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VITO werkt elke dag aan een maatschappij waar duurzaamheid de
norm is. Met onze expertise geven we vorm aan die transitie. Zo zal
de CO2-uitstoot in de directe omgeving van onze hoofdkantoren
vanaf 2018 met 22 600 ton per jaar dalen. In Dessel en Mol maken
we immers werk van een warmtenet: 30 kilometer buizen die 1 800
woningen en bedrijven voorzien van duurzame warmte uit onze
diepegeothermiecentrale op de Balmatt-site. Daarvoor slaan we de
handen in elkaar met de gemeenten Dessel en Mol, het Kempens
Warmtebedrijf en Eandis.
Maar onze kennis blijft niet lokaal verankerd. We werken wereldwijd
aan projecten die de transitie naar duurzaamheid waarmaken.
Bovendien doen we actief aan kennisoverdracht. Zo organiseerden we
eind 2017 de Global Science, Technology & Innovation Conference
(G-STIC). In Brussel brachten we drie dagen lang wetenschappers,
ondernemers en beleidsmakers uit de hele wereld samen om te
zoeken naar innovatieve technologische oplossingen om de zeventien
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te behalen.
In deze editie presenteren we een aantal van die oplossingen.
Ontdek hoe we Vlaamse steden ‘waterwijs’ kunnen maken en met
welke tools gemeenten de energietransitie kunnen realiseren. We
stellen een uniek nieuw membraan voor dat de CO2-uitstoot in
de industrie van eetbare oliën drastisch
vermindert. En we nemen een kijkje achter
de schermen van Vlaanderen Circulair, waar
twee VITO-medewerkers werk maken van de
kringloopeconomie.
Veel leesplezier,
Dirk Fransaer
Gedelegeerd bestuurder VITO
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”MET IFLEXIS KUNNEN WE CHRONISCHE
ZIEKTES SNELLER DETECTEREN”

COVERSTORY
De kans op chronische hoge bloeddruk, het risico op een beroerte of andere
chronische ziektes opsporen met één muisklik. Dat is het doel van IFLEXIS.
De software van VITO brengt het bloedvatenpatroon van de retina snel én
nauwkeurig in kaart zodat afwijkingen vroeger opgemerkt kunnen worden.
VITO onderzoekt nu samen met de KU Leuven of IFLEXIS ook ingezet kan
worden om Alzheimer vroeger op te sporen.
VITO-onderzoekers hebben een innovatieve software ontwikkeld die chronische
ziektes sneller kan detecteren. Patrick De Boever: “Met IFLEXIS kunnen we aan de
hand van artificiële intelligentie de veranderingen in het bloedvatpatroon monitoren. Onderzoek toont aan dat vernauwing van retinale bloedvaten een vroege
biomerker is van hoge bloeddruk en een indicatie kan zijn voor een verhoogd risico
op een beroerte.” Veranderingen in de bloedvatpatronen worden ook waargenomen bij Alzheimer.
Betere detectie van ziekte van Alzheimer
Klinische studies die kandidaat-geneesmiddelen voor Alzheimer evalueren, falen
stuk voor stuk omdat ze gebeuren bij patiënten die zich in een vergevorderd stadium bevinden. Patrick De Boever: “Er is nood aan een niet-invasieve en gevoelige
test die de ziekte van Alzheimer vroeger kan opsporen. Nu kunnen we de ziekte
alleen detecteren via een invasieve en peperdure hersenscan. Zo’n scan gebeurt
bovendien enkel als de patiënt al aan geheugenverlies lijdt.”
VITO onderzoekt nu samen met de KU Leuven en andere partners of Alzheimer
gedetecteerd kan worden met een retinascan. Ingeborg Stalmans van de KU
Leuven: “We gaan na of we veranderingen in bloedvaten en neuraal weefsel die
kenmerkend zijn voor Alzheimer – zoals de opstapeling van amyloïde plaques – ook
kunnen detecteren via het netvlies, aangezien het oog als het ware een uitstulping
van de hersenen is.”
Voorspellende modellen
De kracht van het onderzoek ligt in het gebruik van de IFLEXIS-software in combinatie met complementaire beeldvormingstechnieken zoals de hyperspectraalcamera’s van imec. Ingeborg Stalmans: “Daardoor zijn we in staat om vroegtijdig
vasculaire en neurologische veranderingen in de retina te detecteren. Onze ambitie
is om op basis van die veranderingen voorspellende modellen te ontwikkelen. Die
voorspellingen zullen we gebruiken om systematischer te screenen zodat de ziekte
sneller gedetecteerd en effectiever behandeld kan worden.”
IFLEXIS is sinds 2017 gecommercialiseerd. VITO heeft al aan verschillende internationale onderzoekscentra en kennisinstellingen licenties verleend. Ondertussen
ontwikkelt VITO de software verder. In de loop van 2018 zullen nieuwe analyse
modellen beschikbaar zijn.

Meer info
www.iflexis.com
patrick.deboever@vito.be

Patrick De Boever (VITO)
en professor Ingeborg
Stalmans (KU Leuven)

HET ADMIRE
CONSORTIUM
De partners van het onderzoek naar vroege merkers
voor de ziekte van Alzheimer
hebben zich verzameld in
het ADMIRE Consortium
(Alzheimer’s disease Detection using Multimodal
Imaging of the Retina).
Het gaat om VITO, de 
KU Leuven, imec en het
Vlaams Instituut voor
Biotechnologie. Dat multidisciplinaire team bestaat
uit neurologen, oogartsen, ingenieurs en experts
in data-analyse. Aan het
ADMIRE-project werken ook
drie doctoraatsstudenten en
twee postdoctorale onderzoekers mee: Karel Van Keer,
Sophie Lemmens, Ruben
Hemelings, Danilo Jesus en
Lies De Groef.
3
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VITO EN ‘VLAANDEREN
CIRCULAIR’ HELPEN BEDRIJVEN
IN HUN TRANSITIE NAAR
CIRCULAIRE ECONOMIE
INVESTEREN IN CIRCULAIRE OPLOSSINGEN

