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Beste lezer,
De mooie overwinning van het Leuvense Solar Team in de
zonnewagenrace in Chili heeft het nog maar eens aangetoond: de
transitie naar een duurzame samenleving en economie vereist niet
alleen gerichte actie op het vlak van beleid, maar ook de ontwikkeling
van nieuwe en verbeterde technologie. In deze editie kunt u lezen
hoe VITO/EnergyVille met haar innovatieve batterijbeheersysteem de
Belgische zonnewagen mee naar de overwinning stuwde.
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Maar er moet niet alleen gesleuteld worden aan beleid en
technologie, de twee moeten ook harmonieus op elkaar worden
afgestemd. Dat was ook de kernboodschap op de tweede editie
van de door VITO georganiseerde internationale conferentie
G-STIC, die eind november 2018 in Brussel plaatsvond – u leest er
alles over vanaf pagina 6. Op deze conferentie denkt een brede
groep multistakeholders op een creatieve manier na over hoe
technologische oplossingen kunnen bijdragen aan de realisatie van de
duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, de befaamde
SDG’s. Enkele belangrijke onderwerpen die werden aangekaart:
energiepositieve communities, recuperatie van afvalwater en uiteraard
circulaire economie.
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Bij dat laatste thema sluiten ook andere artikels in deze editie aan. Zo
ontdekt u hoe VITO via een unieke en originele aanpak de stadsregio
Gent helpt om het hergebruik van plastic- en bouwafval aan te
moedigen. En u komt meer te weten over onze rol vanuit Vlakwa
binnen de Clean Ganga Europe Desk, een initiatief om de Ganges
– een van ’s werelds meest vervuilde rivieren – te helpen saneren.
Dit doen we door (onder meer) onze innovatieve technologie rond
zuivering en hergebruik van afvalwater te delen met stakeholders in
India.
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INNOVATIEVE BATTERIJTECHNOLOGIE
STUWT BELGISCHE ZONNEWAGEN
NAAR GOUD
COVERSTORY
Op zondag 26 oktober 2018 reed de Punch 2, de zonnewagen die studenten van de KU Leuven
eigenhandig hebben gebouwd, als eerste over de finish in Arica, in het noorden van Chili. De
overwinning is mede te danken aan de batterijtechnologie van VITO/EnergyVille.
De Carrera Solar Atacama wordt beschouwd als de meest extreme zonnewagenrace. Het 2 600 kilometer
lange parcours loopt dwars doorheen de kurkdroge Atacamawoestijn in het noorden van Chili, en door
het Andesgebergte. “De grote hoogteverschillen (van zeeniveau tot pieken van 3 400 meter hoog) en de
hoge zonne-irradiantie maakten deze race tot een ultieme test voor onze Punch 2”, zegt Sam Vanherbergen,
ingenieursstudent aan de KU Leuven en binnen het Punch Powertrain Solar Team verantwoordelijk voor de
elektrische aandrijving van de zonnewagen.
De Punch 2, die in Chili alle tegenstand achter zich liet, is al de zevende zonnewagen ontworpen en gebouwd door studenten van de Leuvense universiteit. Elk jaar vormen studenten een nieuw team dat lessen
trekt uit de vorige races om de zonnewagentechnologie verder te verbeteren. “De kennis die we nu hebben
opgedaan, wordt op dit moment al toegepast in een nieuwe wagen. Daarmee willen we dit jaar meedingen
naar de wereldtitel in Australië.”
Een zonnewagen genereert elektriciteit via fotovoltaïsche cellen. Deze stroom drijft niet alleen de elektromotor aan, maar wordt ook opgeslagen in de batterijen aan boord – zodat de wagen bij afwezigheid van
zonlicht niet stilvalt. Een betrouwbaar batterijbeheersysteem (BMS) is daarbij onontbeerlijk. “Dit elektrisch
systeem monitort en beveiligt de accu, zodat deze niet stukgaat onder de extreme condities”, zegt Vanherbergen. “Daarnaast geeft het BMS nauwkeurig en in real time aan hoeveel energie er nog in de batterijen
zit.”

