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BENEENS ZET EIGEN HOUTAFVAL OM IN WARMTE EN
ELEKTRICITEIT
Duurzaamheid zit bij het bouw-, schrijnwerkerij- en interieurbedrijf Beneens in de genen.
Toen de verwarmingsketel van het bedrijf in
2009 op zijn laatste benen liep, vond de toenmalige zaakvoerder Karel Beneens het hoog
tijd om te investeren in een nieuwe, duurzame
installatie die draait op houtafval dat het bedrijf
zelf produceert. De stap naar meer duurzaamheid was gezet.
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Een installatie die zowel elektriciteit als warmte
produceert, dat was het doel. Maar al snel
bleek dat het beschikbare houtafval niet voldoende was om aan die energievraag te
voldoen. De firma Beneens klopte daarop aan
bij VITO om de haalbaarheid van het project
te bestuderen. VITO ging na hoe het systeem
geoptimaliseerd kon worden en welk businessmodel gehanteerd kon worden. Ook werd een
kosten-batenanalyse uitgewerkt. Om dat alles
concreet te maken, stapten beide partners in
het MIP-project B-Wood2Energy en het Europese Horizon2020-project Story. In de toekomst kan de installatie nog uitgebreid worden
met een warmtenet voor warmtelevering aan
naburige bedrijven.

BIO-AROMATEN KLAAR
VOOR OPSCHALING
KENNISVALORISATIE
IN DE PRAKTIJK

Johan Van Bael van VITO: “VITO bestudeerde
de mogelijkheden van een samenwerking met
andere bedrijven voor de aanvoer van houtafval voor de verbranding. Ook onderzochten we
of de installatie van een Organic Rankine Cycle
(ORC) voldoende energie kon opwekken zodat
het bedrijf in zijn eigen elektriciteitsbehoefte
kon voorzien. Voorts werden verschillende
innovatieve aspecten toegevoegd.”
Joeri Beneens, zaakvoerder van de firma
Beneens: “Eind april 2016 werden alle leidingen
aangekoppeld op het nieuwe systeem en hebben we de installatie in gebruik genomen. We
zetten daarmee de duurzaamheidsvisie voort
van wijlen mijn vader Karel Beneens. Ons doel
is om op termijn volledig energieneutraal te
worden. Ons nieuwe kantoorgebouw is ook
een belangrijke stap in die richting: het bevat
een combinatie van energiebesparende technieken en uiteraard worden de elektriciteit en
warmte opgewekt door de nieuwe installatie.”
Meer info:
johan.vanbael@vito.be
www.beneens.be
Coverfoto: Dirk Boeckx, Joeri Beneens, Jo Beneens,
Johan Van Bael (VITO)
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VITO’s expertise in remote sensing strekt
zich uit over de hele keten: observeren
vanuit de lucht, data van verschillende
bronnen verzamelen, de datakwaliteit
controleren, ruwe beelden verwerken

en gebruiksklare informatieproducten
en services ontwikkelen. VITO stelt deze
gebruiksklare informatie ter beschikking
aan wetenschappelijke partners, overheid en industrie en levert diensten op
maat, in Vlaanderen en ver daarbuiten.
Meer info: remotesensing@vito.be
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VITO betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken,
samenstellen en verspreiden van de informatie in deze
publicatie. Toch kan VITO niet garanderen dat deze
informatie geheel juist, volledig en actueel is en dat
de informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele
eigendomsrechten van derden. VITO heeft steeds
het recht om de informatie zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen. VITO aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte
of gevolgschade die ontstaat door gebruikmaking
van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar
aanleiding van deze informatie.

END-TO-END REMOTE
SENSING EXPERTISE

Beste lezer,
In de voorbije 25 jaar is VITO uitgegroeid
tot een sterke waarde in het Vlaamse
wetenschaps- en innovatielandschap,
met uitgebreide internationale connecties. Onze onderzoeksfocus hebben we
duidelijk gelegd op cleantech en duurzame ontwikkeling. Op het vlak van
energie, materialen en chemie ondersteunen we bedrijven en federaties en
dragen we bij aan een duurzaam Vlaanderen.
Hoe we dat doen, vertellen we u uitgebreid in deze editie van VITO VISION. In
de Kempen brengen we met onze geothermieboringen duurzame warmte
en elektriciteit binnen handbereik en
dragen zo bij tot een oplossing voor de
klimaatverandering. Bio-aromaten, een
duurzame grondstof voor de chemie,
maken we klaar voor opschaling. En we
richten onze blik op het buitenland: in
China kent het werk van onze dochteronderneming VITO Asia steeds meer
succes. Dat en nog veel meer leest u
hier.
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GEO-PRODUCTEN
& DIENSTEN

Remote sensing platformen

• Beelden en data van satellieten,
airborne sensoren en UAV’s
• Ontwikkeling
productdistributieplatformen,
applicatiesoftware ...
• Globale en lokale
informatieproducten voor
landbouw, landgebruik,
waterkwaliteit, stadsplanning ...

Van wetenschappelijk onderzoek tot
adviesverlening en operationele GEOdiensten
•
•
•
•

Satellieten
Luchtvaartuigen
Stratosferische oplossingen
UAV’s
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Sensoren & instrumenten

OPERATIONEEL BEELDVERWERKINGSCENTRUM

Behoeften van de eindgebruikers
vertalen naar de juiste technologie
• Multi- en hyperspectrale oplossingen
• Ontwikkeling van lichtgewicht
compacte sensoren
• Ontwerpen van missies en
instrumenten

Beeldverwerking

• Geometrische, atmosferische
en radiometrische correcties
• Sensorkalibratie
• Productkwaliteit controleren
(validatie)
• Consistentie tussen missies

• Operationele verwerkingen,
verwerking op vraag
• Beeldanalyse & interpretatie
• Samenvoegen van gegevens
• Datadistributie

Facts & figures
> 24/24 - 7/7
> 500 servers
> 2,6 PetaByte aan
data
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KLANTEN

WETENSCHAP

Beeldkwaliteit

Facts & figures

OVERHEID

INDUSTRIE

> Meer dan 80 nationale en internationale partners
> Actief in meer dan 115 landen over de hele wereld
> Operationele verwerkingsdiensten voor COPERNICUS
Global Land Services, PROBA-V, SPOT-VEGETATION, APEX ...

