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KAN CO2-VALORISATIE 
KLIMAATVERANDERING 
OMBUIGEN?

VIA SMART GRIDS NAAR 
KLIMAATNEUTRALITEIT

UITGELICHT: DE 
VEELZIJDIGHEID VAN 
DRONES
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NIEUW  
GEBRUIKERS PLATFORM  
LEIDT VITO- TECHNOLOGIE 
NAAR DE MARKT
‘Brilliant’, zo heet het technologieportaal dat 
VITO op 1 oktober 2015 lanceerde. Door haar 
commercieel toepasbare technologieën via dit 
nieuwe platform ter beschikking te stellen aan 
bedrijven en ondernemers, wil VITO de valori-
satie van haar ontwikkelingen een extra boost 
geven.

De nieuwe kennisdatabank, die via een digitaal 
portaal de technologieën kenbaar maakt, is de 
spil in het ‘VITO Innovation Plan’. Het opzet van 
VITO? Eigen technologieën een maatschappe-
lijke meerwaarde geven, in samenwerking met 
bedrijven en ondernemers. Het gaat enerzijds 
om Zilver-technologieën waarbij een bedrijf   
– gratis − eenvoudig op een gebruiksrecht inte-
kent. Anderzijds om Platinum-nieuwigheden 
die zich nog grotendeels onder de radar bevin-
den en Gouden-opportuniteiten. De laatste 
twee categorieën bieden de mogelijkheid om 
technologie en/of regionale beschermingsom-
vang van de technologie nog te beïnvloeden. 
Door een betere afstemming met de bedrijven, 
beoogt VITO een snellere uitbouw van valori-
satietrajecten, en zelfs de aanzet tot spin-offs.

Nathalie Barthels, manager Intellectuele 
Eigendom van VITO: “Dankzij de feedback van 
de gebruikers kunnen we onze technologieën 
nog beter afstemmen op de maatschappe-
lijke noden. Brilliant is een directe manier om 
ondernemingen te betrekken bij onze kennis-
ontwikkelingen en tegelijk de expertise te valo-
riseren met een win-win voor elke partij.”

Hans Hoes, gedelegeerd bestuurder van Terra 
Energy en Solutes: “Wij passen in een traditie 
van start-ups die succesvol met VITO-tech-
nologie aan de slag gingen. Samen met ons 
zusterbedrijf Solutes leggen we ons toe op de 
duurzame ontwikkeling van bodemenergie. 
Met VITO staan we nog altijd in nauw contact, 
bijvoorbeeld binnen de Europese kennis- en 
innovatiegemeenschap (KIC) InnoEnergy.”

Meer info: 
nathalie.barthels@vito.be 
brilliant.vito.be

 
 
 
 

 
Coverfoto: Nathalie Barthels (VITO) -
Hans Hoes (Terra Energy)
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SATELLIETBEELD BRENGT 
SEDIMENTPLUIM IN 
KAART
Vanuit de ruimte is duidelijk te zien 
hoe Rio de la Plata, de monding van de 
rivieren Uruguay en Paraná, gevuld is 
met koffiekleurig sediment. In de rivier-
monding zijn er al lang baggerwerken 
aan de gang die de vaargeul naar de 
Argentijnse hoofdstad Buenos Aires 
permanent openhouden. Dit satelliet-
beeld toont de grote natuurlijke varia-
tie in sedimentwaarden in het gebied. 
Hoewel de Belgische  PROBA-V-satelliet 
in de eerste plaats ontwikkeld is voor 
het wereldwijd opvolgen van de toe-
stand van de vegetatie, slaagt de micro-
satelliet er ook in om het transport en 
de dynamiek van sediment in kaart te 
brengen. Met zijn dagelijkse opnames 
op 300 meter- resolutie en vijfdagelijkse 
opnames op 100 meter-resolutie is de 
PROBA-V een belangrijke aanvulling op 
de traditionele terreinmetingen. 

Meer verrassende satellietfoto’s vind je 
op de website van PROBA-V.

Meer info: 
els.knaeps@vito.be  
proba-v.vgt.vito.be

COLOFON  
Meer info: vito@vito.be - www.vito.be
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VOLG VITO OP:

Beste lezer,

In oktober 2015 organiseerden we met 
onze Indiase partner TERI het tweejaar-
lijkse congres BSDS, Brussels Sustainable   
Development Summit. Opinieleiders, 
beleidsmakers en afgevaardigden uit 
de academische wereld en de indus-
trie zaten er samen rond de tafel. Al 
deze partners hebben één overtui-
ging gemeen: duurzame ontwikkeling 
komt er enkel via slimme innovatie en 
gerichte investeringen. VITO neemt 
hierin het voortouw. Door niet enkel 
uitdagingen bloot te leggen, maar ook 
concrete oplossingen te ontwikkelen, 
bijvoorbeeld via gezondheids- en ener-
gietechnologie of via slim landgebruik. 
Bij VITO zien we duurzaamheid niet 
als een verplichting, maar wel als een 
unieke kans.

Met deze VITO Vision willen we u duur-
zaam inspireren. We vertellen u alles 
over de woningen van de toekomst en 
hoe ze nu al te bouwen, over de om-
zetting van CO2 naar tal van nuttige 
chemische bouwstenen, over de haast 
on begrensde mogelijkheden van dro-
nes en nog veel meer.

Veel leesplezier!

Dirk Fransaer
Gedelegeerd bestuurder VITO
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Gepatenteerde elektrodes
CO2 kan ook omgezet worden via 
bio-elektroconversie. In dit geval zetten 
bacteriën, in aanwezigheid van elektri-
sche stroom, CO2 om in nuttige chemi-
sche producten als acetaat of ethanol. 
VITO heeft twee gepatenteerde elektro-
des op de markt: VITO CoRETM en VITO 
CaSETM. Deze zijn gas-poreus en gecoat 
met bioactieve lagen die bacteriën 
bevatten. In plaats van bacteriën kun-
nen ook enzymen de reactie aandrijven. 
In een postdoctoraal onderzoekspro-
ject (Marie Curie ELECTROENZEQUEST, 
2013-2015) werd de enzymatische 
omzetting van CO2 tot mierenzuur bij-

(1) Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform – www.icleantechvlaanderen.be

NUTTIGE CHEMISCHE BOUWSTENEN 
MAKEN UIT CO2

CO2 VALORISEREN VIA BIOTECHNOLOGISCHE PROCESSEN

Om de klimaatverandering om te 
buigen zijn verschillende strategieën 
nodig. Eén daarvan is Carbon Capture 
and Utilisation (CCU): CO2 uit punt-
bronnen en eventueel zelfs uit de lucht 
omzetten naar commercieel waarde-
volle chemicaliën. Biotechnologische 
processen als fermentatie en bio-elek-
troconversie hebben hun technische 
haalbaarheid al bewezen.

