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Fijn stof en stikstofdioxide in de lucht heb-
ben een grote impact op onze gezond-
heid. De voorbije maanden werkten 
medewerkers van VITO aan een update 
van één van de statistische modellen ach-
ter het Nederlandse luchtmeetnet. Het 
RIO-model berekent achtergrondconcen-
traties van luchtverontreiniging op basis 
van metingen en vormt ook in België al 
jaren de basis van de publieke informatie 
over de actuele luchtkwaliteit. 

VITO ontwikkelde het RIO-model dertien 
jaar geleden al. RIO maakt het mogelijk 
om gebiedsdekkende kaarten met zoge-
naamde grootschalige concentraties aan 
te maken. Bino Maiheu: “Het model 
werkt met een interpolatieschema. Con-
centraties gemeten op bepaalde plaat-
sen worden gelinkt aan het landgebruik. 
RIO houdt dus rekening met het lokale 
karakter van luchtverontreiniging. Uit de 
correlatie tussen landgebruik en concen-
tratieniveaus worden trendfuncties ont-
wikkeld. Daardoor zijn we in staat om 
ook informatie over de luchtkwaliteit te 
verschaffen op plaatsen waar geen meet-
stations aanwezig zijn.”

Fijn stof en stikstofdioxide
“De Intergewestelijke Cel voor het Leef-
milieu (IRCEL) gebruikt de RIO-methode 
al jaren om op haar website voor elk uur 
van de dag de luchtkwaliteit in heel  België 
weer te geven. Concreet gaat het om 
grootschalige concentraties van fijn stof 
en stikstofdioxide, voorgesteld op kaar-
ten met een resolutie van 4x4 kilometer. 
In een uitgebreide vergelijkende studie 
voor luchtkwaliteitsmodellen kwam 
het RIO-model voor Vlaanderen als het 
meest accurate naar voren. Daarom wor-

Beste lezer, 

Nanotechnologie heeft het potentieel 
om de wereld te veranderen. VITO bouwt 
de expertise op om deze zeer kleine deel-
tjes te ontwikkelen, te produceren en te 
gebruiken. Deze editie van VITO VISION 
toont u hoe onze onderzoekers door-
heen de waardeketen en over onze units 
heen de mogelijkheden, maar ook de 
risico’s van nanotechnologie nagaan. Zo 
reikt VITO als toonaangevend en inter-
nationaal onderzoeks- en adviescentrum 
kennis en technologische innovaties aan 
die de transitie naar een duurzamere 
samenleving faciliteren. 

In deze editie komt u verder alles te 
weten over de energietransitie in  België 
en de rol van insecten als duurzame 
grondstof of afvalverwerker, over groene 
energie voor ontwikkelingslanden en 
de mogelijkheden van satellieten en 
 drones om de veranderingen in onze 
leef omgeving in beeld te brengen. VITO 
biedt de inhoudelijke kennis, innovatieve 
processen of businessmodellen, maar we 
doen dat nooit alleen. Telkens opnieuw 
verbinden we de onderzoekswereld met 
de overheid en de markt, de kennis met 
het beleid en de business. Op die manier 
realiseren we samen veranderingen die 
een impact hebben op de wereld. 

Veel leesplezier, 

Dirk Fransaer 
Gedelegeerd bestuurder VITO
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VITO-MODEL VOOR ACTUELE 
LUCHTKWALITEIT INTERNATIONAAL 
GEBRUIKT

den de officiële toekomstprognoses voor 
de luchtkwaliteit in Vlaanderen aan het 
RIO-model getoetst.” 

Meetnet in Nederland
Sinds 2009 maakt ook het Nederlandse 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) gebruik van RIO. Dennis 
Mooibroek: “VITO had het oorspron-
kelijke model uitgebreid en aangepast 
zodat het ook in Nederland bruikbaar 
was. Maar sindsdien hebben er heel 
wat veranderingen plaatsgevonden in 
het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit: 
bepaalde meetstations zijn gesloten 
of verplaatst, er zijn nieuwe geopend 
en voor de meeste stoffen zijn de con-
centraties de afgelopen jaren gedaald. 
Bovendien werden gegevens van 
partnermeetnetten in Amsterdam en 
 Rotterdam nog niet geïntegreerd. Aan 
het model zelf zijn intussen ook verbe-
teringen doorgevoerd. Daarom hebben 
we een update gevraagd op basis van de 
huidige concentraties en meetstations. 
Die zal binnenkort operationeel zijn.”

Stedelijke achtergrond NO2-concentraties, 
uitgedrukt in μg/m³ (jaargemiddelde van 2015)

Dennis Mooibroek (RIVM) en Bino Maiheu (VITO)
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PRODUCTLABELING
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Naast Nederland lopen ook 
andere landen warm voor het 
RIO-model. Zo zal het binnen-
kort ingezet worden in Polen 
en bekijkt VITO de mogelijkhe-
den in China.

Meer info: 
bino.maiheu@vito.be  
dennis.mooibroek@rivm.nl
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Van consumptiegoederen tot medicij-
nen: nanodeeltjes tref je vaker aan dan 
je denkt. Over nanotechnologie wordt 
gezegd dat ze de wereld zal veranderen. 
VITO ontwikkelt nano-expertise vanuit 
meerdere invalshoeken, om zo de meer-
waarde van deze technologie ten volle 
te benutten en tegelijk de potentiële risi-
co’s in rekening te nemen. 

Nanotechnologie omvat het ontwikke-
len, produceren en gebruiken van zeer 
kleine deeltjes, grofweg kleiner dan 100 
nanometer (een tienduizendste van een 
millimeter). Op die schaal krijgen deel-
tjes andere elektrische, optische, ther-
mische of mechanische eigenschappen. 
Dat maakt het mogelijk om producten 
of materialen te maken met nieuwe of 
verbeterde eigenschappen. Nanomateri-
alen worden dan ook in tal van toepas-
singen gebruikt, zoals in coatings, inkten 
en verven, voeding, verpakkingen, cos-
metica, sensoren, tot zelfs medicijnen. 
VITO onderzoekt doorheen de volledige 
waardeketen de mogelijkheden, voor-
delen en risico’s van nanotechnologie. 

