen biedt HydroScan de tool aan als een 
service onder de naam Flood4Cast Masterplanner. ‘De 
modelopmaak gebeurt bij ons terwijl onze klanten de 
overstromingskaarten krijgen toegestuurd met de resultaten 
van planmatige klimaatadaptieve en remediërende 
maatregelen’, vertelt Vaes. ‘Overheden, op welk niveau 
ook, kunnen ons daarvoor vandaag al contacteren.’ 
Daarnaast biedt HydroScan met zijn Flood4Cast Real-
time Alerter een instrument aan dat overheden en 
hulpdiensten ondersteunt door nakende overstromingen 
tot enkele uren op voorhand en tot op straatniveau te 
voorspellen. De interesse is vermoedelijk groot, zeker na 
de verwoestende overstromingen in de zomer van 2021. 
Onlangs kreeg Hydroscan de vraag van een Vlaamse stad 
wat er zou gebeuren als de ‘waterbom’ die vorig jaar al 
die ellende veroorzaakte, in Vlaanderen zou vallen. Voor 
een rivier nabij Aarschot werd nagegaan of Flood4Cast 

in gebieden waar data schaars en/of duur zijn een model op 
te bouwen’, legt Koen Hilgersom van Hydroscan uit. ‘Als er 
geen gegevens zijn over bijvoorbeeld riolering, dan maakt 
onze tool hiervan een ontwerp op basis van het stratenplan 
en van andere lokale elementen.’

Uiteindelijk kwamen beide pistes netjes bij elkaar, met als 
resultaat	 een	 tool	 met	 een	 specifieke	 modelopbouw	 en	
met snellere rekentijden én modelresultaten die de output 
van gedetailleerde modellen (opgesteld op basis van 
uitgebreide opmetingen) benaderen. 

De ontwikkeling van Flood4Cast was van in het begin erg 
ambitieus. ‘We mikten op een tool die revolutionair zou 
zijn en alle bestaande tools zou overtreffen’, zegt Vaes. ‘Hij 
moest bijvoorbeeld toepasbaar zijn op zowel verstedelijkte 
als op landelijke gebieden. Tot een paar jaar geleden waren 
dat voor watermodelleerders nochtans twee verschillende 
werelden.’ 

Veel voordelen van Flood4Cast zijn een gevolg van de semi-
automatische modelopbouw, die daardoor hoogstens enkele 
dagen duurt. Met conventionele modelleringssoftware kost 
dit al gauw maanden tot zelfs jaren. En misschien wel de 
belangrijkste USP is dat de modellen gemakkelijk en snel 
kunnen worden geüpdatet, want de situatie op het terrein 
(denk aan bijkomende bebouwing) wijzigt voortdurend.

Om de rekensnelheid te verhogen werd het detailniveau 
enigszins beperkt, waarbij een optimaal evenwicht werd 
bereikt met de nauwkeurigheid van de voorspellingsresulta-
ten. Nog een voordeel van de snelle modelopbouw en dito 
rekentijden is dat Flood4Cast ook heel handig is als simula-
tor. Vaes: ‘Beleidsmakers kunnen zo de impact van toekom-
stige potentiële scenario’s en beslissingen rond ruimtelijke 
ordening op overstromingsgevoeligheden bestuderen door 
ze simpelweg te simuleren.’

tijdens de overstromingen dezelfde impact zou hebben 
voorspeld zoals die zich werkelijk heeft voorgedaan. ‘We 
deden deze oefening gebruik makend van dronebeelden 
van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en van de 
neerslaggegevens van toen. Op de overstromingskaart 
zagen we nagenoeg dezelfde overstromingsimpact.’

En zo ontstond uit een concrete vraag van de Antwerpse 
brandweer	 een	 efficiënt	 watermodelleringsinstrument	
dat potentieel heeft om op korte termijn Vlaanderen en 
de rest van de wereld te veroveren. ‘Momenteel zijn we 
de modellering met Flood4Cast voor gans Vlaanderen 
aan het afronden,’ aldus Vaes, ‘een huzarenwerk wetende 
dat dit om meer dan honderd rivierbekkens gaat.’ Deze 
modelleringsresultaten zullen trouwens ook worden 
gebruikt door de VMM in haar Klimaatportaal, waarin 
klimaatscenario’s voor Vlaanderen worden doorgerekend.

Hoewel de wegen van Hydroscan en VITO wat meer 
gescheiden lopen sinds de vermarkting van Flood4Cast, 
houden ze elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen. 
Bronders: ‘We hebben minstens elk kwartaal een overleg 
waarbij we nieuwe kennis delen en onze lessons learned 
uitwisselen.’

Meer info
flood4cast@hydroscan.be	
(Koen Hilgersom)

Maximale overstroomde gebieden 
(of zones) bij het huidige klimaat en in het 

geval van klimaatverandering in Ekeren 
(Antwerpen).

Legende
huidig klimaat
2100  high 
climate change

© Xinhua Global Times

Meer info
jan.bronders@vito.be
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Hoewel het ETC CE pas nu ‘circulair’ in haar naam heeft 
staan, ligt de inhoud ervan sterk in het verlengde van de 
eerdere ETC’s. ‘De evolutie weerspiegelt de (politieke) 
ontwikkelingen en toont hoe de prioriteiten binnen Europa 
verschuiven’, aldus Dils. ‘In 2014 was circulaire economie 
bijvoorbeeld nog geen courant gebruikte term. Het 
eerste actieplan over circulaire economie van de Europese 
Commissie dateert pas van 2015, maar nu is circulariteit één 
van de belangrijke pijlers van de Europese Green Deal.’

Hoe werkt een ETC in de praktijk? ‘Elk thematisch centrum 
heeft een jaarplanning waarin een uitgebreid takenpakket 
opgesomd staat’, zegt Jos Bessems van VITO. ‘Voor 
elke taak wordt er binnen het consortium (het collectief 
van partners dat het ETC vormt) een verantwoordelijke 
aangesteld die ook terugkoppelt met een projectleider 
van het EEA zelf.’ Bessems is betrokken bij het ETC HE, 
waarin onder meer de impact van milieuvervuiling op de 
menselijke gezondheid wordt gerapporteerd. Binnen dit 
ETC worden de komende jaren data verzameld om tot 
objectieve indicatoren te komen voor allerlei types van 
pollutie: van vervuiling van de bodem en lawaaihinder door 
verkeer tot industriële emissies. ‘We willen tot indicatoren 
komen die inzicht geven in mogelijke gezondheidsschade 
en ziektelast, zoals jaarlijkse aantallen doden door kanker 
of nieuwe astmapatiënten. Ook belangrijk hierbij is dat we 
de indicatoren kunnen visualiseren, wat bijdraagt tot de 
communicatieopdracht van het EEA.’

De twee andere ETC’s waarbij VITO betrokken is, zijn 
het ETC CM (over klimaatmitigatie) en het ETC CA (over 
klimaatadaptatie en landgebruik). In het ETC CM is VITO 
eveneens de coördinerende partner. ‘We monitoren de 
vooruitgang die Europa boekt in de verwezenlijking van haar 
klimaat-, energie- en transportdoelstellingen’, zegt Tom 
Dauwe, afgevaardigde van VITO in dit ETC. ‘Zo genereren 
we belangrijke inzichten en kennis om de overgang naar een 
klimaatneutrale samenleving te versnellen.’ Ook in dit ETC 
zijn de prioriteiten de laatste jaren verschoven. ‘We focussen 
nu meer op thema’s zoals duurzame energiebronnen en 
energie-efficiëntie	dan	voordien.	En	ook	de	verduurzaming	
van het personenverkeer en van het goederentransport 
krijgt vandaag extra aandacht.’

In het ETC CA komen liefst drie VITO-thema’s samen. 
Experts van VITO Environmental Modelling, gespecialiseerd 

in landgebruik en klimaatimpact, werken mee aan de 
ontwikkeling	 van	 specifieke	 beoordelingstools	 voor	
klimaatveranderingseffecten, dit in het kader van een 
platform rond klimaatadaptie van het EEA (dat Climate-
Adapt werd gedoopt). Binnen dat platform focussen 
experts van VITO Health op de gezondheidsaspecten van 
klimaatverandering. Vanuit VITO Remote Sensing, tot slot, 
wordt meegewerkt aan de koppeling van informatie over 
klimaat en landgebruik (in de vorm van satellietbeelden) 
met de koolstofboekhouding van ecosystemen. En ja, ook 
hier is de focus de laatste jaren veranderd, of beter: ze is 
verbreed. ‘In dit ETC komen nu verschillende domeinen zoals 
klimaatadaptatie, remote sensing en gezondheid samen’, 
zegt Filip Lefebre van VITO. ‘We werken interdisciplinair en 
cross-unit, en dat is ook heel verrijkend op zich.’

Zo werpt de betrokkenheid in het ETC-netwerk voor de 
VITO-experts ook vruchten af in hun andere activiteiten. 
Lefebre: ‘Bij VITO werken we vaak mee aan regionale en 
nationale projecten. Dan is het natuurlijk heel handig als je 
het overkoepelende Europese kader tot in de puntjes kent 
en je ook op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen.’ 
Het EEA is niet voor niets het belangrijkste Europese milieu- 
en klimaatorgaan. Dils: ‘Het agentschap bepaalt het beleid 
niet, maar dat wordt natuurlijk wel fors beïnvloed door de 
kennis en de inzichten die het produceert. Dankzij onze 
sterke aanwezigheid in het ETC-netwerk kunnen we alles 
wat er beweegt rond milieu en klimaat in Europa vanop de 
eerste rij volgen.’