“Ons onderzoek rond fermentatie voor 
de valorisatie van afvalstromen loopt al 
vijf jaar, maar pas de laatste jaren gebrui-
ken we CO2 in onze processen”, legt 
Linsey Garcia-Gonzalez, onderzoeker 
bij VITO, uit. “Door bepaalde bacteriën 
onder specifieke omstandigheden te 
voeden met CO2 ontstaat polyhydroxy-
alkanoaat (PHA): een polymeer met tal 
van toepassingsmogelijkheden.”

Unieke infrastructuur
De productie van PHA vindt plaats in 
aanwezigheid van zuurstof en water-
stof. Om veilig met dit potentieel explo-
sieve gasmengsel te kunnen werken, 
ontwikkelde VITO een unieke set-up: 
een bioreactor gekoppeld aan een spe-
ciaal gasanalyse- en doseringssysteem.

“Ons systeem beantwoordt aan de 
geldende Europese ATEX-richtlijnen 
(ATmosphères EXplosibles)”, vertelt 
Garcia-Gonzalez. “Met behulp van een 
online gaschromatograaf kennen we 
altijd de exacte samenstelling van de 
gasfase in de reactor en kunnen we de 
veiligheid garanderen, ook bij processen 
die zuurstof vereisen. Bovendien laat dit 

systeem toe om de gassamenstelling 
continu bij te sturen in functie van het 
verbruik. Een eigen softwaresysteem 
zorgt voor de aansturing.”

Eerste tests met reële afgassen
Na tests met synthetische gasmengsels 
werd de stap gezet naar het gebruik 
van reële CO2-rijke afgassen uit de 
industrie. “De experimenten toonden 
vergelijkbare PHA-opbrengsten aan 
onder analoge werkingscondities”, vult 
Garcia-Gonzalez aan. In 2015 werd 
hierover ook een doctoraat afgerond. 
In een samenwerking met de UGent, 
bestudeerde Salatul Mozumder hoe 
PHA geproduceerd kan worden uit 
industriële organische nevenstromen 
en CO2.

3D-printing
In het kader van het MIP(1)-project 
CO2MPASS (2015-2017), wil VITO de 
komende jaren enerzijds de eigen-
schappen van PHA uit CO2 aanpassen in 
functie van verschillende toepassingen 
en anderzijds enzymatische processen 
bestuderen voor CO2-conversie naar 
monomeren.

Garcia-Gonzalez: “Voor 3D-printing 
bijvoorbeeld is het copolymeer polyhy-
droxybutyraat-valeraat (PHBV) nodig. 
In combinatie met polymelkzuur (PLA) 
levert dit een duurzaam filament op dat 
als grondstof kan dienen voor 3D-prin-
ting. PHBV kunnen we bekomen via 
fermentatie. Melkzuur, het monomeer 
van polymelkzuur, kunnen we uit CO2 
maken via een enzymatisch proces.”

LINSEY  
GARCIA-GONZALEZ
linsey.garcia-gonzalez@vito.be

> Master ingenieursweten-
schappen: bio-ingenieur 
chemie aan de KU Leuven

> Doctor in de bio-ingenieurs-
wetenschappen aan de 
UGent

> Binnen VITO actief als senior 
scientist in projecten rond 
gasfermentaties

DEEPAK PANT
deepak.pant@vito.be

> Master in de milieuweten-
schappen aan de G.B. Pant 
University of Agriculture and 
Technology in Pantnagar 
(India)

> Postgraduaat ‘Intellectual 
Property Rights’ aan de Indira 
Gandhi National Open Uni-
versity in New Delhi (India)

> Doctor in de chemie aan de 
Teri University in New Delhi 
(India)

> Binnen VITO actief als senior 
scientist in projecten rond 
microbiële elektrosynthese 
en (bio-)elektroconversie van 
CO2

De laatste stap in de aanmaak van een elektrode bestaat uit het persen van de koolstoflaag op een metalen net.

gesteld. De technologie kan nu voort 
ingezet worden om meer hoogwaardige 
componenten aan te maken.

Groene energie
“Er is veel energie nodig om CO2 om te 
zetten naar nieuwe stoffen. Een bio-elek-
trochemisch systeem heeft als voordeel 
dat elektrische stroom als directe ener-
giebron kan worden gebruikt”, legt 
onderzoeker Deepak Pant van VITO uit. 
“De elektrische stroom voor dit proces 
kan bovendien aangeleverd worden 
door groene energiebronnen, zoals 
windenergie of fotovoltaïsche cellen. De 
overschotten aan groene energie zou-
den op grote schaal elektrosynthesemo-
dules kunnen aandrijven.” De koppeling 
van hernieuwbare energie aan elektro-
conversie stond onder meer centraal in 
de deelname van VITO aan het innova-
tieconcours ClimateLaunchpad 2015. 
Onderzoekers van VITO kregen daar een 
top tien-notering en mogen nu in het 
kader van het Climate-KIC Accelerator 
Programme dit concept verder uitwer-
ken tot een start-up.

Pilootinstallatie in India
Ook in India werkt VITO aan de ontwik-
keling van CO2-conversie. Samen met 
tien partners, waaronder VITO, richtte 
het Indiase petrochemiebedrijf Indian Oil 
in 2013 een Center of Excellence for CO2 
Conversion op. Bedoeling is om over vijf 
jaar een grootschalige pilootinstallatie te 
bouwen.

“DE OVERSCHOTTEN 
AAN GROENE ENERGIE 
KUNNEN OP GROTE SCHAAL 
ELEKTROSYNTHESEMODULES 
AANDRIJVEN.”
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Nu steeds meer hernieuwbare ener-
gie door het elektriciteitsnet stroomt, 
moeten netbeheerders, producenten 
en consumenten steeds meer onderling 
afstemmen om overbelasting of tekor-
ten te voorkomen. Binnen het Europese 
innovatieproject REnnovates bekijkt VITO 
hoe slimme software een rol kan spelen 
in grootschalige renovatieprojecten. 