Duurzame alternatieven voor 
bestaande productieprocessen
Werken op nanoschaal is voor VITO niet 
nieuw. Jan Meneve: “Manipuleren op 
nanoschaal was een logische stap voor 
onze activiteiten in de materiaaltechno-
logie. Decennialang hebben we bij VITO 
ervaring opgebouwd rond coatings en 
plasma’s. Die technologieën hebben 
inmiddels de markt bereikt. Vandaag kij-
ken we alweer een aantal stappen verder. 
Zo beschikken we over tal van technolo-
gieën en infrastructuur om de impact van 
deeltjes te karakteriseren. Ook onder-

Inge Nelissen: “De risico’s van nanodeel-
tjes bepalen is niet evident. De uitdaging 
bestaat erin de precieze blootstelling te 
meten en die samen met de deeltjes-
specifieke eigenschappen te linken aan 
toxiciteit. Om dat in kaart te brengen 
zijn gevoelige instrumenten en metho-
den nodig. Die hebben we bij VITO in 
huis.” 

Negatieve impact wegwerken
Door nanodeeltjes anders vorm te 
geven, kun je de negatieve impact weg-
werken. In 2010 richtte VITO het Nano-
safety Test Centre op. Daar worden 
bepaalde stappen in een productiefase 
gesimuleerd, evenals de bewerking en 
het gebruik van producten die nano-
materialen bevatten. Sven Vercauteren: 
“De veiligheid vanaf het begin van de 
ontwikkeling meenemen: dat is het 
ideale scenario. Maar we besteden ook 
aandacht aan het testen van industriële 
producten of consumptiegoederen die 
nanomaterialen bevatten. Dat gebeurt 
meestal in opdracht van bedrijven. De 
producten worden daarbij onderwor-
pen aan standaardhandelingen zoals 
boren, snijden of schuren om te contro-
leren of er nanomaterialen vrijkomen.”

“Er bestaat in Europa een aanbeveling 
om aan te geven wanneer een product 
nanodeeltjes bevat, voor cosmetica-
producten is dat zelfs verplicht. Maar 
die richtlijnen worden nog niet systema-
tisch toegepast. Daarom controleren we 
welke blootstelling bepaalde consump-
tiegoederen veroorzaken. We voeren 
die tests uit voor zowel bedrijven als de 
overheid.” 

Kanker en hart- en vaatziekten 
vroegtijdig opsporen
Als we erin slagen om de risico’s van 
nanodeeltjes te voorkomen, dan kan 
nanotechnologie zelfs bijdragen tot een 
betere gezondheid. Door nanomateri-
alen ontstaat een heel nieuw gamma 
aan innovatieve producten en techno-
logische oplossingen die de gezond-
heid verbeteren. Inge Nelissen: “Onze 
ervaring in het meten en karakterise-
ren van nanodeeltjes zetten we ook 
in bij de ontwikkeling van een kosten-
efficiënte en meer gepersonaliseerde 

VITO EXPLOREERT DE MOGELIJKHEDEN VAN NANOTECHNOLOGIE IN VERSCHILLENDE DOMEINEN

ONEINDIG AANTAL TOEPASSINGEN 
ÉN RISICO’S VAN NANODEELTJES

zoeken we duurzame alternatieven voor 
bestaande productieprocessen.”

Voor de synthese van eigen nano-
materialen heeft VITO een gepaten-
teerde technologie in huis. Karolien 
 Vanbroekhoven: “De technologie op basis 
van ‘elektro capacitieve kristallisatie’ pas-
ten we al toe in een aantal projecten. Het 
grote voordeel tegenover de bestaande 
technologieën op de markt is de milde 
productiemethode waarmee we de vorm 
en grootteverdeling van nanokristallen 
kunnen aanpassen. Het gaat om een elek-
trochemisch proces dat plaatsvindt in een 
waterige omgeving. De milde condities 
– er worden geen solventen of hoge tem-
peraturen gebruikt – maken het proces 
een stuk milieu vriendelijker dan de gebrui-
kelijke technieken. Op dit moment kun-
nen we in het lab 2 gram nanokristallen 
produceren per uur. Tal van industrieën, 
zoals de cosmetische en farmaceutische 
sector en de hightech industrie, kunnen in 
de toekomst hun voordeel doen met die 
doorbraak.”

Veiligheid inbouwen in ontwerp
Nanomaterialen hebben bijzondere 
eigenschappen, maar de blootstelling 
eraan kan ook nadelige gevolgen heb-
ben voor de mens en zijn omgeving. 
Omdat nanodeeltjes zo klein zijn, kun-
nen ze tot diep in de longen, herse-
nen of cellen doordringen. Ze kunnen 
ook brandbaar en explosief zijn. Sven 
Vercauteren: “Het is belangrijk om die 
risico’s tijdig te identificeren door het 
safe-by-design-concept toe te passen. 
Dat betekent dat er vanaf de ontwik-
kelingsfase nagedacht wordt over de 
gevaren van blootstelling van de mens 
aan nanopartikels. Door die vroegtij-
dige screening weet je meteen of het 
nut heeft om verder te investeren in de 
ontwikkeling en of het nodig is om de 
functionaliteit van deeltjes aan te passen 
om ze veiliger te maken. VITO bege-
leidt bedrijven op dat vlak en adviseert 
hen hoe ze het best hun werknemers 
beschermen tegen mogelijke blootstel-
ling tijdens de productie of verwerking 
van nanomaterialen.”

gezondheidszorg. Zo onderzoeken we 
de interactie tussen nanodeeltjes en 
levende cellen. Hoe worden de deeltjes 
opgenomen? Hoe interageren ze binnen 
de cel? Die kennis kan leiden tot nieuwe 
behandelingen. Daarnaast spelen nano-
deeltjes een belangrijke rol binnen het 
onderzoek naar diagnostiek. Recent 
onderzoek richt zich op het isoleren en 
karakteriseren van extracellulaire vesi-
kels. Dat zijn blaasjes op nanoschaal die 
door cellen – gezonde en zieke – worden 
afgescheiden in onze lichaamsvloeistof-
fen. Eens de vesikels daaruit geïsoleerd 
zijn, kunnen de onderzoekers er eiwit- 
of DNA-analyses op uitvoeren om bio-
markers voor ziekten te identificeren. Zo 
kunnen we bijvoorbeeld kanker of hart- 
en vaatziekten vroegtijdig opsporen.”

