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KENNISCENTRUM VOOR 
BESTE BESCHIKBARE 
TECHNIEKEN BLAAST 
TWINTIG KAARSJES UIT
Precies twintig jaar geleden ontstond het ken-
niscentrum voor Beste Beschikbare Technieken 
(BBT) in de schoot van VITO. Als onafhankelijke 
schakel tussen technologie, beleid en infor-
matie verrichtte het centrum in de beginjaren 
pionierswerk. Vandaag speelt het ook op Euro-
pees niveau een steeds prominentere rol.

De voorbije twintig jaar verspreidde het 
BBT-kenniscentrum informatie over honderden   
milieu- en energievriendelijke maatregelen 
voor de industrie. Het selecteerde ook de Bes-
te Beschikbare Technieken voor tientallen sec-
toren. Op die manier hielp het kenniscentrum 
om BBT te verankeren in de Vlaamse milieu-
wetgeving en milieuvergunningen. Dagelijks 
bezoeken ook meer dan 1 500 gebruikers de 
website van het energie- en milieu-informatie-
systeem van het Vlaamse Gewest (EMIS). VITO 
startte met EMIS op hetzelfde moment als met 
het BBT-kenniscentrum.

Diane Huybrechts van VITO: “Toen BBT en 
EMIS in 1995 uit de startblokken kwamen, 
konden de milieumaatregelen in de Vlaamse 
industriële sectoren nog sterk verbeterd wor-
den. Met onze eerste BBT-studies verrichtten 
we dan ook echt pionierswerk. Nu herzien en 
actualiseren we studies om specifieke knelpun-
ten op te lossen. En sectoren die via bepaalde 
productieketens met elkaar in verbinding staan 
– denk aan papierproducenten en de drukkerij-
wereld – kunnen hun milieumaatregelen door 
onze studies op elkaar afstemmen.”

Jan Baeten van het Vlaamse Departement 
Leefmilieu, Natuur & Energie: “Het Vlaamse 
kenniscentrum brengt de technieken in kaart 
die hun sporen al verdiend hebben. Anderzijds 
wijzen de BBT-studies ook op innovatieve tech-
nologieën. Zo krijgen bedrijven een goed zicht 
op wat er op het vlak van milieu- en energie-
technologie in de pijplijn zit. Ook op Europees 
niveau wint BBT aan belang. Het BBT-kennis-
centrum speelt daar dan ook een steeds pro-
minentere rol.”

Meer info: 
www.emis.vito.be/bbt 
diane.huybrechts@vito.be
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VOLG VITO OP:

Beste lezer,

VITO investeert vandaag in de duur-
zame wereld van morgen. Met ons 
team van creatieve experts werken we 
aan slimme technologieën en markt - 
gerichte oplossingen. Als wereld-
speler op het vlak van cleantech en 
gezondheids technologie en als experti-
secentrum in duurzaam landgebruik ef-
fent VITO samen met u het pad. Want 
wij vinden dat onderzoek, pasklare  
toepassingen en overheidsbeleid hand 
in hand moeten gaan.

Hoe VITO de transitie naar een duur-
zame wereld waarmaakt? Met concre-
te projecten die een verschil maken:  
stationaire batterijen worden bin-
nenkort een stuk veiliger, Vlaamse  
steden blinken uit in energieslimme  
projecten en een nieuwe generatie 
biobrandstoffen is in de maak. Dat 
en nog veel meer ontdekt u in dit  
nummer van VITO VISION.

Veel leesplezier!

Dirk Fransaer
Gedelegeerd bestuurder VITO
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TOPTECHNOLOGIE 
VOOR BETERE 
AARDAPPELTEELT
Dit aardappelveld legt zich letterlijk 
bloot dankzij de technologie van het 
iPot-project. Gegevens over de bo-
dembedekkingsgraad en de biomassa 
worden op het veld verzameld met 
 cameradrones en satellieten. Al die me-
tingen worden gebundeld op een di-
gitaal geografisch informatieplatform. 
Dankzij de info op het platform zullen 
de verwerkende industrie en de aard-
appelhandelaar de groei van de aard-
appelen beter kunnen opvolgen. Ze 
kunnen dan de oogst beter voorspellen 
en samen met de landbouwer tijdig in-
grijpen als het dreigt mis te gaan met 
de teelt. Het resultaat: een duurzame 
verhoging van de aardappelproductie. 
Cameradrones en Europese satellieten 
zoals Sentinel-2 leveren de luchtbeel-
den voor het platform. Het iPot-project 
vloeit voort uit een samenwerking tus-
sen VITO, Le Centre Wallon de Recher-
ches Agronomiques (CRA-W), l’Univer-
sité de Liège (ULg) en experts uit de 
aardappelindustrie. In 2017 moet het 
informatieplatform klaar zijn.

Dat VITO sterk inzet op landbouw-
technologie, bewijst ook het ozonflux-
model. Dat toont aan telers en beleids- 
 makers de zogenaamde ozonflux, dat is 
de hoeveelheid ozon die landbouwge-
wassen opnemen via hun huidmondjes. 
De impact van ozon op de teelt is via de 
berekening van de ozonflux veel precie-
zer in te schatten dan door het meten 
van de ozonconcentratie in de lucht. 
Een voorbeeld: onderzoekers stelden 
vast dat ozon de aardappelopbrengst in 
Vlaanderen met gemiddeld vijf procent 
deed dalen in 2009.

Meer info: 
isabelle.piccard@vito.be (iPot) 
felix.deutsch@vito.be (ozonfluxmodel)
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De voorbije decennia groeide het aan-
tal batterijtoepassingen enorm. Batte-
rijen bestaan in alle maten en gewich-
ten. De nieuwste telg op de markt is de 
stationaire lithium-ionbatterij. Die kan 
hernieuwbare energie opslaan. Vooral 
daarin zit haar meerwaarde. Voor dit 
type stelden VITO/EnergyVille en zes 
andere Europese partners een set van 
veiligheidsstandaarden samen.

In 2012 lanceerde VITO/EnergyVille het 
Europese project STALLION: Safety Tes-
ting Approaches for Large Lithium-ION 
Battery Systems. Voor dit project bun-
delden zeven Europese partners de 
krachten: VITO, Umicore, CEA, DNV 
GL, VDE, LIACON Batteries en ABB, 
stuk voor stuk experts in vakgebieden 
relevant voor batterijsystemen. Dit 
consortium ontwierp een set van vei-
ligheidsstandaarden voor grote stati-
onaire lithium ionbatterijsystemen. Een 
wereldprimeur.

