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AURUBIS MAAKT DISTRI-
BUTIE VAN ELEKTRISCHE 
ENERGIE PERFORMANTER 
EN DUURZAMER VIA KOPER-
COMPOSIETEN

Composieten van koolstof en koper kunnen de 
volgende generatie van geleidende materialen 
worden. VITO helpt koperproducent Aurubis 
om deze nieuwe kopermaterialen in hun Olense 
vestiging te ontwikkelen. 

Koper en koperlegeringen vinden hun belangrijk-
ste toepassing als energiedrager in het transport, 
de distributie en de opwekking van elektrische 
energie. Om nog beter in te spelen op de vragen 
van de markt is Aurubis steeds op zoek naar mate-
riaalcombinaties met nog betere eigenschappen. 
Nanokoolstofmaterialen zoals grafeen worden 
gekenmerkt door hoge elektrische en thermische 
geleidbaarheid, en vertonen bovendien uitzonder-
lijke mechanische eigenschappen. Composieten 
van koper en koolstof hebben daardoor heel wat 
voordelen: ze zijn beter bestand tegen vermogens-
verlies door hitte en zijn sterker. Om het industriële 
productieproces van kopercomposieten mee vorm 
te geven, klopte Aurubis aan bij VITO.

Jo Rogiers, CEO van Aurubis Belgium: “Ons 
doel is om goedkoper, op een energie-efficiënte 
manier en met minder metaal een eindproduct 
te realiseren met nog betere eigenschappen. 
Om die duurzaamheidsvisie in de praktijk te 
brengen, hebben we wetenschappelijke inzich-
ten nodig. De expertise van VITO komt daarbij 
goed van pas.”

Roeland Geurts van VITO: “We hebben com-
putermodellen ontwikkeld die simuleren en 
voorspellen hoe materialen in de bestaande 
installatie van Aurubis stollen. Aan de hand van 
die modellen zochten we uit hoe je het stol-
lingsproces perfect kan controleren. De nieuwe 
inzichten resulteerden in de uitwerking van een 
gespecialiseerde koeler die een gecontroleerde 
en nauwkeurige dosering van koolstof aan het 
koperbad toelaat. De eerste tests lopen al.”

Jo Rogiers: “Dankzij de berekeningen van VITO 
kunnen we de vermenging van koper en kool-
stof in het productieproces op een snelle, veilige 
en goedkope manier rechtstreeks testen. Een 
hele stap vooruit.”

Meer info: 
roeland.geurts@vito.be  
www.aurubis.com

Coverfoto: Jo Rogiers (Aurubis), Roeland Geurts (VITO) 
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VOLG VITO OP:

Beste lezer,

VITO viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. 
En we staan er sterker voor dan ooit. 
Zo halen we de tiende plaats in de 
Belgische lijst van meest ingediende 
patenten en zijn we sterk aanwezig in 
de Europese onderzoekswereld. Onze 
focus ligt op hoogkwalitatief onder-
zoek, wat niet alleen resulteert in een 
recordaantal SCI-papers maar ook in 
een stijgend aantal onderzoeksprojec-
ten met bedrijven – vooral KMO’s.

Met onze onderzoeksprojecten wil-
len we concrete oplossingen bieden 
voor vragen vanuit de markt. Zo wer-
ken we samen met de Duitse came-
raproducent Cubert aan compacte 
hyperspectrale camera’s. Ook de spin-
off  Activ84Health en de Antwerpse 
Groentool illustreren hoe VITO haar 
kennis omzet in pasklare toepassingen. 
Verder rollen we pioniersprojecten uit, 
samen met andere onderzoekscentra 
en overheidsinstellingen. U leest er alles 
over in deze editie van VITO VISION. 

Om de vinger aan de pols te houden, 
zijn we steeds op zoek naar nieuw 
talent en nieuwe ideeën. De meer dan 
zeventig binnen- en buitenlandse doc-
torandi die bij VITO onderzoek voeren, 
zijn daarin erg belangrijk. Kortom: de 
toekomst van VITO is verzekerd.     

Veel leesplezier!

Dirk Fransaer 
Gedelegeerd bestuurder VITO
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Het Poopómeer was met ruim  
1 000  km2 ooit het tweede grootste 
meer van Bolivia. Intussen is het geslon-
ken tot 2 % van die oppervlakte (foto 
rechts). Vissen en watervogels sterven 
massaal of trekken weg. De lokale 
bevolking, die vooral leeft van visvangst 
en het water van het meer gebruikt 
om landbouwgronden te irrigeren, ziet 
zich genoodzaakt uit te wijken. Land-
schappelijke en ecologische veranderin-
gen als deze kunnen zeer nauwkeurig 
opgevolgd worden vanuit de ruimte, 
onder meer door de Belgische minisa-
telliet PROBA-V. 

De mogelijkheid om de gezondheids-
toestand van vegetatie en gewassen 
op te volgen, zette VITO ertoe aan om 
in opdracht van de Voedsel- en Land-
bouworganisatie van de Verenigde 
Naties (FAO) het Agricultural Stress 
Index System (ASIS) te ontwikkelen. 
Dat geo-ICT-systeem, dat bekroond 
werd met de Geospatial World Excel-
lence Award 2016, kan met behulp van 
satellietbeelden zeer snel droogte en 
andere stresssituaties detecteren en op 
die manier aangeven waar er oogsten 
dreigen te mislukken.

Het Poopómeer anno 2014, toen al met uitdro-
ging bedreigd.

Meer info: 
bart.deronde@vito.be  
www.fao.org/giews/earthobservation  
proba-v.vgt.vito.be
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Van Vlaanderen en de Vlaamse havens 
een draaischijf maken voor materialen-
stromen en recyclageactiviteiten. Dat is 
het doel van Flanders Recycling Hub, een 
initiatief van het Vlaams Instituut voor 
Logistiek (VIL), dat daarvoor samenwerkt 
met de Openbare Afvalstoffenmaatschap-
pij (OVAM) en VITO. In het kader van het 
project slaan 27 Vlaamse bedrijven de 
handen in elkaar om Vlaanderen te posi-
tioneren als wereldspeler in de verwerking 
van afval- en materialenstromen.