Kennis valoriseren op alle domeinen
Karolien Vanbroekhoven: “Ons nano-
karakterisatieplatform heeft een breed 

werkveld. Ook toepassingen in de 
geneeskunde worden bestudeerd. Dat 
is de sterkte van VITO: dat we op ver-
schillende domeinen tegelijk onze ken-
nis en ervaring valoriseren. Bedrijven 
die vandaag nanokristallen gebruiken 
of produceren kunnen bij ons terecht 
om de veiligheid te laten onderzoeken. 
Maar we testen niet alleen, we her-
bekijken ook de productieprocessen. 
Samen met bedrijven evalueren we of 
de nanocomponenten die ze gebruiken 
op een alternatieve of duurzame manier 
geproduceerd kunnen worden. Tegelijk 
bieden we overheden onze diensten aan 
en zetten we eigen medische ontwik-
kelingen op. Op die manier willen we 
de oneindige mogelijkheden van nano-
technologie ten volle exploreren.” 

Meer info:  
sven.vercauteren@vito.be

Hoofdkenmerken van nanodeeltjes

Cyclus safe by design

LCA (levenscyclusanalyse)

Uitstoot

Beroepsmatige blootstelling

BBT (Best Beschikbare Technieken)

Toxiciteit?

Ecotoxiciteit?

Samenstelling?

Lot & gedrag?

Veilig

Duurzaam
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WIM 
SCHIETTECATTE

wim.schiettecatte@vito.be

> Master in de Bio-
ingenieurswetenschappen- 
Milieutechnologie 

> Projectingenieur bij Seghers 
Water van 1998 tot 2002

> Sinds 2003 binnen VITO 
actief in onderzoeks- en 
demonstratieprojecten over 
industrieel watermanage-
ment en duurzame steden

YVES DE WEERDT

yves.deweerdt@vito.be

> Licentiaat Sociologie 
en doctor in de Sociale 
Wetenschappen

> Coördinator van het VITO 
Transitie Platform: faciliteert 
de uitbouw en integratie van 
transitiedenken in onderzoek 
en technologieontwikkeling

> Coacht en begeleidt 
VITO-medewerkers die via 
onderzoeks- en andere 
projecten transitiedenken 
inzetten voor een grotere 
duurzaamheidsimpact

heel sec over waterverbruik communi-
ceren of er bijvoorbeeld een simulatie-
spel van maken?”

VITO werkt voor WaterVille nauw 
samen met het team van Love 
 Tomorrow,  het duurzaamheidsplat-
form van Tomorrowland. Zij kennen 
hun publiek en kunnen de haalbaar-
heid van out-of-the-box-ideeën goed 
inschatten. Yves De Weerdt: “Kiezen 
voor duurzaamheid en tegelijk voor het 
comfort van de bezoekers, daar zit de 
uitdaging. Momenteel ontwikkelen de 
WaterVille- partners een sanitaire unit 
waarin op creatieve wijze gecommu-
niceerd wordt met de gebruiker over 
haar of zijn waterverbruik. We kijken 
zo wat er gebeurt als bezoekers hun 
eigen waterverbruik kunnen toetsen 
aan de gehele groep, dankzij informa-
tieve displays en het gebruik van sfeer-
verlichting. Maar steeds met als doel 
om van waterbesparing de logische en 
vanzelfsprekende optie te maken, niet 
als een verplicht nummertje. We moe-
ten weg van het idee dat duurzaam-
heid altijd comfortverlies betekent.” 

Smart cities
Het WaterVille-project omvat meer-
dere edities van Tomorrowland. Het 
jaar 2016 was de referentiemeting 
waarmee het waterverbruik van de vol-
gende edities wordt vergeleken. Wim 

DREAMVILLE IS LIVING LAB VOOR 
STUDIE NAAR WATERVERBRUIK

WATERVILLE EXPERIMENTEERT MET SLIMME WATERMETERS EN GEDRAGSBEÏNVLOEDING

VITO’s Water Management & Tech-
nology-team (WMT) bundelt sinds 
januari 2016 de expertise van water-
economen, milieutechnologen en soft-
warespecialisten. Naast de lopende 
waterprojecten voor industrie en over-
heden benadrukt dit nieuwe team ook 
het belang van water voor de gehele 
samenleving. Het WaterVille-project is 
daarvan een mooi resultaat.

Optimaal waterbeheer
“DreamVille kan je bekijken als een tij-
delijke stad, met een waterinfrastruc-
tuur die telkens opnieuw in de weken 
voor het festival wordt opgebouwd. 
Tijdens de vijf festivaldagen verblijven 
er 38 000 mensen die allemaal dou-
chen, het toilet gebruiken … Er is zelfs 
een wassalon! Binnen WaterVille willen 
we maximaal data verzamelen over het 
waterverbruik van de festivalgangers”, 
zegt Wim Schiettecatte. “We gebrui-
ken slimme watermeters om het ver-
bruikspatroon nauwgezet in kaart te 
brengen. Zo krijgen we meer inzicht in 
het gedrag van een grote groep men-
sen. In een stedelijke omgeving is dat 
nu nog niet aan de orde: de stand van 
een watermeter wordt maar eenmaal 
per jaar opgenomen. Met de nieuwe 
data gaan we onder andere na of 
het mogelijk is om een waternetwerk 

scherper te dimensioneren en het aan-
bod beter op de vraag af te stemmen.”

Via een KMO-studie gingen VITO- 
onderzoekers in 2015 al van start met 
een dagelijkse uitlezing van enkele 
lokale debietmeters op DreamVille. Bij 
de start van WaterVille, in de zomer 
van 2016, werd het waterverbruik al op 
veel meer plaatsen gemeten en waren 
er elke tien minuten nieuwe metin-
gen beschikbaar, via het Sigfox-data-
netwerk. Wim  Schiettecatte: “In juli 
2017 zal het mogelijk zijn om live gege-
vens uit te lezen en te koppelen aan het 
aantal bezoekers van een douchezone. 
Die worden nu al geregistreerd via de 
polsbandjes. Dat laat een meer geperso-
naliseerde benadering van watergebruik 
toe en opent zo een nieuwe wereld voor 
optimaal waterbeheer.” 