Opslagplaats voor hernieuwbare 
energie
Er is dringend nood aan zo’n set van vei-
ligheidsstandaarden, want lithium-ion-
batterijen zijn erg in trek bij fabrikanten. 
De redenen zijn legio: lithium is licht 
en heeft een hoge energiedichtheid. 
Zo beschikken laptops, boormachines 
en smart phones vaak over een lithium-
ionbat terij. Maar er bestaan ook lithium- 
ionbatterijen in stationaire vorm. Deze 
grote, niet verplaatsbare batterijen bun-
delen soms tot duizenden batterijcellen 
en hebben een enorme opslagcapaci-
teit. Dat maakt ze zo interessant. Ze zijn 

HOE VEILIG ZIJN STATIONAIRE 
BATTERIJEN?
EUROPEES STALLION-PROJECT ONTWIKKELT EERSTE SET VEILIGHEIDSSTANDAARDEN WERELDWIJD

BART MANTELS
bart.mantels@vito.be

> master in de ingenieurs- 
wetenschappen: burgerlijk  
ingenieur aan de KU Leuven

> postgraduaat ‘usability  
design’ aan de KU Leuven

> binnen VITO/EnergyVille 
actief als productmanager 
batterijmanagement-
systemen binnen de  
eenheid Energie

> projectleider van verschillen-
de projecten over batterij-
managementsystemen:

• NAIADES: nieuw type 
Na-ionbatterijen testen 
en verbeteren

• SPICY: Li-ionbatterijen 
testen onder hogere 
spanningen

• SAVE: energie opslaan 
om ze te gebruiken op 
het moment dat ze nodig 
is; een project gericht op 
landbouwers en kmo’s.

EEN PARTNER AAN 
HET WOORD
Festus Coetzee, ABB: “Door 
de over gang naar ‘brandstof-
vrije’ bronnen in de vorm van 
hernieuwbare energie, verandert 
het energielandschap drastisch. 
Daarbij worden batterijen steeds 
belangrijker om overtollige ener-
gie op te slaan. Veiligheidsstan-
daarden voor zowel producten 
als systemen worden essentieel 
om deze technologieën succesvol 
te implementeren. Samen met 
verschillende regionale partners 
coördineerde VITO met succes 
het uitdagende STALLION-pro-
ject. Bij ABB zijn we van mening 
dat de eerste belangrijke stappen 
gezet zijn voor de veiligheids-
richtlijnen van de toekomst.”

hét middel om een teveel aan hernieuw-
bare energie op te slaan.

“Het opwekken van wind- of zonne- 
energie is afhankelijk van de weersom-
standigheden. Energiepieken op zon- 
of windrijke dagen zijn soms moeilijk te 
verwerken. Een stationaire lithium-ion-
batterij biedt dan een uitstekende  
oplossing”, zegt Bart Mantels, product-
manager van VITO/EnergyVille. “Voor 
zeer grote stationaire batterijen hebben 
we met het STALLION-consortium voor 
het eerst een reeks veiligheidsstandaar-
den uitgetekend.”

Voordelen bewaken
Dat die veiligheidsstandaarden nu voor 
het eerst in een set zijn samengebracht, 
wil niet zeggen dat de huidige stationai-
re lithium- ionbatterijen onveilig zijn. Al-
leen zijn ze veel groter en complexer dan 
de gemiddelde laptopbatterij, waardoor 
de risico’s verschillen. Elke batterijcel be-
vat een positieve en een negatieve pool. 
Een separator houdt beide polen uit el-
kaar. Als die separator beschadigd raakt, 
komen de twee polen in contact, en dan 
krijg je kortsluiting en ontbranding.

“Een lithium-ionbatterijcel van een mo-
biele telefoon bevat niet veel energie. 
Bij een kortsluiting is het brandje snel 
geblust. Maar grote stationaire batte-
rijen kunnen problemen stellen: bij een 
kortsluiting komt er veel energie vrij. 
Het is haast onmogelijk om het vuur 
dan te doven”, stelt Mantels. “Wil je 
de voordelen van de lithium-iontechno-
logie bewaken, dan is er dus nood aan 
een strikt veiligheidskader.”

Risico’s inperken
Om dat veiligheidskader te ontwer-
pen, analyseerden de projectpartners 
in een eerste projectfase alle mo-
gelijke risico’s voor diverse soorten 
lithium-ionbatterijen, ook voor de 
draagbare types. Vervolgens gebeur-
de er een validatie van die risicoana-
lyse. VITO/EnergyVille stond daar als 
projectcoördinator mee voor in. “We 
stellen verschillende veiligheidstests 
voor als standaarden. Die hebben we 
allemaal uitvoerig gesimuleerd. Bij elke 
simulatie vroegen we ons af: kloppen 
onze veronderstellingen? Is het een 
goede test? Beperkt de test het risico 
dat we voor ogen hadden? Enkel wan-
neer we een veiligheidsstandaard suc-
cesvol konden evalueren, namen we 
die op in de uiteindelijke set”, aldus 
Mantels.

Leidraad voor producenten en con-
sumenten
Na tweeënhalf jaar overleg en onderzoek 
kwam het consortium met een voorstel 
voor een set van veiligheidsstandaarden. 
“De standaarden zelf moeten nog wor-
den vastgesteld. Dat gebeurt in gespe-
cialiseerde comités, via vertegenwoordi-
gers van de bedrijfswereld. Vervolgens 
worden ze te koop aangeboden”, zegt 
Mantels. “Voor producenten en consu-
menten stelden we ook een uitgebreid 
overzicht beschikbaar van standaarden 
voor batterijen. Er bestaan veel verschil-
lende batterijtypes en -toepassingen en 
ook veel veiligheidsstandaarden. Met dit 
overzicht brachten we structuur in dat 
kluwen.”

Het STALLION-project liep af in maart 
2015, maar de samenwerking tussen 
de Europese partners krijgt zeker een 
vervolg. “We hebben al verschillende 
mogelijkheden aangeduid en aspecten 
die nog nader onderzoek verdienen. 
Vanaf het voorjaar van 2016 willen we 
verder werken aan de veiligheid van 
lithium-ionbatterijen, maar dan niet 
meer louter vanuit de invalshoek van 
de tests. Dit najaar hopen we de nodi-
ge fondsen bij elkaar te krijgen”, besluit 
Mantels.