Om de omgeving en het klimaat in Europa te monitoren, 
de resultaten daarvan te analyseren en nieuwe kennis 
en inzichten te communiceren, beschikt het Europees 
Milieuagentschap over een netwerk van thematische 
centra waarin de focus telkens ligt op een specifiek 
aspect van het Europees milieu- en klimaatbeleid. VITO is 
bij vier van die European Topic Centres (ETC) betrokken, 
in twee ervan zelfs als coördinerende partner.

De staat van de omgeving en het klimaat in Europa moni- 
toren en het resultaat daarvan rapporteren en communice-
ren, dat is de taak van het in Kopenhagen gevestigde 
Europees Milieuagentschap (EEA). De milieu-informatie 
die het EEA in de vorm van assessments produceert en 
de nieuwe kennis die het op basis van de analyse van de 
verzamelde data creëert, worden door beleidsorganen zoals 
de Europese Commissie gebruikt om nieuwe wetgeving 
voor te bereiden en in te voeren of bestaande regels aan 
te passen. De reikwijdte van de monitoring en rapportage 
door	het	EEA	 is	dus	heel	breed,	en	 in	geografische	zin	 is	
ze zelfs ruimer dan de EU, daar ook niet-EU-landen als 
Noorwegen, Turkije en Zwitserland er lid van zijn.

Vorm van outsourcing
Het EEA doet voor haar activiteiten niet enkel een beroep 
op zijn eigen werknemers, maar ook op zijn partners binnen 
Eionet, een pan-Europees netwerk voor milieu-informatie 
en -observatie. Een belangrijk onderdeel van dit netwerk 
zijn de zogeheten European Topic Centres, ofwel ETC’s, 
die	 georganiseerd	 zijn	 rond	 specifieke	 thema’s	 zoals	
klimaatadaptatie en -mitigatie, circulaire economie en 
menselijke gezondheid & milieu.

De	ETC’s,	die	gefinancierd	worden	door	het	EEA,	kunnen	
worden beschouwd als verlengstukken van het centrale 
agentschap in Kopenhagen. ‘Ze zijn binnen Eionet onderdeel 
van een heel doelbewuste strategie om informatie en 
kennis heel dicht bij de bron – op het niveau van lidstaten 
en regio’s – te vergaren’, zegt Evelien Dils van VITO. ‘Je 
zou het een vorm van outsourcing kunnen noemen, waarbij 
de ETC’s aan de slag gaan met milieu- en klimaatgegevens 
aangeleverd vanuit relevante nationale overheden.’

VITO is al jarenlang heel actief binnen de ETC-werking. En 
dat blijft ook zo. Sinds begin 2022 en minstens tot 2026 
maakt VITO deel uit van vier van de huidige acht ETC’s. In 
twee ervan is het zelfs de lead (coördinerende) partner. Zo 
blijft VITO dus zeer nauw betrokken bij de monitoring en de 
rapportage van het milieu en het klimaat in Europa.

De informatie en kennis die in het ETC-netwerk worden 
gegenereerd, stromen niet in één richting naar Kopenhagen. 
Evenmin geldt er een strikt top-downmanagement vanuit 
het EEA. Veeleer is er in het kader van Eionet sprake van 
een wisselwerking tussen het EEA, de ETC’s en Europese 
landen. ‘Vanuit het EEA komen ook veel nuttige zaken 
terug’, legt Dils uit. ‘Landen kunnen bijvoorbeeld via het 
netwerk	 bruikbare	 informatie	 inwinnen	 over	 specifieke	
beleidsmaatregelen die andere landen al toepassen.’

De ETC’s zijn via een raamwerkcontract aan het EEA 
gebonden en kunnen bestaan uit kennisorganisaties 
zoals VITO maar ook uit andere organen zoals publieke 
overheden. Dils: ‘Een grote verscheidenheid is een troef, 
want dit verrijkt de samenwerking.’ Daarnaast is ook een 
brede Europese spreiding een pluspunt. ‘Al geeft de 
expertise die je in huis hebt natuurlijk wel de doorslag.’

Verschuivende prioriteiten
Dils is sinds 2014 afgevaardigde van VITO in opeenvolgende 
ETC’s rond afvalbeheer en duurzaam materiaalbeheer. Begin 
2022 is deze reeks van thematische centra geëvolueerd tot 
een ETC rond circulaire economie (ETC CE), waarin VITO 
ook de coördinerende partner is. De komende vijf jaar 
ondersteunt dit ETC het EEA bij de verdere ontwikkeling 
van de kennisbasis voor een versnelde overgang naar 
een circulaire economie in Europa. Een greep uit het 
werkprogramma: monitoring en het in kaart brengen 
van reeds bestaande circulaire beleidsmaatregelen, 
onderzoek naar de invoering van een doeltreffend 
afvalbeleid, en kennisvergaring rondom materialen- en 
grondstoffenstromen en hun milieu-impact.

Hans Bruyninckx, directeur van het Europees 
Milieuagentschap licht de ETC’s toe: 

‘De European Topic Centers zijn essentieel 
binnen de werking van het EEA. Via de 
ETC-partners vinden we aansluiting met de 
beste beschikbare kennis en capaciteiten 
voor milieu-evaluaties over de lidstaten 
heen. Deze connectie met kennisorganisa-
ties op het niveau van de lidstaten is kritisch 
voor het EEA, maar biedt ook voordelen 
voor de betrokken partners. De uitwisseling 
van kennis, de co-creatie van milieu-eva-
luaties en de nauwe aansluiting met Euro-
pese beleidslijnen is zeer waardevol voor 
de betrokkenen. VITO is een van onze key 
ETC-partners, zij coördineren twee topic 
centers en zijn betrokken bij twee andere. 
De ervaring en de toewijding die zij opge-
bouwd hebben doorheen de jaren worden 
door het EEA sterk gewaardeerd, en be-
nadrukt de sterkte van VITO op Europees 
niveau. Ik moet ook toegeven dat ik, als 
Belgisch-Vlaams directeur van het EEA, 
zeer trots ben dat VITO zo’n prominente rol 
vervult.’

VITO bestendigt rol in monitoring van 
milieu en klimaat in Europa

Meer info
evelien.dils@vito.be

Meer info
tom.dauwe@vito.be

www.eionet.europa.eu/etcs
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Ontwikkelaars van producten of systemen aangedreven 
door batterijen, of van apparatuur voor bijvoorbeeld 
verwarming en koeling, kunnen bij VITO/EnergyVille 
terecht voor een breed scala aan tests die aan al hun 
mogelijke vragen en behoeften voldoen. Het unieke aan 
zowel het batterijtest- als het thermotechnische labo 
is dat ze allebei heel dynamische omgevingen creëren 
die daardoor nauw aansluiten bij real world-scenario’s. 
Daarmee onderscheiden ze zich van standaardlabo’s.

Met de ingebruikname van het nieuwe onderzoeksgebouw 
EnergyVille 1 in 2016 werd ook gestart met de verhuis 
van twee labo’s van de site van VITO in Mol naar die van 
EnergyVille in Genk. De verhuis ging ook gepaard met een 
stevige uitbreiding van de labofaciliteiten, en daardoor 
is die operatie nog maar recent helemaal afgerond. ‘Ons 
batterijtestlabo is bijvoorbeeld verdubbeld in oppervlakte’, 
zegt Ann Wouters van VITO/EnergyVille. ‘Er zijn ook heel 
wat nieuwe testinstrumenten bijgekomen zoals een nieuwe 
batterijtester, een grotere temperatuurkamer en een ARC-
apparaat (accelerated rate calorimeter) dat uniek is in 
ons land.’ Met het ARC-apparaat wordt onder meer het 
thermische gedrag van batterijcellen- en modules getest, 
alsook hun weerstand tegen brand en explosies.

Groter en meer capaciteit
Het thermotechnische labo is dan weer onherkenbaar 
veranderd in vergelijking met de vroegere faciliteit in Mol. 
‘Daar hadden we een labo dat veel kleiner was en dat 
vooral gericht was op eigen onderzoek binnenshuis’, zegt 
Nico Robeyn van VITO/EnergyVille. ‘Waar we toen maar 
één HVAC-aansluiting hadden, hebben we er nu liefst 25 
in parallel. In principe kunnen we dus, afhankelijk van de 
grootte van de te testen toestellen, 25 verschillende tests 
tegelijk uitvoeren.’ In het thermotechnische labo wordt 
onder meer verwarmings- en koelingsapparatuur getest, 
waarbij temperaturen kunnen bereikt worden tussen 5 en 
90 graden (zonder gebruikt van thermische olie) en zelfs tot 
300 graden mét toepassing van die olie. ‘Daarmee komen 
we uit op een totale labocapaciteit van 2 megawatt.’

In het batterijtestlabo van VITO/EnergyVille is het meestal 
een drukte van jewelste. Behalve voor de eigen onderzoekers 
staat het labo ook ter beschikking van externe bedrijven 
en andere onderzoeksorganisaties. Zo kunnen bedrijven 
die producten of systemen ontwikkelen die worden 
aangedreven met batterijen er terecht voor prestatie-, 
levensduur- en veiligheidstests. ‘Wat we bijvoorbeeld 
vaak doen zijn verouderingstests bij nieuw ontwikkelde 
batterijtypes’, zegt Filip Leemans van VITO/EnergyVille. 
‘Dat gebeurt onder andere in een temperatuurkamer 
waar de invloed van heel uiteenlopende en wisselende 
weersomstandigheden op de batterijprestaties wordt 
nagegaan.’ Het is om die omstandigheden nog beter 
te gaan testen dat VITO/EnergyVille in 2020 een meer 
uitgebreide temperatuurkamer liet installeren (groter in 
omvang maar ook in temperatuurbereik). De kamer is 
bijvoorbeeld groot genoeg om volledige auto-accu’s in hun 
geheel in te testen.