Veel leesplezier!
Toepassingen/markt
Dirk Fransaer
Gedelegeerd bestuurder VITO
LANDGEBRUIK
• Ecosysteemmonitoring
• Ontbossing
• Biodiversiteit
• Verwoestijning
• Klimaatwijziging
• …

LANDBOUW
• Precisielandbouw
• Voedselveiligheid
• Gewasmonitoring
• Oogstvoorspellingen
• Ziektedetectie
• Agro-verzekering
• …

WATER & KUST
• Waterkwaliteit
• Ondersteuning
baggerwerken
• Kustvegetatie
• …

VEILIGHEID
• Rampenmanagement
• Noodsituaties in kaart
brengen
• …

INFRASTRUCTUUR
• Energie
• Civiele infrastructuur
• Stadsplanning
• …
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de samenstelling van het water wordt
onderzocht. En misschien kunnen er zelfs
metalen en andere waardevolle elementen gewonnen worden.”

VITO BRENGT AARDWARMTE AAN
DE OPPERVLAKTE
BALMATT-SITE OPERATIONEEL IN 2017

Geothermische centrale
De wetenschappers weten nu al dat de
toekomstige centrale veel mogelijkheden zal hebben. “We willen niet alleen
warmte leveren, maar ook elektriciteit”,
vertelt Ben Laenen. “Voor de warmte
installeren we een warmtewisselaar. De
elektriciteit willen we opwekken met een
Organic Rankince Cycle (ORC). De huidige
twee putten zouden goed zijn voor 12
tot 17 megawatt thermische energie of
1,5 megawatt elektrische energie. Dat is
goed voor levering aan ruim 5 000 gezinnen en heel wat bedrijven. Maar ons doel
is een volledige centrale met maximaal
zes putten. Daarmee kunnen we 5 megawatt elektrische energie leveren.”
De plannen van VITO zijn dus concreet:
tegen de zomer van 2017 zouden de sites
van VITO en het naburige SCK•CEN en
Belgoprocess al verwarmd worden met
duurzame aardwarmte. “De omliggende
gemeenten volgen nadien. We willen dat
ook bedrijven en gezinnen in de buurt
hiervan mee kunnen profiteren”, vertelt
Geert De Meyer, Business Developer bij
VITO. “Vanaf het stookseizoen 20172018 hebben we een contract afgesloten

3 610 meter: op die diepte bereikte VITO
eind 2015 een geothermisch reservoir
in de Kempische ondergrond. Dieper is
er in Vlaanderen nooit geboord. En een
geothermisch project van die omvang
bestaat ook nog niet in onze streken.
Maar daar komt nu dus verandering in.
“Een geothermiecentrale werkt met minimaal twee boorputten: een om het water

op te pompen en een om het terug te
injecteren”, vertelt Ben Laenen, onderzoeksleider bij VITO. “De eerste boring is
geslaagd. Onderweg zijn we op enkele
moeilijkheden gestoten, maar dat heeft
ons heel wat bijkomende informatie
opgeleverd over de geologische situatie.
Die gegevens zijn van onschatbare waarde
voor de tweede boring. Op basis daarvan
hebben we bijvoorbeeld het boortracé
van die tweede boring aangepast.”
Pompproef
De tweede boring werd meteen aangevat na een succesvolle pompproef
begin dit jaar. Ben Laenen: “In januari
2016 hebben we het water uit het geo

met Eandis voor het bouwen en onderhouden van het warmtenet. Zo wensen
we de eerste stappen te zetten voor de
uitrol van warmtenetten. Die zijn onontbeerlijk om de warmte efficiënt tot bij de
afnemer te vervoeren. En we zitten aan
tafel met de gemeentebesturen van Mol
en Dessel.”
Draagvlak
Een sterk draagvlak op bestuurlijk niveau
is nodig om de uitrol van warmtenetten
in de streek en de meerwaarde van geothermie te realiseren. “Maar we brengen
het verhaal ook naar een breder publiek”,
zegt Ben Laenen. “We leven in een wereld
waarin we steeds afhankelijker worden
van niet-hernieuwbare grondstoffen,

met alle milieuproblemen en prijsschommelingen van dien. Daarom zetten we
bewust in op educatie: we overwegen
om een bezoekersruimte te openen op de
Balmatt-site. Nu ontvangen we in samenwerking met Voka Kempen, de organisatie GoodPlanet en de provincie Antwerpen al heel wat bezoekers, waarvan het
leeuwendeel scholengroepen. Dit voorjaar
kregen we onze duizendste leerling over
de vloer.” Dat het enthousiasme bij jongeren groot is, bleek eerder dit jaar al tijdens
ontSTEMd!, een musical die Geelse en
Molse middelbare scholen op de planken
brachten onder de boortoren. Honderden
kinderen kwamen kijken en kregen op
een ludieke manier een inkijk in de kracht
van geothermie.

EERST DE KEMPEN, DAN LIMBURG?

Op de Balmatt-site in Mol verrijst de vierde grootste geothermiecentrale van Europa.

In de Kempen verrijst de vierde grootste
geothermiecentrale van Europa. VITO
voltooit op dit moment het tweede
boorgat op de Balmatt-site in Mol. Duurzame warmte en elektriciteit liggen dan
binnen handbereik.