Sinds september 2015 werkt VITO/
EnergyVille samen met projectpartners 
uit verschillende Europese landen in 
het Horizon 2020-project REnnovates. 
Onderzoeksinstellingen, bouwbedrijven 
en energiespelers onderzoeken hoe hele 
wijken in één beweging gerenoveerd 
kunnen worden. Met het oog op 
de energiehuishouding worden de 

RENNOVATES: RENOVEREN MET  
EEN SLIMME ENERGIESTURING

VITO-SOFTWARE VOOR GEBOUW- EN WIJKSTURING MOET OVERBELASTING ELEKTRICITEITSNET VOORKOMEN

“Het REnnovates-project wordt ook 
uitgerold in Spanje en Polen, maar met 
de steun van VITO/EnergyVille kunnen 
we in Nederland alvast een voortrek-
kersrol spelen. Met VITO/EnergyVille en 
BAM België willen we ook het potenti-
eel van smart grid-technologie voor de 
Belgische markt bekijken.” 

Maarten Hommelberg,  
Project Manager Innovatie  
BAM Advies & Engineering

Vlaanderen bouwt doorgaans nog altijd 
heel statisch, uitgaand van één woon- of 
leefvorm. De toenemende materiaal-
schaarste en snel wijzigende bouwnor-
men dwingen ons tot een bijsturing. 
Daarom leggen VITO/EnergyVille en de 
OVAM zich toe op veranderingsgericht 
bouwen. 

Om de Vlaamse bouwsector en het 
beleid te helpen in hun beoordeling van 
zowel dynamische als statische bouwvor-
men, maakten VITO/EnergyVille en de 
OVAM samen met de KU Leuven en de 
VUB een evaluatie- en transitiekader. Dit 
beoordelingskader houdt rekening met 
kwalitatieve ontwerprichtlijnen, het kos-
tenplaatje en de milieu-impact van een 
element, gebouw of wijk over de volle-
dige levenscyclus. 

Om dynamische bouwvormen uit te 
testen, bakenden enkele Vlaamse en 
Nederlandse organisaties vier transi-
tie-experimenten af. Wim Debacker, 

onderzoeker bij VITO/Energyville: “Samen 
met de OVAM brachten we deze koplo-
pers rond de tafel en organiseerden vier 
‘co-creatiesessies’. Het ging om de reno-
vatie van enkele studentenwoningen op 
de VUB-campus in Etterbeek; een nieuw-
bouw voor het fabrication lab Timelab in 
Gent; het opsporen en herbestemmen 
van bestaande bouwcomponenten in 
samenwerking met studiebureau Rotor; 
en een bouwkit voor uitbreidbare en 
verplaatsbare gebouwmodules om tege-
moet te komen aan de capaciteitsdruk in 
de Vlaamse scholenbouw.”   

VITO/EnergyVille neemt haar expertise 
mee in het Europese BAMB (‘Building As 
Material Banks’), een Horizon 2020-pro-
ject rond omkeerbaar en circulair bouwen. 

Het BAMB-project wordt gefinancierd 
door het Europese financieringspro-
gramma voor onderzoek en innovatie 
Horizon 2020 (subsidieovereenkomst 
642384). www.bamb2020.eu

VERANDERINGSGERICHT BOUWEN: EEN HUIS VOOR ELKE TOEKOMST

netbeheerder Stedin hoe de flexibili-
teit van de energievraag optimaal kan 
ingezet worden ter ondersteuning van 
het smart grid, stellen we concrete 
businesscases op en ontwerpen we een 
optimalisatiesysteem. Door het smart 
grid steeds fijner af te stellen, op een 
groeiend en divers aantal huizen, zullen 
bewoners én goedkoop én energieneu-
traal kunnen leven.” 

“Door het bouwconcept af te 
stemmen op toekomstige noden 
vermijden we bouwafval. Dankzij 
VITO/EnergyVille geven we dit 
relevante thema handen en voe-
ten, komen we in contact met 
inspirerende partners en bereiken 
we een unieke synergie.”

Roos Servaes,  
Beleidsmedewerker OVAM

opgestart in 2013, wil de Nederlandse 
overheid samen met enkele bouwbe-
drijven en woningcorporaties 111 000 
sociale huurwoningen energieneutraal 
renoveren. Haar engagement in dit pro-
ject trekt de Koninklijke BAM Groep NV 
door naar REnnovates. 

Via REnnovates willen partners VITO/
EnergyVille en de Koninklijke BAM 
Groep NV op termijn hele sociale 
woonwijken, bestaande uit clusters van 
50 tot 200 wooneenheden, renoveren 
en aansluiten op een slim netwerk. 
Eerst worden de huizen voorzien van 
een nieuwe – beter geïsoleerde – 
gebouwschil (isolatielaag tussen de bin-
nen- en buitenruimte van het huis) om 
het energieverbruik te reduceren. Ver-
volgens worden ze afgesloten van de 
gasleiding en wordt een warmtepomp 
geïnstalleerd die gevoed wordt door 
zonnepanelen op het dak. Zo worden 
de woningen energieneutraal: de jaar-
lijkse consumptie is gelijk aan de eigen, 
groene stroomproductie. 

Slimme gebouwen en wijken
Voor VITO/EnergyVille, dat software 
ontwikkelt voor de aansturing van 
gebouwen en smart grids, is de net-
werkimpact een essentieel element bij 
energieneutraal bouwen. 

“In de eerste plaats modelleren we 
daarom de energievraag van de 
woningen: niet alleen in functie van 
de gebouw-karakteristieken, maar 
ook rekening houdend met de leefge-
woontes van de bewoners”, stelt Chris 
Caerts. “Vervolgens bestuderen we 
in samenspraak met de Nederlandse 

Deze woning is gerenoveerd binnen het Nederlandse project ‘Stroomversnelling’.

Wim Debacker en Chris Caerts

gerenoveerde woningen uitgerust met 
een slimme sturing en aangesloten op 
een smart grid, dat het verbruik in huis 
aanstuurt op basis van het beschikbare 
energieaanbod. “De woningen wekken 
zelf hernieuwbare energie op met zon-
nepanelen en worden verwarmd met 
warmtepompen. Een smart grid, dat 
warmtepompen op gepaste momenten 
aanstuurt en overtollige stroom in accu’s 
opvangt, stemt vraag en aanbod op 
elkaar af”, zegt Chris Caerts, projectma-
nager Smart Grid Technology van VITO/
EnergyVille. 

Nul op de teller
REnnovates bouwt voort op de resulta-
ten van het Nederlandse bouwproject 
De Stroomversnelling. Met dit project, 

De Stroomversnelling heeft in Neder-
land intussen al 70 woningen ener-
gieneutraal gerenoveerd. Met deze 
testgroep – en een mogelijke uitbrei-
ding daarvan – wil VITO/EnergyVille 
het komende anderhalf jaar een basis-
model voor sturingssoftware maken. 