Geen standaardlabo
Het zo goed mogelijk nabootsen van de omgevingen 
waaraan batterijen en toestellen in werkelijkheid (real world) 
kunnen worden blootgesteld, dat is een van de belangrijkste 
USP’s van de labofaciliteiten van VITO/EnergyVille. Wouters: 
‘Het onderscheidt ons van vele andere labo’s waar het vaak 
meer draait om accreditatie dan om het testen waarin de 
werkelijke omstandigheden zo dicht mogelijk worden 
benaderd. We bestuderen verschillende warmte- en 
koudeprofielen,	 dag-	 en	 nachteffecten,	 seizoensvariaties,	
noem maar op – en dit allemaal in een versneld testritme. 
We zijn dus uitdrukkelijk geen standaardlabo waar er 
volgens	vastgestelde	normen	en	vaste	specificatiegrenzen	
in een statische omgeving wordt gewerkt.’ De klanten van 
VITO/EnergyVille kunnen er maar mee gebaat zijn. ‘Dankzij 
onze zeer dynamische werkwijze, waarbij we doelbewust 
variaties in de testomgeving aanbrengen, leren onze 
klanten hoe hun producten en systemen écht presteren.’

Klanten worden ook van nabij begeleid door de 
verschillende expertteams van VITO/EnergyVille. ‘Grotere 
bedrijven of organisaties die over een eigen R&D-afdeling 

beschikken, brengen doorgaans hun eigen testprotocol 
mee, bij kleinere bedrijven helpen we vaak bij het opstellen 
daarvan’, zegt Robeyn. ‘En we geven ook proactief advies, 
bijvoorbeeld in de vorm van mogelijke verbeteringen aan 
prototypes nadat we die hebben getest.’ De laatste jaren 
weten zowel KMO’s als grotere bedrijven de twee testlabo’s 
goed te vinden. ‘Vroeger bereikten we vooral KMO’s, maar 
sinds	 een	 paar	 jaar	 komen	 ook	 grotere	 firma’s	 geregeld	
aankloppen (zie kader). Ze stellen duidelijk onze state-of-
the-art technologie, onze dynamische testomgeving maar 
ook het advies van onze onderzoekers op prijs.’

Dat advies beperkt zich niet tot enkel droge testresultaten. 
‘We geven onze klanten ook onze interpretatie van de 
resultaten’, aldus Wouters. Soms wordt er zelfs al voor 
aanvang van een test proactief ingegrepen. ‘Het gebeurt 
al eens dat onderzoeksvragen niet duidelijk gesteld zijn 
of we bij aanlevering van een prototype al vaststellen 
dat de gevraagde doelstelling niet haalbaar is. Ook dan 
koppelen we bijtijds terug.’ Daarnaast kunnen klanten 
ook een beroep doen op de niet-technische expertise van 
VITO/EnergyVille zoals die in economische modellering. 

‘Onze sterkte is dat we vele verschillende technieken en 
aanpakken samenbrengen.’

Momenteel worden de twee testlabo’s ook geïntegreerd 
in het oPEN Thor Living Lab, een testzone op en rond de 
Genkse Thorsite waar de komende jaren innovatieve energie-
oplossingen worden ontwikkeld, getest en gevalideerd, en 
dit in nauwe interactie met het volledige energiesysteem. In 
beide labo’s zullen nieuwe technologieën uitvoerig worden 
getest alvorens ze worden gekoppeld aan de andere 
systemen binnen het living lab.

Meer info
ann.wouters@energyville.be	

Een unieke en dynamische testomgeving 
voor batterijen en thermische systemen

Multinationals doen een beroep op testlabo’s
Een van de multinationals die zijn innovatieve technologie al heeft laten testen bij VITO/EnergyVille, is Atlas Copco, dat 
onder meer compressoren, generatoren en (vacuüm)pompsystemen maakt. ‘Voor de verdere ontwikkeling van onze ORC’s 
(organic rankine cycles, thermodynamische processen die onder meer worden toegepast in turbines) hebben we beroep 
gedaan op VITO/EnergyVille om onze prototypes uitvoerig te testen’, vertelt Christophe Gregoir, teamleider engineering bij 
Atlas Copco. ‘Het thermotechnische labo, waarin verschillende warmte- en koudestromen kunnen geregeld worden, heeft 
ons geholpen om onze producten verder te ontwikkelen.’

Volgens Gregoir was het aangenaam werken met VITO/EnergyVille, onder meer doordat beide organisaties duurzaamheid 
hoog in het vaandel dragen. ‘De samenwerking op de werkvloer verliep vlot, en speciale dank gaat uit naar de mensen in 
het	labo	die	ons	altijd	snel	en	flexibel	geholpen	hebben	en	ook	oog	hadden	voor	de	confidentialiteit	van	onze	projecten.	Op	
deze manier hebben we een belangrijke stap kunnen zetten in de ontwikkeling van duurzame producten voor onze klanten.’

Door	hun	ORC’s	te	verbeteren	wil	Atlas	Copco	onder	meer	de	energie-efficiëntie	van	zijn	compressoren	verhogen.	Met	dit	
streven wil het bedrijf zijn klanten helpen duurzame productiviteit te ontwikkelen.

In mei 2018 contacteerde internationaal productiebedrijf Jabil VITO/EnergyVille in het kader van een Philips-project voor het 
testen van batterijmodules. ‘Na een interactieve scoping fase met VITO/EnergyVille’s batterij-experten, werd een  concreet 
project opgestart in september 2018. Ongeveer een jaar later werd het testprotocol voor alle toestellen afgerond en in 
oktober	2019	werden	de	finale	resultaten	gepresenteerd	aan	Jabil	en	Philips	binnen	de	vertrouwelijke	voorwaarden	van	die	
samenwerking.’ 

‘Onze motivatie om met VITO/EnergyVille samen te werken is hun professionele aanpak. De batterij-experten werken 
proactief en probleemoplossend en doen zelf ook suggesties voor verdere productverbeteringen. Bovendien zijn de 
kwaliteitsprocessen, de veiligheidsprocedures in de labo’s en de jaarlijkse kalibraties van de testfaciliteiten een belangrijke 
meerwaarde, vooral bij een langdurig partnerschap.’ 

‘Zowel Philips als wij zijn zeer tevreden over de samenwerking met VITO/EnergyVille en we raden iedereen die op zoek is naar 
batterijtestfaciliteiten zeker aan om het VITO/Energyville-batterijteam in te schakelen.’
Vital Driesen, Business Development Manager, Jabil 
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JRC Citizens Forum wordt pilootproject 
binnen ‘Bauhaus 2.0’

De renovatie van het conferentiegebouw op de JRC Geel-
site is een unieke gelegenheid om het Nieuw Europees 
Bauhaus-initiatief in de praktijk te brengen. Een kans ook 
om de European Green Deal te laten resulteren in een 
concreet bouwproject dat duurzaam, mooi en inclusief is 
(en dat ook op deze manier wordt gerealiseerd). VITO, 
sinds jaar en dag een van de buren van het JRC Geel, is 
nauw betrokken bij de duurzaamheidsanalyse van het 
ganse project via Level(s), een nieuw Europees kader 
om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen. 

Vlak naast de VITO BIO-site op de rand van Mol en Geel ligt 
de site van het Joint Research Centre (JRC), een Europees 
onderzoekscentrum dat al dateert van de prille beginjaren 
van de Europese eenmaking. En dat geldt eigenlijk ook 
voor de gebouwen waarin het JRC huist. ‘Onze gebouwen 
dateren uit de jaren ‘60 en 70’, zegt Marc Wellens, hoofd 
Ondersteunende Diensten van het JRC Geel. ‘Op het vlak 
van gebruik en comfort valt dat nog mee – ze werden 
indertijd modern en smaakvol ontworpen en ingericht – 
maar de duurzaamheid (isolatie, energieverbruik …) laat 
helaas te wensen over.’

Het renovatieproces van de JRC-site werd tien jaar 
geleden al opgestart  om deze zo naar de 21ste eeuw 
te tillen. De plannen omvatten een grondige renovatie 
van de basisinfrastructuur zoals kantoren en laboratoria, 
maar ook de renovatie van een conferentiegebouw 
naar een multifunctioneel gebouw met ontmoetings- en 
ontspanningsfaciliteiten voor het personeel. Het zal ook 
een gloednieuw bezoekerscentrum omvatten, in de vorm 
van een ‘burgerforum’, daar zullen mensen nader kennis 
kunnen maken met het JRC en de Commissie.

Nieuw Europees Bauhaus-initiatief
De afgelopen tien jaar is er veel veranderd op het gebied 
van duurzaamheidsdoelstellingen, en daardoor werden ook 
de eerste plannen voor de herinrichting en renovatie van de 
JRC-site bijgestuurd. Het is te zeggen: ze werden concreter 
en ambitieuzer ingevuld. Eind 2019 zag immers de Green 
Deal het licht, het programma van de Europese Commissie 
om van Europa tegen 2050 de eerste klimaatneutrale 

Communicatie van eindbeoordeling
Het duurzaamheidskader werkt, zoals de naam al doet 
vermoeden, via drie levels.

Het eerste level omvat het pre-designproces, waarbij 
kwalitatieve beoordelingen in een vroeg stadium worden 
uitgevoerd. Deze eerste fase biedt een eenvoudige 
structuur om de aandacht op duurzaamheidsaspecten te 
prioritiseren. Voor dit project liep dat proces begin 2022 af. 
Tijdens de ontwerpfase worden veel beslissingen gemaakt 
die een grote invloed hebben op het vlak van duurzaamheid, 
daarom is het heel betekenisvol om al vanaf het begin 
hiermee rekening te houden. ‘Een voorbeeld van zo’n 
beslissing is onze keuze om voor enkele bouwelementen 
materialen te kiezen die bij productie CO2  onttrekken 
aan de lucht’, legt Marc Wellens uit. ‘Dat is nog erg prille 
technologie maar daarmee willen we dus aantonen dat we 
hierin een voorstrekkersrol kunnen spelen.’ 