De boortoren op de Balmatt-site markeert de twee boorputten van de nieuwe geothermiecentrale.

thermische reservoir opgepompt. De
positieve resultaten waren het startschot
voor de tweede boring.”
Die boring zal minder diep eindigen dan
de eerste: op 3 300 meter. Maar ze loopt
wel schuin en is met een lengte van 4 200
meter dus langer dan de eerste boring.
Ben Laenen: “Dankzij de kennis die we
bij de eerste boorput hebben opgedaan,
kunnen we veel sneller werken. Begin
juni 2016 verwachten we af te ronden.
Zodra de tweede put operationeel is,
kunnen we de temperatuur en het debiet
over een langere periode volgen en alle
mogelijkheden van het ondergrondse
reservoir grondig onderzoeken. Ook

De boring op de Balmatt-site kwam er
na zorgvuldig geologisch onderzoek,
waaruit bleek dat er geothermisch
potentieel is in de Kempen. Omdat
wetenschappers gelijkaardige mogelijkheden vermoeden in de regio tussen
Hasselt, Meeuwen-Gruitrode, Maaseik
en Zutendaal, voerden ze er in 2015
een seismische campagne uit. De resultaten zijn veelbelovend.
“Met een seismische campagne kunnen we heel precies in kaart brengen
hoe de diepe ondergrond eruitziet”,
vertelt David Lagrou, geoloog bij VITO.
“We werken met akoestische trillingen.

Vrachtwagens met een trillingsbron
verplaatsen zich langs honderden ontvangers of geofonen. Die registreren
de weerkaatste akoestische signalen.
Zo krijgen we een soort echografie van
de ondergrond.”
Nieuwe geothermieprojecten
De VITO-geologen gingen op zoek
naar de Kolenkalklaag: de laag waarin
ook in de Kempen het geothermische
reservoir is aangetroffen. “Die hebben
we gevonden op een diepte van 1 000
tot 2 500 meter. Op 2 500 meter diepte
vermoeden we de aanwezigheid van
water van zo’n 85 °C in de toplaag. We

onderzoeken nu samen met de betrokken gemeente of daar nieuwe geothermieprojecten mogelijk zijn.”
De expertise van VITO in de modellering van ondergrondse lagen met het
oog op geothermische ontginning staat
ook buiten de landsgrenzen hoog aangeschreven. Zo is VITO in Venlo partner
voor het duurzaam verwarmen van serres met geothermie.

Meer info:
www.diepegeothermie.be
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BIORIZON STREEFT NAAR
COMMERCIËLE PRODUCTIE
VAN BIO-AROMATEN
BIO-AROMATEN KLAAR VOOR OPSCHALING

Veertig procent van alle chemicaliën
bevat aromatische structuren. Daarmee zijn aromaten een belangrijke
grondstof voor chemische producten.
Vandaag worden de meeste aromaten
nog uit aardolie gewonnen, maar met
het 
Shared Research Center Biorizon
wil VITO daar verandering in brengen.
Tegen 2025 moeten bio-aromaten
afkomstig van lignine klaar zijn voor
commercieel gebruik.
Lignine is een component van de celwand van plantencellen en de tweede
meest voorkomende grondstof in de
natuur. Ook reststromen uit onder meer
de pulp- en papierindustrie zijn rijk aan
lignine. Lignine is een natuurlijke bron
van aromaten en is als biogebaseerde
grondstof veel duurzamer dan aromaten uit fossiele grondstoffen. VITO wil
uit lignine gespecialiseerde chemicaliën
ontwikkelen met bijkomende, innovatieve eigenschappen.
Biorizon
Begin 2014 lanceerde VITO samen met
het Nederlandse TNO (de Nederlandse
Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) en de
Green Chemistry Campus het Shared
Research Center Biorizon. VITO Unit
Manager Bert Bouwman: “Binnen Bio-

NAAR EEN
GROTERE SCHAAL
Ook binnen andere onderzoeksprojecten in samenwerking met
de industrie test VITO concrete
industriële toepassingen uit
en werkt het aan de opschaling van de technologie. Het
project MAIA (Manufacturing
of Advanced & Innovative bio-
Aromatics) vertrekt van houtafval en vlasvezels als grondstof.
De ligninefracties worden opgewerkt tot functionele aromaten; de cellulosepulp kan verder
verwerkt worden tot papier of
functionele suikers.
Binnen de Europese samenwerking Smartli (Smart Technologies
for the Conversion of Industrial Lignins) slaagden de VITO-
onderzoekers erin om gedefinieerde fracties van bio-aromaten
op kilogramschaal aan te leveren
aan industriële producenten van
onder meer hout, houtplastiekcomposieten, laminaat, harsen
en polyurethaan.

Bert Bouwman en Karolien Vanbroekhoven

rizon bestuderen we innovatieve technologieën om duurzame en winstgevende functionele aromaten uit suikers
en lignine te halen. Die bio-aromaten
willen we vervolgens op industrieel
niveau brengen. Sinds de oprichting
heeft Biorizon al enkele businesscases
en verschillende patenten op zijn palmares. In 2014 slaagden we erin complexe lignine
derivaten te fractioneren
en de chemische bouwsteen furfural te
isoleren.”
VITO stelt haar ruime ervaring met
membraanscheidingstechnologie
ter
beschikking van Biorizon. Het ondersteunt ook de hele waardeketen van lignine tot functionele eindproducten met
een heel gamma van analytische faciliteiten. VITO Programmamanager Karolien

Vanbroekhoven: “Dankzij mem
braanscheiding kunnen we een mengsel van
ligninederivaten fractioneren, zuiveren
en concentreren. Ons doorgedreven
onderzoek naar gefunctionaliseerde
keramische membranen, die toegepast
kunnen worden voor affiniteitsscheidingen met hoge scheidingsfactoren,
is daarbij een grote troef. Membraanscheiding is een energie- en kostenefficiënte technologie die relatief
gemakkelijk opschaalbaar is naar een
industriële omgeving.”
Opschalen
Biorizon maakt zich nu klaar voor die
opschaling. Daarmee kan het bewijzen dat de technologie niet alleen op
laboschaal werkt, maar ook grotere
hoeveelheden bio-aromaten kan pro-

