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Onze maatschappij is in verandering. Om tot een betere wereld te
komen, is een transitie naar duurzaam denken en handelen essentieel
en dringend. Met haar kennis en expertise wil VITO die transitie
mee versnellen. In samenwerking met bedrijven en overheden
maken we werk van een gezonde en duurzame omgeving. Samen
stimuleren we bedrijven om te investeren in innovatie. We versterken
het economische en maatschappelijke weefsel van Vlaanderen door
duurzame groei mogelijk te maken.
Ook VITO zelf evolueert. Nog meer dan vroeger benaderen we onze
projecten vanuit de wetenschappelijke, economische, ecologische of
maatschappelijke impact die ze genereren op de transitie. Impact is
voortaan ook de rode draad doorheen onze communicatie. Het bewijs
heeft u voor zich: ons magazine VITO VISION zit in een nieuw jasje.
Niet alleen de inhoud hebben we verbeterd, ook de vorm kreeg een
opfrisbeurt.
Deze editie van VITO VISION legt onder meer de kansen voor
energiezuinige renovatie bloot, onderzoekt welke regio’s in
Vlaanderen over geothermisch potentieel beschikken en brengt in
kaart hoe de toekomstige distributienetten beheerd kunnen worden.
We hebben het over onze nieuwe in-vitromethodes als alternatief
voor tests met proefdieren en stellen ons
analyselab aan u voor. Binnen de Zero
Waste Cluster werken we samen met tal van
partners om via uitwisseling van expertise en
apparatuur van de circulaire economie een
succes te maken.
Veel leesplezier,
Dirk Fransaer
Gedelegeerd bestuurder VITO

COLOFON
VOLG VITO OP:

Wenst u de nieuwsbrief voortaan
facebook.com/VITObelgium
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SATELLIETBEELDEN
BESCHIKBAAR VOOR HET
GROTE PUBLIEK

Meer info: vito@vito.be - www.vito.be

elektronisch te ontvangen, gelieve
ons uw e-mailadres door te geven via
www.vito.be/nieuwsbrief

twitter.com/VITObelgium
Verantwoordelijke uitgever
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Dirk Fransaer, Boeretang 200, 2400 Mol
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vimeo.com/vitovideo
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ZUIVER AFVALWATER
VOOR CHEMIE EN FARMACIE

COVERSTORY
Veel afvalwater uit de chemische en de farmaceutische industrie
dat toxische componenten bevat, wordt verwerkt in een
verbrandingsinstallatie. Maar bij dat proces gaan waardevolle
grondstoffen verloren. InOpSys ontwikkelde met de hulp van VITO
een mobiel waterzuiveringssysteem dat de toxische componenten
verwijdert en recupereert.
Heel wat rest- en afvalwaterstromen van chemische en farmaceutische bedrijven
komen niet in aanmerking voor biologische waterzuivering. De toxische componenten doden de bacteriën die nodig zijn voor het waterzuiveringsproces. InOpSys
kwam op het idee om het toxische afvalwater een voorbehandeling te geven. De
verstorende componenten worden uit het water gehaald en gerecupereerd.
Modulair systeem
“Het unieke aan ons systeem is dat we een totaalconcept aanbieden”, vertelt Steven
De Laet, een van de oprichters van InOpSys. “Met flexibele, modulaire en mobiele
units bouwen we een duurzame oplossing op de terreinen van de klant. De units
kunnen ter plaatse worden samengesteld met de zuiveringstechnieken die nodig zijn
om de specifieke afvalstromen te zuiveren. We ontwikkelen het concept, voeren de
labtests uit, we designen en bouwen de unit, we starten de installatie op en blijven
ook daarna verantwoordelijk voor het functioneren ervan. De klant krijgt dus een
totaalservice en hoeft zelf geen opvolging te doen.”
VITO levert bewijs af
Om te bewijzen dat het concept werkt en dat de toxische stoffen tot een aanvaardbaar niveau zijn gedaald, roept Steven De Laet de hulp van VITO in. VITO’s expertise
in de analyse en karakterisering van afvalwater was daarbij doorslaggevend. Stefan
Voorspoels van VITO: “Voor een bedrijf in zee gaat met InOpSys wil het op papier
zien dat de normen worden gehaald. VITO treedt op als onafhankelijke derde partij,
die de metingen uitvoert en zo mee de klant kan overtuigen. Interactie is daarbij erg
belangrijk: wij adviseren InOpSys over de staalname en -behandeling. Bovendien
helpen onze analyses de klant met zijn afvalwaterbeheer.”

InOpSys ontwikkelde
met ondersteuning
van VITO mobiele
waterzuiveringsinstallaties
om afvalstromen een
specifieke voorbehandeling
te geven.

Op de cover: Stefan
Voorspoels (VITO) en Steven
De Laet (InOpSys)

Operationeel bij Janssen
InOpSys ontwikkelde zijn eerste grote unit voor Janssen Pharmaceutica NV. Steven
De Laet: “Het voorbije jaar werkten we aan het ontwerp. Ook bij de labtests klopten
we al bij VITO aan. Maar VITO’s bijdrage was vooral intensief tijdens de piloottests.
Toen werd er heel kort op de bal gespeeld. Elke dag brachten we stalen binnen, de
volgende ochtend kregen we de resultaten al toegestuurd. Sinds juni 2017 is onze
unit operationeel bij Janssen Pharmaceutica NV voor een periode van drie tot vier
jaar. Intussen staan er ook al nieuwe projecten op stapel, en daarbij zullen we zeker
opnieuw een beroep doen op de service van VITO.”
Meer info
www.inopsys.eu
stefan.voorspoels@vito.be
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TOOLS VOOR
ENERGIE-EFFICIËNT
RENOVEREN
VITO/ENERGYVILLE LEGT
KANSEN VOOR ENERGIEZUINIGE
RENOVATIE BLOOT

Hoe is het gesteld met de
energie-efficiëntie van de
gebouwen in Vlaanderen?
En waar zijn collectieve
renovaties zinvol? Gezinnen
met renovatieplannen,
maar ook steden en
gemeenten, netbeheerders
en aannemers zijn op zoek
naar gebruiksvriendelijke
hulpmiddelen. VITO/EnergyVille
ontwikkelde twee tools die het
Vlaamse renovatiebeleid flink
vooruithelpen.