Meer info
boudewijn.knooren@vito.be

Het BMS van de Punch 2 werd ontwikkeld door VITO/EnergyVille. “Ons BMS is een van de weinige beschikbare systemen dat zowel dynamisch als actief kan balanceren”, zegt Geert Jacobs van VITO/EnergyVille.
“Dankzij het balanceersysteem kan elke cel individueel bijgeladen of ontladen worden. Daardoor wordt de
intrinsieke capaciteit van het totale batterijpakket maximaal benut. Het BMS zorgt ervoor dat alle batterijcellen in balans worden gehouden, terwijl het totale batterijpakket – simultaan dus – wordt opgeladen of
ontladen. Zo kunnen dankzij ons BMS alle individuele batterijcellen niet alleen helemaal worden opgeladen,
maar ook tot op de limiet leeg getrokken.”
Tijdens een zonnewagenrace kunnen details die op het eerste gezicht futiel lijken, het verschil bepalen tussen winst en verlies. “Met ons innovatieve BMS kunnen we tot twee procent extra energie uit de batterijen
persen”, zegt Boudewijn Knooren van VITO/EnergyVille. “Als je weet dat een zonnewagen tien procent van
zijn batterijcapaciteit per uur verbruikt, kom je dus uit op een tijdswinst van 12 tot wel 14 minuten. Tijdens het
vorige wereldkampioenschap in Australië was dat precies het gemiddelde tijdsverschil tussen twee binnenkomende teams. We blijven het Solar Team trouwens ondersteunen vanuit VITO/EnergyVille, ook met het
oog op de World Solar Challenge in Australië in oktober dit jaar.”
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HOE ZOU ONS LEVEN ERUITZIEN
ZONDER WETENSCHAP?

DAG VAN DE WETENSCHAP 2018
Het klinkt logisch, maar toch staan we er zelden bij stil:
een leven zonder wetenschap is moeilijk in te beelden.
Op de Dag van de Wetenschap op zondag 25 november
2018 stonden wetenschapsliefhebbers verspreid over 97
locaties in gans Vlaanderen en Brussel paraat om iedereen
ervan te overtuigen dat wetenschap cruciaal is in ons leven
en in onze samenleving, met extra aandacht voor nieuwe
technologieën die vandaag al worden toegepast. Bezoekers
konden ook bij VITO in Mol onze innovatieve thema’s komen
ontdekken en edutainer Lieven Scheire sprak in 4 shows over
de VITO-technologieën met een komische noot. Hierbij een
fotoverslag.
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SNELLER INNOVEREN OM TE BOUWEN
AAN EEN DUURZAME WERELD
In 2015 ondertekenden alle lidstaten van de Verenigde Naties het klimaatakkoord van Parijs,
en werd de ambitieuze ‘Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling’ formeel aangenomen door
de Algemene Vergadering van de VN. Daarbij werden duidelijke doelen vooropgesteld om de
wereld terug op koers richting duurzaamheid te zetten. Technologische innovatie biedt bij uitstek
kansen om zoiets te realiseren, op voorwaarde dat oplossingen op voldoende grote schaal kunnen
worden geïmplementeerd. Dat kan enkel indien beleidsmakers en besluitvormers er zich ten volle
bewust van zijn hoe reeds bestaande oplossingen een bijdrage kunnen leveren tot het halen van de
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Agenda 2030. Tijdens G-STIC 2018 kwamen
meer dan 1 300 experten samen om te overleggen wat nodig is om dat mogelijk te maken.