Dit model wordt, bijgevuld met 
nieuwe energiedata, alsmaar slimmer 
gemaakt. 

Meer info:  
chris.caerts@vito.be

Meer info:  
wim.debacker@vito.be 
www.ovam.be/veranderingsgerichtbouwen
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Samen met het Belgische consultancy-
bedrijf IMDC vervaardigde VITO een 
softwarepakket waarmee bagger-
bedrijven op basis van satellietbeelden 
de sedimentwaarden voor, tijdens en 
na baggerwerken nauwkeurig kunnen 
opvolgen.

Bij het baggeren wordt door graven of 
zuigen sediment losgewoeld van de zee-
bodem. Baggerfirma’s investeren in spe-
cifieke tuigen of technieken om de ver-
spreiding van sediment te beperken. Zo 
kunnen ze onder meer de impact op de 
fauna en de flora in het water en het nabij-
gelegen land voorkomen of beperken.

“Een sedimentpluim kan afdrijven naar 
een ecologisch waardevol koraalrif of 
een mangrovegebied. Om kwetsbare 
ecosystemen hiertegen te beschermen, 
gelden in de meeste landen normen die 
de sedimentconcentraties op zulke sites 
beperken”, stelt projectleider Els Knaeps 
van VITO. “Bij overschrijding moet het 
baggerbedrijf ingrijpen of in het ergste 
geval de werken voor bepaalde tijd stil-
leggen, om boetes te vermijden. Een te 
hoge sedimentconcentratie kan ook ver-
oorzaakt worden door natuurlijke feno-
menen zoals stormen of intense regenval. 
Satellietbeelden helpen baggerbedrijven 
om te analyseren wat de precieze oor-
zaak is van zulke overschrijdingen.”

Satellietdata
De software die VITO en IMDC (Inter-
national Marine and Dredging Consul-
tants) vervaardigden, gebruikt satelliet-
data van NASA (National Aerodynamics 
and Space Agency) en ESA (European 
Space Agency). “Baggerbedrijven wer-
ken met bootjes of boeien, die op een 

BAGGEREN VANUIT  
DE RUIMTE BEKEKEN

INSECTEN, BOEIENDE 
AFVALVERWERKERS
De groene facetogen turen dan wel ver-
vaarlijk in de lens, deze zwarte wapen-
vlieg is een onschuldig exemplaar. Zoals 
bij elke vliegensoort ontpoppen de lar-
ven zich tot volwassen insecten. Zover 
laat Millibeter, een bedrijf uit Aartse-
laar, het niet komen. De larven worden 
gevoed met een dieet van organische 
reststromen zoals groente- en fruitaf-
val of mest. Een deel van deze larven 
belandt bij VITO voor onderzoek: hoe 
kunnen ze efficiënt gescheiden worden 
in  componenten? De larven bulken 
immers van eiwitten, vetten en chitine, 
die elk op zich interessante toepassin-
gen kennen in de chemische industrie, 
voeding en veevoeding. Door de larven 
open te breken en die stoffen te raffi-
neren, wordt afval omgezet in hoog-
waardige producten. 

VITO streeft er binnen het FISCH*-pro-
ject CHITINSECT naar om de chitine als 
bouwsteen te gebruiken voor de che-
mische industrie. Maar ook de geraffi-
neerde eiwitten en vetten zijn commer-
cieel interessant. Daarvoor werkt VITO 
samen met bedrijven zoals Millibeter, 
maar ook met de KU Leuven en de 
UGent. Momenteel wordt onderzoek 
gevoerd naar de meest optimale bioraf-
finage en het effect ervan op de func-
tionaliteit van de verschillende compo-
nenten. Op pilootschaal moet het dan 
mogelijk worden om voldoende eiwit-, 
vet- en chitinefracties aan te maken, 
zodat veevoederbedrijven of de chemi-
sche sector ze kunnen gebruiken in hun 
productontwikkeling.

*Flanders Innovation Hub  
for Sustainable Chemistry  

Meer info:  
maarten.uyttebroek@vito.be

welbepaalde plaats de sedimentwaar-
den opmeten en via modellen voor- 
spellingen doen. Die methodes blijven 
belangrijk, maar ze geven slechts een 
beperkt beeld van de sedimentwaarden 
in het hele baggergebied, zowel in de 
tijd als in de ruimte”, legt Knaeps uit. 
Hier bieden satellietbeelden een nut-
tige aanvulling. “Uit satellietbeelden 
uit het verleden kunnen baggerbedrij-
ven de natuurlijke achtergrondwaarden 
afleiden en ze als referentie gebruiken. 
Tijdens de baggerwerken kan het sedi-
ment in het ganse gebied gemonitord 
worden met actuele, multispectrale 
satellietbeelden.”

Door de wolken
VITO staat in voor de validatie en kalibra-
tie van de aardobservatiemodellen. De 
komende jaren wil ze nieuwe satellieten 
toevoegen. Els Knaeps: “In januari 2016 
wordt de Europese Sentinel 2-satelliet 
toegevoegd aan het netwerk, Sentinel 
3 volgt in de loop van 2016. Ook startte 
in december 2015 met de steun van  
BELSPO (Programmatorische federale 
Overheidsdienst Wetenschapsbeleid) en 
ESA een haalbaarheidsstudie om de Bel-
gische PROBA-V-satelliet in deze vorm 

van aardobservatie te integreren. Zo kun-
nen de bestaande producten frequenter 
en met meer ruimtelijk detail aangebo-
den worden. Ook voor drones is een rol 
weggelegd. Die kunnen bij bewolking 
toch nog bruikbare beelden maken. We 
deden al experimenten in de havens van 
Zeebrugge en Antwerpen. De drones 
kunnen vanop het baggerschip opstijgen 
en digitale camerabeelden nemen. Met 
dat materiaal kunnen we een gedetail-
leerde sedimentkaart opstellen.”

Mark Bollen, projectingenieur bij IMDC: 
“Wij verschaffen baggerbedrijven en 
energieconcerns online een webservice 
‘MAST’ (MArine Supervision Tool). Deze 
service laat toe om op basis van een 
informatiestroom on site beslissingen te 
nemen en de werken milieuvriendelijk te 
sturen. In die bundel zitten weersvoor-
spellingen, scheepvaartdata en dank-
zij VITO dus ook informatie die we via 
aard observatie vergaren. We werken als 
IMDC al tien jaar innovatief samen met 
VITO en zijn trots om samen dit product 
te kunnen aanbieden.”