*Het BIO-HArT-project kwam tot stand dankzij de
bijdrage van het Europese programma Interreg V
Vlaanderen-Nederland, dat via grensoverschrijdende projecten innovatie, duurzame energie,
een gezond milieu en de arbeidsmarkt stimuleert.
Interreg levert een bijdrage van 50 % van de
totale kost van het project.

duceren voor industriële toepassingen.
De opschaling van de technologie krijgt
vorm in het BIO-HArT-project (Biorizon
Innovatie en Opschaling van Hernieuwbare Aromaten Technologie)*, een
samenwerking van Biorizon met negen
partners. Karolien Vanbroekhoven:
“We hebben de afgelopen jaren commercieel veelbelovende technologieën
ontwikkeld voor de conversie van hout,
suikers en lignine in aromaten. Door
die technologie binnen BIO-HArT op te
schalen, neemt het vertrouwen in de
industriële toepasbaarheid toe en verkleint het investeringsrisico. Eind 2018
moet de samenwerking resulteren in
werkende procesopstellingen. De resultaten van BIO-HArT ontwikkelen we
dan verder in samenwerking met de
industrie. Zo willen we ons uiteindelijke
doel bereiken: de commerciële productie van bio-aromaten tegen 2025.”
Toxiciteit
Biorizon heeft recent een nieuwe strategische roadmap opgemaakt. “Ook
daarin focussen we op opschaling”,
zegt Karolien Vanbroekhoven. “We
richten ons nu eerst op de fenolharsen,
die gebruikt worden in lijmen. Momenteel bevatten fenolharsen toxische
componenten zoals formaldehyde en
fenol. Door die componenten te vervangen door een biogebaseerde variant, verminderen we de giftigheid.”

Maar het is niet omdat een stof biogebaseerd is, dat ze daarom altijd
veiliger is. Karolien Vanbroekhoven:
“We werken binnen Biorizon ook aan
een manier om heel snel de toxiciteit
van biogebaseerde componenten in
te schatten.” Dat is belangrijk in het
kader van de REACH-wetgeving, het
Europese systeem voor de registratie,
evaluatie en toelating van chemische
stoffen. REACH stelt dat de veiligheidsrisico’s van alle nieuwe chemische stoffen in de Europese Unie onderzocht en
beschreven moeten worden. Karolien
Vanbroekhoven: “We vervangen dus
niet zomaar stoffen door biogebaseerde equivalenten. Ook de nieuwe
componenten testen we uitgebreid op
toxiciteit.”

Meer info:
karolien.vanbroekhoven@vito.be
www.biorizon.eu

BIORIZON- & BIOAROMATEN EVENTS
De Biorizon Community heeft
intussen de mijlpaal van honderd
leden bereikt en organiseert de
derde editie van haar event op
1 december 2016. De eerste
dag van het i-SUP-
congres in
oktober (maandag 17 oktober
2016) wordt volledig gewijd aan
bio-aromaten. Biorizon zal ook
vertegenwoordigd zijn op het
event van EFIB in Schotland op
20 oktober 2016.
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3DFD CREËERT
LAAGSGEWIJS
KATALYSATOR

Met de 3DFD-techniek kan VITO tot in
het kleinste detail inspelen op de vormgeving van de katalysator. De katalysator wordt laag per laag opgebouwd.
Naargelang de gewenste chemische
reactie tekenen de VITO-experts met
een computermodel de exacte vorm
uit. Moet het contactoppervlak groot
of klein zijn? Wat met de contactduur?
Hoe groot moeten de poriën zijn en wat
is hun exacte positie? Het computermodel stuurt een extrusietoestel aan dat
de katalysator opbouwt. Het resultaat
na nabehandeling is een keramieken of
metalen structuur met een bijzondere
controle op de poreuze architectuur
(zie foto).
De voordelen van dergelijke katalysatoren komen vooral tot uiting in reacties
waarbij de productdistributie cruciaal
is, zoals in de fijnchemie of farmaceutische industrie.

Meer info:
steven.mullens@vito.be

VLAAMSE EXPERTISE IN RECYCLAGE
WORDT VERZILVERD
CONSORTIUM EIT RAW MATERIALS IS OPERATIONEEL

dersteunend werk, bijvoorbeeld in onze
samenwerking met de OVAM. Dat is
belangrijk, want de grondstoffenmarkt
is heel onzeker en Europa is vandaag erg
afhankelijk van buitenlandse import.”

© Belga

Negentig procent van de chemische
reacties vindt maar efficiënt plaats als
er een geschikte katalysator aanwezig
is. Die katalysator beïnvloedt het verloop van de reactie, maar wordt daarbij niet verbruikt. De contacttijd tussen
katalysator en beginproduct is een van
de factoren die het verloop en de snelheid van de reactie bepalen. Door de
vormgeving – en vooral de poreuze
architectuur – van de katalysator aan
te passen kan de contacttijd gestuurd
worden.

Karl Vrancken

Begin dit jaar mocht de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij)
samen met haar partners, waaronder
VITO, de Circular Economy Award in
ontvangst nemen. Die prijs werd uitgereikt door het Forum of Young Global
Leaders op de jaarlijkse bijeenkomst van
het World Economic Forum. Dit is een
echte pluim voor de Vlaamse voortrekkersrol op het vlak van recyclage en circulaire economie. Ook in het pas gelanceerde consortium EIT Raw Materials is
Vlaanderen een drijvende kracht.
Duurzaam materiaalbeheer en streven
naar een circulaire economie: het is een
Vlaamse specialiteit geworden. Het buitenland volgt vol interesse het baanbrekende werk van onder andere de OVAM,
Plan C, de Vlaamse universiteiten en
ook VITO. “Duurzaam materiaalbeheer
is een van de pijlers van het onderzoek van VITO”, vertelt Karl Vrancken,
onderzoeksleider bij VITO. “Wij weten
bijvoorbeeld hoe we staalslakken nuttig
kunnen verwerken. Die wetenschappelijke kennis vullen we aan met beleidson-