Energiezuinig renoveren is aan een
opmars bezig. Om het concept verder te promoten is er meer informatie
nodig over de huidige energieprestaties van gebouwen en het gedrag van
de bewoners. Binnen het Europese
project Request to Action ontwikkelde VITO/EnergyVille een hub waar
gegevens over het energieverbruik
worden gecentraliseerd. EnergyVille
verzamelt die gegevens en maakt
ze toegankelijk via twee tools: een
online vragenlijst en een visualisatie.
Virginia Gomez Onate van EnergyVille: “We combineren data over
hoe mensen leven met informatie
over gebouwen, energieprestaties
en mogelijke duurzame renovaties.
Overheden, energieleveranciers en
aannemers kunnen daarmee aan de
slag.”
Zet je woning op de kaart
Via de gebruiksvriendelijke website
‘Zet je woning op de kaart’ kunnen
gezinnen een online vragenlijst invullen. “We polsen naar de gezinssamenstelling en de intentie om te
renoveren. En we vragen info op over
de woning. Wie de vragenlijst invult
en zijn e-mailadres achterlaat, krijgt
een rapportje toegestuurd waarin
staat hoe de woning scoort op energetisch vlak vergeleken met gelijkaardige huizen en gezinnen. Op die
manier maken we mensen bewust
van hun woonsituatie.”
Zicht op het renovatiepotentieel
EnergyVille combineerde de gegevens uit ‘Zet je woning op de kaart’
met geometrische data en visualiseerde alles op een kaart. Die City
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Portal is enkel toegankelijk voor
gebruikers met een login. Op dit
moment zijn dat de stad Genk en de
netbeheerders Infrax en Eandis. De
gebouwen worden op de kaart in
categorieën onderverdeeld. Allerlei
filters laten de gebruiker toe om heel
gericht te zoeken. Zo kan je bijvoorbeeld alleen de gebouwen visualiseren die in slechte staat zijn en
waarvan de eigenaars een renovatie
overwegen. “Deze tool helpt overheden om de toestand van gebouwen
te monitoren en er hun beleid op af
te s temmen. Het is ook een handig
instrument om na te gaan waar collectieve renovaties mogelijk zijn.”
Ook voor aannemers
Het project Request to Action liep
tot juni 2017, maar EnergyVille is
van plan om de tools nog verder te
ontwikkelen. Virginia Gomez Onate:
“In de eerste plaats kijken we naar
manieren om data toe te voegen.
Ook links met andere databanken
en tools kunnen interessant zijn. En
we willen het platform ook aanbieden aan aannemers. Die kunnen het
gebruiken om hun marktpotentieel
te onderzoeken. Zij zullen alleen
toegang krijgen tot geaggregeerde
gegevens, zodat de privacy van de
bewoners beschermd is. Tot slot willen we nog meer mensen overtuigen
om de vragenlijst in te vullen.”

Meer info
infrax.zetjewoningopdekaart.be
eandis.zetjewoningopdekaart.be
genk.zetjewoningopdekaart.be
virginia.gomezonate@vito.be

ONTDEK ZELF HOE ENERGIE
ZUINIG JE WONING IS VIA DE
WEBSITE ‘ZET JE WONING
OP DE KAART’
eandis.zetjewoningopdekaart.be

EANDIS EN INFRAX GEBRUIKEN TOOL IN BENOVATIE-CAMPAGNE
‘Zet je woning op de kaart’
is een van de tools die
distributienetbeheerders
Eandis en Infrax inzetten in
de communicatiecampagne
BENOveren. “We helpen
particulieren om uit te zoeken
welke energetische renovaties
interessant kunnen zijn.”

woning en om een energiezuinige
renovatie te overwegen. De data die
we verkrijgen zijn bovendien erg nuttig voor ons project ‘burenpremie’,
dat mikt op collectieve renovaties in
wijken. Ten slotte willen we de informatie ook ter beschikking stellen aan
steden en gemeenten. Zij kunnen er
hun renovatiebeleid op afstemmen.”

De campagne BENOveren (beter
renoveren), die loopt sinds begin
2017, wil de Vlaming bewust maken
van de voordelen van een energiezuinige woning. Binnen de campagne lanceerden Eandis en Infrax ook
‘Zet je woning op de kaart’. Drie
doelen houden ze daarbij voor ogen.
Bram Van Eeckhout van Eandis: “In
de eerste plaats willen we mensen
prikkelen om na te denken over hun

Coaches bij het renoveren
Dirk Schreurs van Infrax: “We
willen mensen de weg wijzen naar
BENOveren en naar de premies.
Het uiteindelijke doel daarbij is om
het Vlaamse gebouwenpatrimonium
energiezuiniger te maken en zo bij te
dragen tot de klimaatdoelstellingen.
Daarvoor zetten we een hele campagne op poten, met een website,
een filmpje op de nationale televisie

en radio, en ondersteunende
applicaties zoals die van VITO/
EnergyVille. BENOvatie-coaches
zullen mensen begeleiden, bijvoorbeeld bij het opzetten van
een wijkrenovatie. De coaches
kunnen met de info uit de tool
van EnergyVille heel gericht
aan de slag. Ze toont hen waar
burenpremies nuttig kunnen
zijn.”
“We hebben dus nog heel wat
plannen met ‘Zet je woning
op de kaart’”, vult Bram Van
Eeckhout aan. “We gaan onze
marketinginspanningen nog
opdrijven, zodat meer mensen
de weg vinden naar een betere
renovatie.”
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VERANTWOORDELIJKHEDEN
IN DE NIEUWE ENERGIEMARKT
VASTGELEGD