‘In het eerste level worden de duurzaamheidsdoelstellingen 
geformuleerd en wordt het pad naar realisatie uitgestippeld’, 
zegt Michiel Ritzen van VITO/EnergyVille. ‘De concrete 
uitwerking gebeurt dan in level twee met behulp van 
meer gedetailleerde en kwantitatieve beoordelingen van 
verschillende gebouwontwerpen. Deze level 2 fase startte 
in het voorjaar 2022. Deze fase laat toe een vergelijking 
te maken op vlak van duurzaamheid tussen verschillende 
ontwerpopties. 

In het laatste en derde level wordt uiteindelijk alles wat 
er gerealiseerd is en de manier waarop dat is gebeurd 
(het gebouw ‘as built’), tegen het licht gehouden. Dat is 
het monitoringgedeelte (en dat kan dus pas starten na 
het afronden van de bouwfase). ‘Kloppen de werkelijke 
resultaten met wat er vooraf voorspeld was? Zijn de 
materialen wel zo duurzaam als we dachten dat ze waren? 
Dat soort vragen trachten we dan te beantwoorden’, aldus 
Bektasiadou. Het is de bedoeling dat deze eindbeoordeling 
ook zal worden gecommuniceerd en gevisualiseerd in het 
bezoekerscentrum, als dat eenmaal klaar is. ‘Bezoekers 
krijgen dan een voorstelling van wat een duurzaam gebouw 
concreet inhoudt, op op alle vlakken.’

Level(s) is zowel proces- als resultaatgericht. De zes 
objectieven waarrond de tool is opgebouwd kunnen 
via concrete indicatoren op een ondubbelzinnige 
manier worden gemeten. Ritzen: ‘Dat is nodig voor een 
betrouwbare, gedegen monitoring en beoordeling.’ 

economie en samenleving te maken. In het spoor van die 
European Green Deal hield Voorzitter Ursula von der Leyen 
hoogstpersoonlijk een ander initiatief boven de doopvont. 
Met een heus Nieuw Europees Bauhaus-initiatief wil de 
Commissie volop inzetten op design en architectuur die 
behalve duurzaam ook inspirerend en mooi zijn.  ‘Het 
Nieuw Europees Bauhaus-initiatief rust op drie pijlers: 
schoonheid (o.a. look & feel), toegankelijkheid (inclusiviteit) 
en duurzaamheid. Daar konden wij ons prima in vinden 
en dus besloten we om dit renovatieproject als een intern 
New European Bauhaus pilootproject te positioneren. Met 
succes’, zegt Lia Bektasiadou, de projectleider bij het JRC.

Het project, dat JRC Citizens Forum zou gaan heten, zal 
dus op-en-top duurzaam zijn. En dat geldt niet alleen 
voor het uiteindelijke resultaat (dat tegen 2025 klaar moet 
zijn, in het voorjaar van 2023 wordt met de bouw gestart) 
maar ook voor de ontwerp- en constructiefase. Om die 
duurzaamheid van in het begin te verankeren en deze ook 
nauwgezet te monitoren, te beoordelen en te rapporteren, 
wordt gebruik gemaakt van Level(s), een Europees kader 
om de duurzaamheid van een gebouw (of gebouwengroep) 
vanaf de ontwerpfase te verbeteren en over de volledige 
levenscyclus te evalueren. Dit gebeurt aan de hand 
van zes ‘macro-objectieven’ die ook stevig verankerd 
zitten in de Green Deal: van de minimalisering van de 
broeikasuitstoot en van het circulair gebruik van primaire 
materialen en hergebruik van componenten, over een 
duurzaam waterverbruik tot een gezonde en comfortabele 
(werk)omgeving en aanpassingen met het oog op de 
klimaatverandering. Het Level(s)-kader voor duurzame 
gebouwen werd ontwikkeld door de Commissie en wordt 
binnen het Nieuw Europees Bauhaus-initiatief gepromoot 
als instrument voor de duurzaamheidsbeoordelingen 
van projecten. Bij dit vernieuwingsproject van het JRC 
Geel zal VITO/EnergyVille samenwerken met het JRC 
en met de architecten bij de implementatie van het 
duurzaamheidskader, niet alleen gedurende de volledige 
ontwerp- en bouwfase maar ook in de gebruiksfase. 
Dat gebeurt door het VITO/EnergyVille-team dat 
gespecialiseerd is in duurzaamheidsevaluaties binnen de 
gebouwde omgeving.

Meer info
marc.wellens@ec.europa.eu
evangelia.bektasiadou@ec.europa.eu

Meer info
michiel.ritzen@energyville.be

Mogelijk worden de indicatoren straks door de Europese 
Commissie gebruikt om richtwaarden (bijvoorbeeld voor 
de netto broeikasuitstoot) voor gebouwen in te stellen. 
‘Daarmee kan de bebouwde omgeving dan worden 
gebenchmarkt.’

De vernieuwing van haar conferentiegebouw naar een 
multifunctioneel gebouw is niet alleen een ambitieus 
project voor het JRC. Het is ook nog maar de eerste keer 
dat de Level(s)-tool op deze schaal wordt toegepast. 
En het effect is nu al merkbaar. ‘Voorheen werden 
zaken zoals levenscyclusanalyses in het kader van een 
duurzaamheidsbeoordeling pas relatief laat in de ontwerp- 
en bouwfase uitgevoerd. Bij Level(s) gebeurt dit veel 
vroeger, waardoor Level(s) ook een veel meer gidsende 
functie heeft’, aldus Ritzen.
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verschillende representatieve kledijtypes ontwikkelen op 
basis van gerecycleerde textielvezels.

Tot slot wordt ook de consument bij SCIRT betrokken. ‘We 
zetten ook een zogeheten true cost-model op waarin we 
alle	externaliteiten	kwantificeren	die	nu	niet	meegenomen	
worden in de verkoopprijs van kledij (zoals milieukosten of 
maatschappelijke kosten van plasticafval)’, zegt Duhoux. 
‘Zo kunnen we de werkelijke kostprijs van een kledingstuk 
berekenen.’ Het true cost-model kan als hefboom dienen 
om het perspectief van de consument bij te sturen, maar 
ook om beleidsmakers ervan te overtuigen dat bijvoorbeeld 
fabrikanten die duurzaam werken ondersteuning verdienen 
in	de	vorm	van	een	level	playing	field.

Nog iets dat SCIRT kenmerkt is het systemische aspect. 
‘Een echte transitie naar een circulaire mode-economie zal 
er pas komen als de verandering systemisch is en overal in 
de waardeketens plaatsvindt’, aldus Duhoux. ‘En dat kan 
alleen maar als alle betrokken partijen, van inzamelaars over 
sorteerders en recycleerders tot spinnerijen en ontwerpers, 
een gezamenlijk belang en doel hebben waarop ze zich 
kunnen richten.’ Tegelijk is het project, dat loopt tot 2024, 
ook pragmatisch. Dils: ‘We richten ons niet op het ideale 
systeem, want dan moet je eigenlijk van een wit blad 
beginnen en dat is totaal onrealistisch. Wel bekijken we 
hoe we het huidige systeem met gerichte en weloverwogen 
innovaties, ingrepen en samenwerkingen in de richting van 
een circulaire mode-economie kunnen duwen. Zo proberen 
we de transitie in gang te zetten.’

Nauwelijks 1 procent van alle afgedragen kledij in 
Europa wordt hoogwaardig gerecycleerd. De rest wordt 
grotendeels verbrand samen met het huishoudelijk afval. 
Verbeter dan die inzameling, sortering en recyclage, 
lijkt het logische antwoord op de vraag hoe het anders 
kan. Maar zo simpel is het niet, weten de experts 
circulaire economie van VITO. ‘Een echte transitie naar 
een circulaire mode-economie kan er pas komen als de 
verandering systemisch is en overal in de waardeketens 
plaatsvindt.’

De milieu- en klimaatimpact van onze textiel- en 
kledijconsumptie is enorm. Voor de productie en het 
transport van al het textiel dat in Europa jaarlijks wordt 
verkocht, zijn er per Europeaan meer dan een ton primaire 
grondstoffen nodig (zoals materialen voor vezels), liefst 
honderdduizend liter water en honderden vierkante meters 
landbouwgrond. Bovendien blijven de meeste van die 
kleding- en textielstukken maar heel kort in roulatie. Het 
is een wegwerpeconomie bij uitstek, en in de wereld van 
vandaag waar verduurzaming en vergroening geen optie 
zijn maar een must, kan dat niet langer worden getolereerd.

Maar hoe verander je de textielsector? Hoe transformeer 
je die van een lineair naar een circulair model? ‘Er zijn 
al ontelbaar veel initiatieven genomen om zogenaamd 
duurzaam textiel op de markt te brengen’, zegt Evelien 
Dils van VITO. ‘Maar eigenlijk hebben die maar heel weinig 
zoden aan de dijk gezet. Niet zelden ging het gewoon om 
greenwashing van fast fashion (kledij die maar heel kort wordt 
gedragen en al snel wordt afgedankt).’ Nog iets wat zulke 
initiatieven vaak missen, ook al zijn ze soms goedbedoeld, 
is een brede scope. ‘De textielsector is een immens groot 
en complex systeem dat ook nog eens heel globaal 
georganiseerd is. Je moet je dus ook afvragen wat Europa 
kan doen om ook buiten ons continent veranderingen te 
realiseren. En dan zijn er nog de vele trade-offs. Neem nu 
de introductie van nieuwe materialen (zoals appelleer). Dat 
is	 niet	 zomaar	 per	 definitie	 heilzaam.	 Het	 hangt	 er	maar	
vanaf hoe de textielindustrie sommige innovaties oppikt en 
hoe ze die tot bij de consument brengt.’