Vlaamse expertise
Van die afhankelijkheid een troef maken,
is het doel van de Knowledge and Innovation Community (KIC) EIT Raw Materials,
die het European Institute of Innovation
& Technology vorig jaar oprichtte. Karl
Vrancken: “In de opstartfase was ik als
interim-COO medeverantwoordelijk voor
de oprichting van de consortiumstructuur. We hebben 115 partners uit 22 lidstaten verzameld, die hun expertise delen
op het vlak van recyclage, substitutie van
kritieke materialen en green mining. Dat
zijn mijnbouwmethoden met aandacht
voor ecologie, bijvoorbeeld energie-
efficiëntie en watergebruik.”
Dat de Vlaamse partners VITO, Umicore,
KU Leuven en UGent samen met de
Waalse partners ULiège en CRM prominent aanwezig zijn in het consortium,
heeft veel te maken met onze kennis op
het vlak van recyclage, substitutie van
kritieke materialen en green mining. Karl
Vrancken: “Vlaanderen kreeg zelfs een
eigen co-locatiecentrum toegewezen
in Leuven. Het hoofdkwartier van EIT
Raw Materials ligt in Berlijn, maar vanuit zes co-locatiecentra verspreid over
heel Europa rollen we de kennis gericht
verder uit via outreachprogramma’s. Zo
vervlechten we het werk van bedrijven,
universiteiten en onderzoeksinstellingen
en leggen we de basis voor de opstart
van nieuwe bedrijfsactiviteiten in de
materialensector.”

Motor voor innovatie
Dat is dan ook het ambitieuze doel van
het EIT met de KIC’s: onderzoek, onderwijs en industrie gedurende zeven jaar
ten volle integreren om innovatie over
thema’s met een strategisch belang in
Europa op gang te brengen. Uiteindelijk moet de kennis uit de KIC’s gevaloriseerd worden in businessinitiatieven.
Zo kan innovatieve technologie vorm
krijgen in een bedrijfscontext en krijgen
startende bedrijven de kans om volop
te ontplooien. Karl Vrancken: “In 2016
neemt de EIT Raw Materials echt een
vlucht. We hebben 26 miljoen euro middelen voor dit jaar, die verdeeld worden
over de verschillende co-locatiecentra.
Voor Vlaanderen staat de ontwikkeling van een business-spel op de planning. Dat zullen we uittesten met Voka
Oost-Vlaanderen. De doelgroep zijn
bedrijfsleiders die meer willen inzetten
op circulaire economie. Maar er is meer.
Plan C, het Vlaamse netwerk rond circulaire economie, heeft een business
model innovation grid ontwikkeld dat
bedrijven moet inspireren om met circulaire economie aan de slag te gaan. Dat
vertalen we nu naar een bruikbare tool
voor een brede Europese context.”

Meer info:
karl.vrancken@vito.be
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SUCCESVOLLE SPIN-OFFS

KENNISVALORISATIE BIJ VITO
VITO GAAT VOOR CONTRACTONDERZOEK, VENTURING EN INTERNATIONALISERING

kennis een concrete toepassing vindt in
bedrijven en die bedrijven ook bereid zijn
de waarde van de kennis te vergoeden,
spreken we van echte impact en toegevoegde waarde. Die inkomsten uit intellectuele eigendom zijn noodzakelijk om
onze activiteiten te bestendigen en de
groei van VITO te verzekeren.”

Walter Eevers

Heel wat Vlaamse bedrijven werken al
met op maat gemaakte VITO-technologieën. VITO krijgt ook voet aan de grond
in het Midden-Oosten, met de oprichting van een eigen dochtermaatschappij. W
 alter Eevers, directeur Valorisatie
en Strategische Samenwerking bij VITO:
“Deze commerciële en internationale
activiteiten passen in een duidelijke strategie van kennisvalorisatie, waarmee we
onze groei willen bestendigen.”
Om een antwoord te bieden op de uitdagingen van de toekomst heeft VITO de
maatschappelijke taak om onderzoek te
voeren naar klimaat, energie, duurzame
industrie, een gezond leefmilieu ... Maar
ook ondersteuning van het economische
weefsel zit impliciet vervat in de maatschappelijke opdracht van VITO. Walter
Eevers: “Zoals in elke onderneming is ook
voor ons de rendabiliteit van een product
of dienst belangrijk. Zodra de ontwikkelde

Duidelijke strategie
Om haar kennis beter te valoriseren en
maatschappelijke impact te genereren,
tekende VITO haar strategie uit rond drie
domeinen: traditioneel contractonderzoek, de lancering van spin-offs en de
uitbouw van internationale activiteiten.
“De Vlaamse overheid en de bedrijfswereld doen al lang een beroep op onze
technologische en wetenschappelijke
ondersteuning”, zegt Walter Eevers.
“Daarnaast wil VITO spin-offs opzetten
en technologietransfers aangaan met
industriële spelers. Op die manier wordt
de kennis die we hebben opgebouwd,
omgezet naar producten die klaar zijn
voor de markt. Zulke valorisatietrajecten
lopen in alle units en onderzoeksdomeinen waarin VITO actief is.”
“Ten slotte exporteert VITO haar kennis
ook buiten de landsgrenzen. Zo gebruiken negentien Chinese steden en provincies onze modellen om hun luchtkwaliteit
te monitoren”, aldus Walter Eevers. Ook
in het Midden-Oosten is de kennisinstelling aanwezig. Sinds kort werkt dochtermaatschappij VITO Middle East er onder
meer rond energie en duurzaam bouwen.
Brilliant – VITO Innovation Plan
Op 1 oktober 2015 lanceerde VITO
‘Brilliant’, een inspirerende kennisbank


vol cleantech-innovaties. Hiermee komt
VITO tegemoet aan de behoefte van
ondernemingen om ze in een vroeg stadium te betrekken bij het onderzoek. Zo
gebeurt het onderzoek veel gerichter,
op maat van concrete behoeften in de
industrie. Dat proces stelt VITO in staat
betere patenten te verkrijgen, die gemakkelijker te valoriseren zijn. De kennisinstelling gaat nog een stapje verder en
start nu ook co-creatietrajecten op. “We
werken samen met bedrijven hun ideeën
voor duurzame bedrijfsvorming uit, met
VITO-technologie als hefboom”, aldus
Walter Eevers.

