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Beste lezer,

We beleven uitzonderlijke tijden. Sinds de coronacrisis losbarstte, bevinden we 
ons in een nieuwe realiteit die nog volop aan het veranderen is. Als samenleving 
probeerden we in de eerste plaats de gezondheidscrisis zo goed mogelijk het 
hoofd te bieden. Ook bij VITO gingen onze gedachten in de eerste plaats uit 
naar het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en woonzorgcentra, het medisch 
en verzorgend personeel en de gezondheid van ons personeel, onze klanten, 
leveranciers en stakeholders en hun families.

Tegelijk moest het land blijven draaien, en daarom bedanken we ook alle mensen 
met een essentieel beroep in deze historische tijden: van winkelpersoneel over 
postkoeriers tot vuilnisophalers.

Op de verschillende sites van VITO – van Mol tot China over Genk en Berchem – was 
het tijdens de crisis uitzonderlijk stil. Nochtans is VITO blijven doorwerken. Dankzij 
hun flexibiliteit en hun inzet kon het overgrote deel van ons personeel thuiswerken. 
Een extra woord van appreciatie is er voor zij die tijdens de crisis verder bleven 
werken in onze labo’s en de interne diensten die dit alles hebben ondersteund.

We willen ook minister Crevits bedanken voor haar vertrouwen in en steun 
aan VITO om ons toe te laten de nodige accreditatie te bekomen om snel 
mondmaskers (ook de gespecialiseerde FFP2- en FFP3-maskers) te certifiëren zodat 
een eigen, Vlaamse mondmaskerproductie op gang kan komen die noodzakelijk 
zal zijn in de komende jaren. VITO zal deze activiteit opzetten in volle synergie met 
Centexbel zodat we zo snel mogelijk een zo groot mogelijke accreditatiecapaciteit 
in de markt kunnen zetten.

‘Never let a good crisis go to waste’ is een citaat toegeschreven aan Sir Winston 
Churchill. Hij zou het hebben gezegd in aanloop naar de vorming van de Verenigde 
Naties, kort na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Churchill droeg die oorlog 
immers bij aan de oprichting van de VN. Of neem het adagium ‘Elk nadeel heb 
zijn voordeel’ toegeschreven aan wijlen Johan Cruijff, maar bedacht door Willem 
van Hanegem. Beide quotes moeten beleidsmakers en bedrijven inspireren om de 
coronacrisis én de noodzakelijke heropstart te beschouwen als een opportuniteit, 
zoals de wederopbouw van de Europese en Japanse economie na de Tweede 
Wereldoorlog. Een opportuniteit die moet gericht zijn op een meer toekomstvolle 
economie met meer oog voor duurzaamheid, van hernieuwbare energie tot 
circulaire economie waarbij ook moeilijke doelgroepen niet vergeten worden.

In deze editie leest u hoe we als VITO hierbij nieuwe technologieën aanbieden. 
We focussen ditmaal op CCU: een technologie die CO2 omzet in hoogwaardige 
producten en zo de chemische industrie en de bouwsector kan helpen 
verduurzamen.

VITO blijft voluit haar rol naar zowel de overheid als de bedrijfswereld opnemen. 
U ontdekt hoe we Vlaamse bedrijven op weg helpen in de circulaire economie, en 
hoe we de Vlaamse overheid helpen bij de verduurzaming van haar milieuanalyses.

Samen evolueren we naar een duurzame maatschappij. 
En na corona hopelijk nog sneller.     

Ik wens jullie veel leesplezier,

Dirk Fransaer 
Gedelegeerd bestuurder VITO
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Toen in volle coronacrisis de 
binnenlandse massaproductie van 
mondmaskers werd opgestart, 
was er plots grote nood aan een 
gedegen en geaccrediteerde 
kwaliteitscontrole. VITO kwam 
daaraan tegemoet door haar 
bestaande testinfrastructuur snel uit 
te breiden voor de controle van FFP-
mondmaskers.

Vandaag twijfelt niemand er 
nog aan: een adequate en 
betrouwbare kwaliteitscontrole 
voor beschermingsmateriaal zoals 
mondmaskers is absoluut onmisbaar in 
de coronacrisis. De voorbije maanden 
en weken hebben ook duidelijk 
gemaakt dat die controle best in het 
binnenland wordt georganiseerd, als 
een strategische dienstverlening aan 
bedrijven en overheden.

Europese norm

Tot halfweg april 2020 was er in ons 
land geen geaccrediteerd labo voor 
kwaliteitstests op halfgelaatsmaskers 
van de types FFP1, FFP2 en FFP3. 
‘Dit gebeurde tot voor kort altijd in 
buitenlandse labo’s, bijvoorbeeld in 
Duitsland’, zegt Gert Otten van VITO. 
‘Bij de tests wordt gecontroleerd of 
een mondmasker aan de vigerende 
Europese norm voldoet.’ In de 
coronacrisis is dit van levensbelang, 
want met mondmaskers kan 
bijvoorbeeld het zorgpersoneel zich 
beschermen tegen het virus. ‘Als een 
fabrikant van mondmaskers groen 

met masker op.’ Bij andere tests 
wordt bijvoorbeeld de sterkte van 
het materiaal gecontroleerd, de 
mogelijkheid om het mondmasker 
correct aan en af te zetten en de 
praktische bruikbaarheid (de maskers 
mogen bijvoorbeeld niet te veel 
hinderen).

Door de hoogdringendheid
vereenvoudigde de Europese 
Commissie enkele weken geleden haar 
norm, waarbij nu gefocust wordt op de
kritische veiligheidstesten. VITO
slaagde erin haar testinfrastructuur voor
mondmaskers in een paar weken voor
deze ‘covid-19-norm’ uit te breiden.
Mondmaskers zullen ook cruciaal
zijn tijdens de exitstrategie’, aldus 
Otten.

In een tweede fase wil VITO daarom 
haar expertise ook gaan inzetten om
gebruikers van mondmaskers bij te
staan, bijvoorbeeld met richtlijnen over
correct gebruik en over sterilisatie en
hergebruik.

licht krijgt van zo’n labo, ontvangt het 
een conformiteitsattest dat hij aan zijn 
klanten kan voorleggen.’

Toen enkele bedrijven in Vlaanderen 
beslisten om zich te gaan toeleggen op 
de massaproductie van mondmaskers, 
was er plots nood aan kwaliteitscontrole 
en certificatie. Daarom klopte Vlaams 
Minister voor Economie Hilde Crevits 
aan bij VITO met de vraag of ze deze 
rol op zich kon nemen. Otten: ‘Als 
referentielabo hebben we veel ervaring 
met metingen van aerosols en van 
gassen. De vraag vanuit het kabinet 
kwam dus niet onverwacht. Bovendien 
beschikken we op dit vlak al over 
infrastructuur en expertise waarmee we 
bijvoorbeeld voor bedrijven allerhande 
testen rond luchtzuiveringstechnieken 
uitvoeren. De controle van mond-
maskers kun je als een uitbreiding 
hierop zien.’ VITO werkt hiervoor ook 
samen met Centexbel, het testinstituut 
van de Belgische textielnijverheid.

Uitgebreide reeks testen

Om aan de Europese norm (NBN EN 
149+A1 : 2009) te voldoen moeten 
deze mondmaskers slagen op een 
uitgebreide reeks testen. ‘In eerste 
instantie controleren we of ze de 
virusdeeltjes tegenhouden’, vertelt 
Otten. ‘Dit doen we met partikels 
van vergelijkbare grootte onder de 
vorm van een aerosol, en dit bij hoge 
concentratie. De aerosol wordt door 
een beademingstoestel aangezogen 
en blootgesteld aan een dummyhoofd 
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basis. Maar op het niveau daarboven 
worden de resultaten van de 
werkpakketten samengenomen en 
in modellen en mogelijke roadmaps 
gegoten – telkens met horizon 
2050. ‘Dit maakt dit project echt 
uniek’, zegt Lodewijks. ‘Daardoor is 
het zowel een high-level study als 
een fundamenteel onderzoek naar 
nieuwe P2X-technologie. De inzichten 
vanuit de werkpakketten worden in 
systeemmodellen verwerkt die we bij 
VITO/EnergyVille vervolgens opschalen 
naar Belgisch niveau. Die modellering 
op systeemniveau is precies onze 
specialiteit.’

Elektrolyse van CO2

Binnen PROCURA wordt ook het 
potentieel van een veelbelovende 
CCU-technologie bekeken: de 
directe omzetting van CO2 met water 
en stroom (die idealiter weer van 
hernieuwbare bronnen komt) naar 
‘groene’ moleculen. Deze ‘CO2-
elektrolyse’ kan flexibel werken 
volgens het elektriciteitsaanbod, 
zonder dat de tussenstap van een 
waterelektrolyse nodig is. Zo kan 
de technologie een alternatief 
vormen voor waterstofgebaseerde 
strategieën. ‘Voor synthetische 
brandstoffen kunnen chemicaliën zoals 
methanol bijvoorbeeld geschikter 
zijn’, zegt Bulut. ‘De energiedichtheid 

is veel groter, waardoor methanol 
gemakkelijker te transporteren is.’