Collectief gedrag aanpassen  
(nudging)
Een tweede luik van WaterVille omvat 
dan ook een studie naar het gedrag 
van de DreamVille-bezoekers. Die resul-
taten wil WMT, ondersteund door het 
VITO Transitie Platform, inzetten in een 
breed onderzoek naar transitiedenken 
en water wise societies. “De hamvraag 
is: hoe maak je van waterbesparing een 
vanzelfsprekende keuze voor mensen?” 
zegt socioloog Yves De Weerdt. “Als 
je technologie combineert met kennis 
over gedrag, creëer je nieuwe mogelijk-
heden. Gedrag hangt van veel factoren 
af: leeftijd, gender, individuele noden, 
het voorbeeld van vrienden, het collec-
tieve gevoel op een festival, de weers-
omstandigheden … Daar zal je ook je 
communicatie aan moeten aanpassen: 

Schiettecatte: “In 2017 gaan we op 
basis van de eerste data verschillende 
gedragsmaatregelen uitproberen en 
technologische innovaties voor de sani-
taire units testen. Zo streven we in 2018 
naar een maximale waterbesparing. De 
multidisciplinaire benadering binnen 
WaterVille leidt tot nieuwe inzichten 
die we willen inzetten binnen het rui-
mere onderzoek naar smart cities. We 
streven ook naar een maximale valo-
risatie van de projectresultaten bij alle 
deelnemende projectpartners, elk met 
hun specifieke doelgroep en produc-
tengamma. En voor een optimale uit-
wisseling van ideeën en kennis voorzien 
we een  jaarlijkse transitieworkshop 
met de evenementensector, drink-
watermaatschappijen en de overheid. 
De vertaalslag van resultaten uit een 
multiculturele festivalomgeving naar 
een stedelijke context dient kritisch te 
gebeuren en in overleg met alle stake-
holders.”

WaterVille wordt mee gefinancierd 
door het Milieu- en energietechno-
logie Innovatie Platform (MIP). VITO 
werkt binnen het project samen met 
Love Tomorrow (duurzaamheidsplat-
form Tomorrowland), Hydroko (slimme 
meters), Forwrd (datacommunicatie en 
-verwerking), Pidpa (watermaatschap-
pij), MTD (waterinfrastructuur) en Van 
Overbeek (sanitaire units).

LOVE TOMORROW: “WE WILLEN ONZE PEOPLE OF TOMORROW EEN POSITIEVE 
BOODSCHAP MEEGEVEN!”

Bij Love Tomorrow staat duurzaamheid hoog op de agenda. 
De afgelopen jaren lag de klemtoon op energie besparen en 
afval sorteren. Nu wil het team ook het waterverbruik op 
DreamVille reduceren. Slimme watermeters leveren interes-
sante informatie op. Uit de eerste metingen van VITO in 2015 
bleek dat een groot deel van het waterverbruik op DreamVille 
toe te schrijven was aan het intensief spoelen van de leidin-
gen. Nadat de waterleverancier andere reinigingsmethodes 
zocht, lag het verbruik in 2016 al meer dan 10 % lager. Met 
een deelname aan WaterVille wil Love Tomorrow niet alleen 
het waterverbruik op het festival doen dalen, maar ook de 
bezoekers, de People of Tomorrow, met een positieve bood-
schap naar huis sturen.

Water is kostbaar, en we moeten er zuinig mee omspringen. Om meer inzicht te krijgen in 
ons waterverbruik startte VITO met het onderzoeksproject WaterVille. Op DreamVille, de 
plaats waar jaarlijks 38 000 Tomorrowland-festivalgangers verblijven, registreren slimme 
sensoren het gedetailleerde verbruikspatroon en testen onderzoekers welke communica-
tie mensen overtuigt om bijvoorbeeld minder lang te douchen. Naast een lokale water-
besparing van minstens 20 % wenst het project een inspirerend voorbeeld te zijn voor de 
tienduizenden bezoekers én voor de evenementensector en publieke watersector in het 
algemeen.
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EMISSIETESTS 
ALS BASIS VOOR 
PRODUCTLABELING

Niet alleen buitenshuis vormt de lucht-
kwaliteit een aandachtspunt. Europa 
legt steeds strengere normen op voor 
de emissies van bouwmaterialen en 
andere producten die we binnen 
gebruiken. In haar testkamers kan VITO 
die emissies en emissiereductie heel 
nauwkeurig meten. 

VITO beschikt over testkamers in ver-
schillende groottes en over toestel-
len voor de identificatie, metingen en 
online monitoring van verontreinigde 
stoffen die worden uitgestoten door 
materialen en coatings. Marc Lor: “We 
bepalen de uitstoot van vluchtige orga-
nische stoffen en evalueren of het pro-
duct beantwoordt aan de regelgeving. 
We gebruiken de metingen ook om 
advies te verlenen aan bedrijven die hun 
producten willen labelen. Daarnaast 
testen we de luchtzuiverende werking 
van bepaalde coatings en materialen. 

VITO is geaccrediteerd voor de nieuw-
ste Europese en Amerikaanse testme-
thoden voor bouwmaterialen, coatings, 
meubilair en consumentenproducten. 
Sinds januari 2017 is VITO ook een 
notified body – Notified Body number 
2695 –  voor het testen van product-
emissies in het kader van CE-markering. 
“We gebruiken onze testkamers vooral 
om bedrijven te helpen. We adviseren 
hen bij de ontwikkeling van produc-
ten en bezorgen hen een testrapport. 
Daarmee kunnen ze bewijzen dat ze 
voldoen aan de eisen van de wetge-
ving of aan de referentiewaarden van 
lage-emissielabels. Het laat bedrijven 
toe om hun producten in heel Europa 
op de markt te brengen.” 

Meer info: 
marc.lor@vito.be

VITO/ENERGYVILLE PUBLICEERT OBJECTIEVE STUDIE NAAR TOEKOMSTIG ELEKTRICITEITSSYSTEEM

ENERGIETRANSITIE IN BELGIË: 
KOSTEN & KEUZES

Waar komt onze elektriciteit vandaan in 
2020 en 2030? Wat zal de rol zijn van 
verschillende technologieën? En hoe-
veel kost de transitie van ons elektrici-
teitssysteem? EnergyVille bestudeerde 
de Belgische energievoorziening van de 
toekomst. 

Tegen 2025 sluiten onze kerncentra-
les. Toch staan ze vandaag nog altijd in 
voor meer dan de helft van onze elek-
triciteitsvoorziening. Reden genoeg voor 
Febeliec, de federatie van industriële 
afnemers van elektriciteit en aardgas in 
België, om na te gaan hoe ons elektri-
citeitssysteem er in 2020 en 2030 kan 
uitzien. EnergyVille leverde op hun vraag 
een objectieve studie af.

Meer wind- en zonne-energie
Pieter Lodewijks van EnergyVille: “Febeliec    
was geïnteresseerd in scenario’s met de 
laagste kosten voor de maatschappij. 
Om die te berekenen, gebruikten we 
het TIMES-model. We ontwikkelden vier 
scenario’s. Het centrale scenario laat zien 
welk effect de sluiting van de nucleaire 
centrales en het realiseren van de doelstel-
ling voor hernieuwbare energie in 2020 
heeft, zoals voorzien in het huidige beleid. 
In twee andere scenario’s berekenden we 
wat de invloed is van een beperking op 
de elektriciteitsimport en de variatie op 
de toekomstige prijzen van fossiele brand-
stoffen. Tot slot ontwikkelden we een 
scenario waarin de levensduur van twee 
kerncentrales, goed voor 2 gigawatt aan 
capaciteit, verlengd wordt.”