De set van veiligheidsstandaarden vind 
je op batterystandards.vito.be
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VITO testte een innovatieve metho-
de om biobutanol efficiënter te pro-
duceren. Na successen op laboschaal 
werkt VITO binnen verschillende sa-
menwerkingsprojecten aan piloottests. 
Dit onderzoek brengt de grootscha-
lige productie van geavanceerde bio-
brandstoffen weer een stap dichterbij. 
 Heleen De Wever en Wouter Van Hecke 
zijn binnen VITO de drijvende krachten 
achter dit verhaal.

“De productie van biobutanol op zich 
is niet nieuw”, zegt VITO-onderzoeker 
Wouter Van Hecke. “Al sinds de Eerste 
Wereldoorlog vervaardigt men op grote 
schaal aceton, butanol en ethanol door 
fermentatie van suikers met behulp van 
bacteriën. Het is een van de grootste 
 biotechnologische processen ooit ont-
wikkeld. Maar na de Tweede Wereld-

meestal in batch, en nog niet in conti-
nu. Dit brengt met zich mee dat we dit 
op grotere schaal moeten testen.”

Verder onderzoek binnen Demo-
ProBio
Heleen De Wever: “We zijn volop bezig 
met die tests op grote schaal. Onder-
tussen hebben we het project Demo-
ProBio afgerond, dat liep met financie-
ring van het Agentschap Ondernemen 
in het kader van het Nieuw Industrieel 
Beleid. We konden onze aanpak samen 
met Bio Base Europe Pilot Plant opscha-
len tot pilootniveau. De resultaten be-
vestigen in belangrijke mate wat we op 
laboschaal al hadden vastgesteld. We 
zien wel nog een aantal uitdagingen, 
onder meer op het vlak van de mem-
braanperformantie.”

Europese ambities voor hernieuw-
bare brandstoffen
Heleen De Wever: “Begin mei start-
te het Europese project ButaNexT, dat 
de volledige waardeketen van biobu-
tanolproductie onderzoekt. Het project 
wordt gecoördineerd door Green Bio-
logics Ltd. VITO is projectpartner en zet 
haar eerder uitgevoerde onderzoek op 
pilootschaal verder. Maar nu werken we 
voor het eerst met grondstoffen van de 
tweede generatie, gemaakt van cellulo-
sehoudende biomassastromen. Met dit 
project willen we bijdragen aan de Eu-
ropese doelstelling om tegen 2020 tien 
procent hernieuwbare transportbrand-
stoffen in te zetten. Het gaat om een 

EEN NIEUWE GENERATIE 
BIOBRANDSTOFFEN IN DE MAAK

VITO INNOVEERT BIOBUTANOLPRODUCTIE

oorlog kwam er concurrentie van de 
petrochemie, die zich toen sterk ontwik-
kelde en veel efficiënter en dus goedko-
per kon werken. Bij elke oliecrisis zagen 
we een lichte opflakkering van de bio-
butanolindustrie, maar die ebde weer 
weg zodra de crisis voorbij was.”

“Ondertussen werd de wereldwij-
de zoektocht naar alternatieven voor 
fossiele brandstoffen concreter”, vult  
collega Heleen De Wever aan. “Beleids- 
makers, ook die in Europa, voelen de 
nood om een meer duurzame koers 
te varen. Ze willen bovendien meer 
zelfvoorzienend zijn, onafhankelijker 
dus van aanvoer uit mogelijk instabie-
le regio’s. Daarom neemt de interes-
se voor biobrandstoffen – waaronder  
biobutanol – weer toe, zowel van de 
kant van onderzoekers als van produ-
centen.”

Halvering van het energieverbruik
Wouter Van Hecke: “De gebruikelijke 
techniek om biobutanol uit het reac-
tiemengsel met de gefermenteerde 
suikers te halen, is destillatie. Destillatie 
werkt zeer goed, maar vreet energie. 
Bovendien remt het gevormde product 
het fermentatieproces. We hebben 
daarom getest hoe we het product, 
de biobutanol, tijdens de fermentatie 
kunnen verwijderen, om de remming te 
verminderen. Hiervoor hebben we een 
specifieke methode van in situ product 
recovery (ISPR) gebruikt, nl. pervapora-
tie. Het resultaat was positief: we haal-
den een hogere productiviteit bij een 
sterk verminderd waterverbruik.”

“Wat dit onderzoek uniek maakt, is 
dat we als eerste een biobutanolpro-
ductieproces getest hebben met twee 
opeenvolgende fermentoren (biore-
actoren), met daaraan gekoppeld een 
pervaporatiestap. We kozen boven-
dien voor een volcontinue werking, 
wat procesmatig interessanter is. Op 
laboschaal liepen de tests zo’n veertig 
dagen non-stop, zonder de gevrees-
de membraanvervuiling. Op basis van 
deze resultaten zijn we nagegaan wat 
de technisch-economische haalbaar-
heid zou zijn voor een grootschalige 
biobutanolproductieplant. We maken 
ons sterk dat met onze methode onder 
bepaalde voorwaarden een halvering 
van het energieverbruik en een ver-
laging van de productieprijs met tien 
procent haalbaar is. Er zijn echter ook 
nadelen. We maken het proces op zich 
een stukje complexer, want we voe-
gen er een element aan toe. Ook ver-
lopen bestaande biobutanolprocessen 

WAT ZIJN  
BIOBRANDSTOFFEN?
Biobrandstof is een verzamelnaam 
voor brandstoffen die gemaakt 
worden uit biomassa en niet op 
basis van fossiele brandstoffen 
zoals aardolie. Het kan bijvoor-
beeld gaan om andere oliën, zoals 
raapzaad- of koolzaadolie, of om 
brandstoffen die voortkomen uit  
bioprocessen zoals een fermentatie.  

Je kan ze puur gebruiken of men-
gen met andere bio- of fossiele 
brandstoffen. Doordat men steeds 
meer inzicht krijgt in de productie 
van biobrandstoffen, focust men 
meer en meer op de zogenaam-
de geavanceerde biobrandstoffen. 
Daarvoor worden grondstoffen  
gebruikt die niet in competitie 
staan met voedselproductie, zoals 
bijvoorbeeld gewasresiduen of af-
valstromen.