BRILLIANT
INTERNATIONAAL
In 2016 wordt ingezet op de internationale uitwisseling van kennis.
Daarom zal de kennisdatabank
Brilliant in de toekomst ook voor
buitenlandse onderzoeks- en technologiecentra worden opengesteld. De bedoeling is dat de
centra hun technologieën op het
platform delen. Daarnaast kunnen ze VITO-oplossingen delen
met hun netwerk. Het gaat dus
om een win-winsituatie voor alle
partijen.

Meer info:
brilliant.vito.be

VITO zet volop in op het commercialiseren van haar duurzaamheidsonderzoek en de uitwisseling met belangrijke
stakeholders. In 2016 focust de kennis
instelling op de verdere uitbouw van
het start-up ecosysteem in cleantech,
de internationalisering van Brilliant en
de uitrol van co-creatietrajecten.
De VITO-spin-off Laser Cladding
Venture (LCV) – die eind 2015 werd
gelanceerd – en de Belgische baggeraar DEME tekenden een samenwerkingsakkoord van drie jaar voor het
versterken van de cuttersnijtanden
die de baggeraar gebruikt bij het baggeren van harde materie. Laser cladding is een coatingtechniek waarbij
een laser metaalpoeders insmelt op
een voorwerp. Dat zorgt voor minder
slijtage en corrosie en versterkt zo de
duurzaamheid van de voorwerpen.
Een pilootproject onderzocht de toepasbaarheid van laser cladding voor
het versterken van de snijtanden. Uit
de resultaten bleek dat zelfs onder
extreme weersomstandigheden de
snijtanden langer meegaan dan voorheen.
VITO bouwt in samenwerking met
Flight Plus de spin-off Unifly uit.
Dankzij dat softwareplatform – ook
een VITO-spin-off uit 2015 – kunnen
onbemande vliegtuigen zoals drones
zich op een veilige manier door het
luchtruim bewegen. Het platform
moet dronegebruikers op een correcte
manier informeren over waar en wanneer ze met hun drone kunnen vliegen. Bovendien zorgt het ervoor dat
de luchtverkeersleidingsdiensten de
drones opmerken. Het SOFI-Fonds van
investeringsmaatschappij PMV en het
risicokapitaalfonds QBIC investeren in
de verdere uitbouw van het project.
Unifly is al succesvol gelanceerd in
Zwitserland en de Verenigde Staten.
Het product werd ook op de Belgische
markt gelanceerd op de Drone Days in
maart 2016.

CO-CREATIETRAJECT REMOTE SENSING
Op 22 maart 2016 vond een
eerste workshop plaats van het
co-creatietraject rond remote
sensing. Via co-creatie brengt

VITO innovatieve bedrijven samen
om hun ideeën te realiseren. In het
traject rond remote sensing wordt
gezocht naar nieuwe opportuniteiten in de sector van de landbouw,
de infrastructuur, de veiligheid
en de studie van vegetatie. VITO
brengt haar expertise in op het vlak
van datacaptatie via satellieten,
vliegtuigen en drones door middel van verschillende sensoren. De
participerende bedrijven kunnen
ook VITO’s kennis van de verwer-

king van ruwe data tot gebruiksklare geomaps aanspreken. Ten
slotte kan VITO helpen met de
ontwikkeling van data-analyse,
algoritmes en de berekening van
groei-indexen, het in kaart brengen
van ziektebeelden bij gewassen

of de ontwikkeling van 3D-
visualisaties. Het project verloopt in
samenwerking met de provincie
Limburg, Droneport, Innovatie
Steunpunt en Agropolis.

Meer info:
co-creatie.vito.be
walter.eevers@vito.be
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VITO MEET BLACK CARBON
EN ULTRAFIJN STOF

UNIEKE PORTFOLIO
URBAN LIVING LABS

TWEE PROJECTEN BRENGEN LUCHTKWALITEIT IN KAART

DE UITDAGING

DE AANPAK

De wereldbevolking blijft groeien
en de bevolking concentreert
zich steeds meer in de steden.
Dat legt een grote druk op
de stedelijke omgeving.
Tegelijk maken steeds meer
steden bewust werk van een
duurzame, klimaatneutrale
toekomst.

VITO test samen met bedrijven en
eindgebruikers concepten zoals
warmtenetten, slimme meters en
restwarmterecuperatie in de praktijk. De demoprojecten of living labs
passen doorgaans in een Europees
onderzoekskader.

Om luchtkwaliteit te meten is een nauwkeurige mapping nodig. Lokale bronnen,
zoals het verkeer, kunnen immers leiden tot
grote verschillen in concentraties. De luchtkwaliteitsmetingen en modelberekeningen
van VITO zorgen voor een betrouwbare
ruimtelijke monitoring van de luchtkwaliteit.
Met die informatie kunnen overheden aan
de slag om hogere concentraties terug te
dringen of het gebruik van groene zones te
promoten.

70 %

van de totale
bevolking zal in
2050 in stedelijk
gebied wonen.

LIVING LABS
De living labs focussen op beleid
en technologie of testen geïntegreerde oplossingen in de stedelijke omgeving.

40 %

hoger BBP/inwoner
in Europese steden
vergeleken met het
nationale gemiddelde.

75 %

BELEID / EINDGEBRUIKERS
STEP UP, STRATEGO, ARTS

van de hulpbronnen wordt
gebruikt in
stedelijk gebied.