Het nadeel is dat de technologie nog 
in de kinderschoenen staat. ‘Maar ze 
bezit een erg groot potentieel om ook 
andere moleculen te maken’, zegt Jan 
Vaes, programmamanager Duurzame 
chemie bij VITO. ‘We onderzoeken 
bijvoorbeeld ook de aanmaak van 
‘groen’ mierenzuur uit afgevangen CO2 

op deze manier, en het gebruik ervan 
als hoogwaardige chemicalie.’

Hoewel PROCURA op de leest 
geschoeid is van het Belgische 
energiesysteem, is de gehanteerde 
methodiek generisch en dus ook 
toepasbaar op andere landen. 
‘Ook in dit opzicht is dit een uniek 
project, het kent zijn gelijke niet 
in Europa of daarbuiten’, zegt 
Lodewijks. De voorwaarde is wel dat 
het energiesysteem (tegen 2050) 
grotendeels draait op hernieuwbare 
energie. Het aandeel daarvan in de 
energiemix zal – wat de resultaten 
ook zijn van het project – in ieder 
geval dus nog sterk moeten stijgen. 
Vingerhoets: ‘Voor een gebalanceerd 
systeem waarin bijvoorbeeld lokaal 
geproduceerde, groene chemische 
energieopslag een sleutelrol speelt, 
hebben we momenteel veel te weinig 
zonne- en windenergie. Er is dus nog 
een lange weg te gaan.’

NAAR EEN KOOLSTOFARM EN 
VEILIG ENERGIESYSTEEM

De laatste tijd geniet waterstof in 
het kader van de energietransitie 
weer meer aandacht. Tal van landen 
zetten tegenwoordig hoog in op 
waterstoftechnologie, waaronder 
ook België – denk maar aan de 
geplande fabriek in Oostende waar 
uit windstroom van op zee waterstof 
zal worden geproduceerd. Er worden 
ook verschillende energetische 
toepassingen met waterstof 
onderzocht en ontwikkeld – van de 
verwarming van gebouwen over 
transport tot industriële processen. 
Niet zelden wordt waterstof daarbij 
als finale energiedrager gezien. ‘En 
dat is niet altijd terecht’, zegt Pieter 
Lodewijks van VITO/EnergyVille. ‘Het 
is bijna altijd efficiënter om elektriciteit 
rechtstreeks te gebruiken – als dat 
tenminste mogelijk is.’

Taxonomie van waterstof

De efficiëntie van het gebruik van 
waterstof hangt dus sterk af van de 
toepassing en van de sector. Hoe 
dat plaatje er in de context van het 
Belgische energiesysteem uitziet, 
is een van de belangrijke vragen 
die de komende vijf jaar worden 
onderzocht binnen het PROCURA-
project (voluit: Power to X and Carbon 
Capture & Utilization Roadmap for 
Belgium). ‘Voor eindtoepassingen in 
de transportsector zijn synthetische 
brandstoffen wellicht geschikter’, 
zegt Pieter Vingerhoets van VITO/
EnergyVille. ‘Met PROCURA willen 
we komen tot een duidelijke en 
allesomvattende taxonomie van 
waterstof. Waar gebruiken we dit het 
best rechtstreeks, en waar zetten 
we het beter eerst om in andere 

Interdisciplinaire samenwerking

PROCURA loopt sinds 1 maart 2020 en 
wordt gesponsord vanuit het federale 
Energietransitiefonds – het budget 
bedraagt 4,5 miljoen euro. Het omvat 
een interdisciplinaire samenwerking 
tussen Belgische kennisorganisaties 
die elk hun eigen inbreng leveren: 
imec, WaterstofNet, de KU Leuven, 
de VUB, de universiteit van Luik 
en tenslotte VITO/EnergyVille. De 
interdisciplinariteit zit trouwens niet 
alleen in de samenwerking, maar ook 
binnen VITO/EnergyVille. ‘PROCURA 
brengt liefst drie verschillende VITO-
onderzoeksdomeinen samen’, zegt 
Metin Bulut van VITO. ‘Dat is onze 
sterkte.’

Het consortium wordt aangestuurd 
door imec, dat daarmee zijn knowhow 
op het vlak van nanomaterialen ter 
beschikking stelt. ‘Op energievlak 
werkten we al rond technologieën 
zoals vaste-stofbatterijen, maar we 
willen onze kennis nu ook toepassen 
op elektrolysesystemen’, zegt Joachim 
John, programmamanager bij imec. 
‘De oppervlakte-eigenschappen van 
materialen op nanoschaal spelen 
bijvoorbeeld een belangrijke rol in 
de efficiëntie van elektrochemische 
reactors die licht direct omzetten 
in waterstof (dat vervolgens, mits 
toevoeging van andere chemicaliën, 
kan omgezet worden in zogenaamde 
zonnebrandstoffen).’

Het potentieel van deze solar fuels 
vormt een apart werkpakket binnen 
PROCURA. Binnen die pakketten 
(er zijn er zeven) wordt gefocust op 
technologieontwikkeling vanaf de 

synthetische chemicaliën?’ Binnen 
het project worden verschillende 
mogelijke oplossingen die tegen 2050 
kunnen leiden tot een emissiearm en 
veilig energiesysteem, getoetst op 
hun potentieel. Er wordt gekeken naar 
opschaalbaarheid van de technologie, 
naar betaalbaarheid en naar de 
mogelijkheid om een gebalanceerd en 
bevoorradingszeker energiesysteem te 
behouden.

Waterstof is natuurlijk maar één 
van deze oplossingen. Bovendien 
maakt de energiedrager deel uit 
van het bredere Power-to-X-verhaal 
(P2X), waarbij met goedkope stroom 
welbepaalde synthetische chemicaliën 
en brandstoffen (zogenaamde ‘e-fuels’) 
worden geproduceerd. Zowel voor 
België als voor Europa, waar de 
energietransitie staat of valt met de 
verdere uitbouw van hernieuwbare 
elektriciteit, is P2X een welgekomen 
oplossing. Lodewijks: ‘P2X is enerzijds 
belangrijk voor het balanceren van 
ons elektriciteitssysteem, anderzijds 
omdat de energietransitie in een aantal 
sectoren niet zonder moleculen kan.’ 
Tegen het einde van het PROCURA-
project (omstreeks 2025) moet er een 
gedetailleerd en duidelijk becijferd 
scenario op tafel liggen dat toont hoe 
P2X aan het toekomstige Belgische 
energiesysteem kan bijdragen – 
inclusief concrete beleidsacties die 
vóór 2030 moeten genomen worden. 
‘We bekijken ook hoe de inzet van P2X 
in België – waar het potentieel aan 
hernieuwbare energie relatief beperkt 
is – zich verhoudt tot de situatie in de 
buurlanden. En we bestuderen de 
import van moleculen uit regio’s waar 
dit potentieel veel groter is.’

Een energiebevoorrading die grotendeels draait op 
hernieuwbare energiebronnen, kan moeilijk zonder 
Power-to-X. Daarbij worden met zonne- en windstroom 
energiedragers zoals waterstof geproduceerd, of 
synthetische grond- en brandstoffen. Maar waar en 
hoe moet de technologie precies worden uitgerold, 
willen we het Belgische energiesysteem tegen 2050 
zowel koolstofarm als veilig maken? Een interdisciplinair 
consortium zoekt het de komende vijf jaar uit.

Meer info
pieter.lodewijks@energyville.be

joachim.john@imec.be
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generatie heterogene katalysatoren 
die de efficiëntie van deze processen 
substantieel kunnen verhogen. Dit 
gebeurt onder meer via 3D-printing 
van katalysatoren, van CO2-afvangers 
en van gasdiffusie-elektroden.

Het staat dan ook buiten kijf dat de 
chemische sector – energie-intensief 
en met een hoge CO2-emissie – een 
belangrijke stakeholder is in het 
CCU-verhaal. Bovendien kan ze vanuit 
haar traditionele rol van innovator 
een kickstart geven aan de uitrol en 
ontwikkeling van CCU-technologieën 
en –projecten in andere sectoren. 
Daarmee versterkt de chemische 
industrie ook haar hoedanigheid 
van enabler in de hernieuwbare 
energietransitie – bijvoorbeeld door 
in een vereenvoudigde opslag en 
transport van energie te voorzien, 
in de vorm van ‘groene’ moleculen 
geproduceerd met intermitterende 
stroombronnen zoals zon en 
wind. De koppeling van CCU met 
het toekomstige hernieuwbare-
energieaanbod wordt onderzocht 
binnen de VITO-unit Duurzame 
energie. De benodigde CO2-stromen 
hiervoor kunnen overigens ook van 
andere sectoren komen, zoals de 
staalindustrie.