PRIJS VOOR  
VITO-ONDERZOEK  
OVER BIOBUTANOL
VITO viel in de prijzen met het 
onderzoek naar biobutanol-
productie gekoppeld met per-
vaporatie. Wouter Van Hecke, 
doctor in de bio-ingenieurs-
wetenschappen en al vijf jaar 
onderzoeker bij VITO, stelde 
de VITO-onderzoeksresultaten 
voor met een posterpresentatie 
op de jongste editie van Know-
ledge for Growth, een bio-
wetenschappelijk congres geor-
ganiseerd door FlandersBio.
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“BELEIDSMAKERS VOELEN 
DE NOOD OM EEN MEER 
DUURZAME KOERS TE 
VAREN.”

mix van biobutanol, fossiele brandstof-
fen en conventionele biobrandstoffen 
(ethanol en biodiesel) voor gebruik in 
benzine- en dieselmotoren.”

Industriële relevantie gaat verder 
dan biobutanol
Wouter Van Hecke: “Onze kennis is 
niet alleen van nut voor de biobrand-
stoffenindustrie. We kunnen het con-
cept van continue procesvoering en in 
situ product recovery ruimer inzetten. 
Het is namelijk ook relevant voor ande-
re fermentatieprocessen, bijvoorbeeld 
voor de productie van organische zuren 
of aromacomponenten, en zelfs voor 
chemische processen. En het hoeft niet 
alleen te gaan om pervaporatie. Onze 
kennis van zowel scheidingstechnolo-
gie als conversieprocessen is uniek. We 

© Flanders Bio

Heleen De Wever en Wouter Van Hecke

werken ook onafhankelijk en zijn dus 
niet gebonden aan specifieke produ-
centen. Bovendien helpen we bedrijven 
bij het procesontwerp en bij laborato-
rium- en pilootschaaltests, en kunnen 
we hen adviseren over verdere opscha-
ling en over de techno-economische 
haalbaarheid van hun plannen.”

Meer info: 
heleen.dewever@vito.be 
wouter.vanhecke@vito.be



Innovatieve cleantech-ideeën om de 
klimaatverandering aan te pakken, dat 
was de inzet van ClimateLaunchpad, de 
grootste cleantech-competitie van Euro-
pa. Wie wilde deelnemen, moest in het 
voorjaar eerst een podiumplaats halen in 
het Belgische luik van deze prestigieuze 
wedstrijd. Met de omzetting van CO2 
naar biochemicaliën was VITO een van 
de drie Belgische laureaten.

Wat is het beste cleantech-businessidee 
om het hoofd te bieden aan de wereld-
wijde klimaatverandering? Om te zoeken 
naar het antwoord, organiseerde de Eu-
ropese kennis- en innovatiegemeenschap 
Climate-KIC voor het tweede jaar op rij 
de ClimateLaunchpad-wedstrijd. De kan-
didaten voor de Europese finale kwamen 
uit 28 lidstaten. Om deel te mogen ne-
men, moesten ze eerst in eigen land een 
nationale jury weten te overtuigen.

Klaar voor de markt
Voor de editie van 2015 stuurden 29 Bel-
gische studenten, onderzoekers en on-
dernemers hun ideeën in. Daaruit selec-
teerde VITO er tien. De uitgekozen teams 
mochten een tweedaags businessboot-
camp en een reeks coachingsessies vol-
gen. Daarin bereidden ze zich voor op de 
nationale finale, waar ze hun businessidee 
voorstelden aan een professionele jury.

De cleantech-competitie is niet alleen 
een broedplaats voor beloftevolle ideeën, 
maar ook een springplank voor talent. 
“In deze wedstrijd willen we innovatieve 
ideeën alle kansen geven door ze samen 
met de deelnemers zo evenwichtig mo-
gelijk uit te werken”, zegt Bart Dooms, 
Venture Creation Manager bij VITO. “De 
prille ideeën of producten zijn technisch 

NETVLIESFOTO’S 
HELPEN ZIEKTES 
VROEG OP TE 
SPOREN
Het netvlies of de retina, die 
zich achter in het oog bevindt, 
is een laag met lichtgevoelige 
cellen die ons toelaat om te 
zien. De doorbloeding van het 
netvlies wordt verzekerd door 
heel kleine bloedvaatjes. Met 
behulp van retinacamera’s kun-
nen beelden gemaakt worden 
van verschillende structuren in 
het netvlies, en ook van deze 
bloedvaatjes. Dit gebeurt op 
een niet-invasieve en comforta-
bele manier.

Ons netvlies vertelt heel wat 
over onze gezondheid. Met een 
retinafoto kan onze gezond-
heidstoestand in één oogopslag 
geëvalueerd worden. Het bloed-
vatenpatroon van het netvlies 
vertoont sterke gelijkenissen 
met het centrale bloedvaten-
stelsel en het bloedvatenstelsel 
van de hersenen. Veranderin-
gen in dikte en vertakkingspa-
troon van de bloedvaten in ons 
netvlies geven ons aanwijzingen 
over de impact van levensstijl-
factoren (zoals een sportieve 
of een sedentaire levensstijl) op 
onze gezondheid, en ook aan-
wijzingen over de ontwikkeling 
van systemische ziektes (zoals 
hypertensie, beroerte en ziekte 
van Alzheimer) of de voortgang 
ervan.

Meer info: 
patrick.deboever@vito.be

BIOCHEMICALIËN  
UIT BROEIKASGAS

CO2-FABRIEK VAN VITO BELGISCHE LAUREAAT IN EUROPEES INNOVATIECONCOURS

vaak sterk onderbouwd, maar zonder 
businessidee blijft de doorbraak uit. Door 
de ideeën te verfijnen en er een professi-
onele pitch voor klaar te stomen, maken 
we ze rijp voor de markt.”

CO2-fabriek
Een van de Belgische laureaten is de zo-
genaamde CO2-fabriek van VITO. Deze 
fabriek zet CO2 – een restproduct – om 
in nuttige biochemicaliën zoals me-
thanol of mierenzuur. Dat gebeurt met 
gas-poreuze elektrodes, door VITO ge-
patenteerd. “Een concept op maat van 
grote chemische clusters in de havens 
van Antwerpen en Rotterdam of in het 
Ruhrgebied”, zegt Metin Bulut van VITO, 
een van de bedenkers.

“Het is opvallend hoezeer de begeleiding 
van ClimateLaunchpad onze visie gewij-
zigd heeft”, vervolgt Bulut. “Aanvankelijk 
wilden we de elektrodes ontwikkelen 
om ze te verkopen, zodat ze een duur-
zame meerwaarde zouden vormen voor  
bedrijven met een grote CO2-uitstoot. We 
denken er nu over om zelf een productie-
platform uit te bouwen voor de omzet-
ting van CO2 op basis van die elektrodes. 
Deze CO2-fabriek willen we ook graag la-
ten draaien op hernieuwbare energie, op 
momenten van grote beschikbaarheid.”