BEHEER VAN
ELEKTRICITEITSNET
WORDT FLEXIBELER
De opkomst van zonne- en windenergie schudt
het Europese energielandschap door elkaar.
Technologieën evolueren en gebruikers krijgen de
mogelijkheid om hun gedrag aan te passen. Maar
wat betekent dat voor de distributienetbeheerders?
In het kader van het Europese EvolvDSO-project
tekende VITO/EnergyVille mee de mogelijke
toekomstscenario’s uit.
Tussen 2013 en 2016 namen zestien partners binnen het
EvolvDSO-project het toekomstige energienet onder de
loep: distributienetbeheerders, transmissienetbeheerders,
aggregatoren, onderzoeksinstellingen en universiteiten
uit verschillende Europese landen. Daan Six van VITO/
EnergyVille: “In de toekomst zullen we veel flexibeler met
het elektriciteitsnet kunnen omgaan dan vandaag, onder
meer door lokale hernieuwbare energiebronnen, een
veranderend gebruikersgedrag, de invoering van slimme
meters en de mogelijkheden voor elektrische opslag. We
brachten de mogelijke gevolgen voor de taken en verantwoordelijkheden van distributienetbeheerders in kaart.”
Actiever beheer
Volgens de partners van EvolvDSO kunnen de distributienetbeheerders in de toekomst diverse nieuwe rollen op
zich nemen. EnergyVille zette haar expertise in bij het definiëren en analyseren van die rollen. Daan Six: “Distributie
netbeheerders zullen in de toekomst het net actiever
kunnen beheren. Door flexibiliteit op te nemen in het contract – en mogelijk te vergoeden – kan een beheerder de
gebruiker een incentive geven om elektriciteitsverbruik te
verleggen naar piekmomenten, waarop er te veel stroom
in het net terechtkomt. Omgekeerd kan de beheerder bij
een tekort aan stroom aan de gebruiker vragen om zijn
gebruik uit te stellen.”
“De distributienetbeheerders kunnen, samen met transmissienetbeheerders, ook een faciliterende rol opnemen
in de interactie tussen de verschillende spelers. Waar de
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elektriciteit vroeger eenvoudig top-down van het transmissienet over het distributienet tot bij de eindgebruiker
stroomde, zien we steeds meer de omgekeerde beweging. Energiemarkten moeten zich aanpassen aan die evolutie. Een intelligente planning en informatie-uitwisseling
zijn daarbij voor het netbeheer erg belangrijk.”
Betere netwerkplanning
In het project werden ook diverse tools voor een actief
distributienetbeheer ontwikkeld. Die moeten de distributienetbeheerders helpen om nieuwe verantwoordelijkheden op te nemen. EnergyVille ontwikkelde tools die
helpen om de netwerkplanning te verbeteren. Daan Six:
“Hoe kunnen de beheerders straks optimaal anticiperen
op problemen in het net, rekening houdend met de mogelijkheden van lokale flexibiliteit? De nieuwe rol van de
netbeheerders vergt aanpassingen in hun bedrijfsprocessen en in het regelgevende kader. Daarom kunnen we niet
alle ontwikkelde innovatieve tools onmiddellijk in het veld
demonstreren.”
Europese Commissie gebruikt resultaten
Ook al kunnen distributienetbeheerders de nieuwe verantwoordelijkheden niet onmiddellijk opnemen, toch is
de output van het project belangrijk voor de toekomst,
stelt Daan Six. “De evolutie naar slimme netten en actief
distributienetbeheer is een kwestie van tijd. We hebben
de trend gezet en andere projecten bouwen daarop
verder. Bovendien zijn de inzichten en resultaten van het
project al doorgestroomd naar de beleidsmakers. Zo bevat het door de Europese Commissie uitgebrachte Winter
Package, dat Europa wil voorbereiden op de overschakeling naar schone energie, een aantal punten uit onze
analyse.”

Meer info
daan.six@vito.be

SAMENWERKEN VOOR EEN
CIRCULAIRE ECONOMIE

VIRTUEEL LAB GEEFT
TOEGANG TOT
APPARATUUR EN KENNIS
OP EUROPEES NIVEAU
Wie op zoek is naar een
bepaalde onderzoeksinstallatie
voor de voorbehandeling
of fysische scheiding van
afval, kan daarvoor terecht
bij Preflex. Die databank
verzamelt gegevens van
verschillende Europese
onderzoeksinstellingen. Ze
maakt ook deel uit van de EIT
KIC Raw Materials, die op die
manier apparatuur en kennis
rond grondstoffenefficiëntie
en circulaire economie wil
ontsluiten.
De Knowledge and Innovation
Community (KIC) Raw Materials, geïnitieerd door het EIT (European Institute of Innovation and Technology)
en gefinancierd door de Europese
Commissie, brengt onderzoeksinstellingen en bedrijven samen om radicale innovatie en ondernemerschap
met betrekking tot grondstoffen en
circulaire economie te stimuleren.
Binnen het samenwerkingsverband
bestaan verschillende netwerken
van onderzoeksinfrastructuur. Zo’n
netwerk is een database die informatie verzamelt over een bepaald type
infrastructuur. Kris Broos van VITO:
“Een tiental partners uit verschillende Europese landen hebben hun
infrastructuur in de database kenbaar
gemaakt. Zo ontstaat een uniek
virtueel laboratorium. VITO leidt
op dit moment twee infrastructuurnetwerken, waaronder het netwerk
voor voorbehandeling en fysische
scheiding van afvalstromen, Preflex
genaamd.”