De circulaire economie is
niet enkel de sleutel tot een
duurzaam materialenbeleid, ze
creëert ook jobs en stimuleert
de welvaart. Volgens een studie
van het Steunpunt Duurzaam
Materialenbeheer uit 2014 kan de
circulaire economie in Vlaanderen
27 000 banen opleveren. Als
sleutelpartner van Vlaanderen
Circulair ondersteunt VITO
bedrijven en overheden om
de overstap naar een circulair
businessmodel te maken.
De circulaire economie biedt een oplossing voor de toenemende grondstoffenschaarste en zal bovendien
meer jobs creëren. Geen wonder dat
de promotie van de circulaire economie een van de zeven transitieprioriteiten is die de Vlaamse Regering in
haar Visie 2050 naar voren schoof. En
ook Europa streeft in zijn ambitieuze
actieplan voor de circulaire economie naar een meer competitieve
industrie door slimmer beheer van
materialenkringlopen. VITO draagt
bij tot de transitie naar een circulaire
economie door bedrijven innovatieve
oplossingen aan te reiken voor onder
andere hoogwaardige recyclage,

hergebruik en remanufacturing. 
VITO vervult een sleutelrol in Vlaanderen Circulair, het nieuwe Vlaamse
publiek-private partnerschap voor
circulaire economie in Vlaanderen.
Samenwerken creëert win-win
Vlaanderen Circulair is de opvolger van het Vlaams Materialen
programma, Plan C en het Steunpunt
Duurzaam Materialenbeheer en is
ingebed bij afvalstoffenmaatschappij
OVAM. Vlaanderen Circulair is het
knooppunt en de inspirator voor de
circulaire economie in Vlaanderen.
Met concrete acties stimuleren ze
hun partners om te investeren in
circulaire oplossingen. VITO-experts
Karen Vanderstraeten en Philip
Marynissen versterken het multi
disciplinaire team van Vlaanderen
Circulair. “VITO komt zo in contact
met alle actoren die werken rond
circulaire economie. En Vlaanderen
Circulair leert onze innovatieve oplossingen en technologieën nog beter kennen”, zegt Philip Marynissen.
Een duidelijke win-winsituatie.
Laagdrempelige transitie
Vlaanderen Circulair werkt rond drie
pijlers: de circulaire stad, circulair

aankopen en circulair ondernemen.
Karen Vanderstraeten en Philip
Marynissen nemen dat laatste thema
voor hun rekening. “We begeleiden
bedrijven die hun materialenkring
lopen willen sluiten door een match
te zoeken met andere ondernemingen en partners binnen en buiten de
bestaande waardeketen. We geven
bovendien advies over de diverse
financieringsmogelijkheden”, legt
Karen Vanderstraeten uit.
Philip Marynissen: “Veel bedrijven
zijn vertrouwd met de term ‘circulaire
economie’, maar zijn vaak niet op
de hoogte van de concrete kansen
voor hun bedrijf. Die kansen liggen
soms in nieuwe samenwerkingen met
organisaties of in tot nu ongekende
financieringskanalen. Onze brede
blik, ons netwerk, onze ervaring en
kennis zetten we in om bedrijven op
weg te helpen. Dat bespaart hen
veel tijd, en helpt hen om sneller
opportuniteiten te vinden. Een aanpak op maat is essentieel om bij een
innovatie als circulaire business doelgericht en succesvol van ‘planning’
naar ‘actie’ te gaan. Onze aanpak is
in eerste instantie laagdrempelig. We
gebruiken bijvoorbeeld het bordspel
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Risk & Race van VITO. Op die manier
leren klanten hoe circulaire economie
een antwoord kan bieden op hun
uitdagingen.”
Bedrijven die een stap verder staan
en op zoek zijn naar meer concrete inspiratie worden onder andere
doorverwezen naar The Circulator,
een publiek toegankelijke online
databank met inspirerende praktijkvoorbeelden die VITO ontwikkelde in
samenwerking met Plan C. “We merken dat The Circulator enthousiast
onthaald wordt door bedrijven. In de
toekomst breiden we de databank
uit met nieuwe cases en extra info.”
136 projectvoorstellen
Met gerichte projectoproepen wil
Vlaanderen Circulair het bedrijfsleven meer activeren en inspireren
om in te zetten op circulaire econo-

mie. Zo was er in 2017 al een eerste
projectoproep in het kader van de
Green Deal Circulair Aankopen en
een oproep voor de circulaire stad
en/of circulair ondernemen. Karen
Vanderstraeten: “Lokale overheden,
ondernemingen, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers konden
samen of alleen experimentele, disseminatie- en demonstratieprojecten
indienen. Er kwamen maar liefst 136
projectvoorstellen binnen. Midden
december 2017 ontvingen 63 projecten steun. Circulaire economie leeft
duidelijk in Vlaanderen!”