Selectieve inzameling komt eraan
Toch moet er dringend iets gebeuren, en dat vindt ook 
Europa. In 2020 kwam de Europese Commissie met 
haar Circular Economy Action Plan (als onderdeel van de 
Green Deal) waarin textiel als een van de belangrijkste 
productgroepen	 werd	 gedefinieerd.	 Eind	 maart	 2022	
lanceerde ze vervolgens een ambitieuze strategie voor de 
ontwikkeling van een circulaire mode-economie. Een van 
de belangrijkste elementen in dat plan is dat er binnen 
afzienbare tijd doelstellingen zullen komen met betrekking 
tot recyclage en hergebruik van ingezameld textiel. Tegen 
2025 zal elke lidstaat namelijk een systeem moeten 
organiseren voor de selectieve inzameling van afgedankt 
textiel – net zoals dat bijvoorbeeld in ons land gebeurt voor 

plasticafval met de vertrouwde PMD-zakken. ‘Dat zal een 
grote verandering zijn’, zegt Tom Duhoux van VITO. ‘Maar 
alleen die maatregel is natuurlijk niet zaligmakend. Als die 
berg textielafval daar straks ligt, moeten we natuurlijk weten 
wat er precies mee moeten gebeuren. En daar moeten we 
tegen dan ook technologisch en organisatorisch toe in staat 
zijn.’

Voor de beide VITO’ers, experts in de circulaire economie, 
hield de Europese textielstrategie weinig verrassingen in. En 
dat is niet verwonderlijk want Europa deed al ettelijke keren 
een beroep op VITO om uit te zoeken hoe de Europese 
textielindustrie kan evolueren naar meer circulariteit en 
duurzaamheid. De recentste studie dateert nog maar van 
februari 2022. In een onderzoeksrapport samengesteld 
in opdracht van het Europees Milieuagentschap luidde 
het antwoord dat de textielindustrie moet inzetten op 
circulair ontwerp met het oog op levensduurverlenging, het 
gebruik van secundaire materialen en een verbetering van 
de inzameling van afgedankt textiel en van hoogwaardig 
hergebruik en recyclage.

Op de vraag hoe de textielsector duurzamer kan worden 
gemaakt, luidt het logische antwoord vaak: recycleren. 
Maar ook dat alleen is niet zaligmakend, zelfs al zou een 
doorgedreven recyclage van uiteenlopende textielsoorten- 
en ontwerpen mogelijk zijn, wat vandaag zeker nog niet zo 
is. Duhoux: ‘Laagwaardige recyclage (downcyling) is geen 
optie, want dat rijmt niet met circulair. Naast een reductie 
van onze consumptie moeten we naar een recyclage 
2.0, waarin het recyclageproces wordt afgestemd op de 
gevraagde kwaliteit van de textielindustrie.’

Zes representatieve kledijtypes
Die afstemming vraagt samenwerking, en dat brengt ons bij 
het door VITO gecoördineerde SCIRT-project, een Europees 
initiatief dat in 2021 werd gelanceerd en waarin (ruw 
samengevat) de transitie naar textiel-naar-textielrecyclage 
wordt onderzocht. Al is dat dus een veel te enge 
omschrijving. ‘SCIRT brengt heel veel samen’, zegt Dils. ‘Er 
is een technologisch luik waarin we inderdaad onderzoek 
doen naar een verbeterde recyclage, bijvoorbeeld van 
complexe vezelmengsels. Maar het project focust ook 
op bijvoorbeeld de sortering van textielafval, waarbij we 
bestuderen hoe we die beter kunnen laten aansluiten op 
wat	een	recyclagefirma	nodig	heeft.’

En dan zijn er natuurlijk nog de textielbedrijven en de 
modeontwerpers, want ook daar zullen er wijzigingen nodig 
zijn. Daarom ook dat vijf internationale kledingmerken die 
elk andere types kledij verkopen en dit aan een verschillend 
doelpubliek,	 bij	 het	 project	 betrokken	 zijn.	 Specifiek	
gaat het om de volgende kledij bij de volgende merken: 
Decathlon (zwembroek), Petit Bateau (kinderbody), Bel & Bo 
(casual jurk), HNST (jeans en sweater) en Xandres (formele 
kledij). In samenwerking met de technische partners en met 
onderzoeksinstellingen zoals VITO zullen deze merken zes 

De mode-economie moet dringend 
duurzamer worden, maar hoe?

Meer info
evelien.dils@vito.be
scirt.eu

SCIRT: een ideaal 
experimenteerplatform
Een van de modebedrijven betrokken in het SCIRT-
project is het Belgische Xandres. Het merk zet al 
een tijdje in op duurzaamheid, en daarbij focust het 
op zes pijlers: materialen, ontwerp, productieketen, 
verpakking, logistiek en ook de klant (door deze 
bijvoorbeeld een herstel -en onderhoudsprogramma 
aan te reiken). Bovendien zoekt het merk binnen zijn 
‘Xandres Lab’ bewust experimenten en innovatie rond 
circulaire economie op. ‘Voor ons is dit project het 
ideale experimenteerplatform om te zien of we erin 
kunnen slagen om een product dat volledig via textiel-
naar-textiel werd gerecycleerd op de markt te brengen’, 
zegt Jasmien Wynants, duurzaamheidscoördinator 
bij Xandres. ‘We vertrekken van bestaande broeken 
met een lastige vezelsamenstelling (een mix van wol, 
polyester en lycra) en bekijken samen met VITO en de 
andere onderzoeks- en wetenschappelijke partners of 
we die broeken in een post-consumer-gerecycleerde 
versie kunnen produceren, aan dezelfde kwaliteit en 
prijs.’

De oefening is voor Xandres erg interessant op 
productniveau, ook om te achterhalen in hoeverre deze 
schaalbaar is en hoe dit rijmt met het businessmodel. 
‘Hoe realistisch is een take back-systeem? Welke 
kosten komen hierbij kijken? Wat is de true cost van 
een gewone broek versus die van een SCIRT-broek, en 
wat gebeurt er bijvoorbeeld met de prijs als je ook de 
sociale en ecologische kost mee in rekening brengt, 
en wie betaalt daarvoor? Dat soort vragen willen we 
binnen dit project trachten te beantwoorden.’

xandres.com
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potentieel gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. 
Hormoonverstorende stoffen, of EDC’s, worden door 
wetenschappers al geruime tijd met argwaan bekeken. 
Deze chemicaliën, die in heel veel producten verwerkt zitten 
(onder andere in schoonmaakmiddelen, een voorbeeld is 
bisfenol A), kunnen immers interfereren met de menselijke 
hormoonhuishouding. Dat kan het risico verhogen op 
ziekten en aandoeningen waarin hormonen een rol spelen. 
Diabetes, een verminderde vruchtbaarheid en bepaalde 
vormen van kanker (onder andere prostaatkanker) zijn 
er daar maar enkele van. Al is het effectieve en concrete 
gezondheidsrisico voor vele EDC’s nog steeds niet goed 
gekend. Dat verklaart waarom tal van deze stoffen voorlopig 
ondergereguleerd zijn en dus nog volop mogen worden 
gebruikt in industriële productieprocessen. En waarom ze in 
waterlopen, rivieren en ook in het grondwater voorkomen 
in concentraties die niet verwaarloosbaar zijn – ze belanden 
in het oppervlaktewater via de afvoer van huishoudelijk en 
industrieel afvalwater. 

Conventionele waterzuivering 
volstaat niet
In	Vlaamse	rivieren	en	waterlopen	flirten	de	EDC-concen-
traties met de drempelwaarden die door wetenschappers 
zijn voorgesteld als aanvaardbare maximumconcentraties 
(in wetenschappelijk jargon: predicted no-effect concentra-
tions). Al verschilt de situatie natuurlijk van regio tot regio 
en van rivier tot rivier. Zo zullen de concentraties in dicht 
bewoonde en sterk geïndustrialiseerde gebieden hoger lig-
gen dan elders.

Het probleem is dat EDC’s ontsnappen aan de conventionele 
waterzuivering. En daaraan wil VITO in samenwerking met 
het Mechelse bedrijf Inopsys iets doen. Inopsys onderzoekt, 
ontwerpt en ontwikkelt mobiele en modulaire on-site 
waterzuiveringssystemen, onder meer voor de chemische 
en farmaceutische industrie. Binnen het afgelopen project 
SuMEMS, dat werd ondersteund door Catalisti (de Vlaamse 
speerpuntcluster voor de chemie- en kunststoffenindustrie), 
onderzocht Inopsys al hoe haar technologie kan helpen bij 
de on-site zuivering van complexe organische, solventrijke 
afvalwaterstromen. ‘De verwerking van zulke afvalstromen 
in	 de	 farmaceutische	 industrie	 en	 de	 fijnchemie	 gebeurt	
momenteel nog zeer onduurzaam’, vertelt Dirk Leysen 
van Inopsys. ‘Eigenlijk worden ze integraal naar een 
verbrandingsinstallatie gebracht.’ In het kader van het 
project plaatste Inopsys een demonstratie-installatie 
gebaseerd op membraantechnologie op de site van een 
farmaceutisch bedrijf, zodat het afvalwater er ter plekke 
wordt gezuiverd en verwerkt en er geen trucks meer af en 
aan moeten rijden.

