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Beste lezer,

In november 2019 mochten we in Brussel liefst tweeduizend 
deelnemers en 150 sprekers verwelkomen ter gelegenheid van 
ons jaarlijkse G-STIC-event. Eens te meer bleek dit een belangrijke 
ontmoetingsplaats voor iedereen die een steentje wil bijdragen 
aan technologische innovaties om de globale uitdagingen van 
vandaag aan te pakken. Van de strijd tegen de klimaatopwarming 
en de vervuiling van zeeën en rivieren, over het garanderen van 
basisbehoeften zoals betaalbare energie en degelijk onderwijs voor 
elke wereldburger, tot een gezonde levensstijl. We zijn verheugd dat 
steeds meer overheden, bedrijven en kennisinstellingen G-STIC in 
hun agenda aanstippen als ‘event to be’ op weg naar een duurzame 
wereld. Een verslag over G-STIC 2019 vindt u op pagina 6. 

Deze editie focust daarnaast sterk op energie, en op hoe VITO 
bijdraagt aan de transitie in Vlaanderen en België – maar ook in 
Europa – naar een koolstofarm en duurzaam energiesysteem. Met de 
Belgische netbeheerders onderzoeken we hoe ons elektriciteitsnet 
kan evolueren naar een systeem dat meer rekening houdt met 
de noden van consumenten en bedrijven – en dit in realtime. 
In samenwerking met Europese partnerinstellingen hebben we 
bestudeerd hoe thermische energiecentrales efficiënter kunnen 
koelen in een wereld waarin beschikbaar koelwater sowieso schaarser 
wordt.

Ook op het vlak van grondstoffen en materialen hebben we weer een 
aantal bakens verzet. Op de cover presenteren we niet zonder trots 
hoe we afvalverwerker Indaver hebben bijgestaan in het sluiten van 
hun kringloop, in hun zoektocht naar een hoogwaardige toepassing 
van verbrandingsassen.

Samen evolueren we naar een duurzame maatschappij.

Veel leesplezier,

Dirk Fransaer 
Gedelegeerd bestuurder VITO

INHOUD

twitter.com/VITObelgium

VOLG VITO OP:

facebook.com/VITObelgium

linkedin.com/company/vito

vimeo.com/vitovideo
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
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dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

TECH BEURS AFSPRAAK MET 
EEN VITO EXPERT

TECHNOLOGY
PITCHES

KEYNOTE 
SPEAKERS

Industrie KMO’sInvesteerders Ondernemers Starters

NIET TE MISSEN 
EVENT VOOR

4 EXPERIENCES

WILT U DUURZAME INNOVATIES 
OOK MEER INZETTEN IN UW BEDRIJF 
ALS DRIJFVEER OM TE GROEIEN? 

KOM MEER DAN 20 VITO-TECHNOLOGIEËN ONTDEKKEN 
TIJDENS DE CLEAN VISION SUMMIT IN MECHELEN!

Meer info
Waar: LAMOT Mechelen
Wanneer: dinsdag 18 februari 2020 (vanaf 11 uur) 
Meer info over dit gratis business event: summit.vito.be  
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Op dinsdag 18 februari 2020 
organiseert VITO de eerste editie van 
de Clean Vision Summit in LAMOT 
Mechelen.  Tijdens dit gratis business 
event krijgt u als bezoeker in één 
dag een overzicht van meer dan 20 
duurzame VITO-innovaties voor de 
bedrijfssectoren chemie, bouw, energie, 
materialen, logistiek en (precisie-)
landbouw. 

Opkomende innovaties voor propere 
chemie, afvalvalorisatie, energie-
efficiëntie, batterij-management, 
dronetechnologie, 3D-printing, artificial 
intelligence … hoe kan u ze als voordeel 
in uw bedrijf inzetten? 

Tijdens 12 technology pitches 
stellen VITO’ers hun uitdagende 
(groei)projecten voor en bekijken 
we mogelijke samenwerkingen en/
of technologische ontwikkelingen, 
tesamen met uw bedrijf. 

Kom ontdekken welke innovaties 
uw bedrijf kunnen helpen groeien. 
U kan netwerken met collega’s en 
bespreken hoe zij de duurzame 
transitie aanpakken. U kan op voorhand 
een gesprek inplannen met een van 
onze VITO-experts en uw specifieke 
uitdagingen aan hen voorleggen. 

Laat u inspireren door presentaties 
van o.a. Hans Bruyninckx (Europees 
Milieuagentschap) en Wim Michiels 
(CEO Proviron). 
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MATERIAALKRINGLOPEN SLUITEN 
IN DE PRAKTIJK: HOOGWAARDIGE 
BOUWPRODUCTEN MAKEN UIT 
GEZUIVERDE VERBRANDINGSASSEN

Sinds de opstart van haar installaties 
recupereert afvalverwerkingsbedrijf 
Indaver al verschillende nuttige 
grondstoffen uit de verbrandingsassen 
van (niet-recycleerbaar) huishoudelijk 
afval. Deze zogenaamde bodemassen 
worden tijdens een nabehandeling 
gewassen, gezuiverd en gesorteerd. 
‘Hierbij halen we er de metalen uit, 
zowel ferro- als non-ferro-metalen’, 
zegt Andres Van Brecht van Indaver. 
‘Dit zijn waardevolle grondstoffen 
waarvoor we afnemers hebben 
in de industrie.’ Wat overblijft zijn 
de mineraalfracties, onder meer 
granulaten die reeds worden 
gesorteerd volgens korrelgrootte. 
Ook die worden vandaag al voor een 
stuk hergebruikt, bv. in toepassingen 
zoals in betonnen stapelblokken, 
onderfunderingen in de bouw of bij de 
inrichting van stortplaatsen.

Kringlopen sluiten

Binnen het AshCem-project, dat 
liep van 2016 tot 2019 en werd 
gefinancierd door de Vlaamse 
Speerpuntcluster SIM (als onderdeel 

veroorzaken en hierdoor de kwaliteit 
van de eindtoepassing kunnen 
schaden. ‘Bij VITO hebben we 
onderzocht hoe we bijvoorbeeld kleine 
aluminiumresten konden recupereren 
en neutraliseren met een innovatief 
voorbehandelingsproces’, zegt Ruben 
Snellings. 

Bindstof en filler

Uit het onderzoeksproject 
zijn twee interessante nieuwe 
pistes voortgekomen. Hoewel 
gerecupereerde granulaten nu al 
worden gebruikt in (laagwaardige) 
betonproducten, blijken ze ook 
prima toepasbaar als zandvervanger 
in allerhande hoogwaardige 
bouwtoepassingen. ‘Het onderzoek 
bij VITO en Orbix toonde aan dat ze 
kunnen worden gebruikt als grondstof 
voor innovatieve koolstofnegatieve 
betonproducten, waarbij  de 
uitharding plaatsvindt door reactie met 
CO2 (carbonatatie)’, zegt Andres Van 
Brecht. Die CO2 komt (vooralsnog) niet 
uit de lucht, maar uit andere industriële 
processen. ‘Het carbonatatieproces 

van het MaRes-programma), heeft 
Indaver samen met VITO onderzocht 
of deze mineraalfractie ook in 
hoogwaardigere toepassingen kan 
worden gebruikt. En zo ja, welke 
technologische innovaties daarvoor 
nodig zijn en wat de economische 
restricties zijn. ‘Het behoort tot 
onze missie om uit afval zoveel 
mogelijk waarde te creëren en zo de 
materialen- en energiekringlopen 
op een duurzame manier te helpen 
sluiten’, zegt Erwin Van den Brande 
van Indaver. ‘Vanuit dat perspectief 
zoeken we naar een betere valorisatie 
van de mineraalfractie, in de vorm van 
nieuwe producten waarvoor een grote 
afzetmarkt bestaat.’ VITO was niet de 
enige partner in het multidisciplinaire 
AshCem-project, ook de UGent en de 
bedrijven CRH en Orbix werkten mee.

Een van de technologische 
uitdagingen binnen het project 
bestond erin om uit de bodemassen 
fijne metaalpartikels te kunnen 
verwijderen die verderop in het 
valorisatietraject ongewenste 
chemische reacties kunnen 

Een groot deel van het Vlaamse huishoudelijk restafval 
wordt verbrand en zo omgezet in energie. Uit de 
overblijvende assen worden materialen zoals metalen 
en mineralen gerecupereerd om deze zo hoogwaardig 
mogelijk terug in te zetten in de materialenkringloop. 
In samenwerking met VITO, de UGent, CRH en Orbix 
heeft afvalverwerkingsbedrijf Indaver de opwerking 
en toepassing van de mineraalfractie van deze assen 
onderzocht. De resultaten van het AshCem-project tonen 
aan dat er een mooie toekomst lonkt als grondstof in 
verschillende bouwproducten: van straatstenen en andere 
bestratingsonderdelen tot gewapend-betonproducten 
waar ze een deel van het cement vervangen en zo de 
milieu-impact verlagen.