TECHNOLOGIE
Resilient, STORM, REFURB,
Geothermal energy & district
heating, District heating, E-hub

CO2

80 %

van het totale
energiegebruik
komt van de
steden.

33 %

van de totale
CO2-uitstoot
komt van
gebouwen.

De gemiddelde luchtkwaliteit in Vlaanderen
is er de laatste jaren sterk op vooruitgegaan.
Dat is te danken aan doorgedreven maatregelen van de Vlaamse regering. Met luchtkwaliteitsmetingen en modelberekeningen
levert VITO beleidsmakers de juiste wetenschappelijke tools.

Vanaf 2010 werkten VITO en
partners uit industrie, overheid
en kennisinstellingen samen in
55 stedelijke proeftuinen - living
labs.

GEÏNTEGREERDE BENADERING
SEISMIC, Transition coach, City-Zen,
EcoDistr-ICT, Smart Thor, Smart
Energy Cities Network, e-harbours,
Request to Action
De kleur van de stad op de kaart geeft
de focus van het onderzoek weer.

Black carbon
Daarom wil een groeiend aantal steden en
gemeenten weten waar de hoogste concentraties roet of black carbon zich voordoen.
Onder andere het verkeer kan lokaal de
boosdoener zijn. Maar ook de omgeving
bepaalt in welke mate emissies een invloed
hebben op de lokale luchtkwaliteit. Zo spelen de afstand tot de bron en de mate waarin
verdunning mogelijk is een belangrijke rol.
De klassieke metingen zijn zinvol voor langere tijdreeksen, maar beperken zich meestal
tot één of een beperkt aantal locaties. VITO
ontwikkelde daarom een laagdrempelig en
gebruiksvriendelijk alternatief: de airQmap.
Bart Elen van VITO legt uit: “Met airQmap
brengen we de concentraties van black
carbon in verschillende straten in kaart. De
steden en gemeenten huren de mobiele
meettoestellen en kunnen zo zelf de uitstoot
van black carbon meten. V
 rijwilligers leggen

met die meettoestellen op vaste tijdstippen
vaste routes af met de fiets of te voet. De
gemeten data verwerken we dan in interactieve kleurkaarten die online geraadpleegd
kunnen worden.”
Een nuttige oefening, want de concentraties black carbon verschillen sterk van straat
tot straat. Bart Elen: “Ze liggen bijvoorbeeld
hoger op plekken waar het verkeer niet met
een constante snelheid kan rijden, zoals aan
verkeerslichten of verkeersdrempels.”
Ultrafijn stof
Black carbon is lang niet de enige vervuilende
stof. In het Europese project J OAQUIN (JOint
Air QUality INitiative), dat liep van 2012 tot
2015 en getrokken werd door onder meer

ZEVEN STEDEN EN
GEMEENTEN
Sinds zijn lancering in 2015 werd
airQmap succesvol gebruikt in
zeven steden en gemeenten:
Kortrijk, Antwerpen, Zutendaal,
Beringen, Brussel, Luik en Amsterdam. Gerda Flo, programma
regisseur van Klimaatstad Kortrijk,
vertelt: “AirQmap werd breed
gedragen bij onze inwoners. We
hebben zeer snel vrijwilligers
gevonden en de kaartjes werden gretig geraadpleegd. Met de
gemeten waarden gaan we nu
verder aan de slag.”

De luchtkwaliteit verschilt sterk van straat tot straat.

de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de
stad Antwerpen en een aantal internationale partners, werd onderzoek gedaan naar
nieuwe luchtpolluenten. VITO nam daarbij
deel aan het onderzoek naar black carbon
en ultrafijne stofdeeltjes. Felix Deutsch van
VITO: “Ultrafijne stofdeeltjes zijn kleiner dan
0,1 micrometer. Hoe kleiner de stofdeeltjes,
hoe dieper ze in ons lichaam kunnen doordringen. Momenteel is er nog maar weinig
kennis over de specifieke effecten van deze
deeltjes. Nadelige effecten op de gezondheid kunnen dus niet uitgesloten worden.”
In Antwerpen voerde VITO een detailstudie
uit. Felix Deutsch: “Wegverkeer speelt de
belangrijkste rol in de problematiek van
ultrafijn stof. Vooral dieselwagens zonder
roetfilter en benzinewagens met directe
injectie zijn grote vervuilers. Het onderzoek
toont ook aan dat de beperking op dieselwagens zonder roetfilter in Antwerpen voor
de invoering van de lage-emissiezone een
effectieve maatregel is. Volgens onze prognose zal dat het aandeel ultrafijn stof helpen
dalen tegen 2020.”

Meer info:
www.airqmap.com, bart.elen@vito.be
www.joaquin.eu, felix.deutsch@vito.be
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MAO DEBIN, BUSINESS
DEVELOPMENT MANAGER
VOOR VITO-PROJECTEN IN
CHINA

PROBA-V & MEP BRENGEN
GEBRUIKERS EN DATA
DICHTER BIJ ELKAAR

“IK HEB VITO IN
CHINA ZIEN GROEIEN,
OOK COMMERCIEEL.”

VITO LANCEERT INNOVATIEF ONDERZOEKSPLATFORM

VITO bouwt haar commerciële
activiteiten uit in China. Spilfiguur
is Mao Debin. Hij coördineert alle
projecten die VITO in China onderneemt.