Ook de bouw- en constructie-industrie 
kan baat hebben bij CCU om te 
verduurzamen. De productie van 
bouwmaterialen draagt immers sterk 
bij aan de klimaatopwarming. Het 
aandeel van beton in de menselijke 
CO2-uitstoot ligt globaal bijvoorbeeld 
tussen 5 à 8 procent – wat grotendeels 
op het conto komt van de productie 
van cement. Ook hier kan CCU helpen 
om de emissies naar beneden te 
brengen. Door een reactie genaamd 

Vijf jaar geleden werd het 
historische klimaatakkoord van 
Parijs ondertekend. Daarin werd 
afgesproken om de opwarming van 
de aarde tegen 2100 te beperken 
tot maximaal 2 graden – idealiter 1,5 
graden. Dat is gemakkelijker gezegd 
dan gedaan, want het betekent 
dat de mondiale broeikasuitstoot 
de komende decennia drastisch 
naar beneden moet. Van CO2 (het 
belangrijkste broeikasgas) zou 
er dit decennium elk jaar al 900 
miljoen ton minder de atmosfeer 
in mogen belanden (de huidige 
jaarlijkse CO2-emissie ligt op 35 
miljard ton). In 2050 zou die uitstoot 
nog hoogstens 13 miljard ton 
mogen bedragen, en in 2070 zou 
ze nihil moeten zijn. Dat laatste lijkt 
misschien volkomen onrealistisch, 
ware het niet dat het om een netto-
uitstoot gaat. Ook zogenaamde 
negatieve emissies, waarbij CO2 
aan de atmosfeer wordt onttrokken, 
worden immers in de berekening 
meegenomen.

Drie VITO-domeinen 

CCU is bijzonder interessant voor de 
verduurzaming en vergroening van de 
chemische industrie. Die stoot immers 
niet alleen grote hoeveelheden CO2 
uit – zowel via energieopwekking als 
via productieprocessen – maar ze 
steunt ook heel sterk op koolstof als 
grondstof. Hoewel de broeikasuitstoot 
van de chemische industrie globaal 
relatief beperkt is (in Europa is ze 
verantwoordelijk voor 4 procent van 
de broeikasgassen) ligt dit aandeel 
in het sterk geïndustrialiseerde 
Vlaanderen veel hoger. In onze regio 
is de chemische industrie goed voor 
liefst 11,7 procent van de Vlaamse 
uitstoot. Naast efficiëntieverhoging 
van processen en doorgedreven 
elektrificatie kan onze chemische 
industrie dus ook baat hebben bij 
CCU.

Door CO2 en waterstof op een 
gecontroleerde manier en met 
behulp van een katalysator te 
laten reageren, kunnen diverse 
chemische bouwstenen worden 
aangemaakt, zoals syngas en 
methanol. Deze kunnen vervolgens 
verder omgezet worden naar 
hernieuwbare brandstoffen of 
chemische producten zoals plastics 
– dit is de thermokatalytische route. 
CO2 en water kunnen met behulp 
van elektrolyse ook omgezet worden 
in bouwstenen voor de bulkchemie, 
zoals mierenzuur – dit is de zogeheten 
elektrokatalytische route. Binnen 
beide routes spelen katalysatoren dus 
een hoofdrol, waardoor de link met het 
materialenonderzoek nooit ver weg 
is. Vanuit de VITO-units Duurzame 
chemie en Duurzame materialen wordt 
dan ook hard gewerkt aan een nieuwe 

Economische en ecologische 
meerwaarde

Tot voor kort werden 
technologieën voor negatieve 
emissies vooral ondergebracht 
in de categorie carbon capture 
& storage, oftewel CCS. Maar 
de laatste jaren is daarop een 
uitbreiding met meer potentieel 
voor het voetlicht getreden: 
carbon capture & utilization, 
oftewel CCU. Daarbij wordt de 
afgevangen koolstof verwerkt 
en zoveel mogelijk hergebruikt, 
het liefst in toepassingen met 
zowel een economische als een 
ecologische meerwaarde. In 
zekere zin wordt zo teruggegrepen 
naar het fotosyntheseproces in de 
natuur, want het aanplanten van 
bomen of van bepaalde gewassen 
kan worden gezien als een 
natuurlijke variant van CCU.

CCU verschilt dus van CCS, 
waarbij koolstof massaal wordt 
opgeslagen, bijvoorbeeld 
ondergronds – iets wat nog altijd 
zeer gevoelig ligt en bovendien 
economisch onhaalbaar lijkt. 
Bij CCU wordt CO2 (en blijft 
vaak ook) opgeslagen in 
producten en toepassingen. 
Nog een verschil met CCS is 
de complementariteit van CCU 
met (andere) emissieverlagende 
strategieën, zoals een 
doorgedreven decarbonisering 
van de elektriciteitsproductie, 
een verhoging van de 
koolstofefficiëntie in de 
procesindustrie en maximaal 
koolstofhergebruik bij de fabricage 
van plastics.

VAN BROEIKASGAS 
TOT GRONDSTOF: CCU 
ALS WAPEN TEGEN DE 
KLIMAATOPWARMING

CCU binnen VITO

In grote lijnen zijn er tien ‘paden’ waarlangs CCU een 
bijdrage kan leveren aan de daling van de CO2-uitstoot. In 
deze figuur staan ze allemaal opgesomd.

VITO focust vooral op de technologische CCU-oplossingen 
waarbij CO2 wordt afgevangen en samengebracht uit 
rookgassen of uit de omgevingslucht (zie kader ‘Direct 
air capture’). Het broeikasgas kan dan als grondstof 
worden gebruikt bij de industriële fabricage van 
koolstofgebaseerde producten. Bij het onderzoek naar 
CCU zijn drie onderzoeksdomeinen van VITO betrokken: 
Duurzame chemie, Duurzame energie en Duurzame 
materialen. De link met de industrie is daarbij nooit ver weg: 
VITO hecht dan ook zeer veel belang aan CCU-oplossingen 
die de overeenkomstige sectoren kunnen verduurzamen.

CCU zal enkel een doorbraak kennen en op brede schaal 
kunnen worden geïmplementeerd als het totaalplaatje 
klopt. Het spreekt voor zich dat er voor elke mogelijke 
toepassing van bij het begin van het onderzoekstraject enig 
potentieel moet zijn voor waardecreatie. En natuurlijk moet 
de totale CO2-emissie in elke waardeketen lager zijn dan de 
klimaatimpact van alternatieve processen – teneinde niet in 
het straatje van greenwashing terecht te komen. De focus 
op het totaalplaatje maakt het wel tot een zeer complex 
verhaal. Dankzij haar veelheid aan expertises is VITO hiertoe 
echter uitstekend uitgerust. 

Hepburn et al., 2019, NATURE

CO2 bevat koolstof en kan dus worden gebruikt als basisgrondstof 
voor chemicaliën, synthetische brandstoffen, bouwmaterialen en 
vele andere toepassingen. Carbon capture & utilization bevindt zich 
voornamelijk nog op laboratoriumschaal, en dus is het voor opschaling 
en een brede uitrol nog te vroeg. Met haar rijke expertise werkt VITO 
over de volledige breedte mee aan het onderzoek naar CCU: van het 
wetenschappelijke en technische luik tot het economische plaatje.
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Slimme opschaling

Het verbeteren van de proces-
efficiëntie van de katalytische reacties 
is op dit moment de grootste 
uitdaging. Op dit vlak kan VITO bogen 
op de expertise die werd opgebouwd 
in een jarenlange samenwerking met 
de onderzoeksgroep Toegepaste 
Elektrochemie en Katalyse (ELCAT) 
van de Universiteit Antwerpen. 
Zowel bij VITO als de UAntwerpen 
wordt getracht om elektrochemische 
reacties die goed werken in het 
lab, op te schalen (zie kader ‘CO2 
in de pijplijn’). Dit zowel op het vlak 
van omzetting (actievere reacties, 
waardoor er meer eindproduct kan 
worden gemaakt met minder energie) 
als van tijd (snellere en stabielere 
reacties). Tegelijkertijd laat VITO haar 
expertise in techno-economische 
analyses los op die opschaling, zodat 
de verschillende parameters kunnen 
worden geoptimaliseerd in het kader 
van de economische haalbaarheid van 
de eindtoepassing. Zo brengt VITO 
de technologie stapje voor stapje van 
labo- naar pilootschaal.

De verduurzaming en de versterking 
van de Vlaamse economie en industrie 
behoren tot de kernmissie van VITO. 
Het onderzoek naar CCU moet ook 
in dat licht worden gezien. Daarom 
gebeurt het ook vanuit verschillende 
units en onderzoeksdomeinen, zodat 
alle aspecten van CCU gedekt zijn: 

het fundamenteel scheikundige, de 
engineering, het techno-economische 
… De focus ligt daarbij niet alleen op 
Vlaanderen, maar ook op Europa. In 
het onderzoek wordt gekeken naar 
de volledige waardeketen, van de 
afvang van CO2 aan de schoorsteen 
of uit de lucht tot de vermarkting van 
het eindproduct. Het maakt van CCU 
het onderwerp van een zeer breed 
onderzoeksveld. Maar in de kern is de 
uitdaging dezelfde: het verminderen 
van de broeikasuitstoot en het 
omzetten van CO2 in producten met 
economische waarde.