Catastrofale bosbranden vernietigden
meer dan 100 000 hectare land in
Californië. Supertyfoons overstroomden de Filippijnen en Zuid-China, met
de evacuatie van drie miljoen mensen
tot gevolg. Hevige regenval veroorzaakte in het zuidwesten van Japan
overstromingen en modderstromen
die een spoor van vernieling trokken
en duizenden achterlieten zonder een
dak boven het hoofd. Deze snelle
opeenvolging van klimaatrampen leert
ons dat we dringend meer moeten
doen om de temperatuurstijging op
aarde ruim onder 2° C te houden zoals
in het klimaatakkoord van Parijs werd
afgesproken. We moeten meer werk
maken van de ambitieuze Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)
van de Agenda 2030, om zo een einde
te maken aan armoede en honger en
iedereen toegang te garanderen tot
betaalbare, betrouwbare en duurzame
energie.
Hefboom voor technologische
innovatie
Technologische innovatie biedt bij
uitstek kansen om bestaande productieprocessen en consumptiepatronen
diepgaand te veranderen en een metamorfose te realiseren die wereldwijd
meer welzijn en welvaart brengt voor
iedereen. Dat kan echter niet zonder
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aanzienlijk meer inspanningen op het
vlak van technologische innovatie.
En dat is precies waar G-STIC over
gaat. G-STIC is een reeks van Global
Sustainable Technology & Innovation
Conferences die gezamenlijk wordt
georganiseerd door VITO en haar internationale partners ACTS, FIOCRUZ,
IITD en TERI. G-STIC wil in de eerste
plaats een hefboom zijn voor technologische innovaties die de wereld
terug op koers richting duurzaamheid
kunnen zetten en het mogelijk maken
om de SDG’s te halen tegen 2030.
Geïntegreerde technologische
oplossingen
Ruim 1 300 deelnemers uit 90 verschillende landen namen van 28 tot 30
november deel aan G-STIC 2018, en
overlegden uitvoerig over technologische innovaties voor een duurzame
wereld. Zowel beleidsmakers, onderzoekers, vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven als leden van het maatschappelijk middenveld namen actief
deel aan deze G-STIC 2018-discussies.
Een van zaken die G-STIC absoluut
uniek maakt is de sterke focus op
geïntegreerde technologische oplossingen, oplossingen die goed zijn
voor onze planeet, voor alle mensen
én voor de economie. Geïntegreerde

technologische oplossingen beperken
zich niet tot één enkele uitdaging op
het vlak van duurzame ontwikkeling,
maar pakken meerdere uitdagingen
tegelijkertijd aan om zo een grotere
maatschappelijke en economische
impact te realiseren.
Decentrale hernieuwbare energiesystemen die voorzien in de behoeften
van plaatselijke gemeenschappen
zijn daarvan een mooi voorbeeld.
De positieve impact van dergelijke
energiesystemen gaat veel verder dan
het leveren van betrouwbare energie.
Ze zorgen ook voor meer werkgelegenheid, verminderen armoede en
verhogen de levenskwaliteit dankzij
een betere watervoorziening, betere
sanitaire voorzieningen, een betere
gezondheidzorg, beter onderwijs
en verhoogde mobiliteit. Bovendien
draagt een groter aandeel van lokale
hernieuwbare energiebronnen bij tot
het halen van de wereldwijde klimaatdoelstellingen.
Beleidsmaatregelen zijn absolute
prioriteit
Tijdens G-STIC 2018 kwamen diverse
praktijkvoorbeelden aan bod (op het
vlak van Agro-ecologie & Voeding,
Circulaire Economie, Onderwijs,
Energie, Geografische Data, Gezond-

heid en (Afval)Water als Hulpbron.
Voorbeelden hiervan zijn de integratie
van recyclage binnen afvalwaterzuiveringsinstallaties om extra inkomsten te
creëren uit de verkoop van bio-energie, kunstmest of drinkbaar water, en
het gebruik van gegevens uit aardobservatie voor een betere voedselproductie of de ontwikkeling van verzekeringspolissen tegen droogte en andere
natuurrampen.
Deze voorbeelden bevestigden dat
heel wat van de technologieën die
de wereld nodig heeft om de SDG’s
te halen, vandaag al beschikbaar zijn.
Veel beleidsmakers zijn zich echter niet
bewust van de potentiële bijdrage van
deze technologische oplossingen tot
het behalen van de SDG’s.
Beleidsmaatregelen zijn nochtans een
absolute prioriteit als het erop aankomt
geïntegreerde technologische oplossingen op voldoende grote schaal in te
zetten en meetbare resultaten te boeken. Daarom staat G-STIC niet enkel stil
bij de identificatie van technologische
oplossingen die een grote bijdrage
kunnen leveren tot het behalen van de
SDG’s. Tijdens G-STIC 2018 ging veel
aandacht naar wat er concreet moet
gebeuren om geïntegreerde technologische oplossingen in diverse regio’s
op de markt te brengen, en wat nodig