Karen Vanderstraeten
karen.vanderstraeten@vito.be

Meer info
www.vlaanderen-circulair.be
www.vito.be/materialen
www.circulator.eu
Volg alles over circulaire
economie op Twitter via
#Tech4CE

karen@vlaanderen-circulair.be
• Bio-ingenieur milieutechnologie
• Business development manager bij VITO:
- verantwoordelijk voor samenwerking (en
samenwerkingsformules) met Vlaamse
KMO’s (www.vito.be/kmo)
- opzetten van co-creatietrajecten
(co-creatie.vito.be)
• Facilitator bij supportteam van Vlaanderen
Circulair m.b.t.:

LOW IMPACT STORES BIJ COLRUYT GROUP
Colruyt Group wil dat haar
winkels zo weinig mogelijk negatieve impact hebben op het
milieu. Om die doelstelling te
bereiken investeert de groep
onder andere in duurzame
bouwmethodes en -materialen.
Voor advies op maat klopte de
Belgische retailer bij VITO aan.
Colruyt Group streeft naar low
impact stores en zet daarom
onder meer in op energie, water,
mobiliteit en infrastructuur.
De retailer wil in de toekomst
alleen nog maar hergebruikte,
gerecycleerde of hernieuwbare
bouwmaterialen gebruiken. Als
Colruyt Group winkels afbreekt
of renoveert, mag er niets meer
op de afvalberg belanden. Daarvoor riep Colruyt Group de hulp
van VITO in. “Eerst willen we een
beeld krijgen van het afvalvolume dat ontstaat bij afbraak- of
renovatiewerken of de bouw van
nieuwe filialen. Daarom volgen
we momenteel de afbraakwerken
van één winkel op. We maken

- circulair ondernemen
- access to ﬁnance/ondersteuning

gedetailleerde fiches op van alle
bouwmaterialen. Daarin staat
of die materialen gerecycleerd
kunnen worden en op welke
manier”, legt Kris Broos van
VITO uit. “Aangezien vrijwel alle
winkels met dezelfde materialen
gebouwd worden, kan Colruyt
Group ons advies meteen toepassen op andere sites.” Mogelijk wordt de samenwerking nog
uitgebreid. “Er zijn plannen om
Colruyt Group in de toekomst te
begeleiden bij het uitwerken van
duurzame bouwconcepten.”
Philip Marynissen
philip.marynissen@vito.be
Meer info
kris.broos@vito.be

philip@vlaanderen-circulair.be
• Master in milieu- en preventiemanagement
• Onderzoeker bij BBT-kenniscentrum van VITO
m.b.t.:
- lng-verdeelinfrastructuur/
waterstoftankstations
- Belgisch vertegenwoordiger Europese BBTstudie voor afvalverbranding
• Facilitator bij supportteam van Vlaanderen
Circulair m.b.t.:
- circulair ondernemen
- access to ﬁnance voor circulaire projecten
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VITO LEVERT CIJFERS ALS
BASIS VOOR KLIMAATACTIE
ONDERBOUWD ENERGIEBELEID
VOOR STEDEN EN GEMEENTEN
ondertekend hebben, hebben
concrete data nodig om aan hun rapporteringsverplichtingen te voldoen.
Die vinden ze in de gemeentelijke
CO2-inventarissen die VITO jaarlijks
opmaakt in het kader van een referentieopdracht en die de Vlaamse
overheid publiek beschikbaar
stelt via het kennisportaal 
www.burgemeestersconvenant.be.”

Steeds meer Vlaamse steden en
gemeenten rollen een plan uit
om klimaatneutraal te worden.
Zo dragen ze hun steentje bij aan
de wereldwijde transitie naar
een koolstofarme samenleving
en maken ze tegelijk werk van
een veerkrachtige en leefbare
stad. Betrouwbare data zijn
onmisbaar om die lokale transitie
te doen slagen. Met de Vlaamse
Energiebalans en de gemeentelijke
CO2-inventarissen levert 
VITO/EnergyVille de nodige
gegevens aan voor een
onderbouwd energie- en
klimaatbeleid in Vlaanderen.
Hoe kunnen we nog efficiënter omgaan met energie? Hoe zorgen we
voor een meer duurzame energiemix?
Hoe realiseren we een spectaculaire
daling van broeikasgasemissies? Met
die vragen zien heel wat steden en
gemeenten zich geconfronteerd. Om
doeltreffende maatregelen te kunnen
nemen op weg naar een duurzame en
koolstofarme samenleving zijn data
nodig die ons meer vertellen over
het energieverbruik en de broei

kasgasemissies. Kaat Jespers: “Bij
VITO brengen we al jaren in kaart hoe
de energieconsumptie en -productie
in Vlaanderen evolueert. Dat doen we
in opdracht van de Vlaamse overheid.
Elk jaar stellen we voor het Vlaamse
Gewest een Energiebalans op: een
inventarisatie van energieverbruiken en -productie per sector en per
energiedrager met een analyse van
de trends vanaf 1990. Met die cijfers
draagt VITO ook bij tot de opmaak
van de Belgische broeikasgasemissie-
inventaris die internationaal en aan
Europa wordt gerapporteerd. De
data zijn bovendien broodnodig voor
de onderbouwing van het Vlaamse
energie- en klimaatbeleid en de opmaak van doelgerichte actieplannen.”

Praktijkgerichte coaching
Stads- en gemeentebesturen weten
intussen dat ze voor objectief cijfermateriaal bij VITO terechtkunnen.
“Omdat we de referentieopdracht
voor het Burgemeestersconvenant
al enkele jaren voor onze rekening
nemen, hebben we heel wat ervaring”, zegt Erika Meynaerts. “We
verzekeren de beschikbaarheid van
de data en bewaken de consistentie.
Gemeenten maken daar dankbaar
gebruik van.”
En VITO’s ondersteuning voor steden en gemeenten gaat nog verder.
Yves De Weerdt: “De data vertalen
naar acties op lokaal niveau is een
hele uitdaging. Daarom bieden we
rekenwerk op maat aan. Onder meer
Roeselare klopte bij ons aan voor
een wetenschappelijke onderbouwing van hun klimaatplan. Maar er is
meer. We geven ook praktijkgerichte
coaching. Zo helpen we gemeenten
om participatieve processen op te
zetten waarmee ze aan een breed
draagvlak voor de energietransitie
kunnen bouwen.”