Direct air capture (DAC)

Vooralsnog wordt de benodigde CO2 voor potentiële CCU-
toepassingen grotendeels afgevangen boven schoorstenen 
van fabrieken (zogenaamde industriële puntbronnen). Maar 
het broeikasgas kan ook rechtstreeks uit de lucht worden 
gehaald, hoewel de concentratie daar natuurlijk verschillende 
grootte-ordes lager ligt. Deze aanpak wordt direct air 
capture genoemd, oftewel DAC.

DAC kan als negatieve emissie helpen om de 
vooropgestelde emissiedoelstellingen voor CO2 te 
bereiken. Vermits deze technologie vandaag nog duur 
is, zoekt VITO naar strategieën en ontwikkelingen om de 
kosten van de CO2-afvang te laten dalen en op termijn de 
voorimplementatie ervan op het terrein te versnellen.

CO2 in de pijplijn

In 2019 kwam een multidisciplinaire samenwerking tot 
stand tussen UAntwerpen, UGent en VITO om radicale 
technologische innovaties binnen Vlaanderen inzake CCU te 
versnellen. Binnen dit Capture-initiatief kunnen verschillende 
onderzoeksprogramma’s rond de afvang, de scheiding 
en de omzetting van CO2 worden opgezet, en dit binnen 
verschillende stadia van technologieontwikkeling.

Binnen dit initiatief ligt ook de al langer bestaande 
strategische samenwerking tussen UAntwerpen en 
VITO ingebed, die vooral draait rond katalyse (vanuit de 
UAntwerpen) en ondersteunende competenties zoals 
opschaling en techno-economische analyses (vanuit VITO). 
‘Het is een en-en-verhaal’, zegt Tom Breugelmans van de 
UAntwerpen. ‘Er zijn heel veel beschikbare technologieën en 
mogelijk CCU-oplossingen. Door onze krachten te bundelen 
gaan we op zoek naar de ideale combinatie. De hele 
levenscyclusanalyse moet daarbij kloppen.’

Het uiteindelijke doel is de opgebouwde kennis te 
valoriseren en zo de Vlaamse industrie tegemoet te komen. 
Dit zal gebeuren door zowel KMO’s als grote bedrijven 
eerstelijnstoegang te verlenen aan de onderzoeksresultaten, 
en door hen op te nemen in een levendige en diverse 
business community.

tom.breugelmans@uantwerpen.be
capture-resources.be/capture

Meer info
metin.bulut@vito.be

Meer info
mieke.quaghebeur@vito.be

carbonatatie – die in de aardkorst zorgt 
voor de aanmaak van nieuw gesteente 
– onder optimale omstandigheden 
en bij hoge CO2-concentratie te 
versnellen, kunnen alternatieve 
bouwmaterialen worden gemaakt 
zonder gebruik van cement.

VITO werkt binnen haar domein 
Duurzame materialen actief  aan de 
ontwikkeling van deze ‘CO2-neutrale 
bouwmaterialen en grondstoffen’. 
Hierbij wordt typisch gebruik gemaakt 
van calcium- of magnesiumhoudende 
minerale grondstoffen afkomstig uit 
diverse industriële sectoren (energie, 
staal, bouw …). Een bijkomend 
voordeel van deze technologie is 
dat ze ook een belangrijke bijdrage 
levert aan het duurzame gebruik van 
grondstoffen. CCU wordt op deze 
manier gekoppeld aan de transitie 
naar een circulaire economie en een 
duurzamer materialenbeleid, twee 
belangrijke speerpunten voor de 
Vlaamse en Europese economie.

23/04/2020
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NATUURWAARDEVERKENNER 
TOONT HOE GROENBLAUWE 
INFRASTRUCTUUR LOONT 

De aanleg van stedelijk groen dat op hete dagen voor verkoeling 
zorgt, ontharding in landelijke gebieden waardoor meer regenwater 
de bodem kan insijpelen, bebossing om koolstofopslag te stimuleren 
… Het zijn maar enkele voorbeelden van ‘groenblauwe’ maatregelen 
die een verstedelijkt Vlaanderen kunnen wapenen tegen de 
uitdagingen van de 21ste eeuw. Met een door VITO ontwikkelde online 
tool – vrij beschikbaar – kunnen overheden maar ook bedrijven de 
maatschappelijke voordelen hiervan concreet en snel becijferen. ‘Het 
kost maar een halve dag werk.’

Welke impact hebben veranderingen 
in landgebruik in een verstedelijkt 
Vlaanderen? Hoe kan die impact 
worden berekend? En welke 
voordelen heeft groenblauwe ruimte 
voor mens en maatschappij? Tien 
jaar geleden begon VITO samen met 
de universiteiten van Antwerpen en 
Amsterdam op vraag van de Vlaamse 
overheid met de ontwikkeling 
van een instrument dat hierop 
een antwoord biedt. Sindsdien 
is deze Natuurwaardeverkenner 
geëvolueerd tot een online tool 
en werd hij meermaals aangepast 
en uitgebreid. Gebruikers – van 
lokale en regionale overheden over 
stadsplanners en natuurbeheerders 
tot onderwijsinstellingen – kunnen 
met de tool het socio-economische 
belang van groenblauwe ruimte 
ontdekken en becijferen.

Pragmatische methoden

De tool, die vrij beschikbaar is, biedt 
zicht op de voordelen die vegetatie 
en water kunnen bieden – denk maar 
aan verkoeling, infiltratie, lucht- en 
waterzuivering, recreatie en baten 
voor de menselijke gezondheid. 
‘Hij berekent deze voordelen zowel 
in de stad als op het platteland’, 
zegt Inge Liekens van VITO. ‘De 
resultaten tonen de impact van 
veranderingen in landgebruik, de 
meerwaarde van natuurgebaseerde 
oplossingen, de baten van 
beheersmaatregelen of de voordelen 

van groene inrichtingsprojecten 
voor de mens.’ De berekening 
gebeurt met behulp van 
pragmatische methoden ontwikkeld 
in verschillende wetenschappelijke 
projecten, en op basis van bestaande 
ruimtelijke gegevens – bijvoorbeeld 
geografische data voor Vlaanderen. 
De tool is bovendien compatibel 
met verschillende bestaande 
planningsmethoden.

De Natuurwaardeverkenner werd de 
voorbije tien jaar dus verschillende 
keren vernieuwd. De laatste 
versie dateert van april 2018: toen 
werd de tool ‘ruimtelijk expliciet’. 
Liekens: ‘Gebruikers wilden een 
snelle tool die weinig extra werk 
inhield. Sindsdien is het mogelijk 
om groenblauwe maatregelen 
op locatie in te tekenen. Hier 
grasland, daar heide, hier water, 
daar een park … Veranderingen 
in landgebruik vormen hierdoor 
de kern van de tool.’ Het was 
een hele vooruitgang, maar voor 
sommige gebruikers ging het nog 
niet ver genoeg. ‘Stadsplanners 
en landschapsarchitecten 
realiseren hun plannen vaak in 
gesofisticeerde tekenprogramma’s. 
Tot voor kort moesten ze in de 
Natuurwaardeverkenner alles 
overtekenen. Ook dat is veranderd: 
hun plannen kunnen nu heel 
gemakkelijk worden geüpload via 
shapefiles. Dit maakt de tool nog 
gebruiksvriendelijker, en het gebruik 

van de tool kost maar een halve dag 
werk.’ Overigens zitten er alweer 
nieuwe aanpassingen in de pijplijn. 
Momenteel test VITO een module 
uit om de biologische waarde mee 
in beeld te brengen. ‘We zullen 
ook een aparte resultatenpagina 
voorzien met de effecten van natuur 
op onze gezondheid.’

Interesse buiten Vlaanderen

Intussen is er ook aan de andere 
kant van de taalgrens interesse 
voor de Natuurwaardeverkenner. In 
samenwerking met de universiteit 
van Luik wil de Waalse overheid 
bekijken of de methoden en 
berekeningen van de tool ook 
toepasbaar zijn in Wallonië. ‘Daarbij 
zal Wallonië wel de ruimtelijke 
inputkaarten moeten aanleveren, 
want onze tool is gebaseerd op 
Vlaamse data’, zegt Liekens. En ook 
in het buitenland kent men de tool 
inmiddels. ‘In Nederland hebben we 
enkele gebruikers, en ook andere 
landen tonen interesse om de tool 
in te kunnen zetten in het kader van 
klimaatadaptatie.’