is om de conclusies van G-STIC 2018 te
vertalen naar een instrument dat helpt
beleidsvorming te ondersteunen.
Concrete aanbevelingen
G-STIC 2018 drukte dan ook een sterk
engagement uit ten opzichte van de
internationale processen die inzetten
op de ondersteuning van technologische innovaties voor een duurzame
wereld. Vanuit de praktijkvoorbeelden die tijdens diverse thematische
G-STIC-sessies aan bod kwamen en de
bijhorende discussies over wat nodig
is om technologische oplossingen op
voldoende grote schaal op de markt te
brengen, werden tijdens G-STIC 2018
verschillende voorbeelden uitgewerkt
om deze internationale processen
te ondersteunen. Deze voorbeelden
zullen verder worden vertaald naar
concrete aanbevelingen. Aangevuld
met gebruiksvriendelijke checklists
voor beleidsmakers en besluitvormers,
een overzicht van potentiële barrières
en essentiële beleidsveranderingen,
zullen deze aanbevelingen helpen om
sneller en op grotere schaal technologische innovaties te implementeren en
te bouwen aan een duurzame wereld.

Meer info
dietrich.vanderweken@vito.be
G-STIC 2019: 20-22 november
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INDIA EN EUROPA WERKEN SAMEN
AAN EEN PROPERE GANGES
de boeg”, zegt Campling. “India is op
zoek naar extra ervaring en knowhow
op het vlak van goed waterbeheer,
en vooral dan van de verwerking van
afvalstromen. Het grootste deel van de
vervuiling komt immers van huishoudelijk afvalwater dat zomaar in de rivieren
stroomt, en van industriële afvalstromen. Maar het goede is dus dat men
in India weet waar ze die knowhow en
expertise kunnen halen. Ook in Europa
waren de rivieren en waterlopen ooit
sterk vervuild, maar met gecoördineerde acties hebben we dit kunnen
oplossen.”

Het Gangesbekken in het oosten
van India is een van ‘s werelds
meest vervuilde watersystemen.
In 2013 lanceerde de Indiase
premier Narendra Modi een
ambitieus plan om de rivier – en
al haar zijrivieren – op te kuisen.
Zowel voor beleid als technologie
kijkt India naar Europa. Onder de
koepel van de Clean Ganga Europe
Desk coördineren VITO en Vlakwa
de inspanningen van Europese
stakeholders in watermanagement
en zuiveringstechnologie.
De Clean Ganga Europe Desk is
een initiatief van VITO en het Indiaas
technologisch instituut IIT Kanpur, en
wordt mede ondersteund door het
Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa).
Het werd gelanceerd tijdens de eerste
editie van de technologieconferentie
G-STIC, in de herfst van 2017. De desk
is ondergebracht in de lokalen van
het EU Technology Platform WSSTP
in Brussel, dat streeft naar een betere
coördinatie en samenwerking op het
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gebied van onderzoek en innovatie in
de Europese watersector. Zo heeft het
bureau gemakkelijk toegang tot de
Europese Commissie.
Prioriteit binnen Europa
Hoewel de Clean Ganga Europe Desk
nog maar anderhalf jaar bestaat, heeft
ze toch al enkele mooie resultaten
kunnen boeken. Zo heeft de desk de
zuivering van het Gangesbekken hoger
op het prioriteitenlijstje van het
European Water Partnership
gekregen, het Europese forum dat de
gezamenlijke acties betreffende de EU
en India op het vlak van waterbeleid
coördineert. Daarnaast organiseerde
ze in september 2018 haar allereerste
conferentie, waar de krijtlijnen van
de samenwerking tussen de EU en
India op het vlak van waterbeleid
werden uiteengezet en toegelicht,
en waar stakeholders uit Europa en
India bij elkaar werden gebracht. Zo
vult VITO/Vlakwa haar rol als facilitator
met succes in. Wat is het uiteindelijke