Hoe ben je bij VITO terechtgekomen?
Tijdens mijn doctoraatsstudies bij
de Universiteit Antwerpen deed ik
onderzoek in het analytische departement van VITO. Tijdens mijn master, die ik in Zweden behaald heb,
was ik ook al voor enkele onderzoeken bij VITO geweest. Nog vóór de
verdediging van mijn doctoraat ben
ik met onze gedelegeerd bestuurder Dirk Fransaer mee naar China
gereisd. Dat was in 2009, toen VITO
de Chinese markt begon te verkennen vanuit een meer commercieel
oogpunt. Na mijn doctoraat heb ik
bij VITO eerst onderzoek en business gecombineerd, maar al na
enkele maanden kreeg ik een businessontwikkelingsfunctie.
Wat houdt je functie in?
Ik heb een wetenschappelijke achtergrond, maar bij VITO vervul ik
een meer businessgerichte rol.
Zeker sinds de oprichting van ons

dochterbedrijf VITO Asia. Ik ben
verantwoordelijk voor de Chinese
markt en alle projecten van VITO in
China. Ik ben dan ook op de hoogte
van elk project, op alle domeinen:
luchtkwaliteit, materialen, energie,
remote sensing … Ik leg contacten, start de projecten op en blijf ze
opvolgen. En ik treed op als facilitator: ik probeer de drempels op
het vlak van taal en cultuur op te
vangen. Het is een zeer uitdagende
taak.
Hoe zie je je toekomst bij VITO?
Ik ben al bijna tien jaar in België en
werk sinds 2009 bij VITO. Ik ben hier
getrouwd en mijn twee zoontjes
gaan in Mol naar school, dus voorlopig blijven we hier. Bij VITO werken is
heel anders dan aan een universiteit
of bij een bedrijf werken. Bij VITO
combineer ik beide werelden: we
staan heel dicht bij de maatschappij,
maar valorisatie is een even belangrijke doelstelling.

VITO biedt heel wat flexibiliteit. Ik
werk met verschillende units en
groepen in heel uiteenlopende
domeinen. Ik moet niet alleen de
marktbehoeften begrijpen maar
ook een goed inzicht hebben in de
knowhow en technologieën van
VITO. Ik kan zelf bepalen welke
projecten we op welk moment in
China verder uitwerken, naargelang
de marktbehoeften en de technologieontwikkeling. Ik heb VITO in
China zien groeien en haar bedrijfsactiviteiten zien uitbreiden. Enkele
jaren geleden werkten we voornamelijk aan projecten voor de Europese Unie, maar daar komen steeds
meer commerciële projecten bij. Ik
ben er trots op dat ik VITO kan helpen zich verder te vestigen in China.

Meer info:
mao.debin@vito.be

Wetenschappers over de hele wereld
gebruiken de haarscherpe beelden van
de populaire minisatelliet PROBA-V.
Voor hen lanceert VITO het Mission
Exploitation Platform (MEP): een onderzoeksplatform waarmee ze aardobservatiedata vlot kunnen analyseren en
aanwenden voor eigen gebruik.

rechtstreeks te verwerken via MEP. Dat
platform vormt de interface waarmee
gebruikers hun onderzoek en analyses
efficiënt kunnen voeren. In plaats dat
ze de data moeten downloaden, biedt
VITO nu rekenkracht aan met directe
toegang tot de data op een cloudgebaseerd platform.”

Sinds haar lancering in 2013 brengt
PROBA-V dagelijks de vegetatie van
de hele wereld in beeld. De betrouwbaarheid van de minisatelliet en haar
onklopbare accuraatheid resulteerden
de afgelopen twee jaar in een groeiende aanhang in de wetenschappelijke
gemeenschap. Op dit moment klokt
PROBA-V af op zo’n 2 500 trouwe
gebruikers uit 94 landen.

Tools
Elke onderzoeker kan met zijn eigen
algoritmes aan de slag op het ontwikkelplatform. Maar VITO installeerde ook
voorgeprogrammeerde tools. Jeroen

Innovatief
Een opsteker voor het hele team, zegt
Erwin Goor, projectmanager van MEP
PROBA-V. “Het data-archief groeit
iedere dag en tot voor kort moesten
de gebruikers de beelden downloaden,
opslaan en lokaal interpreteren. Dat
vereiste heel wat rekenkracht. Zeker
voor kleinere ondernemingen met
minder middelen was dat geen vanzelfsprekendheid. Die situatie was ook
niet aangepast aan de onderzoeksmethodes van de eenentwintigste eeuw.”
Reden genoeg dus om in samenwerking
met ESA een innovatief onderzoeksplatform te lanceren: het Mission Exploitation Platform PROBA-V, of kortweg
MEP. Erwin Goor: “Het principe is eenvoudig. De enorme hoeveelheid beelden
die PROBA-V dagelijks levert, zijn net als
die van voorganger SPOT-VEGETATION

Dries, technical lead van het project, legt
uit: “Dat is belangrijk voor wie minder
beslagen is in data-analyse, maar de
beelden wel nodig heeft. Ik denk bijvoorbeeld aan beleidsmakers. Concreet
zijn er vandaag al drie tools operationeel.
Met de GEO-viewer kan je wolkenvrije
beelden bekijken op volledige resolutie.
Met de tijdreeksviewer kan je de evolutie van de beelden volgen en analyseren.
Daarnaast kan een gebruiker beelden
on-demand laten genereren naar zijn
noden, en dat op een performante en
schaalbare rekencluster.”

GEBRUIKERS AAN HET WOORD
“IN DIT TIJDPERK VAN GROTE DATA
SETS EN GEHOSTE VERWERKING
MAAKT HET PROBA-V MISSION
EXPLOITATION PLATFORM DE WEG
VRIJ VOOR NIEUWE DATATOEGANKELIJKHEIDSCONCEPTEN.”

“PROBA-V LEGT AAN EEN NOOIT-
GEZIENE RESOLUTIE INFORMATIE VAST
OVER WAT ER ZICH DAGELIJKS OP HET
AARDOPPERVLAK AFSPEELT.”
Dr. Kevin Tansey, hoofd van het departement
geografie (University of Leicester)

Bianca Hoersch, PROBA-V Missiemanager (ESA
Aardobservatie)

De Time Series Viewer van het MEP geeft de mogelijkheid om lange tijdreeksen te exploreren op een
gebruiksvriendelijke wijze.