In de toekomst hoopt Inopsys samen met VITO een 
vergelijkbare demonstratie te kunnen doen van een 

industriële,	 on-site	 zuiveringsinstallatie	 specifiek	 gericht	
op EDC’s. De basis daarvoor werd al gelegd in het project 
Ecoremedi,	dat	begon	in	juni	2020	en	dat	binnenkort	afloopt	
– Ecoremedi staat voor Eco Friendly Removal of Endocrine 
Disruptors. ‘In dit project hebben we onderzocht hoe we 
met de innovatieve membraantechnologie en -expertise 
van VITO en Inopsys oplossingen kunnen ontwikkelen om 
EDC’s uit afvalwater te halen’, zegt Sara Salvador Cob van 
VITO. In het project werd overigens niet alleen gemikt 
op EDC’s maar ook op zogenoemde pro-EDC’s. ‘Dat zijn 
stoffen die op zich niet schadelijk zijn voor de gezondheid 
maar die wel kunnen degraderen tot EDC’s.’

Binnen Ecoremedi werd vooral op laboniveau gewerkt. ‘Het 
ging om kenniscreatie en vergaring van onderzoeksdata 
waarbij we bijvoorbeeld tests deden op verschillende 
complexe waterige mengsels en oplossingen’, vervolgt 
Salvador Cob. Een innovatieve piste om EDC’s te verwijderen 
is door ze in contact te brengen met bepaalde natuurlijke 
moleculen, geselecteerd door Inopsys. Het voordeel is 
dat die moleculen wél met membranen kunnen worden 
tegengehouden.	 ‘Via	 drukgedreven	 membraanfiltratie	
zoals	 nanofiltratie	 en	 omgekeerde	 osmose	 kunnen	 we	
een afvalstroom zuiveren door deze grotere moleculen 
met daarin de EDC’s af te scheiden.’ De onderzoekers van 
VITO en Inopsys vonden alvast twee membraantypes die 
daarvoor zeer geschikt zijn.

Effectieve oplossing achter de hand 
De membraantechnologie blijkt alvast te werken en 
een voldoende grote zuiveringscapaciteit te bezitten. In 
vervolgonderzoek moet worden bekeken hoe snel het 
proces verloopt, hoeveel membraanoppervlak ervoor nodig 
is en hoe de membranen moeten worden onderhouden. 
Dat onderzoek kan dan leiden tot een demonstratie op 
pilootschaal. En daarbij zal allicht ook de spin-off van 
VITO betrokken worden die eind 2021 opgericht werd. 
A-membranes produceert immers keramische membranen 
die geschikt kunnen zijn voor de membraanextractie van 
EDC’s.

Ondertussen wordt membraanextractie als technologie op 
zich ook verder onderzocht binnen EASiCHEM, een SBO-
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Innovatieve membraantechnologie moet 
hormoonverstoorders straks uit afvalwater 
filteren

Zogeheten endocrine-disrupting chemicals (EDC’s) zijn 
chemicaliën die boven bepaalde blootstellingsdrempels 
de hormoonhuishouding kunnen verstoren. Dat houdt 
gezondheidsrisico’s in. In Vlaamse waterlopen en rivieren 
liggen de concentraties van EDC’s in ieder geval te hoog 
om een effect zomaar te kunnen uitsluiten. Samen met 
Inopsys, een ontwikkelaar van innovatieve methodes 
en mobiele, on-site waterzuiveringsinstallaties, 
bekijkt VITO alvast hoe de stoffen met innovatieve 
membraantechnieken uit afvalwater kunnen worden 
gefilterd. Opdat er een oplossing klaarligt als straks de 
milieuregelgeving verstrengt.

Via onze leefomgeving worden we continu blootgesteld 
aan een brede waaier van chemicaliën. Zolang die 
blootstelling onder bepaalde drempelwaarden blijft, 
is er geen probleem voor onze gezondheid. Heel veel 
chemicaliën zijn daarom onderwerp van strenge regulering. 
Maar dat geldt niet voor alle chemische stoffen die 

project dat opnieuw wordt ondersteund door Catalisti en 
waarin onder meer scheidingsprocessen via membranen 
worden bestudeerd en geoptimaliseerd. Dat project, waarin 
zowel VITO als Inopsys betrokken zijn, loopt nog tot 2023.

Met hun zoektocht naar een zuiveringstechnologie voor 
EDC’s doen VITO en Inopsys heel proactief onderzoek. 
Leysen: ‘De kans is groot dat de milieuregelgeving rond 
EDC’s straks zal verstrengen, en dan kun je maar beter over 
een effectieve oplossing beschikken.’

VITO en Inopsys werken al vele jaren samen, waarbij ze een 
lange en rijke ervaring op het vlak van membraantechnologie 
delen. ‘Onze expertises en activiteiten zijn heel 
complementair’, weet Leysen. ‘Membranen vormen een 
fantastische technologie, maar er komt wel wat kijken 
om ze optimaal in te passen in een scheidingsproces. Er 
is bijvoorbeeld een voorbehandeling nodig en na de 
scheiding moeten er allerlei “restjes” worden opgeruimd. 
Dat soort zaken behoort tot onze specialiteit.’

Waar de samenwerking tussen VITO en Inopsys tot voor kort 
eerder projectgebonden verliep, wordt die nu vastgelegd 
in een langdurige samenwerkingsovereenkomst. ‘Dit 
consolideert onze goede samenwerking tot nu toe en 
garandeert deze verder op de lange termijn’, zegt Roel 
Vleeschouwers van VITO. In deze overeenkomst zijn onder 
meer concrete afspraken gemaakt over de verdeling van 
intellectuele eigendom. ‘VITO en Inopsys kennen elkaar al 
heel lang’, zegt ook Leysen. ‘Er is wederzijds vertrouwen en 
ook in de toekomst blijft VITO onze preferred partner om 
mee samen te werken.’

© Inopsys
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Met het We Are-ecosysteem timmert VITO mee 
aan een radicaal nieuwe en andere omgang met de 
persoonlijke (gezondheids)data van burgers. Dat 
gebeurt via een vernieuwend technologisch luik maar 
ook via de ontwikkeling van nieuwe toepassingen 
zoals het online preventieplatform BIBOPP. Het moet 
burgers vertrouwen geven in hoe hun privacygevoelige 
gegevens worden gebruikt – en vooral ook: door wie en 
waarom – en hen zo ‘empoweren’ op het vlak van hun 
data en hun persoonlijke gezondheid.

De datarevolutie die zich de afgelopen pakweg twee 
decennia voltrekt, is ongezien. Ons dagelijks leven speelt 
zich steeds meer af in een digitale, online context. Vooral 
de laatste jaren neemt de bezorgdheid toe over wat er 
allemaal met onze persoonlijke gegevens gebeurt, en 
wie daar zijn hand op kan leggen. Dat geldt zeker ook 
voor data over onze gezondheid die onder meer worden 
gegenereerd door de veelheid aan gezondheidsapps 
op onze smartphone (zoals de stappenteller) en activity 
trackers (zoals een smartwatch). De omgang met die data 
ligt heel gevoelig: op het vlak van gezondheidsgegevens 
staan we niet gauw compromissen toe.

We Are: databeheer door en voor 
de burger
Bij VITO wordt hard getimmerd aan een radicaal andere, 
nieuwe aanpak van het beheer van privacygevoelige 
(gezondheids)data. Vertrouwen bij burgers in die aanpak, 
en dus in de manier waarop hun data – van stappentellingen 
tot het risico op chronische ziekten – worden gebruikt, 
staat daarin centraal. En dat kan alleen als de data met de 
beste strategieën en technologieën beschermd worden én 
burgers de totale controle hebben over hun persoonlijke 
gegevens.	 Vanuit	 die	 filosofie	 werd	 recent	 een	 nieuw	
en ambitieus ‘ecosysteem’ in de steigers gezet voor 
een duurzame, burgerwetenschappelijke omgang met 
persoonlijke gezondheidsgegevens. Dit We Are-systeem 
wordt opgebouwd vanuit de gecombineerde expertise 
van een samenwerking tussen huisartsenvereniging Domus 
Medica, Zorgnet Icuro, de Koning Boudewijnstichting, 
het Vlaams Patiëntenplatform en ten slotte VITO. Het We 
Are-initiatief heeft ook als doel om data, technologische 
bouwblokken en kennis op het gebied van preventieve en 
curatieve gezondheidszorg wetenschappelijk, economisch 
en maatschappelijk toegankelijker te maken, en dit op een 
veilige, ethische en transparante manier.

In de eerste twee jaar van het We Are-project wordt 
de technologische backbone van het ecosysteem 
opgebouwd. VITO is hierbij nauw betrokken. ‘Dit gebeurt 
op basis van de Solid-technologie, waarin gebruikers van 
een online toepassing de beschikking krijgen over een 
individuele kluis waarin hun data (zowel medische als niet-

Privacy by design: VITO geeft beheer en 
controle van gezondheidsdata terug  
aan de burger

medische gegevens) uit verschillende applicaties worden 
opgeslagen’,	zegt	Elfi	Goesaert	van	VITO.	‘Daarbij	blijft	de	
gebruiker te allen tijde eigenaar van zijn data en beslist hij 
ook wie toegang krijgt tot de kluis, en tot welke gegevens.’ 
Het kernprincipe van Solid is het gescheiden houden van 
data en toepassingen (apps). En daarin zit het radicaal 
vernieuwende element van deze aanpak, want dat principe 
gaat lijnrecht in tegen de huidige situatie waarbij bedrijven 
actief op het web makkelijk en soms ongemerkt onze 
persoonlijke gegevens kunnen verzamelen, en waarbij het 
vaak niet duidelijk is voor welke doeleinden dit gebeurt of 
met wie de data worden gedeeld.