De juiste match
Kris Broos: “Het belangrijkste doel
is zeer specifieke technologieën en
infrastructuur makkelijk vindbaar te
maken. Heeft een industriële klant
een wetenschappelijke vraag die we
alleen niet kunnen oplossen omdat
we bij VITO niet over de juiste apparatuur beschikken, dan kunnen we
een vraag lanceren in de databank.
Een online tool linkt onze vraag
aan het uitgebreide aanbod van
infrastructuur bij een of meerdere
partners. Bij een match kunnen die
partijen contact met ons opnemen
en een offerte opstellen voor het
gebruik van hun apparatuur.”
Samenwerken wordt makkelijker
Via de tool kan iedereen op zoek
gaan naar een bepaalde installatie. In
de praktijk zijn het vooral de onderzoeksinstellingen zelf die er gebruik
van zullen maken. Zo kunnen zij beter
inspelen op de noden van hun klanten. Bovendien zal dit leiden tot een
betere bezetting van de capaciteit.
En de database biedt nog andere
voordelen. Anja Maul van VITO:
“Doordat we een beter zicht krijgen
op de apparatuur en de expertise bij
onze partners, wordt samenwerking
gemakkelijker. Als we bijvoorbeeld
Europese projectaanvragen voorbereiden, weten we nu beter welke
andere instellingen complementaire
infrastructuur en expertise in huis
hebben en met wie we best in zee
gaan. Bovendien houdt de tool bij
welke vragen er worden gesteld. Dat
vertelt ons welke infrastructuur veel
gebruikt wordt en naar welke toe-

stellen weinig vraag is. Zo leer je de
noden van de markt beter kennen.”
VITO ontwikkelde de online tool, die
intussen werd overgenomen door
andere netwerken.
ZeroWaste Cluster
Ook op een ander vlak neemt VITO
het voortouw. Kris Broos: “Er zijn heel
veel verschillende netwerken van
onderzoeksinfrastructuur. Daarom
namen VITO, UGent, KU Leuven en
VTT Technical Research Centre of
Finland het initiatief om een aantal
netwerken die apparatuur en kennis
over de circulaire economie verzamelen, te laten samenwerken binnen
de zogenaamde ZeroWaste Cluster.
De recente ontwikkelingen op het
gebied van grondstoffenefficiëntie
en circulaire economie hebben de
nood aan flexibele en kostenefficiënte
installaties aangetoond. Er is in Europa
veel geïnvesteerd in specifieke apparatuur en kennis over het valoriseren
van complexe residuen en laagwaardige ertsen. De ZeroWaste Cluster
geeft toegang tot die installaties en
knowhow. Vanuit de cluster voeren de
partners ook samen communicatie.
Als één netwerk een virtueel laboratorium vormt, dan kan je deze cluster
beschouwen als een virtueel instituut.”

Meer info
www.zerowastecluster.eu
Twitter: @ZWCluster
kris.broos@vito.be
anja.maul@vito.be
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DUURZAME ENERGIEVOORZIENING IN STEDEN

MEETCAMPAGNES
ONTHULLEN
GEOTHERMISCH
POTENTIEEL
Aardwarmte of geothermie is een beloftevolle hernieuwbare energiebron
voor Vlaanderen. Maar waar precies is er potentieel aanwezig? Door de
ondergrond met specifieke technieken gedetailleerd in kaart te brengen,
helpt VITO de ontwikkeling van geothermische installaties vooruit. In mei
2017 vond een uitgebreide meetcampagne plaats in het kader van het
EFRO SALK-project ‘Naar een duurzame energievoorziening in steden’.
De metingen vonden plaats in de regio Bree-Maaseik, in de grenszone van het
Kempisch bekken en de Roerdalslenk. David Lagrou van VITO: “Omdat daar
een belangrijke breukzone in de ondergrond zit, is het de ideale plaats om een
elektromagnetische 3D-campagne uit te testen. We werkten samen met het
Franse geofysische bedrijf CGG. Op zestig punten hebben hun experts de magnetische en elektrische signalen in de ondergrond gemeten.”
Op hetzelfde moment voerden de onderzoekers ook gedetailleerde graviteits
metingen uit. De resultaten van alle metingen werden samengevoegd met
seismische data uit een eerdere meetcampagne. Virginie Harcouët-Menou van
VITO: “Door een bijkomende fysische parameter te meten, verkrijg je nieuwe informatie over de ondergrond. Door onze seismische campagne in 2007 leerden
we de structuur van de ondergrond in het gebied al goed kennen. Die kennis
willen we nu aanvullen met gegevens over de doorlaatbaarheid van de ondergrond en de eventuele aanwezigheid van warm water. Als de resultaten positief
zijn, kan hier een kostenefficiënte methode uit voortkomen om gebieden met
geothermisch potentieel op te sporen. Dankzij onze kennisopbouw verkleint het
risico van de ontwikkeling van een geothermische installatie, en gaan dus ook
de kosten naar omlaag.”
De meetcampagne werd mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Vlaamse overheid, de provincie Limburg en
de betrokken partners.

Meer info
david.lagrou@vito.be
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VITO DOET HET
ZONDER DIERPROEVEN
NIEUWE METHODE TEST EFFECTEN VAN
INGEADEMDE STOFFEN OP LONGEN
Van nanomaterialen over
e-sigaretten tot medicijnen:
onze longen ondervinden
continu de effecten van allerlei
ingeademde stoffen. Om
die effecten te bestuderen,
worden in een testfase vaak
stoffen toegediend aan
proefdieren. VITO ontwikkelde
een alternatieve testmethode,
zonder dierproeven.
Waarom is NAVETTA, het nieuwe
longtestsysteem van VITO, zo bijzonder? Evelien Frijns van VITO: “Er zijn al
verschillende commerciële systemen
op de markt om de invloed van partikels in de lucht op luchtwegcellen
te meten. Maar die werken allemaal
met een loodrechte stroom op de
gekweekte cellen. Met ons systeem
worden de cellen op een horizontale
wijze blootgesteld aan nanopartikels
of gassen. Dat is een veel betere
afspiegeling van de werkelijkheid.”
Maar het grootste voordeel van
NAVETTA is wel dat er geen dieren
betrokken zijn bij de tests. Evelien
Frijns: “Deze ontwikkeling ligt helemaal in de lijn van VITO’s beleid rond
dierproeven. En dierproefvervangende tests winnen ook internationaal
aan belang.”