Meer info:  
els.knaeps@vito.be

AARDOBSERVATIE BRENGT SEDIMENTWAARDEN GEDETAILLEERD IN KAART

Baggeren is noodzakelijk om de vaarweg open te houden, maar woelt heel wat sediment los.
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Drones worden steeds nuttiger ingezet in de wetenschap. Ook door VITO. Drie recente onderzoeksprojecten tonen die veelzijdigheid 
aan. Alleen maar vliegen is allang de norm niet meer.

DRONES:  
TE LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT

VITO SPEELT DRONES IN VERSCHILLENDE WETENSCHAPSDOMEINEN UIT

Grietus Mulder

DRIJVENDE DRONES 
BESTRIJDEN ALGEN

Veel wateren kampen met overdadige 
algengroei. Algen ontnemen andere 
waterplanten zonlicht en zuurstof, en 
onttrekken voedingsstoffen aan het 
water. Waar bovendien drinkwater 
gewonnen wordt uit oppervlaktewa-
ter, bemoeilijken algen de waterzui-
vering. De bestrijding door gespecia-
liseerde bedrijven gebeurt vaak met 
chemicaliën. Die tasten echter niet 
alleen de algen, maar ook het gehele 
ecosysteem aan.

In het kader van het Europese FP7-pro-
ject DRONIC ontwikkelde VITO binnen 
een consortium met zeven partners 
een baanbrekend prototype: een onbe-
mande varende drone die de versprei-

ding van algen autonoom opvolgt en de 
aanwezige algen ultrasoon bestrijdt. Het 
project wordt geleid door het Nederlandse 
bedrijf LG Sonic, dat de ultrasone stralings-
technologie al jaren toepast. “Momenteel 
maken wij gebruik van boeien (MPC-Buoy). 
Over een diameter van 500 meter zenden 
deze boeien een ultrasone geluidsgolf uit, 
die zich verspreidt over het wateropper-
vlak. Die golf doet de gasblaasjes van de 
algen knappen, waardoor de algen geen 
zonlicht meer kunnen opnemen en afster-
ven”, zegt Lisa Maria Brand van LG Sonic. 

Duo van drones
In erg grote meren verspreiden algen 
zich echter vaak in niet-homogene con-
centraties. Dan moeten er veel boeien 
geplaatst worden, terwijl soms slechts 
behandeling nodig is op een zogenaamde 
‘hotspot’ (zone met een hoge concentra-
tie aan algen). LG Sonic en VITO vervaar-
digden daarom binnen het DRONIC-pro-
ject varende drones, die de ruimtelijke 
verspreiding van algen in kaart kunnen 

brengen en risicozones signaleren. De 
drones kunnen de algen vervolgens 
lokaal behandelen. 

Nele Desmet, onderzoeker bij VITO: 
“We werken met een duo van water-
drones die hun missie ontvangen 
van een basisstation aan de oever en 
vervolgens de missie autonoom uit-
voeren. De ene drone meet de algen-
concentratie in het water. De tweede 
drone navigeert op basis van die 
informatie naar locaties met een hoge 
algenconcentratie en zendt daar kort 
en gericht ultrasone golven uit die 
de algen vernietigen.” VITO ontwik-
kelde voor deze toepassing van USVs 
(Unmanned Surface Vehicles) de cen-
trale gebruikerssoftware met voorbe-
reiding van de missies, en visualisatie 
van de metingen en algenhotspots.

Meer info:  
nele.desmet@vito.be

Nele Desmet

Een USV (Unmanned Surface Vehicle) of ‘waterdrone’: een handig wapen tegen woekerende algen.

RESERVEER LUCHTRUIM VOOR UW DRONE

Nu het aantal toepassingen van drones 
fors in de lift zit, neemt ook de drukte 
in het luchtruim toe. VITO’s spin-off 
UniFly NV ontwierp het softwarepro-
gramma SkyBridge, dat dronegebrui-
kers zicht geeft op waar en wanneer 
ze legaal kunnen vliegen.

Het SkyBridge-programma is wereld-
wijd het eerste op de markt dat com-
merciële drones of RPA’s (Remotely 
Piloted Aircraft) een plaats geeft. Wie 
zich als dronegebruiker inschrijft, als 
particulier of professioneel, krijgt via 
een gebruiksvriendelijke interface een 
overzicht van het luchtruim op een 
bepaald moment én de mogelijkheid 
om zelf een vlucht met een drone te 
plannen. “Je mag immers niet een-
der waar met een drone vliegen”, 
verduidelijkt Patrick Vanschoubroek, 
Venture Development Manager voor 

VITO. “België kent verschillende no-fly-
zones. Denk aan dichtbevolkte gebieden, 
boven legerbasissen of in de buurt van 
windmolens.” 

Dubbele winst
Via SkyBridge kunnen gebruikers hun dro-
nevlucht inplannen in het luchtverkeer, 
met de zekerheid dat ze geen luchtregels 
overtreden. Ze hoeven voor hun aanvraag 
geen berg administratie in te vullen. Bel-
gocontrol, het autonoom overheidsbedrijf 
dat instaat voor de luchtverkeersleiding, 
wil SkyBridge binnenkort uittesten. “Dit 
programma bespaart tijd en geld, en 
zorgt in enkele muisklikken voor duidelijk-
heid”, aldus Vanschoubroek. “We hopen 
dat het gebruik ervan in de wetgeving 
geïntegreerd kan worden.”

VITO’s spin-off UniFly NV ontstond in 
2015, in samenwerking met het Belgi-
sche consultingbedrijf Flight Plus. VITO 

stond onder meer in voor de input 
van data en voltooide een demoversie 
van SkyBridge. Momenteel ontwikkelt 
UniFly een bètaversie van SkyBridge 
en legt het contacten met geïnteres-
seerde organisaties in onder meer het 
Verenigd Koninkrijk, Canada en de 
Verenigde Staten. In november 2015 
maakte Philippe Muyters, Vlaams 
minister van Werk, Economie, Innova-
tie en Sport, bekend dat de Vlaamse 
Regering via het SOFI (Spin-Off 
Financieringsinstrument)-programma 
350 000 euro investeert in UniFly.

Meer info:  
andres.vanswalm@unifly.aero

OPTIMALE BATTERIJ = LANGERE VLIEGTIJD

Van megabatterijen voor schepen tot 
batterijen voor betalingsapparatuur: 
voor elke toepassing bestaat een 
ideaal type batterij. VITO adviseert 
allerhande bedrijven bij de keuze van 
de ideale batterij. Ook voor drones 
gebeurt dat, met als belangrijkste cri-
teria: de prijs-kwaliteitverhouding en 
de levensduur.