doel van het project? “De desk
centraliseert alles wat er bij bedrijven
en andere instellingen in Europa rond
watermanagement bestaat – informatie
over technologie, management,
overheidsbeleid, best practices – om
dit vervolgens op een gestructureerde
en goed gecoördineerde wijze door te
geven aan India”, zegt Paul Campling
van VITO. “Daarnaast verlagen we
met dit initiatief de drempels voor
samenwerking tussen bedrijven uit
Europa en India. We openen dus ook
deuren voor de Europese industrie op
het vlak van watermanagement.”
Kijken naar Europa
De eerste gecoördineerde plannen
om de gigantische vervuiling in de
Gangesrivier aan te pakken, dateren
van 2013. Toen lanceerde de Indiase
premier Narendra Modi een ambitieus
stappenplan dat in 2020 zou moeten
resulteren in een propere rivier. Dat
die timing niet zal worden gehaald,
is duidelijk. “Er is nog veel werk voor

Het klopt dat Europa, sinds pakweg
het midden van de vorige eeuw, op
dit vlak een indrukwekkend traject
heeft afgelegd. Campling: “Het is de
bedoeling dat India een gelijkaardig
traject zal afleggen, ook al omdat
Europa en India op watergebied sterk
op elkaar gelijken. Beide hebben ze
een aantal grote rivieren die tevens
belangrijke economische aders zijn (de
Ganges in India, de Donau en de Rijn
in Europa). Maar net als Europa werkt
India ook volgens het principe van de
subsidiariteit, waarin grote, overkoepelende plannen opgelegd door hogere
overheden uiteindelijk door lagere
instanties worden ingevuld en afgehandeld.”
Daarnaast is India natuurlijk een sterk
groeiende economie, met een gigantische bevolking van 1,3 miljard – een
derde woont trouwens in de Gangesvlakte. Daardoor is de druk op de
omgeving en het leefmilieu alleen maar
groter geworden de laatste jaren.
Volgens Dirk van der Stede, CEO
van Vlakwa, moet de Clean Ganga
Europe Desk de toegang tot Europese
technologie en knowhow verbeteren.
“Technologie en expertise die bovendien kosteneffectief zijn en innovatief.
Dit moet uiteindelijk leiden tot een
heropleving van het Gangesbekken, en

van al wat erin en errond leeft. Daarnaast houden we de dialoog tussen
de Europese lidstaten en de Indiase
overheid levend, en versterken we die
nog verder. Zo kunnen stakeholders
langs beide kanten snel en effectief
inspelen op nieuwe ontwikkelingen en
kansen voor bedrijven.”
Pavitra Ganga
Maar de zuivering van het Gangeswater gebeurt natuurlijk niet vanuit een
kantoor in Brussel. Op het terrein zijn
concrete acties nodig, in de vorm van
pilootprojecten. Die kunnen ontspruiten uit de Europese knowhow, maar ze
moeten sowieso aangepast zijn aan de
Indiase situatie in het veld. Een van die
projecten is het prestigieuze Horizon
2020-project genaamd ‘Pavitra Ganga’,
dat werd ingediend door VITO.
“In dit project focussen we op drie
facetten van modern waterbeheer”,
zegt Niko D’hont, die bij VITO/Vlakwa
verantwoordelijk is voor de communicatie rond dit project. “Namelijk
op waterzuiveringstechnologie, op
de recuperatie van grondstoffen uit
afvalwater, en op zogenaamde smart
water-technologie.”
Paul Campling coördineert vanuit VITO
het project, waarin niet minder dan
15 Europese en en Indiase partners
samenwerken. Pavitra Ganga omvat
twee pilootinstallaties: één in New
Delhi en één in Kanpur. “Eén installatie demonstreert oplossingen voor
een open riool in een dichtbebouwde
stad”, legt Campling uit. “De andere
focust op de renovatie van bestaande
zuiveringsinstallaties. Uiteindelijk willen
we met ons project tot businessmodellen komen die kunnen bijdragen aan
een duurzame en effectieve zuivering
van de Ganges.”