Het basisidee van Solid ontsproot aan de geest van 
de Brit Tim Berners-Lee, zeg maar de uitvinder van het 
world wide web. Maar ook in Vlaanderen wordt deze 
vernieuwende datatechnologie verder onderzocht 
en	 ontwikkeld,	 onder	 andere	 in	 het	 Vlaamse	 Artificial	
Intelligence Onderzoeksprogramma, waarvan We Are een 
eerste toepassing is. Die technologieontwikkeling gebeurt 
in nauwe samenwerking met imec.

De verwachtingen van het We Are-systeem zijn 
hooggespannen. Goesaert: ‘Het zal de manier waarop we 
onze persoonlijke data beheren – om te beginnen die over 
onze gezondheid – echt en merkbaar veranderen.’

We Are moet niet alleen leiden tot een verantwoord 
(gezondheids)databeheer. Binnen het ecosysteem kunnen 
ook nieuwe toepassingen ontstaan waaraan burgers écht 
iets hebben – en die gebruikmaken van de data in de 
persoonlijke kluizen. Daarom worden er de komende jaren 
een aantal use cases ontwikkeld binnen verschillende 
initiatieven waarvan het SAVE DATA-project er een is. 
In dit project kunnen gezondheidsdata bijvoorbeeld 
worden gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe 
gezondheidstoepassingen, om zo zorg en het zorgbeleid te 
verbeteren (door deze sterker te personaliseren).

SAVE DATA is een voorbeeld van een COOCK-project, 
waarmee de Vlaamse overheid via VLAIO de toepassing 
van recent ontwikkelde kennis en prototypes wil stimuleren. 
Concreet zullen use cases uitgewerkt worden om zo kennis 
vanuit het We Are-ecosysteem te verspreiden over een 
brede groep stakeholders en innovators.

BIBOPP: een evidence-based online 
preventieplatform
Een voorbeeld van een persoonlijke gezondheidstoepassing 
is alvast BIBOPP, een platform met digitale tools bedoeld 
voor burgers om op preventieve wijze hun gezondheid te 
verbeteren. Het online platform, waarvan de naam staat voor 
Burgers in Beweging met een Online PreventiePlatform, 
vloeit voort uit een fysieke vragenlijst opgesteld door 
huisartsen om adviezen aan te reiken aan hun patiënten. 

Door deze vragenlijst te digitaliseren kunnen mensen er nu 
zelf mee aan de slag.

‘De bedoeling van BIBOPP is om mensen meer grip 
te laten krijgen op hun gezondheid’, zegt Nathalie 
Lambrechts van VITO. ‘Door hergebruik van de gegevens 
uit de vragenlijst kunnen gebruikers in BIBOPP een 
persoonlijk actieplan opstellen waarmee ze hun algemene 
gezondheid kunnen verbeteren. En daarbij is de lokale 
dimensie heel belangrijk: zo zal dit plan verwijzen naar 
activiteiten en zorgverleners in de buurt zoals sportsessies 
in groepsverband, kooklessen voor gezonder eten maar 
ook gespecialiseerde hulpverlening als beweegcoaches, 
diëtisten en rookstopbegeleiders.’

Binnen het BIBOPP is het voor gebruikers ook mogelijk om 
hun resultaten te delen met de huisarts. Het platform werd 
in een eerste fase als een pilootoefening uitgerold in de 
Kempense regio van onder meer Mol en Turnhout. ‘Maar 
straks	willen	we	het	ook	elders	uitrollen,	en	finaal	over	heel	
Vlaanderen’, zegt Lambrechts.

Tijdens de coronapandemie konden burgers al terecht 
op het BIBOPP-platform om hun risico in te schatten op 
besmetting met het coronavirus en op de ontwikkeling 
van een ernstig ziekteverloop. Dat gebeurde op basis 
van persoonlijke data zoals informatie over levensstijl, 
chronische aandoeningen, leeftijd en gewicht maar ook 
vaccinatiestatus en gedrag.

‘Het hergebruik van persoonlijke gegevens in diensten 
die een advies op maat leveren, draagt sterk bij aan 
empowerment van gebruikers’, aldus Lambrechts. ‘En zo 
passen we de ideeën van We Are heel concreet toe, waarbij 
we via slimme gezondheidstoepassingen in dit geval dus 
een ecosysteem voor preventie creëren. In dit systeem 
kunnen mensen kwalitatieve tools (evidence-based) 
gemakkelijk terugvinden. En dat is een groot verschil met 
het gefragmenteerde landschap van vandaag waarin de 
wetenschappelijke onderbouw en ook de bedoelingen 

achter gezondheidsapps en -diensten soms niet duidelijk 
zijn.’

BIBOPP is het resultaat van een samenwerking van VITO, 
Zorgproeftuin LiCalab (Thomas More) en Domus Medica. 
Het initiatief kwam tot stand met steun van VLAIO, de 
Provincie Antwerpen en EmpowerCare (Interreg 2 Seas).

Meer info
nathalie.lambrechts@vito.be
we-are-health.be
bibopp.be
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Eind 2021 kondigde het WorldCover-project van het 
Europees ruimtevaartagentschap ESA een primeur 
aan. Voor het eerst was er een gedetailleerde 
landbedekkingskaart die het volledige aardoppervlak 
overspant. Even belangrijk is de snelheid waarmee 
de kaart – die de landbedekking tijdens het jaar 2020 
weergeeft – werd ontwikkeld. Daardoor kunnen 
veranderingen in landbedekking nu quasi in real time 
worden gespot. En dat versterkt de monitoring van de 
impact van die veranderingen op klimaat, biodiversiteit 
of voedselzekerheid.

In het historische klimaatakkoord van Parijs, dat alweer 
dateert van 2015, werd afgesproken dat landen hun 
inspanningen en vorderingen in de strijd tegen de 
klimaatopwarming nauwgezet bijhouden. Deze zogeheten 
nationally determined contributions (NDC’s) omvatten 
onder meer nationale reducties van broeikasgasemissies en 
aanpassingen aan de gevolgen van de klimaatverandering. 
Al die afzonderlijke NDC’s worden op gezette tijden 
verzameld en verwerkt in een wereldwijde inventarisatie 
van de klimaatinspanning, de global stocktake genoemd. 
Aan de hand daarvan wordt dan de collectieve vooruitgang 
van de wereld geëvalueerd.

WorldCover
Het opstellen van die NDC’s vergt voor landen een 
ingewikkelde boekhouding. Een oefening die ook alleen 
maar goede resultaten geeft als ze gebaseerd is op 
objectieve, betrouwbare invoerdata. Daarom lanceerde 
het Europees ruimtevaartagentschap ESA in 2019 het 
WorldCover-project. Het doel? Voor de eerste keer een 
hogeresolutiekaart ontwikkelen van de landbedekking 
wereldwijd. ‘Bij de berekening van de broeikasgasemissies 
speelt de landbedekking een zeer belangrijke rol’, zegt 
Ruben Van De Kerchove van VITO. ‘Het simpelste voorbeeld 

Meer info
sven.gilliams@vito.be

Van CO2 over gewassen tot habitats: 
globale landbedekkingskaart doet klimaat- 
en biodiversiteitsboekhouding kloppen

is wellicht dat van een bos dat CO2 opneemt uit de lucht of 
een graasweide waar de koeien methaangas produceren.’ 
Dankzij haar jarenlange ervaring in de ontwikkeling van 
landbedekkingskaarten werd VITO door ESA geselecteerd 
om, samen met andere partners, dit project uit te voeren.

Eind 2021 liep het WorldCover-project af en mocht VITO 
de nieuwe, globale landbedekkingskaart vrijgeven. Met 
het ongeziene detailniveau (tot 10 meter nauwkeurig) is 
de ontwikkeling van deze kaart een mijlpaal. Hij geeft de 
wereldwijde landbedekking weer voor het jaar 2020, en 
juist omdat er nu minder dan een jaar voor nodig was om 
hem te maken, vormt deze een krachtige demonstratie van 
het korter op de bal spelen. Sven Gilliams van VITO: ‘Ik 
herinner me nog dat een soortgelijke landbedekkingskaart 
voor het jaar 2000 pas klaar was in 2005. Nu duurde het 
minder dan een jaar, en eigenlijk hebben we aangetoond 
dat het zelfs in amper drie maanden kan.’ De pluim voor 
die snelle ontwikkeling mag VITO op haar hoed steken, 
want haar unit Remote Sensing was binnen WorldCover, 
naast de algemene coördinatie, ook verantwoordelijk 
voor de opbouw van de kaart op basis van beelden van 
de Europese Sentinel-1 en -2-satellieten. ‘We konden 

de ontwikkelingstijd fors inkorten door onder meer de 
algoritmes voor de beeldverwerking te automatiseren en 
dus gevoelig te versnellen.’

Nu er aangetoond is dat er al globale en gedetailleerde 
landbedekkingskaarten kunnen worden ontwikkeld in de 
eerste paar maanden die volgen op een waarnemingsjaar, 
is het ook mogelijk om straks opeenvolgende kaarten met 
elkaar te gaan vergelijken. ‘Veranderingen in landbedekking 
zijn heel belangrijk. Deze veranderingen beïnvloeden niet 
alleen de broeikasgasemissies in een gebied (denk aan 
bos dat plaats moet maken voor landbouwgrond) maar ze 
kunnen ook een impact hebben op de lokale biodiversiteit 
en voedselzekerheid’, aldus Gilliams.