Internationale prijs voor VITO
De inspanningen van VITO om apparatuur te ontwikkelen die dierproeven drastisch terugdringt, worden
ook internationaal gewaardeerd. Zo
reikte de internationale organisatie ter
bevordering van dierproefvrij onderzoek, het PETA International Science
Consortium Ltd., in juni 2017 een prijs
uit aan VITO ter waarde van 75 000
dollar. De prijs bestaat uit een innovatief labtoestel dat moet helpen om de
effecten van stoffen op de menselijke
gezondheid te voorspellen. Evelien
Frijns: “Met het VITROCELL-systeem
kan je 48 posities – een soort bakjes
met gekweekte cellen – tegelijk blootstellen aan eenzelfde stof. Bovendien
kan je op hetzelfde moment zeven

verschillende dosissen analyseren.
Daardoor kan je ook nagaan vanaf
welke dosis een bepaalde stof toxisch
wordt. Dat bespaart heel wat tijd.”
VITO ontwikkelde de in-vitrotestmethode NAVETTA samen met
onderzoekers van de Paris Lodron
University of Salzburg. Het systeem
werd onlangs voorgesteld in het
toonaangevende wetenschappelijke
tijdschrift Environmental Science
and Technology, uitgegeven door
de American Chemical Society.

Meer info
evelien.frijns@vito.be
sandra.verstraelen@vito.be

“HET
GROOTSTE
VOORDEEL
VAN ONZE
TESTMETHODE
IS DAT ER GEEN
DIEREN BIJ
BETROKKEN
ZIJN.”
Evelien Frijns van VITO

Patent aangevraagd
“Met NAVETTA kan je tal van proeven uitvoeren en informatie inwinnen
zonder dat daar proefdieren aan te
pas komen”, aldus Evelien Frijns.
“Maar vooraleer we het systeem
kunnen commercialiseren, is verdere
ontwikkeling nodig. In november
2016 hebben we met onze partner alvast een gezamenlijk patent
aangevraagd. De in-vitromethode
kan perfect deel uitmaken van een
safety-by-designbenadering, waarbij
we van in de vormgevingsfase
nadenken over de veiligheid van
producten. En als we de blootstelling
aan bepaalde stoffen eenmaal kennen, kan de overheid ook maatregelen nemen.”
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EUROPEES PROJECT SCHERPT WATEREFFICIËNTIE
VAN ENERGIESECTOR AAN

WATERZUINIGE KOELTORENS
De energiesector is een van de
grootste waterverbruikers in
Europa. Vandaag is er meestal
nog genoeg water beschikbaar,
maar de klimaatverandering
kan daar in de toekomst
verandering in brengen. Binnen
het Europese MATChINGproject onderzoeken zestien
Europese partners duurzame
oplossingen voor het
dreigende watertekort in de
energiesector.
MATChING staat voor Materials
& Technologies for Performance
Improvement of Cooling Systems in
Power Plants. In dit Europese project, gefinancierd door het Horizon
2020-programma, werken energiebedrijven, technologieleveranciers
en kennisinstellingen samen aan
technologieën om het waterverbruik

GEOTHERMIE
TEGEN LAGERE
KOST

in de energiesector te verminderen
en de energie-efficiëntie van koelingssystemen te verbeteren. VITO
focust in dit project onder meer op
het waterverbruik in koeltorens.
Hergebruik van koelwater
Koeltorens verbruiken grote hoeveelheden water. Een groot deel
ervan verdampt, een ander deel
wordt uiteindelijk geloosd. Sofie Van
Ermen van VITO: “Doordat een deel
van het water verdampt, nemen de
concentraties van bepaalde stoffen
in het water toe. Zo krijg je afzetting
van bijvoorbeeld calciumcarbonaat.
Op een bepaald moment kan het
bedrijf niet anders dan het water
lozen. Door de schadelijke componenten uit het water te zuiveren, blijft
het langer bruikbaar. Zo bespaart het
bedrijf op vers water in de koeltoren.
Voor die zuivering zetten we onder
andere innovatieve membraan
technologieën in.”
Engie Lab Laborelec
De eerste pilootonderzoeken lopen
bij Engie Lab Laborelec in

Op de Balmatt-site in Mol onderzoekt
VITO de mogelijkheid om elektriciteit te halen
uit geothermische bronnen op lage temperatuur.
Binnen het MATChING-project wordt nagegaan hoe dat
proces efficiënter en met minder koelwater kan verlopen.

Linkebeek. Sofie Van Ermen: “Daar
staat een pilootinstallatie met twee
koeltorens die parallel naast elkaar
functioneren. In de eerste toren
verloopt alles volgens de standaard
werkwijze, in de tweede toren
passen we membraandestillatie of
andere technologieën toe. Gedurende drie maanden onderzoeken we
de technische haalbaarheid van de
technologie. Met hoeveel procent is
het waterverbruik gedaald? En hoe
evolueert het verbruik van chemicaliën? Ook een kosten-batenanalyse
staat nog op het programma. Daarbij
zullen we niet alleen rekenen met de
waterprijs van vandaag, maar ook
met de stijgende prijzen van water in
de toekomst.”
Demonstratietests in het
buitenland
Naast de pilootinstallatie in
Linkebeek zitten ook demonstratietests in andere landen in de pijplijn.
En daar kan de kwaliteit van het
water erg verschillend zijn. Sofie
Van Ermen: “De technologie moet
elke keer worden aangepast aan de
situatie. Er is niet één oplossing die
voor alle koeltorens past. Het project
loopt nog tot maart 2020 en er zullen
nog andere technologieën worden
ontwikkeld en getest. Zo zullen we
volgend jaar nog tests uitvoeren met
een eigen VITO-technologie. Het
gaat om een capacitieve de-ionisatiemodule om ionen uit water te verwijderen met behulp van elektroden.”