Meer info
erika.meynaerts@vito.be

Regionaal en lokaal
De Vlaamse Energiebalans is niet
alleen een onmisbare databron voor
de Vlaamse overheid. Ze bevat ook
een schat aan informatie die als basis
kan dienen voor het vastleggen van
het energieverbruik en de productie
op lokaal niveau. Erika Meynaerts
van VITO: “Steden en gemeenten
die het Burgemeestersconvenant
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Het Laere: toekomstoefening
voor siteontwikkeling in
Roeselare

ROESELARE ROLT KLIMAATPLAN UIT
Kan Roeselare tegen 2030 klimaatneutraal zijn? VITO/EnergyVille
helpt het uitzoeken. Met onder
meer een eigen warmtenet is
Roeselare een echte voortrekker
in de klimaataanpak.
“We zijn ervan overtuigd dat we
in onze stad de duurzame transitie
waar kunnen maken”, zegt Timo
Wyffels, expert Klimaat, Energie en
Duurzaamheid bij Stad Roeselare.
“En we willen daarbij hoog mikken:
lukt het ons om tegen 2030 een
klimaatneutrale stad te zijn? Samen met VITO werken we aan een
klimaatplan om de doelstellingen
van het Burgemeestersconvenant
te bereiken. VITO levert ons de
belangrijkste energiedata, voert daar
analyses op uit en begeleidt ons bij
onze haalbaarheidsstudie. Het is niet
voldoende om data ter beschikking
te hebben. Je moet ze ook bruikbaar
kunnen maken voor lokale beleidsvoering. Een uitdaging op zich.”
Burgers participeren in
zonnepanelen
Roeselare heeft al heel wat stappen
gezet. De stad beschikt over een

warmtenet en breidt dat uit naar
de andere kant van de stad. Timo
Wyffels: “Daarnaast hebben we met
een aantal partners een aanvraag
ingediend voor een haalbaarheidsstudie binnen Flux50. Binnen dat
partnerschap willen we een energiemanagementsysteem opzetten waarin bedrijven actuele energiedata uit
de streek kunnen raadplegen – een
nuttige aanvulling op de data die
we al krijgen via VITO. En we gaan
onze stadsgebouwen voorzien van
zonnepanelen. We zoeken uit hoe we
daarbij burgers kunnen betrekken.”
Die samenwerking met burgers is
een bewuste keuze. Burgerparticipatie is voor Roeselare een sleutel
voor een geslaagde energietransitie.
“Ondernemers, kennisinstellingen en
burgers moeten de transitie samen
waarmaken. We zetten daarom heel
erg in op samenwerkingsverbanden
en publieke collectieve partnerschappen. Zo geven we de burger
grip op zijn omgeving én werken we
aan het klimaat. Voor dat concept
werden we bekroond met de Slim in
de Stad-prijs 2016.”

Urban Agenda
Roeselare draagt zijn ambitie ook
buiten de landsgrenzen uit. “Samen
met het Poolse Gdansk en Londen
zijn we coördinator van het Europese project Partnership for Energy
Transition”, zegt Timo Wyffels. “We
onderzoeken hoe we vanuit de
stadsomgeving de energietransitie
mee kunnen waarmaken, een van de
speerpunten op de Urban Agenda
van de Europese Commissie. De samenwerking is bijzonder vruchtbaar,
ook omdat de drie steden qua schaal
verschillen en zo van elkaar kunnen
leren. Wat in Roeselare werkt, is
bijvoorbeeld perfect te implementeren in een Londense wijk. Aan het
einde van de rit doen we aanbevelingen om op Europees niveau het
stedelijke energiebeleid mee uit te
stippelen.”

WORKING TOGETHER
FOR BETTER CITIES

ENERGY TRANSITION
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WATERSCHAARSTE
IN VLAANDEREN

VITO LEERT STEDEN
EN GEMEENTEN SLIM
OMGAAN MET WATER

In de toekomst wordt Vlaanderen geconfronteerd met
structurele watertekorten. Dat blijkt uit cijfers van de
Vlaamse Milieumaatschappij. Om die uitdaging aan te
pakken wil de Vlaamse Regering overheden, burgers
en bedrijven stimuleren om rationeel om te springen
met water. VITO’s Kenniscentrum Water (Vlakwa) wijst
steden en gemeenten de weg om te evolueren naar
‘Water-Wise Cities’.
De Sustainable Development Goal van de Verenigde
Naties om schoon water en sanitair beschikbaar te maken
voor iedereen wordt niet alleen voor ontwikkelings
landen een uitdaging. Ook ons staan kurkdroge zomers te
wachten. De Vlaamse Regering legt in haar Visie 2050 de
nadruk op gedragsverandering – naast technologische innovatie – om structurele verspillingen te vermijden, water
te bufferen en grondwatervoorraden te beschermen.
Waterkringlopen sluiten
Steden en gemeenten die hun waterverbruik willen terugdringen, kunnen terecht bij Vlakwa, sinds 2016 een onafhankelijke afdeling binnen VITO. Dirk Halet van Vlakwa:
“We willen van steden en gemeenten Water-Wise Cities
maken die zich wapenen tegen waterschaarste en slim
omspringen met water. Waterwijze steden en gemeenten
benutten hun water ten volle door de kringloop te sluiten
of door essentiële grondstoffen uit afvalwater te recupereren. Ze investeren ook in groene infrastructuur die het
water zowel kan tegenhouden als opslaan. Tot slot zetten
ze burgers en bedrijven aan om bewuster om te gaan met
water.”