Ecosysteemboekhouding
De landbedekkingskaart kan als een basis worden gezien 
waaraan	 vervolgens	 specifieke	 gegevens,	 afhankelijk	 van	
de toepassing, worden toegevoegd. Binnen het lopende 
WorldCereal-project, eveneens van ESA, gaat het dan om 
informatie zoals het gewastype of de mate van irrigatie 
in een landbouwgebied. ‘De broeikasgasuitstoot varieert 
ook tussen verschillende vormen van landbouw en tussen 
verschillende types gewassen’, zegt Gilliams. ‘Ook dit soort 
informatie is dus relevant in het kader van de monitoring 
van de klimaatbeloften die indertijd zijn gemaakt in 
Parijs.’ En natuurlijk zijn landbedekkingskaarten met 
gedetailleerde landbouwgegevens ook belangrijk om de 
voedselzekerheid	te	monitoren,	wereldwijd	of	in	specifieke	
gebieden. In dat kader rondde het WorldCereal-project 
– waarvoor VITO ook verantwoordelijk is – eind 2021 een 
succesvolle demonstratie af waarbij landbouwgewassen 
in vijf verschillende landen werden gemonitord tijdens de 
groeiseizoenen in 2019 en wordt er nu hard gewerkt aan de 
globale opvolging van de gewassen.

Ook voor de monitoring van de biodiversiteit – die 
andere crisis die onze planeet bedreigt – zijn de globale 
landbedekkingskaarten zoals ze nu snel en gedetailleerd 
kunnen worden ontwikkeld, van goudwaarde. Ze laten toe 
om de natuurlijke rijkdommen (niet enkel in de klassieke 

betekenis van grondstoffenreserves maar bijvoorbeeld 
ook van biodiversiteitshotspots en ecosysteemdiensten 
zoals zuivere lucht of watervoorziening) in een gebied 
en de veranderingen daarin nauwkeurig vast te stellen. 
Noem het de boekhouding van de natuur. ‘In het jargon 
spreken we van natural capital accounting (NCA), of ook 
wel ecosysteemboekhouding’, zegt Bruno Smets van 
VITO. ‘Door de landbedekkingskaarten te combineren 
met andere socio-economische gegevens, krijgen we zicht 
op de omvang en milieukwaliteit van de ecosystemen en 
hun diensten in een gebied. Met extra data over habitats 
kunnen we bijvoorbeeld de biodiversiteit onderzoeken.  
Of we kunnen bepaalde ecosysteemdiensten nader 
bestuderen door bijvoorbeeld overstromingsrisico’s op de 
kaart te projecteren.’

Net zoals nu gebeurt met de NDC’s op klimaatvlak zullen 
landen (althans de EU-lidstaten) straks wellicht ook zo’n 
nationale ecosysteemboekhouding moeten gaan bijhouden 
– mogelijk al vanaf 2024. Eurostat, het statistiekbureau 
van de Europese Commissie, is hiervoor momenteel de 
regelgeving aan het voorbereiden. En ook hieraan werkt 
VITO mee. ‘We helpen Eurostat bij het op poten zetten 
van een NCA-systeem, onder meer door richtlijnen en 
tools te ontwikkelen voor de rapportage van die natuur- 
boekhouding’, aldus Smets.

WRI, het World Resources Institute, is een gebruiker van WorldCover
‘Met deze nieuwe wereldwijde, vrij beschikbare gegevens over landbedekking met een resolutie 
van 10 meter zetten we een grote stap voorwaarts. Ze geven ons inzicht in hoe land bijdraagt aan 
het terugdringen van klimaatverandering, het voldoen aan onze voedselbehoeften en het onder-
steunen van biodiversiteit. De manier waarop land gebruikt wordt speelt hierin een cruciale rol en 
is daarom ook een essentieel onderdeel van de oplossing. Land is bovendien een eindige (hulp-)
bron, wat maakt dat een beter inzicht in waar en hoe land gebruikt wordt elementair is voor een 
volgende beoordeling  van trends en het bepalen van actiepunten voor klimaat, voedselzekerheid 
en biodiversiteit.’

WRI - Fred Stolle, Deputy Director Forest Program & Director Land cover monitoring
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‘Samenwerken met 
jongeren werkt 
inspirerend’

Sinds hij in 1988 afzwaaide aan de KU Leuven met 
een natuurkundediploma onder de arm, heeft Jurgen 
Everaerts (58) bij een vijftal bedrijven en organisaties 
gewerkt. Toch loopt er met de technologie achter 
remote sensing een rode draad doorheen zijn rijkgevulde 
carrière. Vandaag trekt hij binnen zijn afdeling Remote 
Sensing sterk de kaart van de verjonging en de 
diversiteit. ‘Ik haal veel voldoening uit het stimuleren en 
ondersteunen van jongeren.’

Je werkt sinds 2003 bij VITO. Was je van in het begin al 
bezig met remote sensing?
‘Ja. Het allereerste project waaraan ik meewerkte was 
Pegasus, een stratosferische drone op zonne-energie 
voor observaties van het aardoppervlak. Dat was een echt 
pioniersproject, want vandaag zit dit soort drones nog altijd 
in de ontwikkelingsfase. Je kan dus wel zeggen dat we met 
Pegasus twintig jaar vooruitliepen. Met dat project hebben 
we onschatbare kennis en ervaring opgedaan over hoe we 
het gewicht van dronecamera’s kunnen verminderen, hoe 
we de resolutie van de luchtbeelden kunnen optrekken 
en hoe we met dit soort toestellen ook in slechte 
weersomstandigheden kunnen vliegen. Zo begon met 
Pegasus een nieuwe specialisatie binnen de unit Remote 
Sensing.’

Hoe ging dat precies?
‘Vóór het Pegasus-project hield de unit zich vooral bezig 
met satellietbeelden met een maximale resolutie van een 
kilometer. In 2004 kwamen er luchtbeelden beschikbaar 
met een resolutie van twintig tot wel tien centimeter. Dat is 
natuurlijk een heel andere schaal, waardoor we vooral ook 
in Vlaanderen aan relevantie wonnen. Het vormde dan ook 
het begin van een nauwe samenwerking met de Vlaamse 
overheid op het vlak van remote sensing-toepassingen. 
Daar bouwen we tot op vandaag aan voort.’

Van 2010 tot 2015 was je binnen VITO verantwoordelijk 
voor de uitrol van Maconomy. Wat hield dat juist in?
‘Met dat project centraliseerden en vereenvoudigden we 
zowel	het	project-	als	het	financieel	management	van	gans	
VITO. Het was iets totaal anders dan remote sensing, maar 
het gaf mij wel de kans om VITO in haar geheel te leren 
kennen. Ik ging langs bij alle units en overlegde overal 
met collega’s. Naast de succesvolle implementatie van 
Maconomy gaf ook die interne samenwerking me veel 
voldoening.’

Daarna keerde je terug naar Remote Sensing, maar niet 
om je te beperken tot één project.
‘Sindsdien combineer ik verschillende zaken. Zo ben ik 
bijvoorbeeld projectmanager voor Terrascope, waarmee 
we satellietbeelden van Copernicus, het Europees 
aardobservatiesysteem, publiekelijk beschikbaar maken.

Ik doe ook veel aan outreach. Met veel plezier ga ik spreken 
op hogescholen, universiteiten en congressen (bijvoorbeeld 
voor aardrijkskundeleerkrachten). En zo komt het al eens 
voor dat ik een eindejaarsproject van een student of een 
thesis begeleid. Wat heel aangenaam is, want zo kom ik 
weer in contact met jongere generaties en met nieuwe 
ideeën, invalshoeken en technologieën. Dat werkt allemaal 
heel inspirerend.

Daarnaast ben ik binnen onze unit ook lid van ons “project 
office”	dat	de	projectwerking	mee	stroomlijnt,	zodat	onze	
onderzoekers en informatici – samen zijn we trouwens met 
meer dan honderd medewerkers – zich zoveel mogelijk 
kunnen bezighouden met de inhoud van hun werk en veel 
minder met administratie.’

Je werkt bijna twintig jaar bij VITO. Hoe kijk je vandaag 
naar je job?
‘Ik zit nu in een fase waarin ik nieuwe medewerkers, die 
vaak nog heel jong zijn, zoveel mogelijk wil stimuleren 
en ondersteunen. Hun frisse ideeën en hun jeugdige 
enthousiasme zijn zaken die we moeten koesteren. Dat vind 
ik nu belangrijker dan nog voluit voor m’n eigen carrière 
te gaan, en ik haal daar veel voldoening uit. De instroom 
van nieuwe medewerkers vergroot ook de diversiteit 
binnen onze unit. Dat zorgt er dan weer voor dat we in staat 
blijven oplossingen te bedenken en te ontwikkelen voor de 
uitdagingen van morgen.’

Vandaag is er krapte op de arbeidsmarkt. Ondervinden 
jullie problemen in de zoektocht naar nieuwe 
medewerkers?
‘We hebben daar misschien wat mee geworsteld toen we 
voor	onze	vacatures	specifiek	op	zoek	gingen	naar	remote	
sensing-specialisten. Tot we beslisten om breder te gaan 
zoeken, naar datawetenschappers. Die vijver is veel groter, 
en ook datawetenschappers beschikken over de (vooral 
digitale) basisvaardigheden waarop remote sensing is 
gebouwd.

Informatici vinden en vooral binnenhalen is een ander 
verhaal. Die zijn erg gewild op de arbeidsmarkt, en dus 
moeten we onze troeven uitspelen. Onze aantrekkingskracht 
loopt voor een groot stuk gelijk met die van VITO in het 
algemeen, met troeven zoals het duurzaamheidsaspect en 
de	maatschappelijke	relevantie.	Specifieker	voor	onze	unit	
komt daar de spitstechnologie op het vlak van IT en remote 
sensing bij. Want ja, op dat vlak spelen we internationaal 
echt in de voorhoede.’

Meer info 
jurgen.everaerts@vito.be
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