COVERSTORY 
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vindt plaats onder verhoogde druk en 
bij verhoogde CO2-concentratie’, vult 
Snellings aan.

In de tweede piste kunnen de 
granulaten ook als gedeeltelijke 
cementvervanger worden ingezet, 
wat de ecologische voetafdruk van 
een materiaal of toepassing drastisch 
kan verkleinen omdat bij de productie 
van cement belangrijke hoeveelheden 
broeikasgassen vrijkomen. Dit 
‘composietcement’, alsook de 
betonproducten die eruit werden 
vervaardigd, werden zorgvuldig getest 
op verwerkbaarheid in betonproductie, 
op sterkte en op duurzaamheid.

Economisch vervolgverhaal

Uiteindelijk biedt het AshCem-
project uitzicht op nieuwe producten 
zoals bestratingselementen (zowel 
straatstenen als ongewapende 
persproducten) en structureel 
gewapend beton (zowel balken als 
platen). Van al deze producten werden 
door de betrokken partners industriële 
prototypes gemaakt en vervolgens 
getest en gedemonstreerd. In een pas 
opgestart valorisatietraject – opnieuw 

in samenwerking met de AshCem-
partners – wordt nu bekeken welke 
plek ze op de markt kunnen hebben, 
en of er dus een economisch vervolg 
aan het onderzoeksverhaal kan worden 
geschreven. ‘Uiteindelijk willen we 
tot toepassingen komen die zowel 
economisch rendabel zijn, een zekere 
duurzaamheidsimpact hebben en ook 
maatschappelijk relevant zijn’, zegt 
Erwin Van den Brande.

Intussen heeft Indaver al beslist om 
haar installaties te vernieuwen en de 
bestaande behandelingsinstallatie 
voor bodemassen in een nieuw kleedje 
te steken. ‘Het basisconcept, met 
onder meer de natte voorbehandeling 
(het “wassen”) blijft hetzelfde,’ zegt 
Andres Van Brecht, ‘maar met gerichte 
innovaties zullen we de zuivering 
van de granulaten sterk kunnen 
verbeteren.’ Daar staat natuurlijk 
wel een investering tegenover, en 
dit in een markt waar het voorlopig 
niet gemakkelijk is om rendabele 
en concurrentiële alternatieven te 
lanceren. ‘Maar mede dankzij de lessen 
uit het AshCem-project denken we die 
te kunnen terugverdienen’, aldus Erwin 
Van den Brande. Meer info

ruben.snellings@vito.be
ash-cem.eu
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Vier jaar nadat de Verenigde Naties Agenda 2030 en de 
bijhorende Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 
lanceerde, ontbreekt duidelijke vooruitgang.

De cijfers van gespecialiseerde VN-agentschappen zijn 
behoorlijk alarmerend. Essentiële gezondheidsdiensten 
zijn voor de helft van de wereldbevolking buiten bereik. 
2,4 miljard mensen hebben geen adequate sanitaire 
voorzieningen, terwijl ongeveer 840 miljoen mensen 
geen toegang hebben tot elektriciteit. Bovendien 
laten droogte, overstromingen, hittegolven, extreme 
weersomstandigheden en zeespiegelstijging zich sneller 
en sterker voelen dan verwacht.

Dat zijn duidelijke signalen. Business-as-usual zal niet 
volstaan om de SDGs te halen, en baanbrekende 
technologische transformaties zullen van vitaal belang 
zijn. Tegen deze achtergrond van groeiende urgentie 
bewees G-STIC zijn sterk engagement voor internationale 
processen die Wetenschap, Technologie en Innovatie (STI) 
voor de duurzaamheidsdoelen ondersteunen.

Bibliotheek met marktrijpe oplossingen

Terwijl voorgaande edities technologische transformaties 
voor de duurzaamheidsdoelen mee op de internationale 
beleidsagenda plaatsten, zette G-STIC 2019 de volgende 
grote stap: de ontwikkeling van een bibliotheek met 
technologische oplossingen om de duurzaamheids- en 
klimaatdoelen te realiseren.

Een dergelijke bibliotheek is een onmisbaar instrument 
voor beleidsmakers die werken aan STI-stappenplannen 
voor het behalen van de duurzaamheidsdoelen. Voor 
captains of industry is het een referentiepunt om nieuwe 
business opportuniteiten te ontdekken.

Op voldoende grote schaal

De G-STIC deep dives over klimaat, onderwijs, energie, 
gezondheid, oceanen en water zoomden daarom in op 
praktijkvoorbeelden van technologische oplossingen die 
vandaag al kunnen worden toegepast en ook economisch 
haalbaar zijn. Ontziltingsinstallaties die droogte en 
zoetwatertekorten compenseren, modellerings- en 
beslissingsondersteunende hulpmiddelen voor 

TECHNOLOGISCHE INNOVATIE 
IN DE FRONTLINIE VOOR 
DUURZAAMHEIDSDOELEN

Nu het halen van de duurzaamheids- en klimaatdoelen urgenter wordt, lanceerde de 
G-STIC 2019-conferentie de ontwikkeling van een bibliotheek met technologische 
oplossingen om die doelen te verwezenlijken. Tijdens diverse G-STIC-sessies gewijd aan 
klimaat, onderwijs, energie, gezondheid, oceanen en water, gingen sprekers dieper in 
op concrete marktrijpe oplossingen. Daarnaast debatteerden zij met de deelnemers 
over de hefbomen die essentieel zijn om technologische verandering op grote schaal 
te realiseren in zeer diverse sociaaleconomische en geopolitieke omstandigheden. Met 
dit alles heeft G-STIC de weg gebaand voor de ontwikkeling van een beleidsinstrument 
dat beslissingsnemers op alle niveaus sensibiliseert voor de nood aan ingrijpende 
technologische veranderingen, en hen bovendien helpt de duurzaamheidsgraad van 
technologische innovaties te evalueren.

De derde editie van de Global Sustainable Technology & Innovation Conference werd van 
20 tot 22 november 2019 georganiseerd door VITO in samenwerking met de internationale 
partners ACTS (African Centre for Technology Studies, Kenia), Fiocruz (Oswaldo Cruz 
Foundation, Brazilië), GIEC (Guangzhou Institute of Energy Conversion – Chinese Academy of 
Sciences, China), IITD (Indian Institute of Technology Delhi, India), NACETEM (National Centre 
for Technology Management, Nigeria) en TERI (The Energy and Resources Institute, India). 
2 000 ondernemers, onderzoekers, innovatie-experten, technologieleveranciers, 
investeerders, captains of industry en beleidsmakers uit 80 landen verzamelden in Brussel, 
en maakten van de G-STIC-conferentie een bruisend actieforum voor de duurzaamheids- en 
klimaatdoelen.
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energieplanning op wijkniveau, en slimme brillen die 
hoogkwalitatieve gezondheidszorg toegankelijk en 
betaalbaar maken voor patiënten op afgelegen locaties, 
het zijn maar enkele van de voorbeelden die aan bod 
kwamen.

Deze sessies gingen ook dieper in op de infrastructuur, 
financiële prikkels, voorschriften en wetgeving die nodig 
zijn om dergelijke oplossingen op voldoende grote schaal 
in te zetten om écht verandering teweeg te brengen.

Groeiend samenwerkingsplatform

G-STIC 2019 heeft G-STIC verder versterkt als een 
samenwerkingsplatform waar gelijkgestemde organisaties 
samenkomen om nieuwe technologische oplossingen voor 
de duurzaamheids- en klimaatdoelen te ontdekken, en 
ervaringen en best practices uit te wisselen.

Zo was er bijvoorbeeld de Copernicus Hackathon, waarin 
kleine maar divers samengestelde teams software-
prototypes ontwikkelden op basis van Copernicus Earth 
Observation Data. Tijdens de G-STIC Youth Challenge, 
een wedstrijd georganiseerd door IEEE Entrepreneurship 

in samenwerking met de Major Group for Children 
and Youth van de VN, kregen jongeren dan weer de 
kans om slimme, originele en innovatieve oplossingen 
en bedrijfsconcepten te pitchen. En tijdens het CTCN 
Matchmaking evenement kwamen bedrijven en National 
Designed Entities uit de Azië-Pacific regio op zoek 
naar propere energie-oplossingen, in contact met 
dienstverleners en leveranciers uit de hele wereld.