De focus van het onderzoek ligt op hybride koelsystemen. De
VITO-onderzoekers testen onder meer of het gebruik van grondwater
in een gesloten systeem het omzettingsrendement kan verhogen en het
waterverbruik kan verlagen.

Meer info
www.matching-project.eu
sofie.vanermen@vito.be

Lagere investeringskosten
De Balmatt-site zal ook dienst doen als demonstratiesite om coatings uit te testen.
Die coatings zijn aangebracht op de binnenkant van de buizen die in contact staan met
het opgepompte geothermische water. Johan Van Bael van VITO: “Het opgepompte
geothermische water is vrij corrosief, zodat doorgaans dure materialen nodig zijn voor de
buizen en de warmtewisselaars. We testen verschillende coatings, die aangebracht worden
op klassieke, goedkopere staalsoorten. Als de tests goede resultaten opleveren, kunnen we
de investeringskosten voor de buizen en de warmtewisselaars reduceren.”
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johan.vanbael@vito.be
wim.deschepper@vito.be

VEILIG WERKEN MET
NANOTECHNOLOGIE

Uitgebreide versie van deze infographic via deze link:
vito.be/nl/gezondheid/safety-by-design

WAT ZIJN
NANOMATERIALEN?
Een nanometer verhoudt
zich tot een tennisbal zoals
een tennisbal zich verhoudt
tot de aarde.

Nanomaterialen zijn
chemische stoffen
of materialen
op zeer kleine schaal.

VITO HANTEERT HET
SAFE-BY-DESIGNCONCEPT

IDENTIFICATIE VAN
NANOMATERIALEN
Karakterisatie nanomaterialen
(vorm, grootte, coating …)

VOORDELEN VAN
SAFE-BY-DESIGN
€

€

Van onzekerheden en
potentiële risico’s naar
zekerheden en
beheersbare risico’s.
BEOORDELING
BLOOTSTELLING

∆ Literatuuronderzoek
∆ Beschrijving blootstellingsscenario’s
∆ Metingen (R&D, piloot,
simulaties) in testkamers
∆ Modellering (industriële
schaal, omgeving)

BEOORDELING
GEVAAR
∆ Literatuuronderzoek
∆ In vitro humane toxiciteitstesten
∆ Ecotoxiciteitstesten

RISICOANALYSE
∆ Vergelijking blootstellingswaarden met beschikbare
grenswaarden of
nanoreferentiewaarden
∆ Identificatie restrisico’s
∆ Ondersteuning regelgeving

€

Sneller naar de markt
Voorbereiding van toekomstige
veiligheidsvoorschriften

RISICOBEHEER
Aanbevelingen voor veilig
gebruik (algemeen,

Veiligere producten
Snellere aanvaarding
door consument
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SATELLIETBEELDEN
BESCHIKBAAR VOOR
HET GROTE PUBLIEK
DE WERELD IN BEELD

Sinds 2002 maakte de Europese
Unie al meer dan 7 miljard euro
vrij om een nieuwe generatie
satellieten te lanceren en
daaromheen diensten uit te
bouwen. Wetenschappelijke
instellingen stellen de gegevens
die de satellieten verzamelen
gratis ter beschikking aan een
breed publiek. VITO is een van
de voortrekkers binnen dit
Copernicus-programma.
VITO kreeg van het European Space
Agency (via het Federaal Wetenschapsbeleid BELSPO) het mandaat
om de ruwe satellietbeelden te
verwerken en te analyseren. Via een
webplatform komen ze ook gratis ter
beschikking van iedereen die geïnteresseerd is in beelden van de aarde:
de industrie, overheden, universiteiten, maar ook het grote publiek.
Gebruiksklare informatie
Dennis Clarijs van VITO: “De data
die we binnenkrijgen, zijn afkom-
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stig van de Sentinel-satellieten. Die
satellieten kunnen niet alleen de
wereld bekijken, maar zoomen ook
in op bepaalde regio’s. Onze focus
ligt in de eerste fase op de data
van het Belgische grondgebied.
Maar om die te gebruiken, moet je
vandaag een expert zijn. Onze taak
is om die gegevens gebruiksklaar
te maken, zodat zoveel mogelijk
mensen ze kunnen toepassen. Na
analyse maken we ze beschikbaar op
een toegankelijk, laagdrempelig en
drietalig webplatform, het Collaborative Ground Segment of Terrascope.
Dat platform is gebaseerd op het
Mission Exploitation Platform (MEP)
dat we eerder binnen VITO ontwikkelden, maar dat momenteel enkel
gebruikmaakt van de data van de
PROBA-V-satelliet. Het voordeel van
dit platform is dat de gebruiker de
data niet hoeft te downloaden: om
informatie te genereren kunnen de
algoritmes gewoon op ons platform
draaien. Wij beschikken over een eigen cloudinfrastructuur die deels ter

beschikking staat van de gebruiker.
Eind 2017 lanceren we het platform
via de website www.terrascope.be.
Daar zullen we de komende jaren op
verder bouwen.”
Klimaatverandering opvolgen
Inmiddels bewegen er vijf
Sentinel-satellieten in de ruimte,
wat een grote stroom aan beelden
oplevert. Dennis Clarijs: “Allerlei
toepassingen zijn mogelijk, voor
gemeentelijke administraties, universiteiten, bedrijven, landbouwers en
zelfs voor de man in de straat. Denk
bijvoorbeeld aan de aardappelteler
die via de webapplicatie de gewassen op zijn veld opvolgt. Het is ook
onder meer mogelijk om de impact
van bosbranden te bekijken, verzakkingen van gebouwen of dijken te
berekenen, de waterkwaliteit te monitoren en de klimaatverandering op
te volgen. Vijf VITO-experts zullen nu
eerst de noden op de markt in kaart
brengen. Op basis daarvan zullen we
nieuwe producten ontwikkelen.”
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Dennis Clarijs
dennis.clarijs@vito.be
• Industrieel ingenieur ICT
• Coördinator Terrascope
• Verantwoordelijk voor het departement
VITO Remote Sensing Operations. Grote
operationele projecten voor klanten
als ESA, de Europese Commissie en de
Vlaamse Overheid gebeuren onder zijn
toezicht.