Dankzij ruim dertig jaar ambitieus afval- 
en materialenbeleid behoort Vlaanderen 
tot de wereldtop op het vlak van afvalin-
zameling en -verwerking. Afvalactivitei-
ten vertegenwoordigen een volwaardige 
industrietak, waardoor afval voor onze 
regio een belangrijke grondstof gewor-

den is. Dirk Nelen van VITO: “Met ruim 
21 000 jobs en 16,6 miljoen euro omzet 
uit de tien belangrijkste afvalstromen 
heeft de recyclage- en afvalverwerkings-
business in Vlaanderen al een aanzienlijke 
economische waarde. Qua logistiek is de 
sector goed voor 6,3 miljoen ton invoer 
en 6,1 miljoen ton uitvoer. Willen we de 
economie op grote schaal omvormen 
tot een circulaire economie, dan moeten 
we meer en grotere afvalstromen aan-
trekken. Tegelijkertijd moeten we meer 
waarde halen uit het hier geproduceerde 
afval, dat nu nog wordt uitgevoerd voor 
verwerking in het buitenland.” Hoe we 
die ambities kunnen waarmaken? Dat 
zoeken VIL, de OVAM, VITO en een groep 
bedrijven uit met Flanders Recycling Hub. 
Eind 2017 willen de projectpartners hun 
roadmap klaar hebben.

Logistieke draaischijf
Steve Sel van VIL: “We zoeken uit hoe 
we Vlaanderen kunnen uitbouwen tot 
een internationale recyclagehub waar 
materialen aangevoerd, gerecupe-
reerd en weer geëxporteerd worden. 
Met hun unieke en centrale ligging 
zijn onze havens de ideale logistieke 
draaischijf. Bovendien beschikken ze 
over infrastructuur en terreinen voor 
recyclage activiteiten. Door stromen 
aan te trekken via de havens geven 
we niet alleen onze eigen materialen-
sector een boost, maar zal er vanuit 
de havens ook een heuse industriële 
materialenlogistiek op gang komen, 
zowel internationaal als lokaal en regi-
onaal.”

Kruisbestuiving
Liefst 27 bedrijven hebben zich aan het 
project verbonden en zoeken mee naar 
nieuwe kansrijke afvalstromen voor de 
recyclage- en afvalverwerkingsindus-
trie. Steve Sel: “Een interessante mix 
van sectoren meldde zich aan: onder 
meer logistieke dienstverleners, ver-
laders, recyclagebedrijven, havenbe-
drijven, infrastructuurbeheerders, een 
provinciale ontwikkelingsmaatschappij 
en zelfs een sociale werkplaats. Die 
kruisbestuiving is een meerwaarde om 
de weg naar een volwaardige recycling 
hub uit te stippelen.”

Vijf proefprojecten
Een drietal workshops met de deelne-
mende bedrijven leverde 29 interessante 
voorstellen op waarbij meerwaarde wordt 
gehaald uit de verwerking van Vlaamse en 
ingevoerde afvalstromen tot waardevolle 
grondstoffen.

Peter Stouthuysen van VITO: “Onze exper-
ten in circulaire economie hebben in een 
eerste fase de meest beloftevolle stromen 
grondig geanalyseerd. De voorstellen van 
de bedrijven werden vervolgens geclusterd 
tot acht potentiële businesscases. Daar-
uit selecteerden de 27 bedrijven samen 
de vijf beste cases. Voor die cases wordt 
nu een concreet kosten-batenplaatje   
en een logistiek plan uitgewerkt. Uiter-
aard komt ook het milieuaspect aan 
bod. Het project voorziet verder in 

Dankzij hun unieke en centrale ligging zijn de Vlaamse havens de ideale logistieke draaischijf.

FLANDERS RECYCLING HUB

HAVENS WILLEN BOOST GEVEN AAN VLAAMSE RECYCLAGESECTOR

HET VLAAMS INSTITUUT VOOR DE 
LOGISTIEK 

De vzw Vlaams Instituut voor de Logistiek – kortweg VIL – is 
het Vlaamse innovatieplatform voor de logistieke sector. Het 
helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke projecten 
te realiseren en zo hun competitiviteit te verhogen. Het VIL 
is ook een ledenorganisatie die bedrijven en organisaties 
uit diverse sectoren bij elkaar brengt – zowel verladers als 
logistieke dienstverleners, maar ook kennisinstellingen, over-
heidsinstanties en bedrijven uit de IT-, engineering-, interim-, 
bouw- en vastgoedwereld. 

Meer info: www.vil.be 

VLAAMS MATERIALENPROGRAMMA

Met het Vlaams Materialenprogramma bundelt de Open-
bare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) de krachten 
met andere overheden, de bedrijfswereld, kennisinstellingen 
en het middenveld voor een efficiënt afval-, materialen- en 
bodembeheer in Vlaanderen. Alleen zo kan de transitie naar 
een circulaire economie slagen en kunnen we nieuwe ruimte, 
materialen en grondstoffen creëren voor de huidige en toe-
komstige generaties.

Meer info:  
www.vlaamsmaterialenprogramma.be 

de uitvoering van pilootprojecten 
waarin de praktische aspecten worden  
uitgediept.” 

“De conclusies van de proefprojecten 
moeten Vlaanderen helpen om te beslis-
sen over investeringen, infrastructuur-
projecten en eventuele belemmerende 
factoren om onze economie verder te 
laten groeien zonder het toenemende 
verbruik van grondstoffen”, besluit Peter 
Stouthuysen.

BATTERIJEN ALS GRONDSTOF VOOR BEMESTING: VEILIG OF NIET?

Bij gerecycleerd materiaal uit batterijen 
denken we niet onmiddellijk aan toepas-
singen als meststof voor planten. Toch kan 
dat materiaal zonder risico voor milieu en 
gezondheid ingezet worden als nutriënt 
voor maïsteelt. Dat onderzochten de units 
Duurzaam materialenbeheer en Milieuri-
sico en gezondheid van VITO.

In Amerika wordt gerecycleerd materiaal 
uit batterijen gebruikt als grondstof voor 
de productie van meststof voor maïs, die 
op zijn beurt voor biobrandstof dient. Het 
gaat om de black mass-fractie uit alkaline-
batterijen. Die fractie bevat onder meer 
het anode- en kathodemateriaal met 
daarin mangaan, kalium en zink, stoffen 
die worden gebruikt als nutriënt voor de 
gewassen. De Amerikaanse organisatie 
Call2Recyle, die alkalinebatterijen inzamelt 
voor recyclage, wilde absoluut zeker zijn 

dat er geen milieurisico’s verbonden zijn 
aan die toepassing. Daarom vroeg het 
onafhankelijk advies aan VITO.