Meer info
paul.campling@vito.be
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VAN MICRO TOT MACRO: ALGEN
BARSTEN VAN DE NUTTIGE
COMPONENTEN

Algen zijn een interessant duurzaam alternatief voor chemische
stoffen die vandaag nog uit
aardolie worden gehaald. Én
voor natuurlijke producten die op
een onduurzame manier worden
geteeld of getransporteerd. Maar
dan moet de waardeketen, van
algenkweek over oogst en verwerking tot stockage en toepassing,
wel succesvol worden opgeschaald
naar economisch rendabele schaal.
VITO houdt de blik breed en focust op de volledige waardeketen
ná de algenkweek.
VITO werkt al jaren op (micro)algen
met focus op algenoogst en verdere verwerking en scheiding van de
algenbiomassa. Voor de oogst heeft
VITO zelfs een eigen technologie
ontwikkeld: Membrane Algae Filtration
(MAF). Die technologie vormt de kern
van een continu oogstsysteem dat
momenteel operationeel is in de
Sunbuilt-installatie, een (piloot)
algengroei- en oogstinfrastructuur die
VITO samen met Thomas More in Geel
beheert. De fotobioreactor – de algen
groeien onder invloed van licht – heeft
een capaciteit van drieduizend liter.
Dat lijkt veel, ware het niet dat het nauwelijks genoeg is voor drie kilogram
geconcentreerde droge algen. Maar
daar staat dan weer tegenover dat
algen bijzonder snel groeien: bij optimale groeicondities kan er elke week
door VITO meer dan 1 kg droge algen
worden geoogst.

Waterrecyclage en -hergebruik
De MAF-technologie en de Sunbuiltreactor zijn pilootinstallaties. Om de
ganse installatie te kunnen opschalen, moeten eerst de efficiëntie en
betrouwbaarheid van de afzonderlijke
componenten en functies omhoog.
Een van die functies is de recyclage en
het hergebruik van water (dat goed is
voor 95 procent van de reactorinhoud)
en van de zouten waarmee het water
is verrijkt. “Met onze MAF-unit, die
gebaseerd is op de membraantechnologie die we in huis hebben, filteren we
de algen uit het water en zuiveren we
de algen op naar hoge concentratie”,
zegt Leen Bastiaens van VITO. Het
filtraat (water plus zouten) is onmiddellijk herbruikbaar.” Een vlot waterhergebruik is onontbeerlijk om de
kans op slagen van de algenkweek en
-waardeketen intact te houden. “Als je
al het water uit de bodem zou moeten
oppompen, kom je voor een installatie
op ware schaal op zulke grote volumes
dat dit niet eens is toegestaan. Althans
niet in Vlaanderen.”
Het voordeel van de concentratie van
de biomassa van de algen is dat de
investeringskost voor de verdere verwerking niet te hoog oploopt, precies
omdat dit kan worden gedaan met
kleinere machines. Een mogelijk profiel
van een toekomstige algenkweker is
immers dat van een ‘algenboer’ die
beschikt over een leegstaande serre,
waarin microalgen in transparante
buizen groeien. In dat plaatje past ook

Algen, het hele jaar door
VITO is de trekker van het door Europa gefinancierde
IDEA-project (Implementation and Development of Economic
viable Algae-based value chains). Daarin wordt gezocht naar
manieren om, net als in Zuid-Europa, ook bij ons het hele jaar
door microalgen te kunnen kweken. Want als boeren weten
dat ze het hele jaar door kunnen oogsten, en niet alleen in
de zonnige maanden (algen zijn zeer gevoelig voor licht),
dan wordt het interessanter om te investeren in de kostbare
oogsttechnologie. Concreet wordt binnen IDEA bijvoorbeeld
onderzocht welke algensoorten zich het best lenen voor het
klimaat in Noordwest-Europa. Daarnaast doet VITO binnen
IDEA onderzoek naar methoden om elke schakel in de waardeketen te stimuleren.