MAAK KENNIS MET HET 
COPERNICUS-PROGRAMMA
Op 6 juni 2017 vond in het Europees Parlement de officiële
lancering plaats van de Copernicus Relays en de Copernicus
Academy. Het evenement kreeg de naam ‘Copernicus goes
local’. Onder het toeziend oog van enkele hooggeplaatste
politici en driehonderd belangstellenden uit de wereld van de
aardobservatie werden beide initiatieven toegelicht.
Het Copernicus-programma beter bekendmaken in Europa: dat
is het doel van zowel de Copernicus Relays als de Academy.
Ils Reusen van VITO: “De Academy richt zich tot studenten, de
werknemers van morgen. Om hen te laten kennismaken met de
mogelijkheden van Copernicus, is een uitgebreid netwerk van universiteiten en onderzoeksinstellingen opgericht. Zij zullen educatief
materiaal ontwikkelen, workshops organiseren en stageplaatsen ter
beschikking stellen. Zo vinden de diensten van Copernicus vlot hun
weg binnen de universitaire wereld.”
De Copernicus Relays wil op zijn beurt het programma meer bekendheid geven bij de overheid, de industrie en het grote publiek.
Ils Reusen: “VITO maakt hier samen met 61 leden deel van uit. In de
eerste plaats is het de bedoeling om te luisteren naar de verschillende eindgebruikers. Welke producten hebben zij nodig? Die producten kunnen we dan gericht ontwikkelen en via het Collaborative
Ground Segment beschikbaar stellen.”

Ils Reusen
ils.reusen@vito.be
• Master in de fysica (sterrenkunde) en
doctor in de kernfysica
• Contactpersoon Copernicus Academy
• Projectmanager en coördinator bij VITO
Remote Sensing rond het gebruik van
de satellieten Sentinel-2, PROBA-V en
Sentinel-3 voor de monitoring van onze
watervoorraden
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VITO’ER IN DE KIJKER

Sabine Langie bestudeert als postdoctoraal
onderzoekster bij VITO en aan de Universiteit
Hasselt respiratoire allergie bij kinderen. De
voorbije jaren won ze verschillende awards,
waaronder twee Young Scientist Awards.
Hoe ben je bij VITO terechtgekomen?
Ik heb gedoctoreerd aan de Universiteit Maastricht en
was als postdoctoraal onderzoekster verbonden aan het
Institutefor Ageing and Health aan de universiteit van
Newcastle. Op meetings en congressen kwam ik regelmatig Gudrun Koppen tegen, die onderzoekster is bij
VITO. Omdat we op gelijkaardige technieken werken,
hebben we samen een projectaanvraag ingediend bij het
AXA Research Fund. Zo ben ik in november 2012 bij VITO
begonnen. Met de Cefic-LRI Innovative Science Award die
ik in 2013 won, kon ik mijn contract met een jaar verlengen.
Sinds oktober 2015 werk ik als FWO-VITO-postdoctoraal
onderzoekster.
Heb je bij al die instellingen gelijkaardig onderzoek
gedaan?
Mijn onderzoek in Maastricht ging over DNA-schade en
-herstel. Toen ik in Engeland terechtkwam, wilde ik graag
nieuwe technieken leren. Sindsdien specialiseer ik me in
de epigenetica. Dat vakgebied bestudeert veranderingen
op het genoom, die niet gepaard gaan met veranderingen
in de DNA-sequentie. Ze komen tot stand door interactie
met de omgeving en kunnen leiden tot ziektes op latere
leeftijd. Daarom is het vandaag een populair onderzoeksthema. De focus van mijn onderzoek ligt op respiratoire
allergie bij kinderen. Concreet zoek ik epigenetische
merkers met het oog op diagnostiek. Maar het zou mooi
zijn mochten we de aandoening in de toekomst kunnen
voorspellen en dus ook aan preventie kunnen doen. Die
epigenetische merkers zoeken we in het speeksel van kinderen: een niet-invasieve methode die erg vernieuwend
is. We hebben aangetoond dat de merkers in het speeksel
ook betrouwbaar bestudeerd kunnen worden. En uiteraard is het bij jonge kinderen makkelijker om speeksel te
verzamelen dan bloed.
Hoe ziet jouw toekomst bij VITO eruit?
Mijn contract loopt nog tot september 2019. Dat is nog
even, maar toch bekijk ik al de verschillende mogelijkheden voor nadien. Binnen VITO Health staan er heel wat
vernieuwingen op stapel. Ik zou het interessant vinden om
daaraan mee te werken. Maar welke rol ik specifiek zou
kunnen spelen, is nu nog niet duidelijk. Voorlopig hou ik
dus alle opties open.
Meer info
sabine.langie@vito.be
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NIEUW VITO
ALUMNI-NETWERK
Was je ooit actief betrokken bij de
VITO-activiteiten? Wil je graag deel
blijven uitmaken van de VITO-visie: het
versnellen van de transitie naar een
duurzame wereld? Sluit je dan vandaag
nog aan bij het netwerk van gewezen
collega’s via www.vito.be/nl/join-us/
vito-alumni-netwerk