tische bijvulsystemen van de hemelwaterputten defect waren. Daarnaast krijgen personeelsleden van de technische
dienst de kans om praktijkopleidingen over waterbeheer
te volgen.”
Vlakwa’s begeleidingstraject levert fikse besparingen op.
“Gemeenten zullen hun waterverbruik zien dalen met 30
procent, wat voor kleine gemeenten al gauw neerkomt op
een besparing van 6 000 tot 21 000 euro op hun water
factuur. Grote steden besparen zelfs tot 120 000 euro.”
Het begeleidingstraject kan ook op internationale interesse rekenen. De OESO pikte het project op voor haar
nieuwe online portaal met verhalen rond waterbeheer, dat
ze op het World Water Forum in maart zal voorstellen.
Waterbeheer onder de loep
Na hun deelname probeert Vlakwa steden en gemeenten
te overtuigen om ook andere aspecten van watermanagement aan te pakken. “Dat is fase twee. We voeren dan een
City Blueprint-scan uit, ontwikkeld door het Nederlandse
toegepaste wateronderzoeksinstituut KWR. Aan de hand
van 25 indicatoren analyseren we het waterbeheer van de
stad of gemeente. Die indicatoren gaan onder meer over
waterkwaliteit, afvalwaterbehandeling, infrastructuur, afval
en klimaatadaptatie.” Wereldwijd hebben al zestig steden
hun City Blueprint onder de loep genomen.

Meer info
dh@vlakwa.be

120 000 euro besparen
Hoe Vlakwa dat aanpakt? “We werken in twee fases. Eerst
willen we steden en gemeenten overtuigen om in te zetten
op waterefficiëntie. Aan de hand van een checklist kunnen
deelnemende gemeenten nagaan hoe ze waterverspilling
kunnen vermijden. Het gaat vaak om kleine ingrepen.
Verschillende gemeenten ontdekten bijvoorbeeld dat hun
waterontharders slecht afgesteld waren of dat de automa8
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KORTRIJK BIJT DE SPITS AF
MET CITY BLUEPRINT-SCAN
Hoe goed scoort Kortrijk op het vlak van watermanagement? Om daar een
antwoord op te krijgen, voerde de West-Vlaamse stad een City Blueprintscan uit. Op basis van de resultaten stelde Kortrijk samen met Vlakwa en
VITO een concreet actieplan voor een duurzamer waterbeheer op.
Toen Vlakwa een partner zocht om de digitale City Blueprint uit te testen, stelde de stad waar het kenniscentrum gevestigd is zich meteen kandidaat. “Het
is onze ambitie om van Kortrijk een klimaat(neutrale) stad te maken. Daarom
zetten we onder andere in op een duurzaam waterbeheer”, legt schepen van
Klimaat Bert Herrewyn uit.
Het resultaat van de City Blueprint? “Met onze score van 6,1 behoren we net als
Jeruzalem, Lyon, Melbourne en Leeuwarden tot de middenmoot. Qua waterbeschikbaarheid doen we het goed, maar we moeten een tandje bijsteken om
burgers te stimuleren bewuster om te gaan met water.”
Op basis van de resultaten stelden Vlakwa en VITO de stad enkele actiepunten
op korte en lange termijn voor. “We gaan inzetten op het verhogen van de
waterefficiëntie. Daarnaast willen we onze stad wapenen tegen de klimaat
opwarming door een hemelwaterplan op te stellen en meer groene zones
en doorlatende verhardingen aan te leggen. We zullen ook investeren in het
gemeentelijk rioleringsstelsel. Ten slotte gaan we onze inwoners aanmoedigen
om minder pesticides te gebruiken. Met die inspanningen hopen we de eerste
Belgische Water-Wise City te worden.”

© Kattoo – Stad Kortrijk
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SLIMME MEMBRANEN
VOOR ENERGIEBESPARING
IN DE PROCESINDUSTRIE
50 % MINDER CO2-UITSTOOT
IOI Loders Croklaan, producent van eetbare oliën,
zou dankzij één membraanproces elk jaar de energie
consumptie van honderd huishoudens kunnen besparen. VITO ontwikkelde de technologie en werkte met
een internationaal team aan een eerste pilootinstallatie. Vandaag is het keramische membraan klaar voor
een brede marktintroductie.
“Bij de productie van onze oliën maken we gebruik van
thermische processen”, zegt Erik Schweitzer, manager
Process Engineering bij IOI Loders Croklaan. “Dankzij het
slimme membraan van VITO kunnen we nu sterk op energie
en werkingskosten besparen. Met deze nieuwe technologie kunnen we ook meer produceren zonder onze fabriek
of installaties te moeten uitbreiden. We verwachten een
aanzienlijke CO2-besparing: voor één fabriek zouden we
een CO2-reductie van 650 ton per jaar kunnen realiseren,
of honderd huishoudens. Daarmee zou onze fabriek 50
procent minder CO2 uitstoten dan voordien. Voor onze
totale productie zou het gaan over een vermindering van 15
procent.”
Aceton recupereren
VITO stond in voor de technologie achter het succes
verhaal bij IOI Loders Croklaan. Pieter Vandezande: “We
ontwikkelden een keramisch membraan waarmee we
aceton kunnen scheiden van oliën. Dat kaderde in het