Klimaatadaptatie

Want ja, ook op klimaatvlak heeft 
de tool potentieel. ‘Heel wat lokale 
besturen hebben zich geëngageerd 
om de klimaatopwarming te 
helpen bestrijden, vaak in de 
vorm van concrete doelen. Met de 

Natuurwaardeverkenner kunnen 
we berekenen welk effect lokale 
maatregelen hebben, vooral 
op het vlak van klimaatadaptie: 
hoe groenblauwe infrastructuur 
bijvoorbeeld het hitte-eilandeffect 
in bebouwde omgevingen kan 
helpen beperken.’ Om gemeenten 
ook te helpen bij de selectie van 
zulke maatregelen, wil VITO de 
informatie op het klimaatportaal 
van de Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM) rond de impact van 
klimaatopwarming gaan koppelen 
aan mogelijke maatregelen en hun 
effect op deze impact. ‘Momenteel 
hebben we een eerste prototype 
ontwikkeld. We zijn nu samen met 
verschillende partners aan het 
bekijken hoe we hiermee verder 
gaan. Al zou het ook een nieuwe, 
aparte tool kunnen worden, los van 
de Natuurwaardeverkenner’, aldus 
Liekens.

Meer info
inge.liekens@vito.be
natuurwaardeverkenner.be

‘Natuur op een positieve manier in beeld 
brengen’

Guy Heutz, zaakvoerder van het ecologisch 
adviesbureau Hesselteer uit Antwerpen, gebruikt 
de Natuurwaardeverkenner al sinds 2017. ‘We 
willen onze opdrachtgevers bewuster maken van 
de meerwaarde van natuur. Dat er niet alleen 
werk en onderhoud is aan groen, maar dat er ook 
maatschappelijke baten zijn. Daar is deze tool zeer 
geschikt voor.’

Heutz looft ook de update van de Natuurwaarde-
verkenner in april 2018. ‘Toen is hij veel gebruiks-
vriendelijker geworden. Sindsdien kost het veel 
minder tijd, onder meer dankzij het handige 
dashboard waarmee de tool wordt aangestuurd.’

Met de Natuurwaardeverkenner kunnen gebruikers 
zoals Heutz natuur ondubbelzinnig en op een 
positieve manier in beeld brengen. ‘En niet meer 
vanuit een defensieve reflex, waarbij vooral werd 
gefocust op het beperken van natuurschade. Die 
omslag is heel waardevol.’
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Nadat ze een nieuwe nier 
hebben gekregen, moeten 
transplantatiepatiënten jarenlang 
pijnlijke biopsieën ondergaan ter 
controle. Samen met Europese 
partners zocht en vond VITO een 
set biomerkers die gemakkelijk 
meetbaar zijn in urine en een 
nauwkeurige en snelle indicatie 
geven van afstoting. Zaak is nu 
de test zo vlug mogelijk in de 
klinische praktijk te brengen, 
onder andere in het UZ Leuven.

Bij orgaantransplantatie ligt het risico 
op afstoting van het donororgaan 
door het immuunsysteem van de 
ontvanger altijd op de loer. Daarom 
wordt voor transplantatiepatiënten 
die op een nieuw orgaan wachten 
altijd naar een zo goed mogelijke 
match met een orgaandonor 
gezocht. Maar zelfs dat kan niet 
verhinderen dat afstoting toch nog 
vaak optreedt. Bij niertransplantaties 
gebeurt dit over een periode 
van tien jaar na de transplantatie 
zelfs bij meer dan 30 procent van 
de patiënten. Als de nier wordt 
afgestoten, moet de patiënt terug 
aan de dialyse, wat een enorme 
impact heeft op de levenskwaliteit 
– en bovendien kost dit de 
gezondheidszorg handenvol geld.

Therapie tegen afstoting

Daarom ook dat transplantatie-
patiënten nadat ze een nieuw orgaan 
hebben ontvangen, nauwgezet 
worden opgevolgd. Dit gebeurt 
via biopsieën, waarbij met een 
lange naald een stukje van het 

orgaanweefsel wordt weggenomen 
om vervolgens in het medisch lab 
te worden onderzocht. Vertoont 
het weefsel tekenen van afstoting, 
dan wordt onmiddellijk een extra 
immuunonderdrukkende therapie 
opgestart. Tijdens het eerste jaar 
na hun transplantatie ondergaan 
nierontvangers zo’n twee à drie 
biopsieën.

Zo’n biopsie is allesbehalve 
prettig. Bovendien blijken 
afstotingsverschijnselen op het 
moment dat ze worden ontdekt 
vaak al vergevorderd, waardoor 
therapie nog weinig soelaas biedt 
en de nier niet meer kan worden 
gered. Daarom zoeken medische 
vorsers al geruime tijd naar een 
alternatieve methode die niet 
alleen comfortabeler is voor de 
patiënt, maar die ook zogenaamde 
subklinische (‘vroege’) symptomen 
van afstoting kan detecteren.

Panel van eiwitten

Voor de nieren – die een 
belangrijke rol spelen in de afvoer 
van afvalstoffen uit ons lichaam 
– ligt het voor de hand dat zo’n 
niet-invasieve test via de urine 
gebeurt. Daarom dat een groep 
van Europese gezondheids- en 
kennisorganisaties in 2013 een 
project opzette om hiervoor een 
diagnostische test te ontwikkelen. 
Daarbij waren ook VITO en het UZ 
Leuven betrokken, samen met drie 
buitenlandse transplantatiecentra. In 
dit Biomargin-project (dat liep onder 
het Europese subsidieprogramma 

FP7, de voorloper van Horizon 
2020) werd in de urine van 
transplantatiepatiënten gezocht 
naar eiwitten die konden wijzen 
op nierafstoting. ‘De afgelopen 
jaren werden zo duizenden 
eiwitten gescreend’, vertelt Inge 
Mertens van VITO. ‘We deden dit 
bij zowel transplantatiepatiënten 
zonder klachten als bij patiënten 
met klachten, waarbij we een 
onderscheid maakten tussen 
drie types van afstoting.’ De 
inspanning werd beloond, want 
de onderzoekers konden liefst tien 
eiwitten identificeren die samen 
een goede voorspelling geven of 
een nier wordt afgestoten – ook in 
de subklinische fase. ‘Met deze set 
van eiwitten beschikken we over 
duidelijke biomerkers voor afstoting, 
waardoor dit subklinisch kan 
worden opgespoord en dit met een 
eenvoudige urinetest.’

Het Biomargin-project liep tot 2018. 
De testmethodiek is inmiddels 
al gepatenteerd. Momenteel 

werken VITO en haar partners aan 
de ontwikkeling van een eerste 
prototype van een urinetest die even 
snel en gebruiksvriendelijk is als 
een zwangerschapstest. Is dat dan 
niet de taak van de farmaceutische 
industrie? ‘We merken dat de 
volledige ontwikkeling van de 
test voor bedrijven momenteel 
nog te duur is’, zegt Mertens. 
‘Daarvoor zijn er net iets te weinig 
niertransplantaties (in ons land 
krijgen jaarlijks zo’n 450 Belgen een 
nieuwe nier). Het komt er nu op aan 
deze nieuwe urinetest in de eerste 
fase door te ontwikkelen, om pas 
daarna meer interesse vanuit de 
bedrijfswereld los te weken.’

Snel in de praktijk

Maar intussen zijn transplantatie-
artsen wel vragende partij om de 
testmethodiek zo snel mogelijk 
in te zetten. Dit is ook nodig 
om de waarde van de test beter 
in te schatten, en om te zien in 
hoeverre hij invasieve ingrepen 

zoals biopsieën kan vervangen. In 
het kader van een opvolgtraject 
zal de test daarom (wellicht) 
binnenkort worden ingezet door het 
universitair ziekenhuis Gasthuisberg 
in Leuven. ‘We zoeken momenteel 
naar financiering hiervoor’, zegt 
Maarten Naesens, nefroloog en 
transplantatiearts aan het UZ Leuven. 
‘De test is immers ontwikkeld 
op een platform dat wel in het 
ziekenhuislabo beschikbaar is, maar 
moet nog vertaald worden naar een 
routineprotocol dat we hier kunnen 
gebruiken.’

Volgens Naesens, die meewerkte 
aan het Biomargin-project, schuilt 
de grote waarde van de test in 
de zeer betrouwbare vaststelling 
van afstoting – of meer bepaald 
de afwezigheid daarvan. ‘Bij een 
negatief resultaat is er een zeer lage 
kans op werkelijke afstoting’, aldus 
Naesens. ‘We hebben goede hoop 
dat we het aantal biopsieën daardoor 
sterk kunnen verminderen.’ De test 
werkt bovendien in twee richtingen. 

‘Als er wél subklinische indicaties 
worden gevonden voor afstoting, 
kan een biopsie op het juiste 
moment worden uitgevoerd.’

‘Zaak is nu om deze urinetest zo 
snel mogelijk klinisch beschikbaar 
te maken’, zegt Inge Mertens. 
‘We willen de wetenschappelijke 
resultaten (die binnenkort ook zullen 
verschijnen in een vakblad) snel 
kunnen omzetten in een bruikbare 
test. De commercialisering kan 
daarna dan volgen.’

URINETEST 
DETECTEERT 
VROEGTIJDIG 
NIERAFSTOTING 
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daalt, zodat vissen en ander 
aquatisch leven worden bedreigd.
Het CZV geeft aan hoeveel zuurstof 
er verbruikt zal worden als het 
afvalwater op deze chemische 
manier wordt geoxideerd.