Globaal duurzaamheidskader

Alle G-STIC-conferentiesessies en partner events 
stelden scherp op marktrijpe technologische innovaties. 
G-STIC’s dynamische bibliotheek zal die focus uiteraard 
delen, en dergelijke oplossingen met wetenschappelijke 
selectiecriteria onderbouwen. Die aanpak zal een 
praktisch bruikbaar beleidsinstrument opleveren dat 
grootschalige marktveranderingen ondersteunt en waarin 
samenlevingen inspiratie vinden om meer duurzame 
ontwikkelingspatronen te ontwikkelen.

In een volgende fase plant G-STIC wetenschappelijk 
onderbouwde selectiecriteria verder te ontwikkelen tot 
een globaal kader waarmee overheden en bedrijven 
de duurzaamheidsgraad van technologische innovaties 
kunnen evalueren. Uiteindelijk moet zo een kader het 
haalbaar maken om het duurzaamheidspotentieel van 
technologische innovaties te kwantificeren: hoe, en in 
welke mate kunnen innovaties in de frontlinie worden 
ingezet om een of meer duurzaamheidsdoelen te 
behalen?

Meer info
dietrich.vanderweken@vito.be 
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De chemische industrie van 
vandaag baseert zich op 
aromaten die nu nog haast 
exclusief uit fossiele grondstoffen 
worden gehaald. Gezien de 
schaarste van deze fossiele 
grondstoffen – zoals aardolie – 
zijn wetenschappers op zoek naar 
alternatieven (ook in het kader 
van klimaatverandering, CO2-
reductie …). In twee projecten 
die eind 2019 zijn afgerond – 
ARBOREF (VLAIO-CATALISTI)  en 
BIO-HArT (Interreg Vlaanderen 
– Nederland) – heeft VITO in 
samenwerking met universiteiten, 
onderzoeksinstellingen en 
industriële partners het 
potentieel van lignine onderzocht 
als alternatief voor fossiele 
grondstoffen. De eerste 
resultaten zijn veelbelovend 
en vragen verdere opvolging. 
Om verdere stappen in de 
technologie- en applicatie-
ontwikkeling te kunnen nemen, 
is de beschikbaarheid van een 
pilootinstallatie een essentiële 
stap. Het EFRO LignoValue Pilot- 
project richt zich op het ontwerp 
en bouw van een pilootinstallatie 
voor de productie van bio-
aromaten uit lignine en hout.

De meeste processen bevinden 
zich echter nog op laboschaal (laag 
Technology Readiness Level). Diverse 
studies hebben zich de laatste 
jaren gefocust op de zoektocht 
naar technologieën om lignine te 
depolymeriseren naar biogebaseerde 
aromaten. Twee van die projecten 
zijn nu voltooid: Interreg Vlaanderen - 
Nederland BIO-HArT en het Vlaamse 
(VLAIO-CATALISTI) project ARBOREF.

In het Vlaamse (VLAIO-CATALISTI) 
project ARBOREF en het 
Interregionale BIO-HArT-project 
hebben wetenschappers zich over 
lignine gebogen als alternatieve 
feedstock voor de fossil-gebaseerde 
aromaten. In deze projecten kreeg 
VITO de opdracht om vanuit 
haar expertise te evalueren hoe 
membraanscheidingstechnologie 
kan ingezet worden om de 
ligninesoep verder te behandelen. 
Hiervoor werden bestaande 
membranen getest, tevens werd 
de ontwikkeling van nieuwe 
membranen getest op maat van de 
ligninesoep. De wetenschappers 
hebben de toepasbaarheid van 
membraantechnologie in de 
lignine-waardeketen aangetoond 
in de projecten BIO-HArT en 
ARBOREF.  Tijdens het onderzoek 
hebben ze kunnen vaststellen 

De chemische industrie in Europa 
heeft nood aan nieuwe, innovatieve en 
duurzame producten en processen die 
fossiele, toxische producten vervangen 
door biogebaseerde, performante en 
veiligere alternatieven. Dit vermindert 
de afhankelijkheid van aardolie en 
leidt tot een lagere CO2-uitstoot. 
Door afvalstromen als grondstof te 
gebruiken draagt VITO (o.a. vanuit het 
samenwerkingsverband Biorizon) bij 
aan de overgang naar een circulaire 
economie en biedt de chemische 
industrie en de toeleveringsbedrijven 
een vooruitzicht dat zowel winstgevend 
als duurzaam is. Lignine komt hierbij 
in de schijnwerpers te staan. Het 
is, samen met cellulose, het meest 
voorkomende organische materiaal 
op aarde. Naar schatting 60 tot 70 
miljoen ton lignine is beschikbaar 
uit houtpulp en de papierindustrie. 
Nu wordt 95 % daarvan gewoon 
verbrand. Het heeft veel potentieel: 
het kan als filler gebruikt worden, 
als hernieuwbare grondstof voor de 
productie van biobrandstoffen maar 
ook als grondstof voor de productie 
van bio-aromaten voor allerlei 
chemicaliën en materialen, zoals harsen 
en polymeerblends. 

De processen om van lignine een 
bioaromaten-mix (“ligninesoep”) te 
maken zijn zeer divers, zeer complex. 

VAN HOUTAFVAL TOT 
DUURZAME BIOMASSA
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dat de membraantechnologie 
noodzakelijk, maar mogelijk 
onvoldoende is afhankelijk van de 
beoogde toepassingen voor de 
bio-aromaten. De noodzaak voor 
bijkomende zuiveringsstappen via 
bv. distillatie worden verder bekeken. 
Even belangrijk is de vraag waarvoor 
je dergelijke bio-aromaten  kunt 
gebruiken. Daarom is er in de schoot 
van VITO ook een biopolymeerteam 
opgericht dat heeft uitgezocht 
waarin je welke ligninebouwstenen 
kunt verwerken. Zo wordt gekeken 
naar toplagen, naar lijmen en naar 
isolatiemateriaal … 

Wie op grotere schaal kijkt, moet ook 
op grotere schaal werken. Een oefe-
ning op een paar gram lignine is nood-
zakelijk en nuttig, maar onvoldoende 
als die oefening niet wordt gevolgd 
door een test op grote schaal. Het is 
dan ook de ambitie om een demobe-
drijf op te richten om op grotere schaal 
ligninebouwstenen te produceren. 
Als eerste stap in dit traject, moet de 
LignoValue Pilot-faciliteit de gewenste 
bio-aromatische fracties produceren 
in grote hoeveelheden om verdere 
stappen te nemen in de ontwikkeling 
van bedrijfsgerichte toepassingen/pro-
ductontwikkeling. De ontwikkeling van 
de pilootinstallatie in het LignoValue 
Pilot-project wordt mede gefinancierd 
door Het Europees Fonds voor Regio-
nale Ontwikkeling (EFRO), de provincie 
Antwerpen en de Vlaamse Overheid. 
Tijdens het laatste kwartaal van 2021 
moet dit project van 4,3 miljoen euro 
resulteren in een functionele pilootlijn 
voor de productie van bio-aromaten uit 
lignine/hout in Vlaanderen. Verschillen-
de bedrijven hebben nu al hun interes-
se getoond in innovatieve moleculen 
en zijn bereid om applicatietesten uit 
te voeren. 

Als onderdeel voorbereiding 
van het LignoValue Pilot-project 
werd het Catalisti-project getiteld 
‘BioAromatics Feedstock and 
Technology Assessment (BAFTA)  
uitgevoerd, waarin VITO en KU Leuven 
een grondige landschapsanalyse 
uitvoerden van de beschikbare 
technologieën wereldwijd voor 
de rechtstreekse omzetting  van 
hout en de depolymerisatie 
van lignine in biogebaseerde 
aromaten, waarbij nieuwe 
inzichten in de meest preferentiële 
depolymerisatietechnologieën 
verkregen werden op basis van een 
aantal goed gedefinieerde criteria (bijv. 
TRL-niveau, duurzaamheidsniveau, 
opbrengst, enz.).  

Het uiteindelijke doel? In een 
ideale toekomst krijgen we in de 
Antwerpse haven biomassa-krakers die 
gespecialiseerd zijn in het ‘kraken’ van 
lignine of hout, zoals dat nu het geval 
is met de chemische plant op de haven 
waar bedrijven zich concentreren 
rond de zogenaamde nafta-krakers. 
Die biomassa-krakers zullen de basis 
zijn van een heel nieuwe, chemische 
ontwikkeling die dan niet meer vanuit 
aardolie bouwstenen gaat opnemen, 
maar wel vanuit lignine. 