Ann Van der Linden: “We hebben de pro-
cessen bestudeerd die de batterij door-
loopt om de black mass aan te maken en 
gingen na wat de kansen zijn op vervuiling 
met zware metalen, zoals kwik, lood en 
cadmium. Als aan alle voorwaarden in het 
sorteer- en scheidingsproces van de batte-
rijen en de voorbehandeling van de black 
mass voldaan is, is er geen enkel risico op 
milieuvervuiling.” Mirja Van  Holderbeke 
beaamt dat: “We onderzochten de kli-
maatomstandigheden en de bodem-
karakteristieken in de regio, het soort 
mangaan-, kalium- en zinkverbindingen 
en hun oplosbaarheid, en de opname 
door de maïsplant. De nutriënten blijken 
gelijkaardig te zijn aan die in standaard 

meststoffen. Ook blijkt de concentratie 
aan zware metalen in de black mass zó 
laag te zijn dat er ook geen risico is voor 
de gezondheid van de mens mochten de 
akkers later gebruikt worden om voedsel 
te telen.”

Meer info:  
ann.vanderlinden@vito.be 
mirja.vanholderbeke@vito.be

Flanders Recycling Hub kadert in het 
Vlaams Materialenprogramma van de 
OVAM.

Meer info: 
dirk.nelen@vito.be
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De nood aan kleinere camerasystemen 
groeit nu alsmaar kleinere satellieten 
en drones de lucht en de ruimte in 
worden gestuurd. Daarom zocht VITO 
een manier om hyperspectrale beelden 
te maken met kleinere, lichtere came-
ra’s. Het resultaat: de COSI-cam en de 
Hyperscout.

Waar ons oog maar drie kleuren onder-
scheidt (rood, groen en blauw), neemt 
een hyperspectrale camera honderden 
kleuren of golflengtegebieden tegelijk 
op. Met zo’n combinatie van honder-
den kleuren kan je veel meer verschillen 
zien dan met een combinatie van drie 
kleuren. Een hyperspectraal beeld bevat 
dan ook meer en andere informatie dan 
een foto van een gewone camera. “De 
kunst is om de enorme hoeveelheden 
ruwe data uit zo’n camera om te zetten 
in bruikbare informatie. Laat dat nu net 
onze specialiteit zijn”, licht Tanja Van 
Achteren van VITO toe.

Klein en compact
VITO is expert in hyperspectrale 
beeldtechnologie. De hyperspectrale 
APEX-camera (Airborne Prism EXperi-
ment) wordt al enkele jaren gebruikt 
voor aardobservatie vanuit vliegtuigen 
en dient als onderzoeksinstrument 
voor toepassingen die een hoge pre-
cisie vereisen, maar ook als kalibratie- 
en validatie-instrument voor toekom-
stige satellietmissies. Hyperspectrale 
camera’s vinden hun toepassing vooral 
in water- en kustmonitoring, preci-
sielandbouw en vegetatiemonitoring. 

Projectmanager Bavo Delauré van 
VITO: “Het zijn traditioneel grote en 
zware spectrometers. De APEX bij-
voorbeeld weegt meer dan 100 kilo-
gram. De kost om zo’n toestel in de 
lucht te brengen voor aardobservatie is 
dan ook enorm. De laatste jaren heb-
ben we intensief gewerkt aan kleinere 
en compactere camera’s met bijho-
rende softwareoplossingen die mee 
kunnen met drones en ook met de 
steeds kleinere satellieten.”

Lichtgewicht camera voor drones
VITO’s Remote Sensing Department, 
camerabouwer Cubert en imec, het 
Vlaamse onderzoekscentrum in het 
domein van micro- en nano-elektro-
nica, hebben de eerste lichtgewicht 
hyperspectrale camera met hoge reso-
lutie voor drones ontwikkeld: COSI-
cam (COmpact hyperSpectral Imaging 
system). De COSI-cam bevat imecs 
unieke hyperspectrale beeldvormings-
chip. De revolutionaire filtertechnolo-
gie van imec wordt rechtstreeks op de 
chip aangebracht. Het resultaat is een 
geminiaturiseerde camera die tal van 
nieuwe toepassingen mogelijk maakt. 
De COSI-cam werd specifiek voor aard-
observatie ontwikkeld, is heel compact 
en weegt nog maar 500 gram. 

Bavo Delauré legt uit waar nu juist 
de VITO-innovatie zit: “Om uit de 
ruwe data van de camera leesbare 
informatie te halen, ontwikkelden we 
een nieuwe softwareoplossing. Een 
aaneenschakeling van verschillende 

innovatieve algoritmes zet het com-
plexe hyperspectrale beeld van de 
camera in geen tijd om in een infor-
matieve kaart. De innovatie zit niet 
alleen in de snelheid. We zijn ook in 
staat om, ondanks de vele bewegin-
gen van de drone, de positie van de 
punten op het beeld heel nauwkeurig 
te bepalen. Een drone kan dus op 100 
meter hoogte beelden maken met 
een grondresolutie of spatiale reso-
lutie van 6 centimeter. Dat is scherp 
genoeg om individuele planten te 
onderscheiden.”

René Michels, CEO van Cubert: “De 
technologie is een ware doorbraak 
voor de aardobservatiemarkt. Hyper-
spectrale beeldvorming is altijd een 
compromis tussen spectrale resolu-
tie (zoveel mogelijk kleuren onder-
scheiden) en spatiale resolutie (zoveel 
mogelijk pixels weergeven per opper-
vlak). VITO slaagt erin om beide te 
combineren zonder compromis. We 
zijn dan ook heel blij deze oplossing 
op de markt te kunnen brengen.”

Hyperscout: hyperspectraal, 
compact en flexibel
De ontwikkeling van steeds kleinere 
hyperspectrale camera’s biedt ook een 
oplossing voor de trend naar alsmaar 
kleiner wordende satellieten. VITO en 
het Nederlandse bedrijf Cosine ontwik-
kelden samen de Hyperscout, een heel 
flexibel te programmeren en compacte 
hyperspectrale camera die in een Cube-
Sat-minisatelliet past. Het prototype 
weegt 2 kilogram en wordt midden 
2017 voor de eerste keer gelanceerd.