ISPT-project E
 EMBAR: Energy Efficient Membrane Based
Acetone Recovery. Aceton is noodzakelijk in het productie
proces van Croklaan om harde en zachte fracties van de
olie te scheiden. Maar er mag geen aceton achterblijven in
het eindproduct. Bovendien is solventterugwinning vanuit
economisch perspectief een must. Momenteel wordt zo
goed als alle aceton teruggewonnen met een efficiënt,
maar erg energie-intensief distillatieproces. Membranen
leken aanvankelijk geen optie, omdat aceton die al na
enkele uren zou aanvreten. Maar dat risico loop je niet
met ons keramische membraan. We behandelen het met
organo-magnesiumverbindingen: zo is het geschikt voor de
specifieke oplosmiddelen waarmee het in contact komt.”
“Met het membraan produceert IOI Loders Croklaan een
bijzonder zuivere olie, geschikt voor consumptie. De aceton
wordt gerecupereerd en kan zoals vroeger bijna volledig
opnieuw ingezet worden binnen het proces. Maar omdat
onze membraantechnologie een niet-thermisch proces is,
zullen we grote energiebesparingen realiseren zodra de
proeffase succesvol afgerond is. Bovendien zijn de kosten vergelijkbaar met die van solventstabiele polymeer
membranen.”
Opschalen
VITO demonstreert de technologie on-site in een van de
fabrieken van IOI Loders Croklaan. De daarvoor gebouwde
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pilootinstallatie draait ondertussen al anderhalf jaar op
volle toeren. Roel Vleeschouwers: “VITO is bijzonder sterk
in het opschalen van innovatieve technologieën voor commercieel gebruik. We hebben de technologische kennis
in huis, maar weten die ook toe te passen in een concrete
businesscase. Bovendien verzorgen we de opvolging en
trainen we de operatoren die binnenkort zelfstandig met
de technologie aan de slag gaan. EEMBAR rolden we uit in
samenwerking met SolSep en Hogeschool Rotterdam met
financiering van de Nederlandse overheid via het Institute
for Sustainable Process Technology (ISPT). Een vruchtbare
samenwerking.”
Dat vinden ze ook bij IOI Loders Croklaan. “We hebben
in VITO een betrouwbare partner gevonden met wie we
graag nog vervolgprojecten willen opstarten”, zegt Erik
Schweitzer. “We gaan van start met de commerciële
implementatie van het keramische membraan uit EEMBAR
in het nieuwe project ISRO (Implementation of Solvent
Recovery), waar verder ook SolSep, TUSTI, MTSA en de
Technische Universiteit Eindhoven bij aangesloten zijn.
We focussen op economische opschaling: het membraan
moet voldoende aceton kunnen verwerken om van een
performante industriële installatie te spreken. Zodra de
technologie er helemaal klaar voor is, kunnen we ze ook
toepassen in onze twee andere fabrieken.”

kwaliteitsborgingssysteem GMP (Good Manufacturing
Practices) ontwikkeld en heeft een ATEX-certificaat, een
garantie dat ze zonder risico’s ingezet kan worden in
productie-omgevingen waar gebruik gemaakt wordt van
potentieel explosieve organische solventen. Bovendien
voldoet het membraan aan de nodige vereisten voor
toepassing in een voedingsproces. De weg ligt open
voor toepassingen voor alle types eetbare oliën. Maar
ook andere sectoren komen in zicht. Roel Vleeschouwers:
“Afgelopen jaar waren we finalist bij ClimateLaunchpad
(businesswedstrijd georganiseerd door Climate-KIC, het
grootste Europese privaat-publieke partnerschap ter
bevordering van klimaatinnovatie, red.). Daar focusten we
op toepassingen in de farmaceutische sector. Maar onze
membraantechnologie kan ook interessant zijn voor allerhande toepassingen binnen de chemische industrie. Met
ons concept kunnen we enorme CO2-reducties realiseren
in de hele p
 rocesindustrie.”

Meer info
roel.vleeschouwers@vito.be

Finalist ClimateLaunchpad
Dat EEMBAR met het nieuwe project ISRO een vervolg
krijgt, is geen toeval. De membraantechnologie gooit
overal hoge ogen. De pilootinstallatie werd volgens het
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SATELLIETBEELDEN CRUCIAAL IN
DIGITALISATIE LANDBOUWWERELD

AARDOBSERVATIE GEEFT CIRCULAIRE
ECONOMIE WIND IN DE ZEILEN
Landbouwgrond meer laten
opbrengen of waterkwaliteit
doorheen de keten bewaken:
omdat hulpbronnen schaarser
worden, zijn duurzame circulaire
modellen hoe langer hoe
meer een noodzaak. Maar hoe
maken we er een economisch
succesverhaal van? Remote
sensing levert beleidsmakers en
bedrijven de nodige informatie
om méér te halen uit wat onze
aarde te bieden heeft. Van een
betere aardappeloogst tot
dadelproductie in het MiddenOosten.
“België is de grootste exporteur van
bevroren aardappelproducten wereldwijd”, zegt Steven Krekels van VITO.
“Boeren en verwerkende bedrijven
willen een goed beeld van de oogst
die ze mogen verwachten. Daarom
ontwikkelden we WatchITgrow, een
commercieel platform dat remotesensingtechnieken combineert met
meteo- en bodemgegevens om
teelten te analyseren en de oogst te
voorspellen. Met drone- en satellietbeelden kunnen we grote oppervlakten nauwkeurig en continu in kaart
brengen. Daarmee kunnen we op een
duurzame manier de opbrengsten van
de landbouw verhogen.”

Multidisciplinaire aanpak
Eindgebruikers appreciëren de gebruiksvriendelijkheid van platformen
als WatchITgrow. Steven Krekels: “De
laatste jaren hebben we grote stappen gezet voor een breder gebruik
van remote-sensingtechnologie. De
satellietbeelden zijn niet alleen veel
nauwkeuriger geworden, je kan ze
ook veel gemakkelijker raadplegen
via cloudoplossingen. Dankzij artificiële intelligentie en deep learning
halen we meer informatie uit de
beelden. Die gegevens stellen we
via gebruiksvriendelijke interfaces ter
beschikking zodat onze klanten en
partners op maat gemaakte producten kunnen raadplegen. Zo kunnen
ze betere beslissingen nemen.”
Investeringen in de ruimte
VITO’s expertise op het vlak van
remote sensing voor duurzaamheid
wekt interesse tot ver buiten de
landsgrenzen. Steven Krekels: “Zo
reisden we in oktober 2017 nog met
de Belgische astronaut Frank De
Winne naar het Midden-Oosten en
bezochten we overheden, onderzoeksinstellingen en bedrijven in
Dubai, Abu Dhabi, Oman en Sharjah.
In die regio wordt men dagelijks geconfronteerd met schaarsheid op het
vlak van water, voedsel en energie.