ANALYSELABORATORIUM WERKT OP MAAT

VITO BIEDT ANTWOORD
OP COMPLEXE ANALYSEVRAAGSTUKKEN

Waarom voldoet een product
niet aan de verwachte kwaliteit?
Steeds meer bedrijven kloppen
bij VITO aan met een specifieke
analysevraag of probleemstelling.
De onderzoekers in het
analyselaboratorium voeren
niet alleen gespecialiseerde
analyses uit, maar bedenken ook
oplossingen voor vraagstukken en
geven gericht advies.
VITO’s GOAL (gespecialiseerd
organisch en anorganisch analyse
laboratorium) verwerkt meer dan
150 projecten per jaar. Het analyselaboratorium van VITO voert daarbij
zelden alleen standaardmetingen uit,
maar werkt steeds op maat van de
klant. Nicole De Brucker van VITO:
“Bedrijven hebben vaak een specifiek probleem of een nadrukkelijke
vraag, veeleer dan dat ze willen
weten welke analyses ze nodig hebben. Bij ons kunnen ze terecht met
dergelijke vragen. Wij stellen dan
een plan van aanpak voor. Daarin onderscheiden we ons van andere labs,
die meer met een standaardmenu
werken.”
Uitgekozen door chemisch bedrijf
De troeven van VITO’s analyselab liggen op verschillende vlakken. Stefan
Voorspoels van VITO: “Wij hebben
een heel breed gamma aan techno-

logie in huis: van heel eenvoudige tot
erg gesofisticeerde apparatuur. Dat
overtuigt klanten om met ons samen
te werken. We kunnen de meeste
projecten van het begin tot het einde
zelf uitvoeren. Daarnaast beschikken
we over ruime ervaring en expertise.
Zo startten we recent een project op
met Lawter, een chemisch bedrijf uit
de Antwerpse haven dat voor ons
koos wegens ons aanbod van analytische tools en op maat afgestelde
applicaties.”
Voeding en farmacie
Ook voedings- en farmaceutische
bedrijven komen steeds vaker bij
VITO aankloppen met hun analyse
vraagstukken. Zo kreeg VITO in juli
2017 nog internationale erkenning en
een mooie vermelding in The New
York Times naar aanleiding van een
onderzoek naar ftalaten in kant-enklare macaroni met ham en kaas.
Nicole De Brucker: “Iedereen die
een analytische vraag heeft, kan bij
ons terecht. En we zullen iedere klant
een aanpak op maat voorstellen.”
Klanten kunnen rekenen op een
grondige en gefaseerde aanpak.
Stefan Voorspoels: “We werken altijd
in verschillende fasen, waarbij we geregeld terugkoppelen naar de klant.
We zijn altijd flexibel en werken niet
met geautomatiseerde routines. Op

basis van de resultaten passen we de
verdere analyses aan. We kunnen zo
veel gerichter en efficiënter helpen.
En dat kan de klant ook flink wat geld
besparen.”
Links naar andere VITO-expertise
Nicole De Brucker: “Wanneer een
klant naar ons komt met de vraag
waarom een product niet aan de
specificaties voldoet die hij verwacht,
stoppen wij niet bij het beantwoorden van de vraag. We denken ook na
over hoe het probleem voorkomen
en het productieproces aangepast
kan worden. We leggen daarbij links
met andere afdelingen en expertises
binnen VITO. Zo kunnen we onze
klanten bijvoorbeeld attent maken
op scheidings- of saneringstechnieken die voor hen een meerwaarde
kunnen betekenen.”

Meer info
nicole.debrucker@vito.be
stefan.voorspoels@vito.be
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G-STIC 2017

SDG’s REALISEREN
DOOR GEÏNTEGREERDE
TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN
Met de Sustainable
Development Goals, ook
bekend als SDG’s, hebben de
Verenigde Naties ambitieuze
duurzaamheidsdoelstellingen
vooropgesteld. Om die ambities
te kunnen realiseren, zijn
technologische ontwikkelingen
ontzettend belangrijk. Tijdens de
internationale conferentie G-STIC
2017, die van 23 tot 25 oktober
2017 in Brussel plaatsvindt, zet
VITO samen met enkele partners
geïntegreerde technologische
oplossingen in de kijker.
De Global Science, Technology &
Innovation Conference 2017 (G-STIC) is
geen klassieke conferentie. Beschouw
het eerder als een internationaal forum
waar meer dan 180 sprekers geïntegreerde technologische oplossingen
zullen voorstellen. Robby Berloznik van
VITO: “Er wordt vandaag veel technologie ontwikkeld, maar vaak gebeurt
dat los van elkaar. De technologie
gebruikers, zeker de internationale
overheden, hebben nood aan een
duidelijk overzicht. Op de conferentie
tonen we uitsluitend geïntegreerde
oplossingen, die meerdere uitdagingen
tegelijk aanpakken.”
Concrete oplossingen zijn nodig
“Er is niet alleen aandacht voor de
geïntegreerde aanpak,” vult Dirk Van
Speybroeck van VITO aan, “maar ook

voor de mogelijkheid om de technologieën op te schalen. Om de Sustain
able Development Goals te behalen,
hebben we snel concrete oplossingen
nodig. Met technologieën die nog
ver van de markt staan, gaan we het
nu niet redden. We willen niet alleen
kijken welke technologie voorhanden
is, maar ook naar de omgeving die
noodzakelijk is om de technologie te
implementeren.”
Community starten
Duurzame ontwikkeling is voor VITO al
25 jaar een strategische doelstelling.
Die ervaring en sterkte wil ze nu graag
valoriseren. Daarom is VITO initiatiefnemer en ook een van de co-hosts van
G-STIC. Dietrich Van der Weken van
VITO: “De conferentie is het moment
om met onze kennis naar buiten te
komen. Maar onze ambities gaan
verder. We willen een community op
gang brengen. Na de conferentie is het
de bedoeling om een document op te
stellen per behandeld thema. Daarin
willen we potentiële technologieën
benoemen en aanhalen welke aanpassingen nodig zijn om ze uit te rollen.
Dat document willen we vervolgens
voorleggen aan verschillende politieke
instanties en onderzoeksorganen.”
Meer info
www.gstic.org
robby.berloznik@vito.be
dietrich.vanderweken@vito.be
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TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR THE SDGS
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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.