De resultaten van de objectieve studie 
zijn helder. Frank Meinke-Hubeny van 

TIMES-MODEL GEEFT INKIJK IN ENERGIESYSTEEM VAN 
DE TOEKOMST

EnergyVille gebruikte het interna-
tionaal toegepaste TIMES-model 
voor deze studie. Dat model verbindt 
technologische en economische 
parameters bij het berekenen van 
kostenefficiënte toekomstscenario’s 

voor het volledige energiesysteem.   
VITO/EnergyVille is al meer dan twintig 
jaar dé Belgische vertegenwoordiger 
voor TIMES en draagt actief bij aan de 
ontwikkeling ervan.

EnergyVille: “In elk scenario zien we dat 
de hernieuwbare productie verdrievou-
digt tussen 2016 en 2030. Het centrale 
scenario (huidig beleid) geeft als kosten- 
optimaal resultaat een toename van 11 
naar 36 terawatt tegen 2030. Om dat te 
bereiken moeten vooral de investeringen 
in windturbines op het land omhoog. 
Onshore windenergie zou elk jaar met 
470 megawatt (MW) moeten groeien, 
wat overeenkomt met het plaatsen van 
ruim 150 windturbines van 3 MW. Van-
daag gebeurt dat aan een trager tempo 
met een maximum van 200 MW in 2010 
in België. Voor zonnepanelen zou elk jaar 
330 MW aan nieuwe capaciteit moe-
ten worden geïnstalleerd. Een haalbare 
kaart, gelet op de huidige prijsevoluties 
en het rendement.”

Investeringen onontkoombaar
“In alle scenario’s moet er flink wor-
den geïnvesteerd in onze elektriciteits-
productie”, zegt Frank Meinke-Hubeny. 
“Investeringen zijn onafwendbaar als de 
 kerncentrales sluiten. Welk scenario we 
ook kiezen, de jaarlijkse investeringskosten 
liggen tussen 1,8 en 1,95 miljard euro. De 

uiteindelijke jaarlijkse kosten, waarin ook 
de uitgaven voor import van elektriciteit 
en fossiele brandstoffen verrekend zijn, 
kunnen oplopen van 4,8 tot 6,3 miljard 
euro, afhankelijk van het scenario.”

Peter Claes van Febeliec: “Uit het rap-
port blijkt dat het een bijzonder dure 
transitie zal zijn en dat het maken van 
de juiste keuzes van cruciaal belang 
zal zijn voor de toekomst van de Belgi-
sche industrie. De studie toont aan dat 
er naast de huidige beleidskeuzes nog 
andere scenario’s mogelijk zijn, die de 
kost van elektriciteitsproductie aan-
zienlijk zouden verlagen in vergelijking 
met een voortzetting van het huidige 
beleid. Wij vragen de regering dan ook 
om een constructieve dialoog over de 
alternatieve opties.” Ook Febeliec doet 
een oproep aan het beleid. De federatie 
vraagt een duidelijke keuze voor meer 
marktwerking en een coherent beleid 
dat toelaat om zekere en competitieve 
elektriciteit te produceren.

Meer info: pieter.lodewijks@vito.be
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VAN IDEE TOT
BUSINESS-

OPPORTUNITEIT

VITO ondersteunt ondernemers en stimuleert de transitie naar een duurzame samenleving.
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OPRICHTING IP-ACADEMY 

Om meer onderzoek te implemen-
teren in de markt, heeft VITO de   
VITO IP-academy opgericht. Het doel: 
de maximale valorisatie van de IP- 
portfolio door het screenen van het 
bestaand onderzoek, het ontwik-

kelen van businesscases rond de IP- 
technologieën en het ondersteunen 
van de implementaties. Zo kan het 
vele onderzoek leiden tot een nog 
hogere meerwaarde en nog meer jobs 
in de industrie en de maatschappij.

PLASMATECHNO-
LOGIE VINDT WEG 
NAAR DE MARKT

 VITO voert al sinds de jaren 1990 
onderzoek naar plasmatechno-
logie. VITO rondde in het eerste 
kwartaal van 2017 een belang-
rijke technologietransfer af naar 
haar spin-off APEMCO (Atmo-
spheric Plasma Equipment Manu-
facturing Company). 

Na de Laser Cladding Venture in 
2015 brengt VITO opnieuw haar 
expertise naar de markt nadat de 
onderzoeksfase is afgerond. De 
technologie rond atmosferisch 
plasma biedt dan ook tal van 
voordelen voor diverse indus-
trieën: ze maakt het mogelijk om 
functionele coatings aan te bren-
gen op een duurzame manier. Er 
zijn tal van toepassingen bekend 
in de kunststof- en textiel-
nijverheid, gaande van water- en 
vuilafstotende oppervlaktes tot 
verbeterde hechting van weinig 
compatibele materialen.

APEMCO staat in voor het com-
mercialiseren van de plasmatech-
nologie, die een meerwaarde kan 
vormen voor heel wat producten 
die een oppervlakte behandeling 
nodig hebben. Samen met AFS/
SOFTAL, al jaren partner van 
VITO, zal APEMCO machines 
bouwen en ondersteunen om 
die technologie klaar te stomen 
voor industrieel gebruik. VITO 
blijft actief in het onderzoek en 
de ontwikkeling van concrete 
industriële toepassingen van 
behandeling met atmosferisch 
plasma.

VITO OPNIEUW IN TOP 10 VAN BELGISCHE 
PATENTAANVRAGERS!

In de top 10 staan is een hele presta-
tie. In 2016 deden we het zelfs beter 
dan in 2015. Het bewijst dat VITO 
een belangrijke positie inneemt in het 
Belgische innovatielandschap. Tech-
nologisch onderzoek is pas echt rele-

vant als het wordt geïmplementeerd 
als een innovatief product of een 
innovatieve dienst ten behoeve van 
industrie en maatschappij. Daarom is 
het van groot belang om onze inno-
vaties te beschermen.
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Satellieten, drones en camera’s op 
vliegtuigen, auto’s en boten brengen 
elke dag de wereld nauwkeurig in 
beeld. VITO verwerkt en analyseert die 
beelden om te achterhalen hoe onze 
leefomgeving evolueert en verandert.