Die schaarsheid is een probleem
dat onderzocht wordt in de ruimtevaart, om leven mogelijk te maken in
het internationaal ruimtestation en
binnenkort ook in de Moon Village
en zelfs in het kader van een toekomstige expeditie naar Mars. In die
context wordt er ﬂink geïnvesteerd in
onderzoek naar oplossingen rond de
recyclage van materialen, het kweken
van voedsel in gesloten systemen,
hergebruik van ruwe materialen …”
“Het zijn die investeringen die we
nu optimaal willen benutten om de
kwaliteit van ons dagelijks leven te
bewaren en onze leefomgeving hier
op aarde duurzamer te maken. Omdat we met remote sensing op een
objectieve manier grote hoeveelheden beelden en informatie kunnen
verwerken en analyseren, is het dé
tool om de circulaire economie een
boost te geven. Zo geven we vorm
aan een betere economische en
ecologische wereld: space enabled
circular economy.”

Meer info
steven.krekels@vito.be
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VITO’ER IN DE KIJKER

Gowri Suryanarayana ontwikkelt slimme
algoritmes voor VITO/EnergyVille. Die maken de
baan vrij voor een wereld die draait op duurzame
energiebronnen.
Je maakt deel uit van de ETE-afdeling bij EnergyVille.
Waaraan werk je op dit moment?
Ik ontwikkel modellen en algoritmes voor energieoptimalisatie waarmee we de energievraag en de energieprijzen
kunnen voorspellen. De transitie naar een duurzame
energievoorziening stelt ons voor heel wat uitdagingen.
Hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon zijn niet
op elk moment in gelijke mate aanwezig. Als we een goed
zicht hebben op de energievraag bij de consument en het
aanbod van energie, dan kunnen we de twee op elkaar
afstemmen. Zo kunnen we het energieverbruik van burgers en bedrijven inplannen op piekmomenten, wanneer
er een hoge energieproductie is. Naast het milieu is dat
ook gunstig voor de prijs. De voorspellingen maak ik aan
de hand van algoritmes. Ons onderzoeksteam werkt ook
veel samen met buitenlandse instituten, bijvoorbeeld via
Europese projecten.
Hoe ben je bij VITO terechtgekomen?
Na mijn ingenieursstudies en een eerste werkervaring als
programmeur in India trok ik naar Bath in het Verenigd
Koninkrijk voor een master in de wiskunde. Daarna heb
ik mijn kennis verfijnd met een doctoraat in de toegepaste wiskunde aan de KU Leuven. In de laatste maanden
van mijn doctoraat zag ik een vacature bij VITO die op
mijn maat gesneden was. Mijn kennis van algoritmes en
informatica komt perfect van pas bij EnergyVille. Sinds juni
2016 ben ik hier aan de slag. Het was best uitdagend om
me in te werken in de energiesector: een compleet nieuw
domein voor mij. Tegelijk geeft het veel voldoening om
mijn theoretische expertise concreet toe te passen voor
de transitie naar hernieuwbare energie. En dat zonder de
link met academisch onderzoek te verliezen.
Hoe ziet jouw toekomst bij VITO eruit?
Ik wil me graag verder verdiepen in de energiesector én
werken aan de maatschappelijke uitdagingen van morgen.
EnergyVille is daarvoor de geknipte plek. Omdat ook
de KU Leuven deel uitmaakt van EnergyVille, kom ik in
contact met academici en doctorandi. Dat geeft me veel
voldoening. Die contacten wil ik graag verder uitbouwen,
en op termijn lijkt het me wel wat om doctoraatsstudenten
te begeleiden.
Meer info
gowri.suryanarayana@vito.be
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RIJ VEILIGER, LANGER
EN VERDER MET EEN
ELEKTRISCHE AUTO
1. WE WETEN
MAT4BAT – GEAVANCEERDE MATERIALEN VOOR BATTERIJEN
Soorten elektrische auto’s:

HYBRIDE, PLUG-INHYBRIDE, ELEKTRISCH

LANGE LAADTIJD

€

LITHIUM-IONBATTERIJ

populairste vorm van opslag op dit
moment in

SNELLERE
ACCELERATIE

KOSTEN/PRIJS

BEPERKT AANTAL
LAADSTATIONS

HOGE
ENERGIE
DENSITEIT

cruciaal
VEILIGHEID

KG

HERGEBRUIK

ELEKTRICITEIT VS. VRAAG EN AANBOD
We raden aan om autobatterijen op te laden afhankelijk van de noden van het elektriciteitssysteem (bv. beschikbaarheid en
balancering van elektriciteit, beperkingen van het netwerk) en afhankelijk van de beschikbaarheid van zonne- en windenergie.

Een elektrisch voertuig voor elk gebruik

OPLADEN
OP OPENBARE
PLAATSEN

OPLADEN
OP HET WERK

’S NACHTS
THUIS
OPLADEN
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3
2
1

30 kWh

100 kWh

OPLOSSING
Flexibel opladen afhankelijk
van de noden van het
elektriciteitssysteem, bv.
beschikbaarheid van zonneen windenergie

VITO
APP

TIJD VAN VERTREK

BESTEMMING

BESTE MOMENT
OM OP TE LADEN

mat4bat.eu
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RIJ VEILIGER, LANGER
EN VERDER MET EEN
ELEKTRISCHE AUTO
2. WE ONDERZOEKEN

GRONDSTOF

HOE KUNNEN
MATERIALEN VOOR
BATTERIJEN
DUURZAMER
WORDEN GEBRUIKT?