Een oplossing zoeken voor het 
vervangen van fossiele grondstoffen 
door meer duurzame grondstoffen, 
is pas een begin. Een belangrijk punt 
dat nog verkend moet worden is de 
recycleerbaarheid en de toxiciteit 
van de nieuwe producten alsook 
de economische rendabiliteit. Deze 
elementen worden nu al tijdens het 
ontwikkelingsproces meegenomen 
maar vragen in de toekomst verder 
onderzoek. 

Meer info 
kelly.servaes@vito.be                 
www.biorizon.eu/bio-hart

Over de afgeronde projecten:

ARBOREF (VLAIO-CATALISTI)  is opgestart met de ambitie om zowel nieuwe 
als bestaande aromaten te produceren in een nieuwe, volledige geïntegreerde 
‘lignin first’ bioraffinaderij. De technologie die aan de basis ligt, zet de volledige 
lignocellulose biomassa om naar een oplosbare fenolische fractie en een vaste 
pulp rijk aan koolhydraten. Voor beide fracties zijn fermentatieve en chemische 
syntheseroutes onderzocht om deze om te zetten naar aromatische moleculen op 
een atoomefficiente wijze.

‘Biorizon Innovatie en Opschaling van Hernieuwbare Aromaten Technologie’ (BIO-
HArT) haakt in op de transitie naar een biogebaseerde economie. Het project maakt 
deel uit van Shared Research Center Biorizon, een initiatief van TNO en VITO dat is 
gevestigd op de Green Chemistry Campus, een Centrum voor Open Chemische 
Innovatie in Bergen op Zoom. Naast deze locatie zullen er ook verschillende 
procesopstellingen worden gerealiseerd in Gent, Antwerpen en Geleen. Deze 
locaties zijn complementair en worden elk op hun eigen expertise ingezet. 
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AVR EN VITO BUNDELEN DE 
KRACHTEN VOOR EEN DUURZAME 
AARDAPPELTEELT 

Met het door VITO Remote Sensing ontwikkelde WatchITgrow-platform 
kunnen boeren hun percelen vlot en efficiënt monitoren. De applicatie 
wordt voornamelijk gevoed met data gegenereerd vanuit de lucht en 
ruimte. Maar ook landbouwmachines kunnen waardevolle informatie 
aanleveren. Met de start van een nieuwe samenwerking rolt VITO 
alvast een eerste operationele toepassing uit in de aardappelteelt.

In de precisielandbouw speelt 
gewasmonitoring een hoofdrol. 
VITO onderzoekt en ontwikkelt al 
jaren manieren om data verkregen 
via remote sensing beschikbaar 
te stellen aan boeren, zodat die 
er hun akkers en gewassen beter 
mee kunnen opvolgen en zo hun 
opbrengst verhogen. De data 
is afkomstig van sensoren op 
(onbemande) vliegtuigen, drones 
en satellieten. Elk van deze remote 
sensing-technieken heeft zijn 
specifieke voordelen.
Maar betrouwbare en bruikbare 
data hoeft niet alleen vanuit de 
lucht gegenereerd te worden. Ze 
ligt ook gewoon voor het rapen 
op de akkers, in de vorm van ‘real 
world’-gegevens gecreëerd door 
slimme landbouwmachines. Met 
die datageneratie op de grond 
wordt al volop geëxperimenteerd, 
onder andere in de aardappelteelt. 
Een van de voortrekkers is de 
West-Vlaamse producent van 
landbouwmachines AVR. De firma 
is bezig haar rooiers en planters 
uit te rusten met sensoren die 
technische en agronomische data 
kunnen verzamelen in en rond het 
veld. De data van alle sensoren 
wordt vervolgens verzameld in de 
cloud waar ze als invoer dient voor 
een online applicatie die het bedrijf 
heeft ontwikkeld en aan haar klanten 
aanbiedt: AVR Connect.
Maar er zijn ook raakpunten met 
het online informatieplatform 

WatchITgrow, waarmee boeren hun 
percelen vlot en efficiënt kunnen 
monitoren. Dat platform bestrijkt 
de volledige landbouwsector, 
waarbij het wordt gevoed met data 
gegenereerd vanuit de lucht en de 
ruimte, maar ook met gegevens 
over de bodemgesteldheid, weer  
en klimaat en ten slotte ook met 
data van de gebruikers zelf. Èn met 
de rijke dataset van AVR Connect, 
want vanuit de ambitie om meer 
toegevoegde waarde te kunnen 
creëren voor landbouwers, sloten 
AVR en VITO eind vorig jaar een 
samenwerkingsverband. Daarbij 
werd afgesproken de datasets van 
beide applicaties stelselmatig in 
elkaar te integreren. ‘Wij verzamelen 
real world-data vanop de velden’, 
zegt Koen Uyttenhove van AVR, 
‘terwijl VITO vanuit de ruimte en 
de lucht naar de velden kijkt. Dat 
vraagt natuurlijk om een logische 
combinatie.’
‘Met deze samenwerking combineren 
we elkaars sterktes’, zegt Jürgen 
Decloedt van VITO. ‘Een bedrijf 
als AVR is een echte specialist in 
landbouwdata op veldniveau, terwijl 
onze core business zich meer situeert 
in het samenbrengen, verwerken en 
analyseren van data. We gebruiken 
daarbij satelliet en drone data die we 
combineren met  o.a. bodemdata, 
weersdata, en allerlei online 
databronnen die we vervolgens 
analyseren aan de hand van A.I.-
technieken. 

Aardappeltelers kunnen met een 
persoonlijke account via AVR 
Connect eenvoudig informatie zoals 
pootdata en opbrengst raadplegen. 
Daarbij zullen ze vanaf het begin van 
het komende teeltseizoen merken 
dat de contouren van hun velden 
zichtbaar zijn, en dat ook andere 
data sterk is gevisualiseerd. Dat 
is dankzij de koppeling van beide 
datasets, waarbij in dit geval data 
van WatchITgrow naar AVR Connect 
stroomt. ‘Het combineren van beide 
datasets is enorm waardevol voor 
onze landbouwers. Zo kunnen we 
immers sneller en beter advies 
geven’, zegt Uyttenhove.
In ruil krijgt VITO Remote Sensing, 
dat WatchITgrow continu verbetert, 
waardevolle data met betrekking 
tot het planten van aardappelen, en 
het oogsten. ‘Het is nu eenmaal een 
dataplatform’, zegt Decloedt. ‘De 
data die AVR aanlevert afkomstig 
van haar rooimachines is een 
belangrijke hefboom om beter 
advies te kunnen geven aan boeren.’ 
De integratie van de twee datasets 
zal tegen het begin van de lente 
2020 een feit zijn. 
De ontwikkeling van informatie-
platformen zoals WatchITgrow 
kadert in een bredere evolutie 
binnen de landbouw naar een 
meer door data gedreven invulling 
van de boerenstiel. Beslissingen 
gemaakt op basis van betrouwbare 
en nauwkeurige informatie kunnen 
de landbouw niet alleen veel 
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efficiënter maken, maar ook veel 
duurzamer. Voor de aardappelteelt 
in Vlaanderen is dat de enige weg 
vooruit, daar het areaal met 100 000 
hectare aardappelgronden niet meer 
kan worden uitgebreid.
Dat deze ‘digitalisering’ van 
de aardappelteelt gebaat is bij 
nauwe samenwerking tussen de 
betrokken stakeholders, spreekt 
voor zich. Uyttenhove: ‘Deze 
door data gedreven beslissingen 
kunnen enkel maar effectief zijn 
als we verschillende partijen 
kunnen samenbrengen om snel en 
persoonlijk advies te genereren 
voor onze landbouwers, inclusief 
de nodige garanties voor data-
eigendom en -bescherming. Onze 
samenwerking met VITO is een 
eerste goede stap in die richting.’

Meer info
jürgen.decloedt@vito.be
watchitgrow.be
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In het elektriciteitssysteem van 
morgen zullen prosumers hun 
productie- en consumptiegedrag 
kunnen aanpassen aan de ‘noden 
van het moment’. Om hen de 
mogelijkheid te geven daarop in 
realtime te reageren, is een online 
communicatieplatform nodig: 
een heus ‘Internet of Energy’ 
dat de eindgebruiker centraal 
stelt. VITO/EnergyVille stelt haar 
grondige kennis en expertise ter 
beschikking van netbeheerders 
en bedrijven die nieuwe 
energiediensten in de markt willen 
zetten.