Onder impuls van Reach

De courante methodiek om het 
CZV te meten is eveneens al 
decennia dezelfde, en steunt op een 
omvangrijke test waarbij aanzienlijke 
hoeveelheden reagentia worden 
gebruikt. Veel van die reagentia 
– zoals kaliumdichromaat, een 
chroom-6-verbinding – zijn echter 
toxisch en zelfs kankerverwekkend. 
Bovendien worden de reagentia 
slechts eenmalig gebruikt en 
daarna weggegooid. De huidige 
methode is dus allesbehalve 
duurzaam, en mede onder impuls 
van de strenge Europese Reach-
wetgeving die het gebruik van 
stoffen zoals kaliumdichromaat strikt 

Samen met twee grote 
producenten van testkits 
introduceerde VITO een groenere 
analysemethodiek voor het meten 
van het chemisch zuurstofverbruik 
in afvalwater. Intussen kunnen 
Vlaamse bedrijven met vragen 
terecht bij VITO, dat zo als 
vanouds haar rol speelt van 
onafhankelijk facilitator tussen 
overheden en industrie.

Het chemisch zuurstofverbruik (CZV) 
is een van de oudste parameters 
om de waterkwaliteit te bepalen. 
Sinds de jaren veertig van vorige 
eeuw wordt hij gemeten om te 
zien hoeveel organisch materiaal 
er in water aanwezig is. Een 
aanzienlijk deel van de organische 
verontreiniging (bladeren, 
voedselresten, dode organismen, 
afvalwaterlozingen …) wordt met 
behulp van zuurstof door micro-
organismen afgebroken. Dit heeft als 
gevolg dat de zuurstofconcentratie 

reguleert, zijn zowel gebruikers als 
de industrie al geruime tijd op zoek 
naar duurzame alternatieven. Een 
van die gebruikers is de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM). ‘We 
zetten sterk in op groene chemie, 
waardoor we het gebruik van 
schadelijke stoffen zo veel mogelijk 
proberen te beperken’, zegt Johan 
Annys van de VMM. ‘Dat doen we 
dus ook bij het analyseren van afval- 
en oppervlaktewater.’

Drie jaar geleden sloeg VITO daarom 
de handen in elkaar met de Duitse 
bedrijven Merck en Hach (twee grote 
producenten van testkits). Het doel: 
een duurzaam alternatief voor de 
bestaande CZV-test ontwikkelen, 
testen en valideren, en dit in het 
bijzonder voor water met een 
concentratie aan chloride hoger dan 
1 000 mg/l. ‘In de samenwerking 
met Merck en Hach speelden we de 
rol van referentielaboratorium’, zegt 
Christine Vanhoof van VITO. ‘We 
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Meer info
christine.vanhoof@vito.be 

CZV-TEST KRIJGT 
DUURZAAM ALTERNATIEF

nieuwe tests’, zegt Vanhoof. ‘We 
willen ze blijvend ondersteunen, 
ook nu de ontwikkeling van de tests 
achter de rug is.’

Bij Hach kijken ze tevreden terug op 
de samenwerking met VITO en de 
VMM, die verliep volgens de design 
thinking-benadering. ‘We werkten 
samen volgens een iteratief proces: 
wij creëerden een prototype, waarna 
VITO en de VMM dit uittestte en ons 
haar feedback bezorgde, waarna 
wij ons prototype verbeterden. Zo 
kwamen we tot een workflow waarin 
alle problemen door ons werden 
opgelost en waarin de testen werden 
gevalideerd door VITO’, aldus Schulz.

© VMM

splitsten de opdracht op in twee 
delen: een test voor het zogenaamd 
lage en een voor het hoge CZV-
meetgebied, respectievelijk met een 
lage en hoge chlorideconcentratie. 
Daarbij kwam het er vooral op aan 
om de hoeveelheid reagentia te 
verminderen, en om de interferentie 
met stoffen als chloride te verhelpen. 
Zeker bij waterstalen met een 
hoog chloridegehalte vormde die 
interferentie een probleem.’

Kleine en praktische testkit

Voor het lage CZV-meetgebied 
slaagden de labs van Merck en 
Hach erin een duurzame testkit te 
ontwikkelen waarbij er tot tien keer 
zo weinig reagentia nodig waren als 
voorheen. Bovendien is de kit veel 
kleiner, en dus veel praktischer. ‘De 
traditionele methode – die we de 
macromethode noemen – berust 
op grote apparatuur in labs’, zegt 
Vanhoof. ‘De nieuwe kit bestaat uit 
buisjes van slechts 20 milliliter.’ De 
storende chloride-interferentie kon 
bovendien verholpen worden door 
zeer kleine hoeveelheden kwik toe te 
voegen.

Zowel Merck als Hach ontwikkelden 
een testkit voor het meten van 
lage CZV-gehaltes (minder dan 
70 mg O2/l) in waters met hoge 
chlorideconcentraties, maar 
uiteindelijk werd door de erkende 
laboratoria enkel die van Hach 
weerhouden omwille van de 
gebruiksvriendelijkheid. Vanhoof: 
‘Deze testkit was bovendien ook 
de meest tijdsbesparende en dus 
de efficiëntste.’ De nieuwe testkit 
werd vervolgens uitvoerig getest 
door VITO en de VMM, waarbij er 
ook een glasheldere methodiek en 
handleiding werd uitgeschreven.

Vervolgens werd gestart met de 
ontwikkeling van de alternatieve 
test voor het meten van hoge 
CZV-gehaltes (hoger dan 
70 mg O2/l) in waters met hoge 
chlorideconcentraties. Ook hier 
bleek de nieuw ontwikkelde kit een 
goede basis, waardoor een jaar 
later ook die testkit volledig klaar en 
gevalideerd was. ‘Daarmee zat het 
grootste werk erop. Het enige waar 
we nu binnen dit project nog mee 
bezig zijn, is het finaliseren van de 

methodiek.’

Een belangrijk pluspunt van de 
nieuwe CZV-test is ook dat de 
gebruikte reagentia worden 
opgehaald, waardoor ze niet als 
afval moeten worden verwerkt 
en er dus een (bijna) gesloten 
kringloop ontstaat. ‘We verzamelen 
de gebruikte reagentia in ons 
labo in Düsseldorf’, zegt Carsten 
Schulz, productmanager bij Hach. 
‘Momenteel slagen we erin om 75 
procent van de stoffen te recycleren 
en hergebruiken.’

Nog een voordeel ten opzichte van 
de bestaande macromethode: de 
nieuwe testmethodiek is grotendeels 
geautomatiseerd. ‘Bedrijven als 
Merck en Hach hebben robots 
ontwikkeld om analyses te doen’, 
zegt Kristof Tirez van VITO. ‘Met de 
bestaande macromethode was dit 
zeer arbeidsintensief.’

Proactief kosten besparen

De nieuwe CZV-testmethodiek 
voor monsters met een hoog 
chloridegehalte is vanaf dit jaar 
in voege getreden. De VMM zal 
ze gebruiken om de kwaliteit van 
het afval- en oppervlaktewater te 
controleren. ‘Dat doen we eigenlijk 
nu al’, zegt Johan Annys. ‘De 
testkits voor monsters met een laag 
chloridegehalte zijn immers al veel 
langer beschikbaar.’

Tirez: ‘Het CZV is bepalend voor 
de Vlaamse lozingsheffingen, die 
voor bedrijven vaak duizenden 
euro’s kunnen bedragen. Het is 
dus belangrijk dat eenduidige en 
betrouwbare analysemethodes 
worden afgesproken met de erkende 
laboratoria.’

Om de Vlaamse overheid maar 
ook de Vlaamse bedrijven zo veel 
mogelijk ter wille te zijn, heeft VITO 
de methodiek voor nieuwe testkits 
(zowel in laag als in hoog CZV-
meetgebied) uitgeschreven in een 
compendium. Maar daar houdt het 
niet op: zo vervult VITO ook haar 
loketfunctie die ze als onafhankelijk 
expert inzake milieutests heeft. 
‘Zowel overheden als bedrijven 
zijn welkom bij ons als ze vragen 
of opmerkingen hebben over de 

© HACH
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VITO ZOOMT IN OP 
GLOBALE LAND COVER

Over ruim een jaar moet hij klaar zijn, de nieuwe bodembedekkingskaart 
die VITO ontwikkelt in het kader van het WorldCover-project van ESA. Door 
de resolutie van 100 naar 10 meter te brengen worden veel meer details 
zichtbaar en zal de kaart nog beter tegemoet komen aan de noden van de vele 
gebruikers.

Sentinel-2 kleurenbeeld (linksboven), Sentinel-1 composiet (linksonder), Copernicus 100m land cover kaart 
(rechtsboven) en prototype WorldCover kaart op 10m (rechtsonder) van Brugge en omgeving.