ENDOFLIFE
RECYCLAGE

PRODUCTIE

VITO gebruikt een levenscyclusanalyse-benadering (LCA) om
batterijen te onderzoeken

3. WE INNOVEREN

IN GEBRUIK

VERGELIJKING TUSSEN REFERENTIEBATTERIJ EN
BATTERIJEN ONTWIKKELD TIJDENS HET MAT4BATPROJECT
Andere
Kobalt

In het M4B-project hebben we de optimale combinaties bepaald voor de omstandigheden om batterijen te gebruiken,
om zo de performantie van de batterijen
te verbeteren, voornamelijk de levensduur
en de veiligheid. Die combinaties zijn verwerkt in een batterijmanagementsysteem
dat de batterijen laat werken binnen die
limieten.

Fluoriet

KRITIEKE
GRONDSTOF

REFERENTIEBATTERIJ

GENERATIE 1
POEDER

GENERATIE 2
GEL

GENERATIE 3
VASTE STAAT

MAT4BATBATTERIJEN

Onze Europese partners

Geﬁnancierd door het FP7-programma van de EU

eu
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KENNISVALORISATIE BIJ VITO

GOEDKOPERE EN EFFECTIEVERE
BODEMSANERING DOOR NIEUWE
MEETTECHNOLOGIE

Industrially Co-ordinated Sustainable
Land Management in Europe). Een
bekroning die hen heel wat naamsbekendheid opleverde. “Dankzij die
award hebben we contacten gelegd
met potentiële klanten uit Nederland, Duitsland en Finland.”

Meer info
goedele@ifluxsampling.com
tim@ifluxsampling.com
www.ifluxsampling.com

In het midden: Tim Op ‘t Eyndt
en Goedele Verreydt van iFLUX
Bij complexe bodemsaneringswerken lopen de kosten hoog
op. Dat is vaak te wijten aan een
gebrek aan nauwkeurige informatie over de verspreiding van de
bodemverontreiniging. iFLUX, een
spin-off van VITO, ontwikkelde
een meettechniek die alle gegevens over de verspreiding van verontreiniging in kaart brengt. Het
resultaat: een gerichtere sanering
en een stevige kostenbesparing.
Hoe snel en in welke richting kan de
verontreiniging zich verspreiden?
Dat is de hamvraag in elk onderzoek
naar bodemverontreiniging. Tot nu
toe werd de verspreiding berekend
op basis van simulaties. Dankzij de
iFLUX-technologie wordt het mogelijk om uitdijende bodemverontreiniging heel precies te lokaliseren.
Daardoor kunnen milieuconsultants
nu met accuratere gegevens aan
de slag. Tim Op ’t Eyndt van iFLUX:
“Onze sampler met gepatenteerde
cartridges meet de richting waarin
de verontreiniging migreert, net als
de snelheid. We meten over een
periode van gemiddeld een tot twee
maanden. De resultaten van zo’n
meting helpen om veel gerichter te
saneren dan wanneer je uitsluitend
op inschattingen afgaat.”
De ﬂuxmetingen helpen milieuexperts bovendien om de meest

doeltreffende saneringstechniek te
kiezen en de efficiëntie van de sanering nauw op te volgen. “Met deze
meettechnologie kunnen we 20 tot
30 procent goedkoper saneren.”
Valorisatietraject bij VITO
iFLUX werd pas enkele maanden
geleden opgericht, maar het verhaal
van het bedrijf begint zo’n tien jaar
geleden. Tijdens haar doctoraat aan
het Departement Biologie van de
UAntwerpen ontwikkelde Goedele
Verreydt de CMF-aanpak (Contaminant Mass Flux). Daarbij worden
ﬂuxmetingen gebruikt bij het risicobeheer van bodem- en grondwaterverontreiniging. Ze kreeg tijdens haar
onderzoek steun van VITO. Om het
project te helpen valoriseren, klopte
ze vier jaar geleden opnieuw aan bij
de onderzoeksinstelling. “We werkten verschillende referentieprojecten
uit die we nu aan nieuwe klanten
voorleggen”, zegt Tim Op ’t Eyndt.
“Zo werkten we in opdracht van het
Franse Institut national de l’environnement industriel et des risques
(Ineris) aan een ‘code van goede
praktijk’ voor bodemﬂuxmetingen in
Frankrijk.”
Internationale bekroning
In oktober 2017 won iFLUX de Innovation Award voor de meest beloftevolle en innovatieve technologie van
het NICOLE-netwerk (Network for

GEPATENTEERDE
BACTERIËNMIX
ZUIVERT GRONDWATER
VITO-onderzoekers ontwikkelden een
nieuwe manier om grondwater dat
verontreinigd is met methyl-tert-butylether (MTBE) en tributylamine (TBA)
efficiënter en duurzamer te zuiveren.
De experts ontwierpen een mobiele
bioreactor die het verontreinigde
grondwater on-site oppompt, zuivert
en opnieuw in de bodem pompt. Een
speciale mix van bacteriën zuivert het
grondwater. VITO sloot een exclusieve
overeenkomst met GreenSoil Group,
die de gepatenteerde technologie –
inclusief bacteriënmix – zal gebruiken
bij zijn saneringswerken. Momenteel
test GreenSoil de technologie bij
de sanering van de voormalige site
van de chemische multinational Dow
Company in de Antwerpse haven,
waar een mix van verontreinigingen
aanwezig is, onder meer een significante MTBE-grondwaterverontreiniging. Na die test zal GreenSoil de
technologie inzetten in meer bodemsaneringsprojecten. Er zijn al twee
andere saneringsprojecten met MTBE
gepland.

Meer info
leen.bastiaens@vito.be

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.

vitovision_jan2018_NL.indd 16

17/01/2018 10:00