Bavo Delauré: “Ruwe data van satel-
lietbeelden worden standaard doorge-
stuurd naar dataverwerkingscentra op 
aarde en daar verwerkt. Het unieke aan 
de Hyperscout is dat hij een eigen ‘brein’ 
heeft dat de ruwe data direct aan boord 

Cubert brengt de COSI-cam in het najaar op de 
markt onder de naam ButterflEYE LS.

In dit experimentele aardbeienveld in Sint-Truiden beperkten onderzoekers van pcfruit systematisch de irri-
gatie en bemesting van bepaalde delen van het veld. Dit beeld is genomen vanop 40 meter hoogte met een 
grondresolutie van 2 centimeter: de plantjes die meer water en mest kregen, zijn duidelijk te onderscheiden 
van de rest. Hoe roder de plant in dit vals-kleurenbeeld, hoe meer bladgroen erin zit en hoe gezonder hij is. 

De Hyperscout is zo klein dat hij in je hand past.

VEDERLICHTE COSI-CAM EN HYPERSCOUT BRENGEN AARDE IN BEELD

HYPERSPECTRALE CAMERA’S  
WORDEN STEEDS COMPACTER  
EN PERFORMANTER

“DE COSI-CAM IS EEN 
DOORBRAAK VOOR DE 
AARDOBSERVATIEMARKT.” 

Dr. René Michels, 
CEO Cubert GmbH

verwerkt en omzet in hyperspectrale 
informatiekaarten. VITO levert daarvoor 
de algoritmes aan.” Zo’n slimme camera 
heeft heel wat voordelen. “De Hyper-
scout laat een sterke interactie met de 
gebruiker toe: hij is flexibel en vanop 
afstand te programmeren. Hij heeft zo 
een groot voordeel op andere telede-
tectiesystemen, die je voor elke missie 
moet programmeren en tussendoor niet 

kunt bijsturen. Doordat de dataverwer-
king in de Hyperscout zelf gebeurt, is er 
bovendien veel minder dataoverdracht 
nodig van de satelliet naar de aarde. Dit 
systeem is dus ook goedkoper: je moet 
minder gewicht lanceren en hebt min-
der datatransfers nodig.”

VITO en imec zullen de Hyperscout 
nog verder verfijnen. De filtertechno-
logie die in de COSI-cam zit, willen ze 
namelijk ook in de Hyperscout inbou-
wen. Tanja Van Achteren: “Omdat de 
Hyperscout zo compact is en omdat 
directe interactie mogelijk is, heeft hij 
het potentieel om uit te groeien tot een 
commercieel product of platform. Op 
basis van realtime aardobservaties met 
de Hyperscout kunnen organisaties 
en overheden veel sneller beslissingen 
nemen. In de toekomst zullen zelfs par-
ticulieren een specifieke kaart kunnen 
bestellen via een van de vele minisa-
tellieten die Cosine hoopt te lanceren. 
De satellietdata kunnen landbouwers 
in droge gebieden bijvoorbeeld helpen 
om gerichter en efficiënter te irrigeren 
– een must in de woestijn.”

Meer info:  
bavo.delaure@vito.be 
tanja.vanachteren@vito.be

0,5 m

COSI GSD = 2,0 cm



OP MAAT GEMAAKTE 
NANODEELTJES: EEN 
NIEUW TIJDPERK VAN 
ONTWIKKELING

Nanodeeltjes hebben onconventionele 
elektronische, optische, magnetische 
en chemische eigenschappen. Die 
eigenschappen zijn specifiek naarge-
lang de grootte van de nanodeeltjes. 
Ook vandaag nog is de grote uitdaging 
het beheersen van de deeltjesgroei, 
kristalliniteit, stabiliteit en reproduceer-
baarheid.

Experts van VITO zijn erin geslaagd om 
nanodeeltjes te synthetiseren. Dat laat 
toe om de vorm en grootteverdeling 
van nanokristallen aan te passen op 
een milde manier, gebruikmakend van 
een waterige omgeving. We gebruik-
ten daarbij een eenvoudig opschaalbaar 
proces: elektrokristallisatie via gasdif-
fusie. Tal van industrieën kunnen hun 
voordeel doen met deze doorbraak 
in de nanokristaltechnologie, door ze 
te integreren in een innovatietraject. 
De nanodeeltjesmethode van VITO is 
nuttig in de cosmetische en farmaceu-
tische industrie, de voedsel- en textiel-
productie, de sensor- en diagnostische 
industrie en de hightechcomponen-
tenindustrie. De specifieke toepassin-
gen zijn haast onbeperkt: katalytische 
convertors, hydro-processingreacties, 
zuurstof  absorbeerders, polijstmiddelen, 
nanomaterialen als sensoren, gebruik als 
quantumdots en contrastmiddelen ...

Het produceren van nanokristallen op 
maat met het gepatenteerde VITO- 
proces is een volledig nieuw innovatie-
gebied.

Meer info:  
marzio.monagheddu@vito.be

EVERLASTING: VERDER, GOEDKOPER 
EN VEILIGER ELEKTRISCH RIJDEN 

Lithium-ionbatterijen zijn licht en daarom ideaal als ener-
giedrager in elektrische voertuigen. Voertuigbatterijen 
kunnen bovendien gebruikt worden om overtollige ener-
gie op te slaan. Het project Everlasting (Electric Vehicle 
Enhanced Range, Lifetime And Safety Through INGeni-
ous battery management) zoekt naar een manier om van 
Li-ionbatterijen nog betere energiedragers te maken. Elf 
Europese partners werken sinds kort samen aan nieuwe 
interne batterijbeheersystemen voor een grotere bruik-
bare energie-inhoud, een langere levensduur, een gro-
tere betrouwbaarheid en een verhoogde veiligheid. De 
nieuwe technologie wordt getest in twee demonstratie-
voertuigen. 

Carlo Mol van EnergyVille: “Met modellen voorspellen 
we de gezondheidstoestand van de batterij. Dat gebeurt 
aan de hand van extern meetbare parameters (stroom, 
spanning en temperatuur) en met behulp van een aan-
tal nieuwe sensoren die in het project ontwikkeld wor-
den. Met die kennis kunnen we de energie in de batterij 
beter benutten om verder te rijden en sneller te laden 
zonder veiligheidsrisico’s of kwaliteitsverlies. Daarnaast 
zoeken we naar de optimaal geschakelde batterijconfigu-
ratie voor de beste performantie. We bouwen aan een 
systeem dat bijvoorbeeld defecte of lege batterijmodu-
les kan uitschakelen om zo alle energie van de batterij te 
kunnen gebruiken en het rijbereik te maximaliseren.”