Die analyses voert VITO uit voor ver-
schillende klanten. Een daarvan is 
Informatie Vlaanderen (het vroe-
gere Agentschap voor Geografische 
Informatie Vlaanderen, AGIV), dat 
in opdracht van de Vlaamse over-
heid het Grootschalig Referentiebe-
stand (GRB) bijhoudt. Die databank 
bevat geografische informatie over 
gebouwen,  percelen, wegen, water-
lopen en spoorbanen. VITO analyseert 
voor Informatie Vlaanderen de ruwe 
 beelden. 

Jan Biesemans: “Veranderingen detec-
teren in civiele infrastructuur is een 
belangrijke taak. Maar de binnenko-
mende beelden geven ook informatie 
over het hele ecosysteem doorheen 
de tijd. Zo kun je op basis van beelden 
uitspraken doen over globale en regi-

Welke rol kunnen insecten spelen in het 
verduurzamen van de samenleving? VITO 
zet haar expertise in om het potentieel 
van insecten als hoogwaardige grondstof 
of als afvalverwerker te valoriseren. 

Insecten hebben een bijzondere eigen-
schap: zet ze op een berg organisch 
afval en ze verwerken het afval tot eigen 
lichaamsmassa. Als je die insectenmassa 
kan scheiden in eiwitten, vetten en chi-
tine, heb je opnieuw hoogwaardige 
grondstoffen, met nuttige toepassingen 
in de veevoeding, chemie, agro-industrie 
en cosmetica. Leen Bastiaens: “Insecten 
hebben twee grote voordelen: ze recycle-
ren afval en ze produceren grondstoffen. 
Bovendien is insecten kweken erg milieu-
vriendelijk. Ze stoten immers weinig CO

2 
uit, nemen niet veel plaats in en verbrui-
ken weinig water. Redenen genoeg voor 
VITO om het potentieel van deze kleine 
beestjes grondiger te onderzoeken.”

Van insectenmassa tot hoogwaar-
dige grondstoffen
In het CHITINSECT-project, dat in 2016 
afliep, onderzocht VITO samen met 
Catalisti (voorheen FISCH: Flanders Inno-
vation hub for Sustainable  CHemistry) 
hoe je uit de zwarte wapenvlieg hoog-
waardige componenten kan halen. De 
nadruk lag op chitine, een bio polymeer 
op basis van glucosamine dat voor-
komt in het exoskelet van insecten. 
Leen  Bastiaens: “Het bioraffinage-
proces dat we vandaag uittesten in 
het project InDIRECT bouwt verder op 
die expertise. Met InDIRECT zoeken 
we een oplossing voor erg heterogene 
reststromen. Insecten zetten organisch 
afval met verschillende samenstelling 

CHANGE DETECTION MAAKT VERANDERINGEN IN GANS ECOSYSTEEM ZICHTBAAR

SATELLIETEN EN DRONES BRENGEN DE 
WERELD IN BEELD

onale trends in vegetatie, waterkwali-
teit of bosontwikkeling. Je kunt ook de 
precieze toestand van landbouwper-
celen in beeld brengen en mogelijke 
hongersnood in bepaalde gebieden 
voorspellen. En dichter bij huis worden 
drones nu ook ingezet om schade te 
detecteren bij allerhande infrastruc-
tuur: windmolens, gevels, bruggen …”

Tot op 1 centimeter nauwkeurig
Om al die veranderingen te kunnen 
detecteren, zijn verschillende soorten 
beelden vereist. Jan Biesemans: “Voor 
de ene analyse heb je preciezere data 
nodig dan voor de andere. Daarom 
combineren we steeds vaker beelden 
van verschillende campagnes. Satellie-
ten als SPOT-Vegetation en de Belgi-
sche missie PROBA-V brengen dagelijks 
de hele wereld in beeld. Die beelden 
hebben in het beste geval een resolu-
tie van 100 meter. Op de beelden van 
het Europese Copernicus-programma 
met de Sentinel-satellieten kun je niet 
enkel de wereld bekijken, maar ook 
inzoomen op regio’s met een resolu-
tie van 10 meter. Naast die satelliet-

programma’s voeren veel landen en 
regio’s luchtbeeldcampagnes uit. Daar-
mee creëer je vandaag de dag al beel-
den met een precisie tot 5 centimeter. 
Die kun je combineren met foto’s die 
vanop drones, auto’s of boten gemaakt 
worden en een nog betere resolutie 
hebben. Zo kun je het terrein nog veel 
nauwkeuriger in beeld brengen.”

Open data
Dankzij de vele satellieten en lucht-
beeldcampagnes is de toevloed aan 
beelden enorm. Die verwerkt krijgen 
is een grote technologische uitdaging. 
Daarom ontwikkelde VITO Remote 
 Sensing het Mission Exploitation Plat-
form (MEP). Jan Biesemans: “MEP is 
eigenlijk een dynamisch uitbreidbare 
cluster van computers die verschil-
lende analyses tegelijk kan uitvoeren 
en die lokaal (bij VITO) of in de open-
bare cloud kan worden uitgerold. Elke 
onderzoeker kan gebruikmaken van 
de rekenkracht van MEP. Je hoeft de 
data dus niet langer lokaal te down-
loaden, maar kunt werken op een 
 cloud platform waar de beelden al 
gearchiveerd staan.”

“Open data zijn de toekomst. De trend 
om gegevens en beelden vrij beschik-
baar te maken, tekent zich steeds 
duidelijker af. Dat is een groot voor-
deel, want ook wij komen zo makke-
lijker aan beelden. Tegelijk brengt die 
ontwikkeling het onderzoek in een 
stroom versnelling. En het gebruik van 
de beelden neemt alsmaar toe.”

Meer info: 
Jan.biesemans@vito.be

INSECTEN RECYCLEREN RESTSTROMEN EN PRODUCEREN GRONDSTOFFEN

KLEINE BEESTJES MET GROOT 
POTENTIEEL

om in homogene biomassa. De tweede 
stap is het fractioneren van die insecten 
in eiwitten, vetten en chitine. Tot slot 
onderzoeken we het potentieel van die 
fracties in vermarktbare eindproducten. 
Op termijn moet dat zeker mogelijk zijn. 
Bovendien ontwikkelen we een proces 
waarbij de eiwitten functioneel blijven. 
Milde proces condities zorgen ervoor dat 
de eiwitten onder meer bepaalde anti-
microbiële eigenschappen behouden, 
waardoor ze bijvoorbeeld veelgebruikte 
antibiotica in veevoeder kunnen ver-
vangen. Maar ook chitine en vetten uit 
insecten hebben een groot potentieel 
voor de markt.”