Ook GreenTech Recovery en VITO’s 
 SolFOGel kwamen als Belgische laurea-
ten uit de bus. GreenTech Recovery is een 
samenwerking van VITO en Europem in 
verband met de recuperatie van uitgesto-
ten vluchtige organische stoffen in olie- 
en gasraffinaderijen. SolFOGel is een toe-
passing die om het even welk soort water 
omzet in drinkbaar water.

De inzendingen uit de 28 deelnemen-
de Europese lidstaten waren goed voor 
zo’n zevenhonderd projecten. Op vrijdag 
4 september 2015 legde de top drie van 
de nationale finalisten hun innovatieve 
ideeën voor aan een Europese jury van 
het Climate-KIC Accelerator Programme, 
dat cleantech-ideeën vertaalt in ster-
ke businessideeën. Het Noorse project  
Desertcontrol won de eerste prijs en 
kreeg 10 000 euro. De CO

2-fabriek van 
VITO eindigde in de top tien. Het zal nu, 
samen met negen andere projecten, 
achttien maanden lang worden uitge-
werkt tot startup in het prestigieuze Eu-
ropese business accelerator programma 
van Climate-KIC.

Meer info: 
bart.dooms@vito.be
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Gent ontpopte zich tot een energie-
slimme stad. Dat is onder meer te dan-
ken aan het Europese STEP UP-project. 
VITO zorgt er mee voor dat de verzamel-
de kennis ook gebruikt wordt in andere 
Vlaamse steden.

De klimaatverandering is niet alleen een 
zorg voor wereldleiders, maar vraagt 
ook maatregelen op lokaal niveau. Met 
het Europese Burgemeestersconvenant 
verklaarden 4 000 lokale en regionale 
overheden in Europa zich bereid om 
werk te maken van energie-efficiëntie 
en van de ontwikkeling van hernieuw-
bare energie. Ook in Vlaanderen kwa-
men er lokale klimaatinitiatieven, denk 
maar aan ‘Gent Klimaatstad’, ‘Leuven 
Klimaatneutraal 2030’ en ‘Klimaatge-
meente Bierbeek’.

In de afgelopen jaren toonde VITO zich 
de uitgelezen partner om acties voor 
duurzame steden in de praktijk te bren-
gen. Zo zette het lokale overheden en 
besturen op weg om een concreet kli-
maat- of energieactieplan op te stellen 
in het kader van het Burgemeesters-
convenant.

Europese alliantie
In Gent resulteerde zo’n energieactie-
plan of SEAP (Strategic Energy Action 
Plan) in een deelname aan het Europe-
se STEP UP-project. STEP UP staat voor 
Strategies Towards Energy Performance 
and Urban Planning. Voor dit project 
sloegen de steden Gent, Glasgow, Riga 
en Göteborg de handen in elkaar, met 
de steun van de Europese Commissie. 
In elke stad kwam een samenwerking 
op gang tussen het stadsbestuur, de 
academische wereld en de bedrijfs- 

MEER VLAAMSE STEDEN  
WORDEN ENERGIESLIM

wereld. Het doel: de lokale mogelijkhe-
den aan duurzaam energiegebruik zo 
goed mogelijk benutten.

Onderzoeker Dieter Cuypers van VITO/
EnergyVille: “Wij begeleidden Gent 
niet alleen bij de praktische uitbouw 
als energieslimme stad, maar ook bij 
de communicatie en de verspreiding 
van de expertise. Vervolgens startten 
we vanuit Gent en andere Vlaamse 
steden lighthouse-projecten op. Deze 
succesvolle initiatieven maken het ver-
schil omdat ze technisch, sociaal en fi-
nancieel haalbaar zijn, en ze ook elders 
perfect kunnen worden ingepast.”

Gent als het goede voorbeeld
STEP UP ging met de bewoners en 
gebruikers van de Gentse wijken 
Sint-Amandsberg en Dampoort op 
zoek naar haalbare initiatieven voor 
duurzame wijk- en woningrenovatie, 
energiezuinig transport, een verminde-
ring van de CO

2-uitstoot en de bestrij-
ding van energiearmoede.

De resultaten van het project werden 
opgenomen in het klimaatbeleid voor 
de hele stad. De aanpak kreeg ook 
weerklank buiten Gent. “In Gent werd 
iedereen betrokken: van het stadsbe-
stuur tot vooruitstrevende bedrijven, 
van stakeholders uit de sociale sector 
tot de inwoners en hun kinderen. Het 
participatietraject in Gent inspireert 
ook de Europese partners en de andere 
Vlaamse steden en gemeenten”, aldus 
Cuypers.

Leren van de anderen
In het Vlaamse luik van STEP UP stapten 
naast Gent nog negen andere Vlaamse 

centrumsteden mee. VITO identificeer-
de voor elke stad een centraal thema 
voor het eigen klimaatactieplan en lan-
ceerde innovatieve coachingtrajecten. 
“Voor de stad Kortrijk en twaalf om-
liggende gemeenten maakten we bij-
voorbeeld een overzicht van bestaande 
energieatlassen. Die tonen het energie-
gebruik in bepaalde regio’s en steden 
en geven de mogelijkheden voor duur-
zaam energiegebruik aan. We bekeken 
samen met het Kortrijkse stadsbestuur 
en de intercommunale Leiedal hoe ze 
hier zelf mee aan de slag kunnen.”

Dieter Cuypers: “Onze ervaring met de 
Vlaamse steden die het Burgemees-
tersconvenant ondertekenden, konden 
we tijdens STEP UP benutten om een 
lerend netwerk uit te bouwen. Een gro-
te troef: zo kunnen we snel verworven 

STEDEN MAKEN WERK VAN DUURZAAM ENERGIEGEBRUIK

VITO DENKT NA OVER SLIM GROENBEHEER
Om duurzame steden te ontwikkelen, 
is voldoende groene ruimte een nood-
zaak. Die helpt bijvoorbeeld om tijdens 
heel warme zomers hitte-eilanden in 
de stad te voorkomen. VITO onder-
zocht samen met studiebureau Antea 
hoe het gesteld is met het groenaan-
bod in Vlaanderen.