Meer info:  
carlo.mol@vito.be

VITO/ENERGYVILLE OPTIMALISEERT VOERTUIGBATTERIJEN EN ENERGIEVRAAG EN -AANBOD

ONDERZOEK VOOR DE 
ENERGIETRANSITIE

Er stroomt steeds meer hernieuwbare energie door het elektrici-
teitsnet. Een uitdaging, want zon en wind laten zich niet sturen 
en de energie opslaan blijft moeilijk. VITO/EnergyVille brengt haar 
expertise in tal van onderzoeksprojecten in. We zetten er twee in 
de kijker.
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CALLIA: LOKALE BALANCERING  
VAN HERNIEUWBARE BRONNEN

Hoe kunnen we hernieuwbare energie optimaal integre-
ren in ons energienetwerk? In het project CALLIA buigen 
tien Europese partners, waaronder VITO/EnergyVille en het 
Europese energietechnologiebedrijf REstore, zich over dat 
thema. Het hoofddoel is om decentraal geproduceerde 
energie zo lokaal mogelijk te gebruiken om lokale netpro-
blemen en -verliezen te beperken door middel van demand 
response: het flexibel sturen van de energievraag in functie 
van het fluctuerende aanbod. 

REstores gepatenteerde internet-of-things-platform Flex-
pondTM  schakelt volledig automatisch het flexibele vermo-
gen van industriële installaties aan en uit zonder negatieve 
impact voor de gebruiker. Het platform is datagestuurd: 
lokaal gelogde sensordata worden in de cloud geanaly-
seerd om optimale netondersteuning te realiseren.

Chris Caerts van EnergyVille: “In de toekomst zal men 
gebruik willen maken van een meer divers en zeer groot 
aantal flexibele bronnen en verbruikers, zoals gebouwen 
of elektrische voertuigen, en dan is een meer schaalbare 
geüniformiseerde aanpak nodig. Om dat voor te bereiden 
onderzoeken we in welke mate een parametriseerbare 
flexibiliteitsbeschrijving ontwikkeld en geïntegreerd kan 
worden in FlexpondTM.”  

 Jan-Willem Rombouts, co-founder en co-CEO van REstore: 
“Het doel van CALLIA stemt overeen met onze aanpak om 
demand response in de energiemarkt te implementeren en 
toegankelijk te maken. Via dit project krijgen operatoren 
een nieuwe bron van lokaal inzetbaar flexibel vermogen 
om het net stabiel te houden.”

CALLIA ontvangt steun van het VLAIO in het kader van het 
Europese H2020-initiatief ERA-Net-Smart Grids Plus.

Meer info: chris.caerts@vito.be



BRILLIANT GAAT INTERNATIONAAL

Brilliant, de Vlaamse kennisdata-
bank, zal binnenkort ook nieuwe, 
beschermde technologieën van inter-
nationale onderzoekscentra aan-
bieden aan Vlaamse ondernemers. 
Omgekeerd zal de databank ook hel-
pen om de Vlaamse technologie beter 
bekend te maken in het buitenland. Zo 
nemen de kansen op kennisvalorisatie 

toe voor alle betrokken partijen. De 
toetreding van het Nieuw-Zeelandse 
Scion en het Energieonderzoek Cen-
trum Nederland (ECN) op 1 juli 2016 
was het startschot voor die internatio-
nale uitbreiding. 

Meer info: brilliant.vito.be

VITO OP PODIUM VAN FINALE CLIMATELAUNCHPAD

ClimateLaunchpad, de grootste clean-
techcompetitie van Europa, beloont de 
beste innovatieve ideeën om de klimaat-
verandering aan te pakken. Op vrijdag 8 
juli 2016 vond in Antwerpen de Belgi-
sche finale plaats. Zes ondernemers met 
een sterk idee voor klimaatvriendelijke 
producten of diensten dongen mee 
naar een plaats in de Europese finale 
in Tallinn (Estland) op 7 en 8 oktober 
2016. Twee ideeën van VITO/Energy-
Ville haalden de eerste en de tweede 
plaats. SmartUp my water en FlexiCity 
draaien om ‘slimme’ huishoudtoestel-

len die gebruikt worden om flexibiliteit 
aan te bieden aan het elektriciteitsnet. 
Zij zorgen er mee voor dat het grid niet 
in onevenwicht geraakt door de fluctu-
erende productie van groene energie. 
De derde finalist, Faro, heeft een plan 
voor duurzamere afvalverwerking in 
opkomende steden in Afrika. Met hun 
finaleplaats werken de drie startende 
ondernemers zich in de kijker van de 
Europese innovatiewereld.

Meer info: bart.dooms@vito.be
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In elke VITO VISION tonen we met 
een voorbeeld hoe VITO haar kennis 
valoriseert en beschikbaar stelt op de 
markt. In deze editie: de succesvolle 
spin-off Activ84Health.

Beweging is goed voor de gezondheid 
van ouderen of mensen met fysieke, 
mentale of logistieke beperkingen. 
Slimme eHealth-toepassingen, zoals 
het Activ84Health-platform, helpen 
daarbij. Vanuit het idee om bejaarden 
door hun oude buurt te laten fietsen 
ontwikkelde VITO, in samenwerking 
met de KU Leuven en Woonzorgcen-
trum Witte Meren uit Mol, een inter-
actief platform. Op basis van Google 
Street View kunnen mensen bewe-
gen in een omgeving die leuk, veilig 
en motiverend is. Dat platform leidde 
in december 2015 tot de oprichting 
van de gelijknamige VITO-spin-off 
 Activ84Health. 

Molse straten
Roel Smolders van Activ84Health: 
“Mijn broer Jan, directeur van Woon-
zorgcentrum Witte Meren in Mol, viel 
in 2012 in de prijzen met zijn idee ‘Fiet-
sen doorheen je verleden’. De opzet 
was simpel: beelden opgenomen in de 
Molse straten projecteren voor bewo-
ners die op een hometrainer aan het 
fietsen zijn. Ik was toen projectmana-
ger in de unit Milieurisico en gezond-
heid bij VITO en besloot mijn broer te 
helpen dat idee verder uit te werken. 
Samen met twee computerweten-
schappers van de KU Leuven ontwik-
kelden we een platform op basis van 
Google Street View-beelden. Daar-
mee wonnen we in september 2014 

de Janssen Open Innovation Award 
van de Kempense Innovatieraad (KIR). 
Vanaf dan kregen we steeds meer 
vragen van zorginstellingen die ons 
platform wilden gebruiken. Op dat 
moment evolueerde ons idee van een 
uit de hand gelopen hobby tot een 
mogelijk commercieel project.”