Prototype WorldCover land cover kaarten boven België en Madagascar

Elk jaar maakt VITO een nieuwe 
kaart van de bodembedekking (‘land 
cover’), en dit met globale dekking. 
Dat doet ze in opdracht van het 
Europese aardobservatieprogramma 
Copernicus, waarbij de data wordt 
aangeleverd door het Europese 
ruimtevaartagentschap ESA. De 
resolutie van die kaarten bedraagt 
100 meter. Daardoor zijn uitgestrekte 
akkers, bossen en stadswijken wel 
te onderscheiden, maar kleine 
landbouwpercelen, individuele 
bomen, wegen en gebouwen niet.

Maar in 2021 zal de resolutie van de 
kaart tien keer hoger liggen, met 
pixels die overeenkomen met vakjes 
van 10 bij 10 meter op de grond. 
VITO heeft van ESA de opdracht 
gekregen deze kaart te ontwikkelen. 
Dit gebeurt binnen het WorldCover-
project, dat twee jaar duurt en loopt 
tot september 2021. ‘Hierdoor zullen 
we individuele bomen in plaats van 
bossen kunnen zien, en ook daken 
van huizen en gebouwen kunnen 
onderscheiden – en dit allemaal op 
globale schaal’, zegt Ruben Van De 
Kerchove van VITO. ‘We krijgen dus 
gigantisch veel meer detail, maar het 
is een hele uitdaging om dit allemaal 
verwerkt te krijgen.’

Controle door mensenogen

Hoewel de methodologie van de 
dataverwerking in grote lijnen 
dezelfde blijft, zijn er toch heel 
wat aanpassingen nodig. Zo moet 
de legenda worden aangepast en 
zullen de algoritmen in complexe 
omgevingen (zoals steden) veel meer 
verschillende zaken moeten kunnen 
herkennen. ‘Denk bijvoorbeeld 
aan een groen dak: dat hoort op 
de kaart te staan als gebouw, en 
niet als vegetatie’, zegt Van De 
Kerchove. ‘De algoritmen moeten 
dus goed getraind worden.’ VITO 
heeft daarvoor, in samenwerking met 
partners, in totaal 150 000 gelabelde 
punten uitgezet over de hele wereld. 
‘Elk punt komt overeen met een 

gebied van 100 bij 100 meter, en 
is nog eens opgedeeld in honderd 
punten van 10 bij 10 meter. Al 
deze punten worden visueel – door 
mensenogen – gecontroleerd.’

De toename in resolutie zorgt ook 
voor een enorme stijging van de 
hoeveelheid data die verwerkt 
moet worden. Tot voor kort deed 
VITO dat grotendeels op haar eigen 
computerclusters. Maar voor de 
nieuwe kaart gaat het om honderd 
keer zoveel data. ‘We werken hier 
dus met big data, goed voor 2 
à 3 petabyte aan inputdata. Die 
verwerken we in de cloud.’ Daar 
hangt wel een prijskaartje aan, 
waardoor VITO de verwerkingstijd 
zo kort mogelijk probeert te houden. 
‘Dit is een technische oefening, 
waarbij we onze algoritmen zo snel 
mogelijk willen laten draaien zonder 
kwaliteitsverlies. Elke seconde in de 
cloud kost immers geld.’

Update in real time

De data voor de 10-meterkaart 
wordt aangeleverd door de 
Europese Sentinel-satellieten. 
Sentinel-2 (eigenlijk een combinatie 
van twee satellieten) komt elke vijf 
dagen boven dezelfde plek op het 
aardoppervlak voorbij. Daardoor zal 
de bodembedekkingskaart bijna in 
real time bijgewerkt kunnen worden. 
Bovendien hebben de satellieten 
een groot bereik: in één opname 
kunnen ze een strook van 290 
kilometer breed fotograferen. Van 
De Kerchove: ‘Een land als België 
kan dus bijna in één keer volledig 
gecoverd worden, en dit om vijf 
dagen.’

De Sentinel-1-satellieten (ook dit 
zijn er twee) schieten te hulp als 
gebieden langdurig bewolkt zijn. 
In tegenstelling tot Sentinel-2, 
die enkel in het zichtbare en het 
infrarode spectrum fotografeert, 
beschikt Sentinel-1 over een actieve 
sensor die met radargolven als 

het ware het aardoppervlak aftast. 
‘Hiermee kunnen we bijvoorbeeld 
water van vegetatie onderscheiden, 
en stedelijke gebieden van 
rurale – dit doen we op basis van 
de hoeveelheid verstrooiing en 
terugkaatsing van de golven. Deze 
radarbeelden vertonen echter ook 
heel wat ruis, en daarom combineren 
we ze steeds met de optische foto’s 
van Sentinel-2.’

In nauwe samenspraak met 
gebruikers

Hoewel de resultaten van 
WorldCover publiek beschikbaar 
zullen zijn, zal de kaart vooral 
worden gebruikt door internationale 
organisaties. Een voorbeeld daarvan 
is de UNCCD, de organisatie 
van de Verenigde Naties die zich 
bezighoudt met de strijd tegen 
verwoestijning. ‘Met de WorldCover-
kaart kunnen landen en organisaties 
zichzelf en anderen controleren 
op het vlak van land cover – en 
er bijvoorbeeld op letten dat de 
bodemdegradatie niet toeneemt.’
Ook voor klimaatonderzoek 
is de kaart een welgekomen 
hulpmiddel, alsook voor de 
monitoring van de biodiversiteit 
en de voedselzekerheid. Omdat 
elke gebruiker zijn eigen wensen 
en prioriteiten heeft, ontwikkelt 
VITO de 10-meterkaart in nauwe 
samenspraak met de gebruikers. 
‘Een klimaatmodelleerder heeft 
bijvoorbeeld meer baat bij stabiele 
kaarten waarop zo weinig mogelijk 
details veranderen, terwijl een 
biodiversiteitsonderzoeker net wil 
inzoomen op die details. Aan al dit 
soort wensen willen we voldoen’, 
aldus Van De Kerchove.

Meer info
ruben.vandekerchove@vito.be
esa-worldcover.org/en 
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displayoplossingen (oa. led-
schermen) heeft zich voor een 
groot stuk heruitgevonden als 
dienstenbedrijf. In zijn circulair 
businessmodel ‘Display-as-a-service’ 
verkoopt Q-lite niet langer displays, 
maar worden deze verhuurd voor 
een periode van 7 tot 15 jaar. De 
klant betaalt daarvoor een jaarlijkse 
vergoeding, maar daarin zitten 
ook plaatsing, onderhoud en zelfs 
elektriciteit inbegrepen. Bovendien 
krijgt de klant de garantie dat het 
display tijdens de gebruikstermijn 
kan worden geüpgraded. Na afloop 
van het contract wordt het display 
teruggenomen door Q-lite voor 
herverkoop of recyclage.

Doorgelicht door VITO

Q-lite ontwikkelde het circulair 
businessmodel met de hulp van 
VITO, dat veel expertise in huis heeft 
wat betreft de koppeling tussen 
duurzame innovatie en economische 
meerwaarde. ‘We bieden inzicht 
in hoe een strategische keuze 
in de richting van een circulair 
businessmodel kan worden gemaakt, 
zegt Jeroen Gillabel van VITO. 
‘Daarvoor lichten we een bedrijf 
als het ware eerst door: welke 
stappen heeft het zelf al gezet, welke 
producten of diensten komen in 
aanmerking, wat zijn de relevante 
circulaire strategieën …’

In het geval van Q-lite lag het 
voor de hand dat een langere 
levensduur vanuit milieuoogpunt 
een interessante optie kon zijn – 
zoals wel vaker in het geval van 
elektronica – eventueel gekoppeld 
aan een focus op herstelling en 
remanufacturing. Voor het bedrijf 
uit Baarle-Hertog kwam dat niet als 
een verrassing. ‘Circulair is niet nieuw 
voor ons’, zegt Jeroen Raeijmaekers 
van Q-lite. ‘We zijn er enkele 
jaren geleden al mee begonnen, 
voornamelijk in de designfase van 
onze displays. Maar we vroegen ons 
af hoe we de levensduur van onze 

Steeds meer bedrijven willen hun 
bedrijfsvoering – of toch een deel 
ervan – verduurzamen via een 
circulaire strategie. Maar dat is 
makkelijker gezegd dan gedaan. 
VITO steekt een helpende hand 
toe: door de overstap naar een 
circulair businessmodel concreet 
te becijferen, alsook de potentiële 
impact op milieu en klimaat. Q-lite 
zette zo de stap naar circulair 
ondernemen door displays onder 
de vorm van een allesomvattende 
‘service’ te gaan verhuren.

De verduurzaming van een 
bedrijfsvoering kan via verschillende 
routes verlopen: bedrijven kunnen 
de milieu- en klimaatimpact van 
hun grondstoffen verkleinen, ze 
kunnen ervoor zorgen dat hun 
producten langer meegaan en dat 
defecten gemakkelijker hersteld 
kunnen worden, of dat deze na hun 
levensduur hergebruikt kunnen 
worden of vlot gedemonteerd en 
gerecycleerd. De grondstoffen- 
en materialenkringlopen zo veel 
mogelijk sluiten, daar komt het in de 
circulaire economie op aan.