De energietransitie waar we 
momenteel volop in zitten, maakt 
dat de manier waarop we energie 
produceren en verbruiken, drastisch 
aan het veranderen is. Dankzij de 
zonnepanelen op hun dak worden 
consumenten prosumers. Daarnaast 
vindt een trend richting meer en 
meer elektrifiëring plaats, zoals 
het toegenomen gebruik van 
warmtepompen en de stijgende 
populariteit van elektrische wagens. 
Tot slot beschikken steeds meer 
eindgebruikers over opslagmedia, 
in de vorm van deze elektrische 
wagens en thuisbatterijen – ook 
een thermisch goed geïsoleerd 
huis draagt hiertoe bij. Bovendien 
is er een steeds groter aandeel van 
intermitterende energiebronnen 
zoals zon en wind. Doordat vraag 
en aanbod in het energiesysteem 
steeds in evenwicht moeten zijn, 
vergt deze evolutie van de deel-
nemers dat ze slim en flexibel 
moeten kunnen aan- en afschakelen. 

Die doorgedreven flexibiliteit 
vereist een uitwisseling – in 
realtime – van gegevens 
aangaande productiecapaciteit, 
weersvoorspellingen en aangesloten 
elektrische apparatuur. Elia 
zette samen met de Belgische 
distributienetbeheerders Fluvius, 
Ores, Sibelga en Resa eind 2018 
met het project IO.Energy een 
eerste stap naar zo’n ‘Internet of 
Energy’. Dat alle netbeheerders 
betrokken zijn is uniek en belangrijk, 
want ze hebben de stukjes van de 
puzzel in handen die nodig zijn om 
het elektriciteitssysteem van de 
toekomst op te zetten en nieuwe 
producten en diensten uit te rollen.

Energiediensten van de toekomst

‘IO.Energy is ontstaan vanuit de 
visie dat de consument in het 
centrum zou moeten staan van het 
energiesysteem van de toekomst’, 
zegt Jessie Moelans, manager bij 
Elia van het IO.Energy Ecosystem. 
‘Zo evolueren we naar een gedecen-
traliseerd energiesysteem waarin 
veel minder plaats is voor grote 
centrales en waarin zonnepanelen, 
thuisbatterijen en elektrische 
auto’s domineren. Gecombineerd 
met de huidige evoluties in de 
digitale technologie en met 
het feit dat gebruikers steeds 
energiebewuster worden en meer 
keuzemogelijkheden willen hebben, 
betekent dit dat we moeten 
nadenken over de energiediensten 
van de toekomst. Dat is de kern van 
IO.Energy.’
 

Operatoren zoals Elia doen dit niet 
alleen: ze brengen organisaties en 
bedrijven die op ideeën broeden 
voor nieuwe energieproducten 
en -diensten samen in een breed 
en divers ecosysteem. In de 
eerste helft van 2019 kwamen alle 
partners binnen IO.Energy samen 
tijdens een vijftal workshops om 
ideeën te lanceren, te bespreken 
met elkaar en meteen al af te 
toetsen bij onafhankelijke experts. 
Onder die laatsten bevonden 
zich bij elke workshop een vijftal 
medewerkers van VITO/EnergyVille. 
‘Onze expertise is heel breed’, 
zegt Kris Kessels van VITO/
EnergyVille. ‘Onder meer dankzij 
onze samenwerking met KU Leuven 
beschikken we over bijzonder veel 
en uiteenlopende knowhow op 
het vlak van energiemarkten en 
-businessmodellen, gridmodellen, 
digitale meters, vraagsturing, 
batterijopslagtechnologie, noem 
maar op. Je zou ons een ‘one 
stop-solution’ kunnen noemen: 

OP NAAR EEN 
‘INTERNET OF 
ENERGY’ 
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de deelnemers aan de workshops 
konden voor al hun ideeën bij ons 
terecht.’

Onder andere vanuit die 
onafhankelijke expertenrol van VITO/
EnergyVille werden de gelanceerde 
ideeën gechallenged, geëvalueerd 
en zo mogelijk verder uitgewerkt. 
Uiteindelijk bleven zo een achttal 
ideeën over: commerciëel 
interessante voorstellen die tijdens 
de komende ‘sandboxing’-fase 
worden uitgetest in een prille 
experimentele setting.

‘Uiteindelijk is het onze bedoeling 
om de energietransitie zo veel 
mogelijk te faciliteren’, zegt Thomas 
Polfl iet van VITO/EnergyVille. ‘We 
helpen daarbij eindgebruikers en 
bedrijven om via actieve participatie 
aan het systeem hun energiefactuur 
betaalbaar te houden, maar 
evenzeer netbeheerders en 
overheden om het toekomstige 
energiesysteem zo kosteneffi ciënt 
mogelijk in te richten. Wij zijn dan 
ook heel tevreden om als partner te 
kunnen meewerken aan IO.Energy, 
waar de eindgebruikers samen met 
de netbeheerders de toekomst van 
ons energiesysteem vorm geven.’

Eindelijk actie

Door private stakeholders zoveel 
mogelijk te betrekken, schept het 
project realistische verwachtingen 
op het vlak van toekomstige 
energiediensten. Moelans: ‘Wij zien 
als netbeheerder wel de trends in 
het energielandschap, maar we 
hebben zelf geen idee wat die 
diensten van de toekomst precies 
kunnen zijn. Vandaar de oproep 
aan geïnteresseerden om deel uit 
te maken van een ecosysteem dat 
niet enkel nadenkt over de diensten 
van de toekomst, maar ook ideeën 
omzet in testcases waarbij samen 
met consumenten hypothesen 
worden gevalideerd.’ Gelukkig 
was de oproep van de Belgische 
netbeheerders aan de markt een 
overweldigend succes: een 90-tal 
bedrijven toonden interesse en een 
60-tal namen een actieve rol op in 
het ideation-proces (waarin ideeën 
werden voorgesteld en afgetoetst).

Binnen IO.Energy wordt 
gewerkt op vier thema’s: de 
sturing van energieverbruik en 
consumptiegedrag door externe 
signalen, het lokaal produceren en 
vervolgens delen van energie (bv. op 
wijkniveau), het beter voorspellen van 

de productie en het bewaken van de 
stabiliteit van het elektriciteitsnet en 
van de bevoorradingszekerheid.

De interesse bij de bedrijven bewijst 
het succes van het project, dat 
uniek is omdat zoveel verschillende 
spelers nu eindelijk met elkaar aan 
dezelfde tafel zitten. ‘Er zijn zoveel 
ideeën, maar om ze van de grond 
te krijgen moeten bedrijven kunnen 
samenwerken met netbeheerders’, 
zegt Polfl iet. ‘Velen zaten te wachten 
om in actie te kunnen schieten. En 
dat kan nu.’

13

Meer info
thomas.polfl iet@energyville.be



en het gebruik ervan een zo hoog 
mogelijke duurzaamheidsscore na te 
streven. Daarom werd al tijdens de 
eerste ontwerpfase, in het najaar van 
2013, voor het EnergyVille 1-
gebouw in Genk beslist om 
volop te gaan voor een BREEAM-
certificaat. In het najaar van 2019 
kon het duurzaamheidslabel worden 
toegekend, met als eindverdict 
voor EnergyVille 1: ‘outstanding’. 
Dat het EnergyVille-hoofdkantoor 
deze score behaalt in de post-
construction-fase, toont ook aan dat 
de vooropgestelde duurzaamheid 
niet in het gedrang kwam tijdens 
het bouwproces. Het gebouw is 
met andere woorden niet alleen op 
papier heel duurzaam.

Hoe heeft VITO/EnergyVille die 
hoogste duurzaamheidsscore weten 
te bereiken? Een overzicht.

Locatie: een bepalende factor

Duurzaam bouwen begint al vóór de 
eerstesteenlegging. Door te kiezen 
voor een eerder gebruikte site als 
bouwplaats, moest er geen nieuwe 
bouwgrond aangesneden worden. 
De site ligt bovendien centraal in het 
Genkse Thor-wetenschapspark, een 
omgeving met tal van voorzieningen 
waarop het personeel van VITO/
EnergyVille een beroep kan doen – 
en die dus niet extra moeten worden 
voorzien in het gebouw zélf.

De sitekeuze hing ook nauw samen 
met de bereikbaarheid. Die wordt 
verzekerd door openbaar vervoer 
(het treinstation van Genk is vlakbij, 
alsook een bushalte) en door 
alternatieve vormen van transport 
zoals de fiets. Wie met de wagen 
komt, wordt aangemoedigd om 
te carpoolen en ook elektrisch 
rijden wordt ondersteund door 
voldoende laadinfrastructuur in 
de parkeerruimte, met liefst 18 
laadpalen en 2 snelladers.