“Elk type drone dat momenteel in omloop 
is, maakt gebruik van Li-Ionbatterijen. Die 
zijn licht en hebben een hoge energiedicht-
heid, maar door het veelvoud aan beschik-
bare batterijtypes is de kwaliteit vaak erg 
verschillend”, zegt Grietus Mulder, onder-
zoeker voor VITO/EnergyVille en expert 
energieopslag. Voor de jonge Belgische 
firma SkyEye, dat drones vervaardigt voor 
professionele doeleinden (bijvoorbeeld voor 
de inspectie van windmolens), gaat VITO de 
komende maanden op zoek naar de ideale 
dronebatterij. Die samenwerking kwam er 
vanuit VITO KMO, het aanspreekpunt voor 
duurzame technologie voor kmo’s. 

Vliegtijd simuleren
In een eerste fase nam VITO de basiseigen-
schappen van twee batterijgroepen onder 
de loep: de types die SkyEye gebruikt én 
enkele alternatieven. De eerste stap was na 
te gaan of de gekozen batterijen voldoen. 
“Een drone trekt continu veel stroom. Daar-
door kunnen batterijen makkelijk overver-
hit raken. Dit hangt echter sterk af van de 

fabrikant. Sommige batterijen leveren 
ook maar weinig capaciteit bij een hoge 
stroomvraag”, aldus Mulder. 

In een komende onderzoeksfase zal 
VITO zeven batterijtypes testen die in 
onderling overleg werden aangekocht. 
“We zullen drie weken lang testen in 
een installatie, die simuleert dat de bat-
terijen een jaar lang intensief gebruikt 
worden voor dronevluchten. Op vraag 
van SkyEye moet de ideale batterij toe-
laten om een drone een half uur – tien 
minuten langer dan nu − in de lucht te 
houden. En het moet mogelijk zijn om 
de batterij te ont- en herladen binnen 
een tijdsspanne van drie uur. Na de 
testperiode kan de prijs-kwaliteitver-
houding worden bepaald en selecteren 
we een of twee optimale batterijen, 
waarmee zij onmiddellijk aan de slag 
kunnen.”

Meer info:  
grietus.mulder@vito.beGrietus Mulder
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3xG: Gezondheid – Gemeenten – 
Geboorten. Dat is de studie die VITO 
coördineert in opdracht van de Nationale 
Instelling voor Radioactief Afval en ver-
rijkte Splijtstoffen (NIRAS) en de lokale 
partnerschappen STORA (Dessel) en 
MONA (Mol). De studie volgt 300 baby’s 
en hun moeders uit Dessel, Mol en Retie. 
VITO wil urine- en bloedstalen van meer-
dere generaties in haar biobank opslaan.

NIRAS bereidt in Dessel de bouw voor 
van een oppervlaktebergingsinstallatie 
voor radioactief afval. Het Belgische laag- 
en middelactieve kortlevende afval zal er 
300 jaar lang veilig opgeslagen worden. 
Bij de ontwikkeling van het concept van 
de berging, stelden de lokale gemeen-
schappen hun voorwaarden. Eén daarvan 
was een gezondheidsopvolging in Dessel, 
Mol en Retie, de zogeheten 3xG-studie. 

In de 3xG-studie werden stalen geno-
men bij 300 baby’s en hun moeders in 
de gemeenten Dessel, Mol en Retie. In 
die stalen wordt de werking van milieu-
vervuiling in het lichaam gemeten. VITO 
onderzoekt de stalen en houdt ze bij in 
een biobank. Greet Schoeters, coördi-
nator van de 3xG-studie bij VITO: “We 
hebben al andere biobanken aange-
legd, maar geen enkele heeft de intentie 
om zo lang te blijven bestaan. Het is de 
bedoeling dat de bevolking 300 jaar lang 
wordt opgevolgd.” De ‘G’ van geboorten 
in ‘3xG’, slaat dus eigenlijk ook op gene-
raties.

Tweerichtingsverkeer
Greet Schoeters: “Wetenschap is vaak 
éénrichtingsverkeer. Maar met 3xG kop-
pelen we de resultaten regelmatig terug 
naar de deelnemers, de opdrachtgevers 

GEZONDHEIDSSTUDIE 3XG VOLGT 300 BABY’S IN DESSEL, MOL EN RETIE

en de artsen in de regio. Bovendien 
toetsen we de bezorgdheden van de 
lokale bevolking. Zo komen we tot een 
geheel van analyses waar zowel weten-
schap als deelnemers en opdrachtgevers 
het maximum kunnen uithalen.” 

Nathalie Lambrechts van VITO vult aan: 
“Dit jaar onderzochten we hoe de lokale 
gehaltes zware metalen zich verhouden 
tot het Vlaamse gemiddelde. De regio 
heeft immers een historiek met deze 
vorm van vervuiling. Volgend jaar bestu-
deren we de luchtkwaliteitsgegevens in 
de streek en brengen we ze in verband 
met gezondheidsgegevens.”  

Plannen voor de toekomst
Greet Schoeters: “Om de tien jaar wil-
len we een nieuwe groep van 300 deel-
nemers zoeken. Als de kinderen zeven 
en veertien jaar zijn, worden ze uitge-
nodigd om opnieuw stalen te bezor-
gen. Zo wordt de biobank een archief 
voor de toekomst.” 

Meer info:  
greet.schoeters@vito.be

“ONZE BIOBANK IS EEN ARCHIEF 
VOOR DE TOEKOMST”

BIOBANK
Per deelnemer bewaart VITO 
45 stalen urine, bloed, serum, 
plasma en DNA in haar bio-
bank. Alles samen zo’n 13 500 
stalen. Sommige stalen kunnen 
op -20 °C worden opgeslagen. 
Andere worden bewaard bij een 
temperatuur van -80 °C. 

OP HET NIVEAU VAN DE PRODUCTKETEN

HERSTEL
Het corrigeren van een
specifiek defect om de

levensduur van een product
te verlengen.

DELEN/HERGEBRUIK
Het gemeenschappelijk gebruik

van een product binnen een
bepaald tijdskader (delen) of

verspreid over opeenvolgende 
tijdskaders (hergebruik).

HERFABRICAGE/
RENOVATIE

Terugbrengen van een product of
component naar zijn originele 

specificaties (herfabricage) 
of tot een ander bruikbaar 

niveau (renovatie).

MATERIAAL
TERUGWINNING

De valorisatie van industriële
bijproducten binnen eenzelfde

productketen.