Insect Pilot Plant
Maarten Uyttebroek: “In het recent 
goedgekeurde EFRO-project (Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling) 
‘Insect Pilot Plant’ werkt VITO samen met 
de partners KU Leuven en Thomas More 
aan de bouw van een pilootinstallatie 
voor de kweek, oogst en bioraffinage 
van insecten. De installatie staat gedeel-
telijk bij VITO in Mol, waar VITO zal wer-

ken aan de bioraffinage van insecten. 
De pilootinstallatie kan 100 tot 1 000 
kilogram insecten per dag verwerken tot 
hoogwaardige grondstoffen.”

“Die opschaling is erg belangrijk. We 
weten dat insecten heel wat potentieel 
in zich dragen, maar we moeten dat ook 
bewijzen aan de markt. Verschillende 
sectoren kijken alvast uit naar alle toepas-
singsgebieden die we in de toekomst met 
insecten kunnen bedienen.”

InDIRECT ontvangt financiering van de 
Bio Based Industries Joint Undertaking 
binnen het Europese financierings-
programma voor onderzoek en innova-
tie Horizon 2020 (subsidieovereenkomst 
720715).

Meer info:  
maarten.uyttebroek@vito.be 
leen.bastiaens@vito.be

Vegetatie Conditie Index voor de Hoorn van Afrika aan het einde van het groeiseizoen: links: november 
2015, rechts: november 2016. Op 14 maart 2017 lanceerde het Consortium 12-12 in België een oproep voor 
het organiseren van hulp. Aardobservatie is een accurate en onafhankelijke bron van informatie over onze 
leefomgeving, ideaal als kwantitatief ‘early warning’-systeem.
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JEF BERGMANS, BESTUURDER 
BIJ YOUNG EUROPEAN 
ASSOCIATED RESEARCHERS 
(YEAR)

Wat is jouw functie bij VITO? 
“Ik werk sinds 2012 als onderzoeker 
voor de unit Duurzaam Materialen-
beheer, meer bepaald binnen het team 
afval- en recyclagetechnologie. We voe-
ren onderzoek naar de recyclagemoge-
lijkheden van minerale afvalstromen. 
Eerst bekijken we welke  waardevolle 
elementen we uit die stromen kun-
nen halen, vervolgens zoeken we naar 
afzetmogelijkheden voor de resterende 
matrixelementen. Ik ben ook actief bin-
nen Young VITO, een interne groep die 
activiteiten organiseert om collega’s bij 
elkaar te brengen. Via die weg maakte 
ik kennis met YEAR. Toen het vorige 
bestuurslid van VITO haar taak bij YEAR 
wilde beëindigen, nam ik met plezier 
haar plaats in.” 

Wat doet YEAR precies? 
“YEAR is een organisatie die zich richt 
op jonge onderzoekers in heel Europa. 
We werken rond vier pijlers: netwer-
king, training, mobiliteit en de verte-

YEAR brengt jonge onderzoekers 
in Europa samen. Onderzoeker Jef 
Bergmans vertegenwoordigt VITO 
in de raad van bestuur van de net-
werkorganisatie.

genwoordiging van jonge onderzoe-
kers. Onderzoek wordt meer en meer 
gevoerd in een internationale context 
en zeker voor jonge onderzoekers is 
het niet zo gemakkelijk om een net-
werk op te bouwen buiten hun eigen 
organisatie. Nochtans moeten zij bin-
nenkort ook zelf projecten binnenha-
len en leiden. Daarom organiseren we 
activiteiten waarop jonge onderzoekers 
elkaar kunnen ontmoeten. We geven 
hen ook training in specifieke vaardig-
heden zoals presentatietechnieken. 
Daarnaast zetten we in op meer uitwis-
seling tussen verschillende onderzoeks-
organisaties. Tot slot organiseren we 
geregeld bevragingen over een bepaald 
onderwerp. Op die manier formuleren 
we een gezamenlijk standpunt dat we 
overbrengen aan de beleidsmakers. 
Zo stonden we mee aan de wieg van 
de Declaration of Young Researchers, 
waarin de noden en drijfveren van 
jonge onderzoekers staan opgesomd.”

Naar welke activiteit van YEAR kijk 
je in het bijzonder uit? 
“Op 12 en 13 juni 2017 vindt onze jaar-
lijkse conferentie plaats. Dit jaar komen 
we samen in Brussel en is VITO mede-
organisator. Het thema is de ontwik-
keling van een idee tot een mogelijk 
project. Het zal een interactieve con-
ferentie zijn: in kleinere groepen zullen 
ideeën worden uitgewerkt, met behulp 
van professionele begeleiding en trai-
ning. Aan het einde reiken we een 
award uit voor het best uitgewerkte 
idee. We hopen natuurlijk dat er heel 
wat jonge onderzoekers zullen deelne-
men. Het is immers het ideale moment 
om veel mensen te ontmoeten in een 
aangename sfeer.”

Meer info:  
jef.bergmans@vito.be 
www.year-network.com

Wereldwijd hebben vandaag 1,2 miljard 
mensen geen toegang tot elektriciteit. 
Bovendien worden in afgelegen gebie-
den, tijdelijke kantoren en rampgebie-
den vaak vervuilende dieselgeneratoren 
gebruikt. De Vlaamse KMO Tiger Power 
ontwikkelde daarom, in samenwerking 
met VITO/EnergyVille, innovatieve tech-
nologieën voor de productie en opslag 
van groene energie.

Tiger Power-oprichter Chris Prengels 
ontdekte in India een markt voor her-
nieuwbare stroomvoorzieningen die 
onafhankelijk van het net functioneren. 
Maar liefst 250 miljoen mensen hebben 
er geen toegang tot elektriciteit. Tiger 
Power ontwikkelde daarom twee tech-
nologieën: de Sunfold® en de Storager®. 