Ronde van Vlaanderen
Een van de geïnteresseerde instel-
lingen was een rusthuis op de oude 

KENNISVALORISATIE BIJ VITO

CO-CREATIETRAJECT OVER ORGANISCHE  
RESTSTROMEN EN MONITORING LUCHTKWALITEIT 

Via co-creatie brengt VITO innovatieve 
bedrijven samen om hun ideeën te 
realiseren. In een strak tijdschema van 
zes maanden onderzoekt VITO samen 
met de bedrijven hoe VITO-technologie 
kan worden gevaloriseerd. Een eerste 
co-creatietraject, over remote sensing, 
vond dit voorjaar plaats. In oktober 
2016 starten twee nieuwe trajecten. 
Het eerste traject zoekt naar vernieu-
wende concepten om organische  
reststromen in te zamelen, te trans-
porteren en te verwerken. Hier brengt 
VITO expertise en infrastructuur op het 
vlak van bioraffinage, procesoptimali-
satie en ontwikkeling van nieuwe waar-
deketens en verdienmodellen in. Het 
tweede traject werkt rond sensornet-
werken en gaat op zoek naar nieuwe 

opportuniteiten in het domein van 
monitoring van luchtkwaliteit. Bedrij-
ven kunnen een beroep doen op de 
VITO-expertise voor het testen en vali-
deren van sensoren, het ontwikkelen 
en implementeren van kalibratiealgorit-
men, luchtmetingen, meetnetwerken, 
blootstellingsmetingen en dataverwer-
king en -interpretatie.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich 
inschrijven via co-creatie.vito.be. Dead-
line organische reststromen: 3 oktober 
2016; deadline monitoring luchtkwali-
teit: 12 september 2016 (selectie bedrij-
ven gebeurt eind september).

Meer info: bart.dooms@vito.be

ACTIV84HEALTH: VITO-SPIN-OFF ZET OUDEREN AAN TOT FIETSEN IN VERTROUWDE OMGEVING

De tablet kan aangesloten worden op 
een tv of beamer. De software zorgt 
voor de koppeling tussen Google 
Street View en de trapsensor. Zodra 
die beweging registreert, ‘fietst’ de 
gebruiker door het beeld. Hij kiest zelf 
de richting die hij uitgaat. De software 
kan ook de moeilijkheidsgraad aan-
passen: hoe fitter de fietser, hoe har-
der hij of zij moet trappen om vooruit 
te komen.

Sociale interactie 
“We merken dat ouderen maar wat 
graag via Google Street View door 
de straat fietsen waar ze vroeger 
gewoond hebben. Ze beginnen her-
inneringen op te halen en verhalen te 
vertellen. Het gevolg is dat we hen met 
Activ84Health niet alleen activeren, 
maar ook cognitief stimuleren door 
hun hersenen te prikkelen.” Bovendien 
kunnen ouderen die zelf niet in staat 
zijn te fietsen, meekijken en herinne-
ringen ophalen aan vroeger.

De tool levert begeleiders ook infor-
matie op over de gezondheidstoestand 
van de senioren. “Elke gebruiker heeft 
een eigen profiel, waarin we aller-
hande data opslaan die ons iets leren 
over zijn of haar gezondheid en fysieke 
activiteit. We hopen dat dit ons kan 
helpen om eventuele gezondheids-
problemen vroegtijdig op te sporen. 
Als een bewoner bijvoorbeeld tijdens 
het virtuele ritje van het zorgcentrum 
naar zijn oude huis opeens verloren 
rijdt, kan dat een indicatie zijn van  
geheugenproblemen.”

De spin-off kijkt over de grenzen 
heen. Roel Smolders: “De Belgische 
markt van zorginstellingen raakt stil-
aan overtuigd van de kracht van ons 
product. We hopen dit jaar ook de 
internationale  zorgsector te overha-
len. Een duwtje in de rug is dat we 
een van de  vijf finalisten zijn van de 
Smart Ageing Prize voor de meest 
innovatieve toepassingen voor oude-
ren, een wedstrijd van het Active and 
Assisted Living Programme van de 
Europese Commissie.”

Meer info: 
roel@activ84health.eu 
www.activ84health.eu

Activ84Health opent een venster op de buitenwereld: het laat de gebruiker het gevoel van buiten fietsen 
herbeleven in een veilige omgeving.

© KU Leuven - Rob Stevens

 Kwaremont in Kluisbergen. Roel 
 Smolders: “Waar normaal op een 
week tijd maar een zestal mensen naar 
de fitnessruimte gaan, hadden na vijf 
dagen maar liefst 45 bewoners samen 
275 kilometer van het parcours van de 
Ronde van Vlaanderen gefietst!”

Het systeem is eenvoudig te instal-
leren. De hardware bestaat uit een 
tablet en een trapsensor die allebei op 
een hometrainer geplaatst worden. 
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NAAR EEN ENERGIE-EFFICIËNTER 
EUROPA

ENSPOL STELT RESULTATEN VOOR OP EINDCONFERENTIE IN BRUSSEL

In 2012 lanceerde Europa de Energy 
Efficiency Directive. De richtlijn legt 
maatregelen op om energie-efficiën-
tie in de EU te bevorderen en de EU 
te helpen het doel van 20 % energie-
besparing tegen 2020 te realiseren. 
Artikel 7 van die richtlijn legt aan de 
lidstaten de verplichting op om jaarlijks 
1,5 % energie te besparen door het 
invoeren van specifieke maatregelen. 
Die kunnen zich bijvoorbeeld vertalen 
in besparingsverplichtingen voor de 
sectoren of in subsidies of taxen om 
efficiëntiemaatregelen te stimuleren. 