In het onderzoek vormen zes groen-
types het uitgangspunt: woongroen, 
buurtgroen, wijkgroen, stadsdeel-
groen, stadsgroen en stadsbos. “Met 
een score van 3,65 heeft de gemiddel-
de Vlaming 3 à 4 groentypes in zijn on-
middellijke omgeving”, zegt onderzoe-
ker Stijn Vranckx van VITO. Toch zijn er 
grote regionale verschillen. In Limburg 
bijvoorbeeld maken soms alle soorten 
groen deel uit van de naaste leefomge-

ving. Maar in West-Vlaanderen komen 
de talrijke landbouwpercelen niet in 
aanmerking als groentype, en daar ligt 
de score dus anders.

Deze gegevens maken deel uit van een 
meting van de omgevingskwaliteit en 
worden nu vertaald naar het beleid. In 
opdracht van de stad Antwerpen wordt 
er bijvoorbeeld gewerkt aan een web-
tool die aangeeft waar welke soorten 
groen het best kunnen worden inge-
plant om de leefkwaliteit te verbeteren.

De studie over de groentypes maakt 
deel uit van het onderzoek Meetinstru-
ment Omgevingskwaliteit in opdracht 
van de Vlaamse overheid, Departe-
ment Leefmilieu, Natuur en Energie.

STEP UP-PARTNERS AAN HET WOORD
Alex Verhoeven, stafmedewerker 
Duurzaam beleid bij de Vereniging 
van Vlaamse Steden en Gemeenten 
(VVSG): “De VVSG trekt het Net-
werk Burgemeestersconvenant, en 
dus was het logisch dat we ook in 
het STEP UP-project zouden stap-
pen. We lieten centrumsteden via 
het netwerk kennismaken met STEP 
UP, zodat ze meteen hun voordeel 
konden doen met de resultaatgerich-
te trajectbegeleiding. Nu willen we 
de vruchtbare samenwerking met 
VITO voortzetten onder één vlag.”

Dominiek Vandewiele, deskundi-
ge Energie en klimaat bij de Inter-
communale Leiedal: “Dankzij de 
professionele begeleiding van VITO 
werkten we een stevig dossier over 
energieatlassen uit. Dat willen we 
nu naar een Vlaams niveau tillen. 
Omgekeerd konden we gebruikma-
ken van de kennis die andere ste-
den opdeden tijdens het project. Zo 
bekijkt de stad Kortrijk ondertussen 
of ze warmtenetten kan ontwikke-
len.”
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inzichten en best practices doorgeven 
en het enthousiasme opwekken van 
nieuwe steden en gemeenten. Op die 
manier vertakt het lerende netwerk 
zich steeds verder.”

Meer info: 
dieter.cuypers@vito.be 
stijn.vranckx@vito.be

Op de website www.stepup-
smartcities.eu vind je onder ‘Tools and 
Inspiration’ andere inspirerende trajec-
ten en praktische voorbeelden uit het 
STEP UP-project.

Stijn Vranckx en Dieter Cuypers

Ook een groot aantal Vlaamse gemeenten namen deel aan STEP UP



Bouw- en decoratieproducten die we 
binnenshuis gebruiken, kunnen on-
gezonde stoffen bevatten die in de 
lucht terechtkomen. Europa legt dan 
ook steeds strengere normen op voor 
de uitstoot van die producten. De me-
ting van die uitstoot wint daardoor aan 
belang. Siliconen- en lijmproducent 
 SOUDAL vertrouwt al zijn emissietests 
toe aan VITO.

Wie denkt aan luchtkwaliteit, denkt 
aan CO2-uitstoot, broeikasgassen of 
smogalarm. Maar ook de kwaliteit van 
de lucht in gebouwen laat soms te wen-
sen over. Zo geven sommige bouw- en 
decoratieproducten stoffen af, bijvoor-
beeld vluchtige organische stoffen, die 
een impact hebben op de luchtkwaliteit 
en op onze gezondheid. Een grote be-
zorgdheid voor bedrijven als SOUDAL, 
wereldspeler in de productie van lij-
men, siliconen en schuimen.

Peter Geboes, manager Research & 
Development bij SOUDAL: “Om er  zeker 
 van te zijn dat ze de gezondheid van 
de consument niet schaden, willen we 
al onze producten grondig laten tes-
ten. Daarom sloten we dit voorjaar een 
raamovereenkomst met VITO af.” Marc 
Lor, projectcoördinator bij VITO voor 
Productemissie, Migratie en Uitloging, 
vult aan: “Daarmee formaliseerden we 
een jarenlange samenwerking met onze 
belangrijke partner en naaste buur”.

Wat zijn productemissietests pre-
cies?
Marc Lor: “In eerste instantie contro-
leren we de uitstoot van vluchtige or-
ganische stoffen (VOS) en fijn stof. We 

SOUDAL liet zijn emissietests vroe-
ger in het buitenland uitvoeren. 
Vanwaar de keuze voor VITO, een 
Vlaams kenniscentrum?
Peter Geboes: “Een deel van ons pro-
ductengamma testen we al sinds 2014 
bij VITO, vooral lijm voor tegels, par-
ket of andere vloerbekleding. De vlot-
te  informatie-uitwisseling over tests 
of procedures hebben we altijd erg 
op prijs gesteld. SOUDAL groeide de 
voorbije jaren uit tot een grote interna-
tionale speler, maar die lokale veranke-
ring blijft voor ons van levensbelang. 
Omdat VITO over de infrastructuur be-
schikt om dezelfde tests uit te voeren 
als onze buitenlandse partner, hebben 
we dus geen moment geaarzeld. Bo-
vendien biedt VITO meer dan stan-
daardtests.”

Marc Lor: “Concreet betekent de 
jaarovereenkomst met SOUDAL dat 
we hun producten testen (R&D) en 
ervoor zorgen dat ze voldoen aan de 
 geldende regelgeving (compliance). 
De expertise van ons Product Emission 
Competence Center is toonaangevend 
in Vlaanderen en ook daarbuiten. Door 
raamovereenkomsten met grote spe-
lers zoals SOUDAL bevestigen we die 
koploperpositie. VITO staat open voor 
elk soort bedrijf dat antwoorden wil 
op vragen over cleantech of duurzaam 
materialengebruik. We zijn een onaf-
hankelijk expertisecentrum dat graag 
meedenkt. In functie van die vragen of 
noden sluiten we een samenwerkings-
overeenkomst af, om bedrijven op een 
gestructureerde manier te kunnen be-
geleiden.”