Overschot aan zon
Chris Prengels: “De inmiddels gepa-
tenteerde Sunfold® is een makkelijk te 
 monteren systeem dat werkt op zonne- 
energie. Het is eenvoudig te verplaatsen 
en te installeren en is in staat om dage-
lijks 11 tot 27 kilowattuur groene energie 
te produceren. De energie wordt meteen 
gebruikt of opgeslagen in een batterij. 
Maar opdat het systeem ingezet zou 
kunnen worden op plaatsen zonder net, 
moet het continu stroom kunnen leveren. 
Ook wanneer er weinig zon is en de bat-
terij bijna leeg is. Daarom ontwikkelden 
we ook de Storager®. Met die technolo-
gie kan je 300 kilowattuur groene ener-
gie voor veel langere tijd opslaan onder 
de vorm van waterstof. Wanneer er een 
overschot aan zonne-energie is die het 
systeem niet meer in de batterij kwijt kan, 
wordt door elektrolyse waterstof gepro-
duceerd. Een brandstofcel kan de water-

“OP ONZE ACTIVITEITEN 
KUNNEN JONGE 
ONDERZOEKERS ELKAAR 
ONTMOETEN”

TIGER POWER ONTWIKKELT TECHNOLOGIE VOOR PRODUCTIE EN OPSLAG VAN GROENE ENERGIE

GROENE STROOM VOOR 
ONTWIKKELINGSLANDEN

stof later opnieuw in stroom omzetten. 
De twee systemen zijn combineerbaar 
en kunnen zo dienst doen als een kleine 
elektriciteitscentrale die de klok rond, het 
hele jaar door, groene energie levert.” 

Vraag en aanbod in evenwicht
Vraag en aanbod van energie worden 
bij de technologieën van Tiger Power in 
evenwicht gehouden met slimme soft-
ware. Daarvoor werkte de KMO samen 
met VITO/EnergyVille. Peter Coenen van 
EnergyVille: “De bedoeling is dat het sys-
teem aan het einde van een dag zoveel 
mogelijk van de zonne-energie heeft 
ingezet: ofwel door ze rechtstreeks te 
gebruiken, ofwel door de energie op te 
slaan in de batterij of om te zetten in 
waterstof. Het volledige vermogen in één 
keer omzetten in waterstof is niet moge-
lijk. Daarom moet je bij een overschot 
aan zon zorgen dat je met een deel van 
het vermogen waterstof kan produceren 
en met de rest de batterij kan laden. De 
verschillende toestellen moeten daar-
voor optimaal met elkaar interageren 
en anticiperen op de weersvoorspellin-
gen. Bovendien kent het systeem het 
verbruikspatroon en houdt het rekening 
met piekmomenten. Die optimalisatie op 
basis van wiskundige algoritmes was de 
taak van EnergyVille. We ontwikkelden 
en programmeerden de interfaces van de 
PV-installatie, de batterij, de brandstofcel 
en de elektrolyse-units.” 

Groene energie voor Afrika en India
EnergyVille heeft de technologie inmid-
dels uitvoerig getest. Begin dit jaar sloot 
Tiger Power een samenwerkingsakkoord 
af met het Nationaal Instituut voor Zonne- 
energie (NISE) in India voor de installatie 

van een proefopstelling. Op die manier 
kan de KMO aantonen dat het systeem 
betrouwbaar is en dus de investering 
waard. Om op korte termijn meerdere 
installaties uit te bouwen, is het bedrijf in 
gesprek met verschillende internationale 
organisaties, waaronder ontwikkelings-
fondsen. Peter Coenen: “We zien heel 
wat mogelijke toepassings gebieden voor 
deze technologie. Niet alleen in India, 
maar ook in Afrika hebben nog veel men-
sen geen toegang tot elektriciteit. Boven-
dien is de bevolkingsdichtheid er klein en 
is het uitbouwen van een net dus relatief 
duur. Dat, in combinatie met het hoge 
aantal zonne-uren, maakt dat groene 
energie er heel wat potentieel heeft.” 

Meer info: 
peter.coenen@vito.be 
c.prengels@tigerpower.eu

De Storager® 
kan 300 
kilowattuur 
groene energie 
opslaan onder 
de vorm van 
waterstof.
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Via de zonnekaart kan een bewoner inschatten of het de moeite loont om zonnepanelen of een 
zonneboiler te installeren. Elk groen of geel dak is daarvoor geschikt.

ZONNEPOTENTIEEL OP VLAAMSE 
DAKEN

Tik uw adres in en u ziet meteen hoe geschikt uw dak is 
voor zonnepanelen of een zonneboiler. Dat is het principe 
van de zonnekaart die op 20 maart 2017 door Vlaams minis-
ter van Energie Bart Tommelein werd voorgesteld. Iedereen 
kan de zonnekaart online raadplegen en ziet meteen of zijn 
of haar dak ideaal (groen), bruikbaar (geel) of beperkt tot 
niet geschikt (oranje) is. Voor elk groen of geel dak berekent 
de tool ook meteen de kostprijs en de terugverdientijd voor 
een doorsneegezinsverbruik (elektriciteitsverbruik van 3 500 
kWh/jaar). Ook de jaarlijkse besparingen op energiekosten en 
CO2-uitstoot worden getoond. 

Het Vlaamse Energieagentschap (VEA) ontwikkelde de zon-
nekaart in samenwerking met VITO en Informatie Vlaande-
ren. Jurgen Everaerts: “Het was een erg intensief werk. Op 
basis van het Grootschalig Referentiebestand kenden we de 
locaties van alle huizen in Vlaanderen. Van februari 2013 tot 
en met maart 2015 werden verschillende vluchten georga-
niseerd met laseropnameapparatuur om de hoogte van alle 

gebouwen en andere landschapselementen op te meten. 
Op basis van die informatie, gekoppeld aan metingen van 
het KMI, hebben we de jaarlijkse zoninstraling voor elk dak 
gemodelleerd.”

Al die informatie berekenen en omzetten in een zonnekaart 
voor heel Vlaanderen, was deels het werk van VITO Remote 
Sensing. Jurgen Everaerts: “Het vraagt enorm veel proces-
singcapaciteit om een dergelijke kaart op Vlaams niveau te 
genereren. Bovendien was het erg belangrijk om voldoende 
details zichtbaar te maken. Zo hebben we voor elke locatie 
van 25 op 25 centimeter de zoninstraling bepaald. En wat 
blijkt? Er is heel wat potentieel in Vlaanderen. Op alle Vlaamse 
daken is er genoeg ruimte voor 72 gigawattpiek. Dat is goed 
voor 62 miljard kilowattuur aan zonnestroom, terwijl alle 
Vlaamse gezinnen samen maar 11 miljard kilowatt uur per 
jaar verbruiken.” 

Meer info: 
jurgen.everaerts@vito.be 
www.energiesparen.be/zonnekaart

Via de zonnekaart kan een bewoner inschatten of het de moeite loont om zonnepanelen of een zonneboiler te installeren. Elk groen of geel dak is daarvoor geschikt.