Van producten naar diensten

Maar hoe weet een bedrijf of het 
de juiste circulaire strategie te 
pakken heeft, passend bij de eigen 
specifieke bedrijfsvoering en met 
de laagste milieu-impact? Die keuze 
kan het management enkel zelf 
maken, want elk bedrijf is anders en 
bovendien heeft zo’n keuze ook een 
impact op de bedrijfsvoering – van 
productieprocessen over logistiek 
tot eventueel zelfs de eigenheid van 
het bedrijf. Circulair ondernemen 
houdt immers vaak in dat bedrijven 
in de plaats van producten diensten 
gaan verkopen, en voor veel firma’s 
betekent dit een ingrijpende 
verandering.

Q-lite is zo’n bedrijf. De Belgische 
fabrikant van slimme en duurzame 

schermen nog konden verlengen, 
en of dat wel een goede strategie 
zou zijn. En we wilden weten welke 
duurzaamheidswinst daaraan 
vasthangt. Ook hiervoor konden we 
bij VITO terecht.’

VITO toonde niet alleen de richting, 
maar becijferde ook concreet 
wat de keuze voor een langere 
levensduur en een service- in plaats 
van een verkoopmodel inhield. 
Gillabel: ‘Daarvoor gebruiken 
we een rekentool die we zelf 
hebben ontwikkeld en waarin we 
economische en milieuparameters 
kunnen doorrekenen voor 
verschillende circulaire scenario’s. Zo 
konden we aantonen dat het service-
model effectief broeikasgasemissies 
en materiaalverbruik verlaagt als 
de contractduur voldoende lang 
is.’ Daarnaast kon Q-lite dankzij 
die kwantitatieve benadering ook 
de juiste jaarlijkse vergoeding 
bepalen voor de nieuwe service. 
En het bedrijf kreeg zicht op de 
risico’s verbonden aan dit nieuwe 
businessmodel. ‘Klanten betalen 
immers niet meer het volledige 
bedrag vooraf’, zegt Raeijmaekers. 
‘En welke invloed hebben 
factoren als grondstofprijzen, 
recyclageopbrengsten en 
fluctuerende stroomprijzen … Al 
dit soort zaken heeft VITO voor ons 
onderzocht, en werden geïntegreerd 
in de rekentool. Zo kunnen we later 
bijsturen.’

Langere termijn

Zal het nieuwe businessmodel 
aanslaan? Raeijmaekers geeft toe dat 
zijn bedrijf een risico neemt. ‘Door 
alle extra services komt het voor 
de klanten in het begin duurder uit, 
maar op de langere termijn kunnen 
ze zowel financieel als op het vlak 
van duurzaamheid winst behalen. 
We hebben er vertrouwen in dat 
onze klanten straks voor deze optie 
zullen kiezen. We zijn er ook vroeg 
bij: de trend van duurzame displays 
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moet eigenlijk nog beginnen.’ Het helpt 
ook dat Q-lite veel steden en gemeenten 
in het klantenbestand heeft. Die denken 
vaak op de langere termijn en hebben zich 
bovendien vaak verbonden aan concrete 
duurzaamheids- en milieudoelen – zoals de 
burgemeesterconvenant op het vlak van 
klimaat.

De investering die Q-lite deed in de 
omslag van de bedrijfsvoering werd 
trouwens bekostigd met extra middelen 
van de hoofdaandeelhouder, VP Capital. 
De investeerder heeft met VITO een 
raamcontract lopen waarmee het projecten 
uitbesteed om zijn bedrijven duurzamer te 
maken.

Voor VITO is dit soort contractonderzoek 
zeer nuttig om haar expertise op het vlak 
van circulair ondernemen nog verder uit 
te bouwen, en vooral te verfijnen aan de 
hand van concrete bedrijfsvoeringen. 
‘Op den duur evolueren we zo naar een 
meer generieke methodiek en rekentool, 
zodat we dit soort werk ook verder kunnen 
stroomlijnen. Al staan we nog ver van een 
allesomvattende tool waarmee we voor 
elk type bedrijf de weg naar een circulaire 
toekomst kunnen tonen’, aldus Gillabel.

Meer info
jeroen.gillabel@vito.be

DISPLAY-AS-A-SERVICE
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Meer info
jeroen.raeijmaekers@q-lite.com



Luca Scapino (30 jaar) is 
sinds oktober 2019 aan de 
slag als onderzoeker bij de 
groep Thermische Energie 
en Energiemarkten van 
VITO/EnergyVille in Genk. 
Eerder had hij daar al zijn 
doctoraatsonderzoek voltooid. 
‘Energie vormde altijd al 
de rode draad doorheen 
mijn opleiding en carrière. 
Basisonderzoek heeft me altijd 
geboeid, maar ik wil ook dicht 
aanleunen bij de economische 
en industriële realiteit. VITO/
EnergyVille is voor mij de 
gulden middenweg tussen 
universiteit en bedrijf.’

Tijdens je PhD-onderzoek deed 
je vier jaar lang onderzoek naar 
energieopslag via ‘thermische 
sorptie’. Wat moeten we ons 
daarbij voorstellen?

‘Er bestaan verschillende manieren 
om energie thermisch (via warmte 
dus) op te slaan. Je kunt een medium 
zoals water opwarmen om de warmte 
er later weer aan te onttrekken. Dat 
noemen we voelbare warmteopslag. 
Of je kunt met je energie de 
toestand van een stof veranderen 
(vast in vloeibaar, bijvoorbeeld), een 
proces dat omkeerbaar is en dat we 
latente warmteopslag noemen. 

Een derde vorm van thermische 
energieopslag is sorptie, het 
onderwerp van mijn doctoraat. 
Hierbij maken we gebruik van een 
omkeerbare thermochemische 
reactie: met warmte breken we 
een stof op in verschillende 
componenten. Als we die 
componenten weer samenbrengen, 
krijgen we de energie die we erin 
gestopt hebben weer terug. Zolang 
ze gescheiden blijven, beschikken 
we dus over energieopslag. Het 
voordeel van het proces is dat 
het weinig thermisch verlies kent. 
Bovendien is de energiedichtheid 
hoog, wat zich leent voor praktische 
en bijvoorbeeld ook mobiele 
toepassingen.’

Zijn er al commerciële 
toepassingen?

‘Daarvoor is het nog te vroeg, want 
momenteel bevindt de technologie 
zich nog op laboschaal. Maar door 
het minieme thermische verlies 
kun je al denken aan interessante 
toepassingen zoals langdurige 
warmteopslag. Je zou bijvoorbeeld 
de warmte die zonnecollectoren ’s 
zomers oogsten op het dak kunnen 
gaan opslaan op zolder. Daarmee 
kun je dan in de winter je huis 
verwarmen.

Precies door dat potentieel loont 
het de moeite om de technologie 
reeds van bij de basis te evalueren. 
Bij VITO/EnergyVille zijn we 
gewend om technologieën – hoe 
pril hun ontwikkeling nog mag zijn 
– te bekijken op systeemniveau, 
en dit binnen het evoluerende 
energielandschap. Zo heb 
ik een techno-economische 
evaluatie uitgevoerd voor een 
specifiek energiesysteem. Deze 
toonde aan dat de integratie van 
thermochemische opslag een 
potentiële winst tot 40 procent 
kan betekenen. Het moet gezegd 
dat er op dit moment nog veel 
onbekenden zijn, zoals de werkelijke 
kost van sorptiestoffen.’

VITO’ER IN DE KIJKER

Je studeerde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven (TU/e), een 
relatief nieuwe partner binnen 
het doctoraatsprogramma van 
VITO/EnergyVille. Hoe verliep de 
samenwerking?

‘Inhoudelijk was er meteen een 
match. Energie vormde altijd al 
de rode draad doorheen mijn 
opleiding en carrière. Voor mijn 
master studeerde ik duurzame 
energietechnologie, en als je daarin 
verder wilt gaan, kom je natuurlijk 
snel bij VITO/EnergyVille uit. Ik zag 
mezelf ook niet als een academicus. 
Basisonderzoek heeft me altijd 
geboeid, maar ik wil ook dicht 
aanleunen bij de economische en 
industriële realiteit. VITO/EnergyVille 
is voor mij de gulden middenweg 
tussen universiteit en bedrijf.

Zoals gebruikelijk had ik zowel 
promotors bij de TU/e als bij VITO/
EnergyVille – bij elke organisatie 
zelfs twee. In het begin was dat wel 
even zoeken, met vier supervisors, 
want het was niet altijd duidelijk wie 
welk deel van de PhD-begeleiding 
op zich zou nemen. Gelukkig loste 
dit probleem zich vanzelf op. 
Die rolverdeling kan wellicht nog 
wat verder uitgeklaard worden, 
want intussen hoor ik dat er meer 
studenten van de TU/e bij VITO/
EnergyVille hun PhD willen komen 
doen.’

Meer info
luca.scapino@energyville.be 
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