Hoe zullen de emissienormen voor 
bouwproducten evolueren?
Marc Lor: “Een eenduidige Europese 
regelgeving is er nog niet. Verschillen-
de lidstaten hebben hun eigen regels, 
maar die lopen sterk uiteen. We moe-
ten ook voortdurend rekening houden 
met nieuwe stoffen. Die zijn enerzijds 
afkomstig van nieuwe additieven. 
Nieuwe stoffen of lagere concentra-
ties worden anderzijds ook gemakke-
lijker gedetecteerd door betere analy-
ses. We overleggen met kenniscentra 

VITO EN SOUDAL WEREN 
SCHADELIJKE STOFFEN

doen dat met emissietests in de gespe-
cialiseerde testkamers waarover VITO 
beschikt. We hebben grote maar ook 
microtestkamers, waarmee we sneller 
en goedkoper kunnen werken. Eerst 
brengen we de bouwmaterialen in de 
ruimte aan. De hoeveelheid materiaal 
is representatief voor een Europese 
huiskamer. Daarna zetten we onze 
toestellen in voor de identificatie, de 
meting en de online monitoring van de 
stoffen die het materiaal uitstoot.”

“We bieden ook een breed gam-
ma tests voor productanalyse aan. 
Het gaat om chemische samen- 
stellingstests, geurtests, uitloogtests,  
risicoanalyses, levenscyclusanalyses en 
blootstellingsmodelleringen. Die ge-
bruiken we om specifieke polluenten 
op te volgen.”

“In onze gespecialiseerde testkamers 
kunnen we ook het luchtzuiverend ver-
mogen van bouwmaterialen bepalen. 
We stellen dan proefobjecten bloot aan 
testatmosferen met verschillende pol-
luenten in diverse concentraties.” VITO 
beschikt hiervoor over een gasgeneratie-
systeem dat bijna nergens anders in Eu-
ropa te vinden is. Met dit systeem kun-
nen ook producten onderzocht worden 
die een secundaire reactie geven. Denk 
maar aan terpenen. Dat zijn natuurlijke 
stoffen die in bouw- en consumenten-
producten kunnen zitten en na contact 
met ozon schadelijk kunnen worden.”

Peter Geboes: “We schakelen VITO in 
voor de analyse van onze producten. Alle 
resultaten worden gebundeld in rappor-
ten, waarmee we de kwaliteit van die 
producten zwart op wit kunnen staven.”

SOUDAL LAAT BOUWMATERIALEN TESTEN DOOR VITO

VITO VISION  /  JAARGANG 2015  /  EDITIE SEPTEMBER  /  14

en overheden uit andere lidstaten om 
de neuzen in dezelfde richting te krij-
gen. Samen met de overheid en de 
industrie willen we er als technisch 
expert ook mee over waken dat de 
emissiewaarden niet al te strikt wor-
den. Polluenten schaden de gezond-
heid pas na het overschrijden van een 
kritieke drempelwaarde. Wij willen die 
drempel zo precies mogelijk bepalen, 
zodat er geen gezondheidsrisico’s ont-
staan maar producenten tegelijk nog 
aan proces- en productinnovatie kun-
nen doen.”

Peter Geboes: “Wij blijven erop toe-
zien dat onze producten voldoen aan 
de hoogste kwaliteitsnormen. SOUDAL 
is al jaren pionier op dat vlak en heeft 
de Belgische wetgeving over de samen-
stelling van vloerlijmen mee vormgege-
ven. Nu moet er eenduidigheid komen 
op Europees niveau. Zo kunnen alle  
bedrijven zich naar dezelfde scherpe 
standaarden richten, in het belang van 
het welzijn van onze consumenten.”

Meer info: 
marc.lor@vito.be

Marc Lor (VITO) en  
Peter Geboes (SOUDAL)

VITO beschikt over 
speciale apparatuur om 

de tests uit te voeren



HET VITO-
JAARVERSLAG 
2014 KREEG EEN 
NIEUWE LOOK! 
LEES HET ONLINE: 
WWW.VITO.BE/
JAARVERSLAG2014

Nathalie, wat betekent het 
3XG-project voor jou? 
Het 3xG-project betekent Gezond-
heid - Gemeenten - Geboorten. 
Het onderzoek loopt immers in 
3 gemeenten: Dessel, Mol en Retie. 
In het 3xG-project onderzoek ik 
de impact van de leefomgeving en  
levensstijl op de gezondheid.  
Omdat baby’s het meest gevoelig 
zijn aan schadelijke stoffen, staan 
zij centraal in dit onderzoek. Al 
vanaf de zwangerschap wordt 
de gezondheid van de baby en 
van de moeder opgevolgd, tot 
vele jaren na de geboorte. On-
derzoekers analyseren allergieën, 
geboortepara meters, polluenten 
en vitamine- en hormoongehaltes 
in urine- en bloedstalen.

Zo blijkt uit het onderzoek dat er 
nog steeds hoge concentraties 
zware metalen aanwezig zijn in 
pasgeboren baby’s – geboren in 
2011 tot 2014 –, vermoedelijk door 
vroegere industriële activiteiten in 
de Kempen.

Je hecht ook veel belang aan 
wetenschapscommunicatie?
Wetenschapspopularisering is van 
groot belang om mensen bewust 
te maken van producten en stoffen 
waarmee ze dagelijks in contact ko-
men, en van welke effecten die zou-
den kunnen hebben. Om de deel-
nemers van het 3xG-project op de 
hoogte te houden van de vorderin-
gen in het onderzoek organiseerden 
we onlangs een ontmoetingsdag op 
het domein Zilvermeer in Mol.

De deelnemers kregen uitleg over 
de resultaten van het onderzoek 
en konden met andere deelne-
mers hun ervaringen delen. Om 
over wetenschap te communi-
ceren  moet je beschikken over 
een grondige inhoudelijke kennis 
van het onderzoek én tegelijk een 
communicatief talent hebben. Je 
spreekt dan niet over ‘blootstel-
ling aan ftalaten’, maar over het 
kassabonnetje dat je in de winkel 
krijgt (dat ftalaten kan bevatten). 
Bovendien betrekken we niet al-
leen de deelnemers bij de resulta-
ten van het onderzoek, maar ook 
de gemeentebesturen krijgen een 
voorstel van maatregelen die de 
levenskwaliteit van kinderen kan 

NATHALIE LAMBRECHTS ONDERZOEKT 
BLOOTSTELLINGSEFFECTEN

verbeteren. Wat het nog extra 
boeiend maakt, is dat dit onder-
zoek loopt in samenwerking met 
wetenschappers uit andere disci-
plines, zoals sociologen van UAnt-
werpen, artsen en verpleegkundi-
gen   van het Provinciaal Instituut 
voor Hygiëne, maar ook in samen-
werking met lokale partners.