KETEN SLUITEN
De valorisatie van materialen
op het einde van de product- 
levenscyclus binnen dezelfde

productketen.

SECUNDAIRE 
GRONDSTOFFEN

Gerecycleerde materialen
die hun oorsprong kennen 
in andere productketens.

TUSSEN VERSCHILLENDE 
PRODUCTKETENS

END-OF-LIFE
RECYCLAGE

De valorisatie van materialen 
op het einde van een

levenscyclus in andere 
productketens.

HERGEBRUIK VAN
COMPONENTEN

De valorisatie van componenten
en/of volledige producten in 

andere productketens. 

RECYCLAGE VAN
INDUSTRIËLE BIJPRODUCTEN

De valorisatie van industriële
bijproducten in andere

productketens.

Een goed productdesign
houdt rekening met en 

maximaliseert het potentieel van
herstel, herbestemming en 

recyclage.

CIRCULAIR  DESIGN

CIRCULAIR 

Een circulair businessmodel
creëert de businessincentives om
circulariteit mogelijk te maken.

Een cruciaal concept is aanbieden
van functionaliteit i.p.v. producten.

BUSINESSMODEL

Een circulaire beleidscontext
creëert een optimaal juridisch
en fiscaal kader dat circulaire 
activiteiten mogelijk maakt en

ondersteunt.

BELEIDSCONTEXT
CIRCULAIRE 

INSTROOM EN UITSTROOM VAN 
HET CIRCULAIRE SYSTEEM

PRIMAIRE
GRONDSTOFFEN
Materialen die uit

de natuur worden ontgonnen
en nog niet verwerkt zijn.

AFVAL NAAR
ENERGIE

Opwekken van warmte en/of
elektriciteit van hoogcalorische
afvalstromen waarvoor geen 
gepaste recyclagestrategieën

van toepassing zijn.

SAFE SINK 
Veilige (voor mens en milieu)

opslag van materialen
die niet kunnen worden

gerecycleerd, noch omgezet 
tot energie.

CONTEXT

STRATEGIEËN VOOR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

WIE WERKT MEE?

Opdrachtgevers

> NIRAS: de Nationale Instelling 
voor Radioactief Afval en verrijkte 
Splijtstoffen

> STORA (de STudie- en Overleggroep 
Radioactief Afval) en MONA 
(het Mols Overleg Nucleair Afval) 
vertegenwoordigen de belangen van 
de bevolking in respectievelijk Dessel 
en Mol bij het bergingsproject.

Ook de gemeente Retie is betrokken 
bij de 3xG studie.

Partners

> VITO: Dienst Milieu, Risico  
en Gezondheid

> PIH: Dienst Gezondheid
> Universiteit Antwerpen: 

Departement Sociologie
> Vrije Universiteit Brussel: Depar-

tement Analytische en Milieuchemie

Met dank aan de kraamklinie ken van 
Mol, Geel en Turnhout.

ANDER
 CIRCULAIR
 PRODUCT

ANDER
 CIRCULAIR
 PRODUCT

ANDER
 CIRCULAIR
 PRODUCT

EEN CIRCULAIR
PRODUCT

KETEN SLUITEN

MATERIAAL
TERUGWINNING

SECUNDAIRE
GRONDSTOFFEN

RECYCLAGE VAN
INDUSTRIËLE BIJPRODUCTEN

AFVAL NAAR
ENERGIE

END-OF-LIFE
 RECYCLAGE 

HERGEBRUIK VAN
COMPONENTEN

HERSTEL

DELEN/
HERGEBRUIK

HERFABRICAGE/
RENOVATIE

verwerking
grondstoffen

productie van
componenten

vervaardiging
van producten

distributie

inzamelingvoorbehandeling

gebruik

SAFE SINK 

PRIMAIRE
GRONDSTOFFEN

Created by Chris Pyper
from the Noun Project

CIRCULAIR DESIGN CIRCULAIR 
BUSINESSMODEL

CIRCULAIRE 
BELEIDSCONTEXT 

In een circulaire economie behouden 
grondstoffen op elk moment hun hoogst 
mogelijke niveau van functionaliteit. 
Cruciaal is hoe de materialen worden 
beheerd, zoals deze grafiek aantoont. 

VITO beschouwt het model van circu-
laire economie als een opportuniteit voor 
onderzoek en innovatie op technologisch 
en socio-economisch vlak.

Meer info: liesbeth.schrooten@vito.be

CIRCULAIRE 
ECONOMIE
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JASPER LEFEVERE, 
DOCTORAATSSTUDENT  
BIJ VITO ÉN TOPJUDOKA

“EIND JANUARI VERDEDIG IK MIJN 
DOCTORAATSONDERZOEK. DAT 
IS HET EERSTE DOEL. HET TWEEDE 
DOEL IS DE KWALIFICATIE VOOR 
RIO DE JANEIRO.”

CALEIDOSCOOP

Chemische en farmaceutische bedrijven zoeken naar manie-
ren om hun bedrijfsprocessen nog meer te verduurzamen en 
kringlopen te sluiten. Het gebruik van membranen speelt hierbij 
een grote rol: membranen bieden een energiezuinig alternatief 
voor thermische zuivering, niet alleen in waterige toepassingen 
maar ook in solventgebaseerde processen.

Bedrijven tonen de jongste twee jaar steeds meer interesse voor 
de membraantechnologie en -apparatuur van VITO. Soms gaat 
het om haalbaarheidsstudies op laboschaal, maar vaak ook om 
demonstratietests met de unieke VITO-pilootapparatuur. In 
2014 draaide één van de VITO-pilootinstallaties acht maanden 
bij het Nederlandse chemiebedrijf DSM om een farmaceutische 
component te herwinnen uit een afvalstroom. Recent zette VITO 
de installatie in om hoog-
waardige componenten op te 
concentreren uit appelpulp. 
Nu draait de installatie bij een 
farmaceutisch bedrijf. Om aan 
de stijgende belangstelling 
van bedrijven te beantwoor-
den heeft VITO een extra 
pilootinstallatie besteld.

roel.vleeschouwers@vito.be

STEEDS MEER INTERESSE VOOR 
VITO’S MEMBRAANINSTALLATIES

Biorizon, een gezamenlijk onderzoekscentrum opgezet door 
VITO, de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurweten-
schappelijk Onderzoek (TNO) en Green Chemistry Campus, wil 
bedrijven bijeen brengen die actief zijn in het domein van ruwe 
grondstoffen, conversie, installaties, intermediaire en eindpro-
ducten in de wereld van de bio-aromaten. Op 17 november 
2015 organiseerde Biorizon haar tweede Community Event. 
Het publiek, afgevaardigden van de industrie en researchcentra, 
kreeg een stand van zaken over de voortgang van Biorizon op de 
‘weg naar bio-aromaten’, en de uitdagingen waar het voor staat.