Het hoofdgebouw van EnergyVille 
in Thor Park Genk ademt 
duurzaamheid. Ruim drie jaar 
nadat het werd betrokken, heeft 
het EnergyVille 1-gebouw het 
hoog aangeschreven BREEAM-
label mogen ontvangen, 
waamee het zich positioneert 
in de voorhoede van duurzame 
gebouwen in België. VITO/
EnergyVille toont daarmee aan 
dat duurzaam en energiezuinig 
bouwen voor ondernemingen 
en organisaties steeds meer een 
haalbare kaart wordt.

Het duurzaamheidscertificaat 
BREEAM is de langst bestaande 
methode om de duurzaamheid 
van een gebouw te bepalen. Bij dit 
van oorsprong Britse label wordt 
niet enkel gekeken naar energie, 
maar ook naar materialengebruik, 
afvalbeheer, mobiliteit en 
bereikbaarheid, beheer, impact 
op de omgeving en zelfs comfort 
– het label kan dus niet vergeleken 
worden met bijvoorbeeld een 
energieprestatiecertificaat. 

Binnen BREEAM wordt aan al die 
verschillende facetten een score 
verbonden. Zowel op basis van de 
designfase als van het afgewerkte 
gebouw (‘post-construction-fase’) 
worden de scores bij elkaar geteld 
in een eindscore die op zijn beurt 
wordt vertaald naar een rating – 
die op het duurzaamheidslabel 
komt te staan (als dit tenminste 
wordt behaald). Er zijn vijf ratings: 
‘voldoende’ (>30 %), ‘goed’ (>45 %), 
‘zeer goed’ (>55 %), ‘uitstekend’ 
(>75 %) en ‘voortreffelijk’ of 
‘outstanding’ (>85 %). Naast de 
eindscore zijn er ook bepaalde 
deelaspecten die zeker in orde 
moeten zijn om de score outstanding 
te kunnen behalen.

Als ambitieus onderzoekscentrum 
naar duurzame energiesystemen is 
VITO/EnergyVille het aan zichzelf 
verplicht om met haar infrastructuur 

Energie: zo zuinig en elektrisch 
mogelijk

Het gebouw wordt verwarmd vanuit 
diverse bronnen, die geschakeld 
zijn in een watervalsysteem 
in volgorde van uitstoot en 
energiekost (van laag naar hoog). 
De warmtebehoefte wordt eerst 
ingevuld door de restwarmte van 
het thermothechnisch labo. Is die 
niet beschikbaar of ontoereikend, 
dan worden twee grondgebonden 
warmtepompen aangewend, 
gevolgd door drie condensatieketels 
(op gas). De warmtepompen draaien 
op elektriciteit die wordt opgewekt 
door 1070 zonnepalen op het dak.

De verwarmingsinstallatie is ook 
voorzien op een toekomstig 
warmtenet dat mogelijk aangelegd 
wordt op de Thor-campus. 
Voor koeling tijdens warme 
periodes worden eveneens 
de warmtepompen gebruikt, 
en eventueel drycoolers of 
restkoeling van het labo. Om het 
energieverbruik te beperken, 
werd het gebouw doorgedreven 
geïsoleerd en werd er ook 
veel aandacht besteed aan de 
luchtdichtheid.

Omgeving: zo weinig mogelijk 
verstoord

Zowel de geluidshinder als de 
lichtvervuiling werden tot een 
minimum beperkt. Er werd alleen 
buitenverlichting voorzien daar 
waar nodig, en bovendien wordt ze 
gestuurd door een timer zodat ze 
niet brandt op onnodige tijdstippen.

Tijdens het bouwproces werd 
ook voldoende gedacht aan de 
bescherming van de aanwezige 
natuurelementen. Grote bomen 
langs de toegangsweg werden 
afgeschermd en lawaaihinder tijdens 
het broedseizoen van de vogels 
werd zo veel mogelijk vermeden. 
Nog tijdens de bouw werd de 

HOOFDKANTOOR ENERGYVILLE 
SCOORT ‘OUTSTANDING’ OP 
DUURZAAMHEID 
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productie van bouw- en werfafval zo laag 
mogelijk gehouden, onder andere door 
verpakkingsmateriaal te beperken. Het afval 
werd ook nauwgezet gesorteerd. Ook in het 
ontwerp werd trouwens rekening gehouden 
met de afvalstroom: zo is er een speciale 
ruimte voorzien voor sortering.

Mensen: een gebouw door en voor 
gebruikers

In de BREEAM-beoordeling wordt niet alleen 
naar materialen of naar energie gekeken, 
maar ook naar mensen. Een duurzaam 
gebouw is immers ook een gebouw waarin 
de gebruikers graag vertoeven. Al van bij de 
eerste ontwerpfase werden gebruikers en 
andere stakeholders (zoals bv. het Genkse 
stadsbestuur) betrokken.

Over de licht- en geluidsarchitectuur 
binnenin het gebouw is bijzonder goed 
nagedacht. Zo liggen alle kantoren aan de 
gevelzijde, waar grote ramen voor voldoende 
lichtinval zorgen. Automatisch gestuurde 
zonnewering beperkt daarbij storende 
lichtinval (bv. op computerschermen) 
en voorkomt oververhitting. Dankzij de 
raampartijen hebben gebruikers ook 
een mooi uitzicht op de omgeving. 
Scheidingswanden, soms voorzien van 
akoestische pleister, zorgen voor een 
optimale akoestiek. Die werd overigens 
getest en goed bevonden.

Voor het thermisch comfort en de 
binnenluchtkwaliteit werd gekozen voor 
de nieuwste technieken en materialen. De 
gebouwgebruikers kunnen de verwarming 
en de koeling zelf aanpassen, dit aan de 
hand van een gebruikersgids op maat. De 
kantoorzones zijn voorzien van ramen die 
open kunnen, al gebeurt de ventilatie wel 
mechanisch en wordt deze gereguleerd 
volgens de normen. Om de luchtkwaliteit 
nog te verhogen werd  bovendien gekozen 
voor afwerkingsmaterialen met lage emissies 
aan zogeheten VOC’s.
  

Meer info
birgit.vandevelde@energyville.be 

ENKELE CIJFERS 
WATERGEBRUIK

6 m³/persoon, waarvan de 
helft grijs water en regenwater

ELEKTRICITEIT

verbruik: 120 kWh/m²
gebouwoppervlakte, waarvan 
een minimale fractie vanuit 
fossiele bronnen

productie: 100 kWh/m², 
voornamelijk via zonnepanelen



ONTZOUTINGSTECHNOLOGIE 
MAAKT KOELTORENS 
ZUINIGER MET WATER 
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onder meer worden beperkt door 
het ingenomen water eerst te 
ontzouten. ‘Door ionen zoals calcium 
en magnesium te verwijderen, blijft 
het koelwater langer bruikbaar en 
moet er minder worden opgepompt’, 
zeggen Sofie Van Ermen en Wim 
De Schepper van VITO. Voor de 
ontzouting kunnen innovatieve 
elektroden worden gebruikt, een 
technologie die werd ontwikkeld 
en tevens gepatenteerd door 
VITO. Een pilootinstallatie met 
de ontzoutingstechnologie werd 
getest bij Engie Lab Laborec in 
Linkebeek, waar twee koeltorens 
naast elkaar functioneren. Daardoor 
kon het verschil in koelwaterverbruik 
en –efficiëntie nauwgezet worden 
opgemeten.
De ontzoutingstechnologie werd 
gedurende drie maanden (op 
pilootschaal) getest. De resultaten 
laten zien dat het zeker de moeite 
loont om ingenomen water eerst te 
ontzouten, ook al omdat dit weinig 
extra energie kost. ‘We zagen een 
significante verlaging van de intake 
aan koelwater’, zegt Van Ermen. 
‘Bovendien waren er ook minder 
chemicaliën nodig.’ 

Te vermijden productieverlies

Terwijl het technologische 
plaatje mooi oogt, plaatst 
het economische toch enkele 
vraagtekens bij het potentieel 
van de ontzoutingstechnologie. 
‘Ze vereist vooralsnog een forse 
investering, want het gaat om een 
nog jonge en prille technologie’, zegt 
Leo De Nocker van VITO. ‘En die 
investering kan niet meteen worden 
terugverdiend voor alle centrales.’ 
Maar voor energieproducenten 
langs rivieren met een hogere 
kans op watertekorten tijdens 
droogteperiodes kan de technologie 
wél lonen. ‘Het terugverdieneffect 
is er groter omdat de installatie 
de centrales ervoor kan behoeden 
dat ze worden stilgelegd en 
bijgevolg geen elektriciteit kunnen 

Tijdens langdurige droogte-
periodes moeten thermische 
elektriciteitscentrales soms 
stilgelegd worden door 
schaarste aan koelwater. In het 
afgeronde Europese MATChING-
project werden verschillende 
technologieën onderzocht die dit 
probleem kunnen verhelpen. De 
innovatieve membraantechnologie 
van VITO, zo blijkt uit de 
projectresultaten, kan alvast lonen 
in centrales langs rivieren met 
hogere droogterisico’s.