Je bent een zeer gedreven on-
derzoeker en hebt bovendien 
een gezin met 2 jonge kinde-
ren. Hoe beleef je de combina-
tie werk en gezin?

VITO is een aantrekkelijke werk-
gever omdat het biomonitoring-
onderzoek creativiteit en multi-
disciplinariteit in mijn werk brengt.
Maar VITO biedt ook flexibiliteit. 
Ik heb 2 jonge kinderen van 4 en 
1 jaar. De combinatie van werk 
en jonge kinderen is ongetwijfeld 

complex voor iedereen. In een 
flexibel uurrooster werken, helpt 
om me op beide vlakken 100 % 
in te zetten.

Meer info: 
www.studie3xg.be 
nathalie.lambrechts@vito.be

CALEIDOSCOOP

70 DEELNEMERS 
VOOR SLOTEVENT 
INNOVATIENETWERK

Het expertisenetwerk Resource innovation Network for Eu-
ropean Waste (ReNEW), een samenwerking van 19 Europese 
onderzoekspartners, stimuleert de valorisatie van afvalstromen 
door innovatie en technologieontwikkeling. Het slotevent van 
het project op 28 mei 2015, georganiseerd door VITO, lokte 70 
deelnemers naar het Office of the Northern Ireland Executive 
in Brussel. Gastsprekers Karl Vrancken (VITO) en Ken Webster 
(Ellen MacArthur Foundation), wereldautoriteiten in hun exper-
tiseveld, blikten vooruit op duurzaam materiaalbeheer en op de 
kringloopeconomie. Er volgden levendige debatten.

ria.jacobs@vito.be

AARDOBSERVATIE VOOR 
LANDBOUW IN DE KIJKER IN 
MILAAN

BELSPO, het federaal wetenschapsbeleid, zette de Belgische 
wetenschappelijke kennis op het vlak van aardobservatie 
voor landbouw in de kijker. Dat gebeurde met de workshop  
‘Space4Food’ op 11 juni tijdens de Expo Milano. Voor VITO 
gaf onderzoeker Sven Gilliams een presentatie over landbouw-
monitoring. De focus lag daarbij op Afrika en de Belgische micro-
satelliet PROBA-V. Deze satelliet kan beelden maken van het 
aardoppervlak met een resolutie tot honderd meter, en geeft zo 
de mogelijkheid om de evolutie van de landbouwgewassen en 
de vegetatie veel gedetailleerder in de gaten te houden. VITO 
verwerkt en verspreidt de gegevens die de PROBA-V verzamelt.

sven.gilliams@vito.be

BINNENHUISLUCHT QATAR 
DOORGELICHT

De Qatar National Research Foundation keurde in mei het eerste 
onderzoeksproject van VITO in Qatar goed. In dat project neemt 
Marianne Stranger van VITO de kwaliteit van de binnenhuislucht 
in Qatar onder de loep. Volgens de Wereldgezondheidsorga-
nisatie staat Qatar op de tweede plaats op de wereldlijst van 
door fijn stof vervuilde regio’s. Het klimaat is er warm. De meer-
derheid van de bevolking blijft binnen en vertrouwt op aircon-
ditioning. Toch worden de bewoners binnenshuis blootgesteld 
aan allerlei polluenten, afkomstig van bijvoorbeeld huisparfums. 
Met dit onderzoek wil de overheid van Qatar te weten komen 
welke invloed de binnenhuislucht heeft op de volksgezondheid. 
VITO organiseert daartoe metingen op scholen en bij leerlingen 
thuis.

marianne.stranger@vito.be

VITO-ONDERZOEKER IN 
MASSACHUSETTS INSTITUTE FOR 
TECHNOLOGY

Van februari tot mei 2015 verbleef Dennis Cardoen van VITO 
aan het Massachusetts Institute for Technology (MIT) in de Ver-
enigde Staten. Daar deed hij voor zijn doctoraat onderzoek naar 
de ontzilting van water met elektrochemische technieken. Die 
technieken moeten op duurzame wijze zouten verwijderen uit 
brak water en processtromen. Cardoen kreeg begeleiding van 
professor Martin Bazant, een expert op het terrein. “Het MIT is 
een inspirerende omgeving waar je seminaries kan volgen over 
alle mogelijke vakgebieden”, zegt hij. “De uitwisseling tussen de 
verschillende onderzoeksgroepen binnen het MIT wordt sterk 
gestimuleerd.”

dennis.cardoen@vito.be

NIEUW PLATFORM VOOR 
ENERGIEADVIES

Energie neemt een flinke hap uit het gezinsbudget en is tegelijk 
onmisbaar voor ons modern comfort. Toch staan we er vaak nog 
te weinig bij stil hoe we ons verbruik zelf kunnen sturen. Daarom 
ontwikkelen VITO/EnergyVille en Ordina Belgium het platform 
Energy2Consumer, dat de communicatie tussen energieleveran-
ciers en consumenten wil verbeteren. Via het nieuwe platform 
wordt het energieverbruik van particulieren geanalyseerd met 
eenvoudige vragen. Dat resulteert in een gepersonaliseerd ener-
gieadvies, inclusief energiebesparende maatregelen, op maat 
van de consument. Ordina ontwerpt het E2C-platform en ge-
bruikt het onderzoek, de data en de algoritmes van EnergyVille. 
Begin 2016 komt het platform online. Nadien zorgt Ordina voor 
de volledige ondersteuning.

kristel.boonen@vito.be

3XG-ONDERZOEK
Veel stoffen en producten waar-
mee we in aanraking komen, wor-
den door ons lichaam opgenomen 
of uitgescheiden. Er zomaar van 
uitgaan dat dit geen langetermijn-
gevolgen heeft, is riskant. Niet alle 
effecten van producten en stoffen 
of van de leefomgeving op onze 
gezondheid zijn momenteel ge-
kend, zeker niet op lange termijn 
of wanneer ze samen voorkomen.

“WE STAAN NIET STIL BIJ ALLES WAARMEE WE DAGELIJKS  
IN CONTACT KOMEN EN BIJ WELKE EFFECTEN DIT KAN HEBBEN  
OP ONZE GEZONDHEID.“
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