Overleg
Om aan de verplichting uit artikel  7 
tegemoet te komen, moeten alle 
Europese lidstaten Energy Efficiency 
Obligation schemes (EEO’s) uitschrij-
ven of alternatieve regelingen tref-
fen. De EEO’s moeten een aanvulling 
zijn op andere Europese richtlijnen. 
Europa vraagt bijvoorbeeld al in een 
andere richtlijn (de Energy Perfor-
mance of Buildings Directive) om de 
energieprestatie van gebouwen te 
verbeteren. Als daar bijvoorbeeld al 
isolatiemaatregelen onder vallen, dan 
mogen die officieel niet onder de EEO 
worden opgenomen, wat uiteraard 
een sterke uitdaging vormt.

Hoe pakken lidstaten hun EEO-sys-
teem of alternatieve maatregelen aan? 
Wie doet wat? Wat zijn de sterke en 
de zwakke punten? Om overleg tussen 
de lidstaten te stimuleren en hen aan 
te zetten om best practices te delen, 
lanceerde de Europese Commissie het 
project ENSPOL. Samen met twaalf 

Europese onderzoekspartners onder-
zocht VITO/EnergyVille de voorbije 
twee jaar hoe EEO’s in verschillende 
lidstaten geïmplementeerd zijn. 

Van Vlaanderen tot Denemarken
Nele Renders, onderzoeker bij Energy-
Ville: “We gingen op zoek naar de 
meest geschikte aanpak om EEO’s 
op te stellen, rekening houdend met 
diverse (inter)nationale en regionale 
criteria en de uiteenlopende omstan-
digheden in de lidstaten. Een EEO uit-
schrijven begint al met de vraag wie 
verantwoordelijk is voor energiebe-
sparingen in je land. Ligt die verant-
woordelijkheid bij de netbeheerders, 
de energieleveranciers of bij de ver-
bruikers zelf? Door de aanpak in ver-
schillende Europese landen te bestu-
deren, willen we de lidstaten die een 
nieuwe EEO implementeren onder-
steunen, en lidstaten met bestaande 
EEO’s en alternatieve maatregelen 
bijsturen.”

Verschillen in wetgeving en energie-
markten, maar ook de brede toepas-
singsmogelijkheden voor energie-ef-
ficiëntie (wonen, mobiliteit, industrie) 
maken het moeilijk om energiebespa-
ringsmaatregelen te vertalen én te 
vergelijken op vlak van efficiëntie en 
effectiviteit. Enkel een doorgedreven 
analyse maakt een vergelijking tus-
sen de lidstaten mogelijk. EnergyVille 
stelde zo’n vergelijkende analyse op 
voor de bestaande EEO’s binnen de 
Europese Unie: in Vlaanderen (EEO 
gestopt in 2012), Denemarken, Frank-
rijk, Italië, Polen en Groot-Brittannië.  

Praktijkervaring delen
“Kennisuitwisseling en netwerking 
staan centraal binnen ENSPOL”, bena-
drukt Ils Moorkens, onderzoeker bij 
EnergyVille: “Zo brengt ons kennis-
platform www.article7eed.eu alle 
informatie over EEO’s en alternatieve 
maatregelen die in het kader van arti-
kel 7 werden opgesteld samen op een 
centrale plaats. Van daaruit kunnen 
we verbeteringen voorstellen en lid-
staten die nog geen actie onderno-
men hebben, informeren en helpen 
om een energie-efficiëntieaanpak op 
poten te zetten. Op de website kun je 
niet alleen onze studie van bestaande 
maatregelen bekijken, maar ook gras-
duinen in cijfermateriaal rond energie-
besparing in alle lidstaten. Je vindt er 
ook een lijst van trending topics met 
tips en duiding, trainingspakketten en 
een overzicht van wat de rest van de 
wereld doet om energie te besparen. 
Er is ook een interactief luik dat de 
gebruikers uitnodigt om de kennis en 
het netwerk zelf mee uit te bouwen.”

Eindconferentie
EU-lidstaten konden hun ervaringen 
met artikel 7 en de energie-effici-
entieverplichting uitwisselen tijdens 

verschillende netwerkmomenten of 
 stakeholder observatoria. Op 13 juni 
van dit jaar organiseerde EnergyVille 
de eindconferentie van  ENSPOL in 
Brussel. “De beleidsaanbevelingen 
die uit het project naar boven zijn 
gekomen werden gepresenteerd en 
bediscussieerd. Ook de discussie over 
de toekomst van het ENSPOL-netwerk 
nam een belangrijke plaats in”, aldus 
Nele Renders. “De uitdaging is nu om 
het kennisplatform en de stakeholder-
netwerken levendig te houden en de 
vooropgestelde energie-efficiëntie-
doelstelling jaar na jaar te halen. De 
onderzoekspartners tekenen daarvoor 
nu een aanpak uit. Onze experten zor-
gen ervoor dat de bevindingen uit het 
ENSPOL-project ook in België door-
stromen naar de bevoegde overheids-
instanties.”

ENSPOL maakt deel uit van het Intel-
ligent Energy Europe Programme (nu 
Horizon 2020) en wordt gefinancierd 
door EASME (Executive Agency for 
Small and Medium Enterprises).

Meer info: enspol.eu

NELE RENDERS
nele.renders@vito.be

> Master in de Bio-
ingenieurswetenschappen: 
milieutechnologie aan de  
KU Leuven

> Postacademische opleiding 
Energietechnieken in 
Gebouwen aan de UGent

> Binnen VITO actief als 
onderzoeker in projecten 
over beleidsondersteuning 
energie-efficiëntie

ILS MOORKENS
ils.moorkens@vito.be 

> Master in de Industriële 
Wetenschappen aan Thomas 
More Geel

> Postacademische opleiding 
Bedrijfseconomie aan de  
KU Leuven

> Binnen VITO actief als 
onderzoeker in projecten 
over energiebeleid

De eindconferentie in Brussel telde meer dan zestig deelnemers.

Tegen 2020 wil Europa 20 % energie 
besparen en tegen 2030 zelfs 27 %. Alle 
Europese lidstaten moeten hun steentje 
bijdragen. Het Europese project ENSPOL 
(ENergy Saving POLicies) ondersteunt 
hen daarbij. Op de eindconferentie in juni 
2016 werden de beleidsaanbevelingen 
voorgesteld.