Tijdens langdurige en extreme 
droogteperiodes, die door de 
klimaatopwarming alleen maar 
frequenter worden, kan het peil van 
rivieren en ander oppervlaktewater 
dusdanig zakken dat overheden 
restricties moeten opleggen aan 
de inname van water. Niet alleen 
boeren en drinkwaterbeheerders 
kunnen daaronder lijden, maar 
ook energieproducenten. Hun 
(thermische) centrales nemen immers 
voortdurende grote hoeveelheden 
koelwater in: water dat deels 
verdampt in koeltorens en dat dus 
niet rechtstreeks terugstroomt naar 
een rivier.

Ontzouting

Binnen het Europese Horizon 
2020-project genaamd MATChING 
werden de voorbije drie jaar 
duurzame oplossingen bestudeerd 
voor het dreigende watertekort in de 
energiesector. VITO was een van de 
zestien partners binnen het project, 
uitgevoerd door een consortium 
van Europese energiebedrijven, 
technologieleverancers en 
kennisinstellingen. VITO focuste 
voornamelijk op het beperken van 
het waterverbruik in koeltorens – 
en dus op de optimalisatie van de 
waterinname en van het gebruik van 
koelwater – en op het koelen van 
geothermiecentrales met grondwater 
(zie kader).
Het verbruik door koeltorens kan 

produceren’, vervolgt De Nocker. 
‘De grootte van de droogterisico’s 
kunnen we goed inschatten voor 
enkele Europese rivieren, waaraan 
centrales liggen – in landen zoals 
het Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, 
Italië en het Verenigd Koninkrijk. 
Voor deze centrales schatten we 
het productieverlies op 2,5 procent, 
in het huidige klimaat en met de 
technologie van vandaag. Verwacht 
wordt dat deze risico’s nog zullen 
toenemen door de klimaatopwarming 
en dus door de stijgende watervraag 
vanuit verschillende sectoren.’ In deze 
gevallen verdient de investering in 
waterbesparing zich dus terug, terwijl 
het goedkoper is dan luchtkoeling. 
‘Het terugverdieneffect is ook groter 
op plaatsen met harder water (water 
met een hoger mineraalgehalte)’, zegt 
Van Ermen.
Voor nieuw te bouwen 
energiecentrales kan de technologie 
al in het basisontwerp worden 
geïntegreerd, waardoor deze 
centrales ‘klimaatbestendiger’ 
worden en op gevoeligere plaatsen 
kunnen worden ingezet. Want ja, ook 
de komende decennia zullen naar 
verwachting nog nieuwe thermische 
centrales worden gebouwd, ook 
in Europa. ‘En die worden dan 
maar beter op plekken neergezet 
waar ze het meest renderen’, zegt 
Van Ermen. ‘De resultaten van het 
MATChING-project kunnen helpen 
bij die sitekeuze, een aspect dat 
bij thermische centrales trouwens 
totnogtoe onderbelicht is gebleven.’

Meer info
sofie.vanermen@vito.be
matching-project.eu
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Binnen het MATCHiNG-project werden verschillende technologieën uitgetest 
om de waterefficiëntie van koeltorens te verbeteren.

Koelen met grondwater

Bij lage-enthalpie geothermische 
centrales wordt heet water uit de 
ondergrond gebruikt om bovengronds 
zowel elektriciteit als warmte te leveren. 
Daarbij moet de ORC-installatie (die 
geothermische warmte converteert 
naar elektriciteit) worden gekoeld. 
In bestaande geothermiecentrales 
gebeurt dat voornamelijk met 
(adiabatische) luchtkoeling, maar door 
de relatief hoge buitentemperaturen in 
de zomer weegt dit op het elektrische 
rendement van de ORC.

Daarom werd binnen het MATChING-
project bekeken of ORC’s met 
grondwater kunnen worden gekoeld 
- vanuit een andere, minder diepe 
ondergrondse watervoerende laag. 
‘Door te putten uit een specifieke 
aquifer kunnen we koelwater met 
een constante temperatuur van 11 °C 
bekomen’, zegt Johan Van Bael van 
VITO/EnergyVille. ‘En dit zowel in de 
zomer als in de winter.’

De koeling met grondwater verloopt 
via een gesloten circuit, waarbij 
het gebruikte koelwater weer in de 
ondergrond wordt geïnjecteerd. Dit 
blijkt inderdaad een productiewinst 
op te leveren, zo blijkt uit de 
simulatieresultaten van het MATChING-
project. ‘Door in de zomer te koelen 
met grondwater wordt zeven procent 
meer stroom opgewekt dan met 
luchtkoeling’, zegt Van Bael. Dat is 
echter wel buiten de energiekost 
gerekend van het terugkoelen van het 
grondwater in de winter. ‘Maar dan nog 
blijft er vier procent energiewinst over.’

Intussen wordt binnen het recent 
opgestarte onderzoeksproject 
(eveneens H2020) GeoSmart bekeken 
of en hoe de efficiëntie en de flexibiliteit 
van geothermiecentrales en hybride 
koelmethoden nog kan worden 
verbeterd.

Meer info
johan.vanbael@energyville.be
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in de onderste luchtwegen. Het gaat 
dus om twee vormen van luidruchtig 
ademhalen die elk een ander 
ontstaansmechanisme hebben, 
waarvan de last verschillend is en de 
behandeling anders.

Is dit moeilijk te behandelen en is 
die behandeling belastend voor de 
baby?

Eigenlijk ondervinden kinderen 
weinig last van ‘reutelen’, maar 
het klinkt voor de ouders wel 
beangstigend. We zien ook 
dat deze vorm van luidruchtige 
ademhaling met de jaren voorbij 
gaat. We behandelen het met 
anticholinergica, indien nodig. 
Bij ‘piepen’ daarentegen kiezen 
we meer voor een behandeling 
met corticosteroïden en broncho-
dilatoren. Het is mogelijk dat 
‘piepen’ evolueert naar astma. Het 
is dus voor ons belangrijk om te 
weten welk soort ademhaling het 
kind heeft. De beschrijving van de 
ouders is niet erg betrouwbaar en 
we hebben geen niet-ingrijpende 
techniek om na te gaan over welk 
soort luidruchtige ademhaling het 
eigenlijk gaat. Als je dan weet dat 
heel veel ouders op een bepaald 
moment met deze klacht naar de 
huisarts of de pediater trekken, dan 
is het duidelijk dat de vraag naar een 
goede diagnose groot is.

Tientallen ouders van zuigelingen 
consulteren wekelijks de 
kinderarts omdat ze bezorgd 
zijn omdat hun baby ‘piept’. 
Ze zeggen wel ‘piepen’, maar 
bedoelen soms ‘reutelen’. Dat 
verschil is belangrijk want 
‘piepers’ en ‘reutelaars’ moeten 
anders behandeld worden. Om het 
verschil tussen beide symptomen 
beter te onderscheiden is de 
NiNbl-studie opgezet, een 
onderzoek van VITO en het Jessa-
ziekenhuis, in het kader van het 
Limburg Clinical Research Center 
(LCRC).

Komt een luidruchtige ademhaling 
bij baby’s vaak voor?

Dr. Marc Raes (medisch diensthoofd 
kinder- en jeugdgeneeskunde Jessa 
Ziekenhuis): Bijna een op de twee 
kinderen vertoont voor de leeftijd 
van 2 jaar een periode waarin 
het volgens de ouders ‘piept’ of 
‘reutelt’. Bijna één op de vier van 
deze kinderen heeft zelfs vaker een 
luidruchtige ademhaling.

U spreekt over ‘piepen’ of 
‘reutelen’… Wat is het verschil?

‘Piepen’ wordt veroorzaakt door 
een obstructie van de onderste 
luchtwegen, ‘reutelen’ heeft alles te 
maken met overproductie van slijm 

Wat doet die NiNbl-studie 
precies?