www.biorizon.eu

BIORIZON COMMUNITY EVENT

RISICOMODEL S-RISK® WELDRA 
OOK BUITEN VLAANDEREN 
BESCHIKBAAR

S-Risk® is een computermodel dat de invloed evalueert van ver-
ontreinigde bodems op de volksgezondheid. In juni 2013 lan-
ceerde VITO dit model, in samenwerking met de OVAM. Het 
digitale model is toegankelijk als een flexibele webapplicatie 
(www.s-risk.be) en simuleert specifieke scenario’s van bodem-
verontreiniging. Via een gebruiksvriendelijke interface kunnen 
chemische stoffen, scenario’s en parameters op een eenvoudige 
manier toegevoegd of gewijzigd worden.

Vanaf 1 januari 2016 zal S-Risk® niet langer alleen in Vlaanderen, 
maar ook in Brussel beschikbaar zijn. VITO is bereid om S-Risk® 
ook op maat van andere regio’s of landen af te stellen: naar 
de taal van de gebruiker, maar evengoed voor lokale gegevens. 
Verschillende overheden gaven al aan geïnteresseerd te zijn. 
Met de verspreiding van S-Risk® helpt VITO om de wijze waarop 
regio’s risico’s bij bodemverontreiniging beoordelen, op elkaar 
af te stemmen.

info@s-risk.be

NIEUWE SPIN-OFF 
COMMERCIALISEERT  
LASER-CLADDINGTECHNIEK

VITO is steeds actiever in het economisch valoriseren van 
haar duurzaamheids onderzoek en stimuleert ook de spin-off- 
toepassing van marktrijpe technologie. Op 7 oktober 2015 werd 
de VITO-spin-off Laser Cladding Venture (LCV) officieel gelan-
ceerd. LCV legt zich toe op de vermarkting van laser cladding, 
een techniek waar VITO zich sinds 2010 in specialiseert. Met een 
laser kunnen metaalpoeders op voorwerpen ingesmolten wor-
den tot een hoogwaardige coating. Met 3D-printing worden 
verschillende metaallagen over elkaar aangebracht. Dat maakt 
de techniek heel geschikt voor complexe herstellingen of voor 
de productie van hulpstukken. In de opstartfase zal LCV zijn acti-
viteiten uitoefenen vanuit het VITO-labo in Mol, om na een jaar 
te verhuizen naar een nieuwe locatie in Limburg. Naast CEO Jan  
Lambrecht en VITO zijn nog twee investeerders aangetrokken als 
aandeelhouder: de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) 
en het investeringsfonds AAAfund hebben samen 850 000 euro  
geïnvesteerd in deze start-up.

jan.lambrecht@lcv.be 
walter.eevers@vito.be

Waar gaat je doctoraatsonder-
zoek aan VITO over?
De afgelopen vier jaar heb ik 
onderzoek verricht naar geschikt 
dragermateriaal voor hetero-
gene katalysatoren, en naar hoe 
3D-printing de architectuur van 
poreuze materialen kan verbe-
teren. Het resultaat heb ik dan 
economisch geëvalueerd. Via een 
FWO-beurs ben ik verbonden 
aan het departement Chemie 
van de Universiteit Antwerpen 
(UA), maar mijn onderzoek heb ik 
bijna volledig bij VITO in Mol uit-
gevoerd. Logisch ook. Voor mijn 
onderzoeksveld kan ik bij VITO 
terugvallen op heel wat exper-
tise en krijg ik de kans om mee te 
werken aan innovatieve toepas-
singen. Zo dienden we als onder-
zoeksgroep eind september 2015 
een patentaanvraag in voor een 
nieuwe vormgevingstechniek. 
Het is nog te vroeg om daarover 
inhoudelijk in detail te gaan, maar 
het is wel iets waar ik erg trots op 
ben.

Hoe ervaar je de combinatie 
tussen doctoraatsonderzoek 
en topsport?
Die combinatie is verrijkend, maar 
niet vanzelfsprekend. Ik leefde 
de voorbije jaren voortdurend 
naar en mét mijn agenda. Sinds 
de kwalificatiecampagne voor de 
Olympische Spelen in juni 2014 
van start ging, is het op sportief 
vlak razend druk geweest: buiten-

Eind januari 2016 verdedigt 
 chemicus Jasper Lefevere zijn doc-
toraatsonderzoek, enkele maan-
den later hoopt hij te schitteren 
op de Olympische Spelen in Rio 
de Janeiro. Voor VITO Vision vond 
de 27-jarige judoka een gaatje in 
zijn drukbezette agenda.

landse trainingskampen afgewis-
seld met wedstrijden, wekelijkse 
trainingssessies met de judo-
federatie in Nazareth, Antwer-
pen, Leuven en mijn thuisclub in 
Moorsele … Gelukkig heb ik aan 
de UA een begripvolle promotor 
en laat dit soort doctoraatson-
derzoek een flexibel werkschema 
toe. Zo heb ik het merendeel van 
mijn labo-onderzoek tijdens mijn 
eerste twee doctoraatsjaren uit-
gevoerd. Het voorbije anderhalf 
jaar richtte ik mij vooral op het 
schrijven van de teksten. Dat kan 
ik gerust vanuit het buitenland 
doen.

Hoe ziet je agenda voor de 
komende maanden eruit?
Eind januari verdedig ik mijn doc-
toraatsonderzoek. Dat is het eerste 
doel. Het tweede doel is de kwa-
lificatie voor Rio de Janeiro. Vier 
jaar geleden was ik er net niet bij in 
Londen, nu wil ik er alles aan doen 
om er te geraken. Momenteel sta ik 
35ste in de olympische ranking en 
ben ik op het nippertje gekwalifi-
ceerd. Ik wil die plaats koste wat het 
kost consolideren door op interna- 
tionale toernooien punten te blijven 
sprokkelen. Vanaf februari focus ik 
volledig op het judo, probeer ik in 
Rio zo goed mogelijk te scoren en 
hoop ik via Sport Vlaanderen (het 
voormalige BLOSO, red.) een prof-
contract te veroveren. Ongeacht de 
uitkomst blijf ik actief als judoka en 
val ik graag terug op mijn ervaring 
als wetenschappelijk onderzoeker 
en mijn graad van doctor.

Meer info: 
jasper.lefevere@vito.be