KAREN VERCAMMEN 
BEGELEIDT DOCTORANDI  
BIJ VITO

Hoeveel doctoraatsstudenten telt 
VITO?
Momenteel werken hier 74 doctorandi. 
40 % zijn niet-Belgen, zowel Europe-
anen als niet-Europeanen. De studen-
ten worden dagelijks opgevolgd door 
hun begeleiders binnen de onder-
zoeksgroep. Elk jaar stellen ze hun 
resultaten ook voor aan een interne 
jury. Die bestaat voornamelijk uit VITO- 
medewerkers die niets met hun onder-
zoek te maken hebben. Die dubbele 
follow-up zorgt voor kwaliteitsvol en 
resultaatgericht onderzoek, een must 
voor het behalen van een doctoraats-
titel. Ook kunnen we zo eventuele pro-
blemen sneller opvangen. 

Hoe selecteren jullie  
onderzoeksonderwerpen  
en doctorandi?
We stellen onderwerpen voor die 
complementair zijn aan de expertises 

Meer dan zeventig studenten uit 
binnen- en buitenland werken 
een doctoraatsstudie uit binnen 
de onderzoeksgroepen van VITO. 
Karen Vercammen, coördinator 
wetenschappelijke relaties, en 
secretaresse Liesbeth Roofthooft 
leiden alles in goede banen.

en infrastructuren van de universitei-
ten en zoeken maximale aansluiting 
bij de onderzoeksfocus van VITO, 
die gericht is op de langetermijnbe-
hoeften van maatschappij en indus-
trie. VITO streeft naar excellentie: de 
aspirant- student komt eerst voor een 
VITO-jury. Die screent de kennis van 
de student en kijkt ook of die past in 
het gekozen onderzoeksonderwerp. 
Elke doctoraatsstudent is zowel ver-
bonden aan een universiteit, die de 
promotor levert en de doctoraatstitel 
toekent, als met VITO, die in de meeste 
gevallen ook het loon van de student 
betaalt. Afspraken rond eigendoms-
rechten, patenten … zetten we in een 
samenwerkingsovereenkomst met alle 
betrokken partijen. Sinds 2010 zetten 
we meer in op samenwerking met 
buitenlandse universiteiten. 

“HIER DOE JE ONDERZOEK IN EEN 
MULTIDISCIPLINAIRE OMGEVING.”

Wat levert doctoreren bij VITO op, 
voor de student en voor VITO zelf?
Doctorandi mogen zich vier jaar lang 
voor 100  % wijden aan een onder-
zoeksthema in een multidisciplinaire 
omgeving met de nieuwste infrastruc-
tuur en hoogtechnologische expertise. 
Ze worden volledig opgenomen in onze 
onderzoeksgroepen. Omdat we focus-
sen op toegepast onderzoek, komen 
de studenten ook makkelijk in contact 
met bedrijven. Het grote voordeel voor 
ons is de directe kennisuitwisseling met 
universiteiten. Bovendien leveren de 
studenten frisse, nieuwe inzichten. Die 
helpen ons om met ons onderzoek ken-
nis te ontwikkelen die de maatschappij 
vooruithelpt.

Meer info:  
karen.vercammen@vito.be

Maak kennis met de Antwerpse Groen-
tool: een online applicatie die inzicht 
geeft in de voordelen van stedelijk 
groen. VITO ontwikkelde de app in 
opdracht van de stad Antwerpen, die 
de stad gerichter wil vergroenen en zo 
het leefklimaat in de binnenstad wil 
verbeteren.

Dat de nabijheid van groen een posi-
tieve invloed heeft op de leefomgeving 
is niet nieuw. Groen in de stad houdt 
niet alleen de temperatuur binnen de 
perken, het verbetert tegelijk ook de 
luchtkwaliteit, het heeft een positieve 
invloed op de geluidsomgeving, de 
waterhuishouding en de biodiversiteit, 
het biedt mogelijkheden tot recreatie 
en – last but not least – het is goed voor 
de gezondheid van de omwonenden.

Zeven thema’s
Ook het stadsbestuur van Antwerpen 
is overtuigd van het belang van groen 
in de stad. Het wil gerichter en meer 
onderbouwd investeren in groen, en 
vroeg daarvoor hulp aan VITO. Het 
resultaat is een gebruiksvriendelijk 
online instrument – de Antwerpse 
Groentool – dat uitrekent welke voor-
delen groene investeringen opleveren 
binnen zeven thema’s: hitte, luchtkwa-
liteit, geluid, CO2-opslag, biodiversiteit, 
recreatie en water. De tool, waarmee 
de Antwerpse stadsdiensten zelf aan 
de slag gaan, wordt in oktober 2016 in 
gebruik genomen.

Stijn Vranckx van VITO: “Aan de hand 
van onze hittekaarten adviseren we 
steden al langer over de meest effec-

tieve opties om zich te wapenen tegen 
de gevolgen van de klimaatopwar-
ming. Met de Antwerpse Groentool 
gaan we nog een eind verder. Al onze 
kennis over ecosystemen, biodiversi-
teit en de verschillende milieuthema’s 
is in de app verwerkt. In een geselec-
teerd gebied leggen we kaarten met 
verschillende thema’s boven elkaar: 
hittekaarten, luchtkwaliteitskaarten, 
landgebruikskaarten ... Zo krijg je zicht 
op de situatie: hoeveel verharding is 
er, hoeveel groen, hoeveel daken zijn 
er en voor welke thema’s liggen er 
uitdagingen. Vervolgens geeft de tool 
voor dat gebied een lijst met geschikte 
groenmaatregelen en hun impact. Op 
de website vind je ook een uitgebreide 
toelichting bij alle thema’s en lees je 
welke impact verschillende soorten 
van vegetatie kunnen hebben.”
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Gebruiksvriendelijk
Iris Gommers, coördinator duurzame 
stad bij stad Antwerpen: “Wij hebben 
de Antwerpse Groentool laten ontwik-
kelen om medewerkers van verschil-
lende stadsdiensten te ondersteunen 
bij hun opdrachten en bij de opmaak 
van ontwerpen en adviezen. De tool 
dient ook als input voor de ontwikkeling 
van plannen zoals de lokale Antwerpse 
Groenplannen en voor de actualisatie 
van het strategisch Ruimtelijk Structuur-
plan. We vonden het belangrijk dat de 
applicatie heel gebruiksvriendelijk zou 
zijn. Dat zorgt ervoor dat de stadsdien-
sten de schat aan informatie waarover 
Antwerpen beschikt efficiënter en fre-
quenter kunnen gebruiken.”

Meer info: stijn.vranckx@vito.be