Gitte Slingers (doctoraatsstudente 
LCRC, verbonden aan VITO): Om 
een diagnose te stellen beluistert 
en beklopt de pediater de borstkas. 
De NiNbl-studie – voluit: de non-
invasive noisy breathing infants-
studie - wil de diagnose van 
luidruchtig ademende zuigelingen 
en kleine kinderen optimaliseren. 
We willen een objectief onderscheid 
maken tussen beide vormen van 
luidruchtige ademhaling. Dat doen 
we door op zoek te gaan naar 
biomerkers in de uitgeademde lucht 
en het slijm in de neus. Verder doen 
we ook een geluidsanalyse van de 
ademhaling. In de studie willen we 
deze methodes vergelijken met de 
manier van diagnosticeren zoals dat 
nu standaard in de klinische praktijk 
gebeurt. We hopen dat we daardoor 
sneller tot een objectieve diagnose 
komen waardoor we snel de juiste 
behandeling kunnen aanvatten. 

Is het verschil tussen ‘piepen’ 
en ‘reutelen’ voor experts altijd 
duidelijk?

Gitte Slingers: Niet altijd. We 
hebben het geluid dat de baby’s en 
peuters maken opgenomen en die 
geluidsfragmenten aan pediaters 
laten horen. Zelfs dan is er geen 
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IS HET NU REUTELEN OF PIEPEN?

DE LUIDRUCHTIGE ADEMHALING 
VAN ZUIGELINGEN PRECIEZER 
GEKADERD
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eenduidige analyse. Dankzij steun uit 
onverwachte hoek, nl.  van professor 
Toon van Waterschoot van het 
departement Elektrotechniek (ESAT) 
van de KU Leuven, kunnen we ook 
het geluidspatroon onderzoeken. 
Twee van zijn masterstudenten 
hebben hun thesis aan ons project 
gekoppeld en gaan nu op zoek naar 
algoritmen in het piepen en reutelen. 
Aan het eind van de rit hopen we 
dan ook dat we via deze algoritmen 
een objectief onderscheid zullen 
kunnen maken tussen piepen en 
reutelen.

Hoe kan VITO daarbij helpen?

Gudrun Koppen (wetenschappelijk 
onderzoeker VITO): Zoals Gitte 
heeft verduidelijkt, willen we met 
de NiNbl-studie biomerkers zoeken. 
We weten dat de diverse vormen 
van luidruchtige ademhaling anders 
evolueren en een eigen behandeling 
nodig hebben. We vermoeden dus 
dat er verschillende onderliggende 
pathofysiologische mechanismen 
meespelen. Als dat zo is, dan zijn 
er ook verschillende biomerkers bij 
betrokken of dezelfde biomerkers 
maar in verschillende verhoudingen. 
Uitgeademde lucht en neusslijm zijn 
een afspiegeling van wat er zich in de 
luchtwegen afspeelt. Je kunt beide 
ook gemakkelijk collecteren zonder 
vervelende ingrepen bij het kind. Het 

kind moet niet actief meewerken en 
het ondervindt er weinig ongemak 
van. We vangen de uitgeademde 
lucht op in een maskertje dat over 
mond en neus wordt geplaatst. De 
vluchtige organische componenten 
(VOC’s) die we willen analyseren, 
worden verzameld in een soort 
absorberende patronen in het 
toestel dat de lucht opvangt. Om het 
slijm uit de neus op te vangen wordt 
een zachte wisser gebruikt. Die 
nasale wisser absorbeert het slijm.

Jullie zijn nu al een tijdje bezig. 
Kunnen jullie al een tip van 
de sluier oplichten over de 
resultaten?

De eerste  resultaten bij een 20-
tal kinderen met luidruchtige 
ademhaling tonen dat in het 
neusslijm dat wij met de nasale 
wisser verzameld hebben, vaak 
één of meer virussen gevonden 
worden.  We konden bij  deze 
kinderen alle geselecteerde 
ontstekingsmerkers goed meten.  
Op dit moment is het nog te 
vroeg voor conclusies, maar het 
interessante voor ons was toch wel 
dat we nu al bij sommige patiënten 
bij de opvolgingsonderzoeken een 
evolutie in deze biomerkers konden 
vaststellen. Wordt dus ongetwijfeld 
vervolgd! 

Meer info
gitte.slingers@vito.be 

Meer info
marc.raes@jessazh.be 



Brecht Vanlerberghe (46) is 
sinds vorige zomer aan de 
slag in de VITO-unit Duurzame 
Chemie. Met zijn ervaring 
in de agrovoeding en de 
biogebaseerde industrie helpt 
hij sterk procesgedreven 
sectoren zoals de chemie 
verduurzamen. Daarbij 
tracht hij de vaak aanwezige 
spagaat tussen originaliteit en 
rendabiliteit te overbruggen. 
‘We moeten ernaar streven om 
relevant origineel te zijn.’

Je begon je carrière bij het 
Belgische Aveve. Daarna ging 
het via FrieslandCampina en het 
Franse Tereos naar de Bio Base 
Europe Pilot Plant in Gent, om 
in mei 2019 te starten bij VITO. 
Welke rode draad zie je zelf?

‘Ik heb in verschillende industriële 
sectoren gewerkt, van de zuivel- 
over de graanindustrie tot 
uiteindelijk de biogebaseerde 
sector. Deze bedrijven waren telkens 
grondstofgedreven coöperaties. Ik 
heb daar veel geleerd over supply & 
value chains en vooral hoe bedrijven 
denken. Steevast hield ik me bezig 
met product- en procesinnovaties 
om de aanvoer van grondstoffen te 
matchen met de actuele en vooral de 
toekomstige marktvraag. In de loop 
der jaren schoof m’n rol stelselmatig 
op van technisch expert naar die van 
manager. In Gent was ik bijvoorbeeld 
verantwoordelijk voor de R&D-
projecten die extern gefinancierd 
werden. In die functie onderhield 
ik al goede contacten met VITO. 
Nu zit ik aan de andere kant in de 
overtuiging vanuit VITO meer te 
kunnen realiseren. Bij VITO probeer 
ik onder meer het strategische 
basisonderzoek in de richting 
van een economische finaliteit te 
leiden. Ons onderzoek moet kunnen 
opgepikt en gevaloriseerd worden 
door de Vlaamse industrie.’

Hoe rijm je procesverbetering 
met duurzaamheid, een belangrijk 
aspect van de unit waar je werkt?

‘Eén piste naar een meer duurzame 
en koolstofarme chemie is het 
energieverbruik van de industriële 
processen reduceren en ze zoveel 
mogelijk elektrificeren. Het eerste 
kan middels procesintensificatie of 
mildere procesvoering, het tweede 
door de chemische processen aan te 
drijven met stroom uit hernieuwbare 
bronnen.

Daarnaast moeten we ook de 
shift maken naar alternatieve 
grondstoffen. Dat kunnen 
gerecycleerde kunststoffen zijn, of 
waarom geen gecapteerde CO2 – 
iets waarop Vlaanderen nu sterk 
inzet in het kader van de Moonshot-
projecten – of gewoon biomassa. 
VITO werkt daar al jaren aan, onder 
andere met het onderzoek naar 
lignine uit reststromen. Uiteindelijk 
moet de combinatie circulair en 
biogebaseerd zo veel mogelijk 
het gebruik van “virgin” fossiele 
grondstoffen gaan vervangen.’

VITO’ER IN DE KIJKER

Je komt uit de industrie, waar de 
‘economische finaliteit’ meestal 
voorop staat. Hoe rijm je winst en 
rendabiliteit met gedurfd, risicovol 
onderzoek?

‘Dat is een spagaat die ik ook bij 
VITO merk: enerzijds hebben we de 
opdracht om origineel en creatief 
te zijn met ons onderzoek, wat 
patenten en publicaties in vakbladen 
kan opleveren – en dat is mooi. 
Anderzijds moeten en willen we 
ook relevant zijn voor de industrie. 
De industrie mijdt eerder risico’s 
en wil in de eerste plaats geld 
verdienen, maar tegelijk hebben de 
meeste bedrijven goed begrepen 
dat de consument duurzaamheid 
steeds belangrijker vindt. Continue 
procesverbetering is in mijn 
ogen onlosmakelijk verbonden 
met duurzaamheid. Toch zal ook 
disruptieve innovatie nodig zijn.

We moeten dus een stukje visionair 
zijn, sterk blijven inzetten op 
verduurzaming maar tegelijk ook 
de economische haalbaarheid in de 
gaten houden en opletten dat we 
de juiste keuzes maken. Als we daar 
in slagen en tot mature technologie 
en bijhorende waardeketens kunnen 
komen, zal het door de industrie 
opgepikt worden.’

Meer info
brecht.vanlerberghe@vito.be
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