het Europese IDEA-project, waarin gezocht wordt naar optimale omstandigheden voor een economisch rendabele
algenkweek in Noordwest-Europa (zie
kader).
Harde celwanden
Na de concentratie van de algenbiomassa volgt de verwerking. Ook
hiervoor beschikt VITO over de nodige
expertise en apparatuur waarmee de
harde celwanden van de microalgen
worden opengebroken en waarmee
de verschillende componenten eruit
worden gehaald en van elkaar gescheiden. “Microalgen barsten echt van de
interessante componenten”, zegt Bastiaens. “Enerzijds heb je moleculen die
als duurzaam alternatief kunnen dienen
voor bestaande grondstoffen (denk
aan omega 3-vetzuren, antioxidanten,
carotenoïden, suikers, eiwitten en vetten). Anderzijds zitten er ook stoffen bij
die nog wachten op een toepassing.
Zo kunnen algen ook een duwtje in de
rug geven van creatieve geesten in de
bio-industrie.”

grondstofleverancier met het oog op
een of een paar welbepaalde toepassingen.
Die (mogelijke) toepassingen lopen
zeer sterk uiteen. Van duurzame en
natuurlijke kleurstoffen voor cosmetica
(bv. carotenoïden) en voedingsproducten (agar), over voedingssupplementen (omega 3) tot veevoeder (suikers
en vooral eiwitten). De keuze van de
toepassing bepaalt natuurlijk sterk of er
een economisch succesverhaal in de
algenkweek zit, of niet. Bastiaens:
“Nog niet zo lang geleden werden
algen vooral gezien als alternatief voor
biobrandstof. Dat had natuurlijk weinig
zin, want die toepassing wordt gekenmerkt door een lage prijs per massaeenheid en bulkhoeveelheden. Bij de
toepassing als hoogwaardig alternatief
voor grondstoffen in de cosmetica
en de nutrifarmacie (voedingssupplementen) is het precies omgekeerd, wat
een veel sterkere economische prikkel
geeft. Het is langs die weg dat we de
markt willen opbouwen.”

Breed toepassingsgebied
Microalgen zijn zeer gevoelig aan
veranderingen in lichtinval en temperatuur. Als een kweker bovenmatig
geïnteresseerd is in één of enkele specifieke componenten, kan hij de omgevingsomstandigheden zo finetunen
dat zijn algen volop die componenten
gaan produceren. Een toekomstige
kweker kan zich dus specialiseren als

Zeewierboerderijen
Het onderzoek van VITO focust
voornamelijk op microalgen. Maar
bij het grote publiek zijn macroalgen
– of zeewieren – wellicht bekender.
Ook deze algen staan volop in the
picture om een belangrijke rol te
gaan spelen in de transitie naar een
duurzamere economie. In Nederland
wordt bijvoorbeeld al geëxperimenteerd met heuse zeewierboerderijen,
waar algen op textielmatten of aan
touwen in de Noordzee worden
gekweekt.
Zeewier is vooral rijk aan koolhydraten
en eiwitten, en dat weet ook de
industrie (het alomtegenwoordige
proteïne alginaat wordt bijvoorbeeld
al jaren gebruikt in tandpasta). Bij
VITO wordt vooral gewerkt rond
de extractie en het opzuiveren van
nuttige stoffen uit zeewier.

Meer info
leen.bastiaens@vito.be
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DRONES MONITOREN TROEBELHEID
TIJDENS BAGGERWERKEN
Baggerbedrijven moeten er
steeds vaker op toezien dat
ze met hun baggerwerken de
sedimentconcentraties niet
te hard doen toenemen. Dat
doen ze vooral als ze werken
in de buurt van waardevolle
en kwetsbare ecologische
gebieden. Nadat het eerder al
een tool had ontwikkeld om
deze sedimentwaarden met
satellieten te monitoren, werkt
VITO nu aan een vergelijkbare
techniek op basis van drones.
Bij baggerwerken wordt er gegraven
in de zeebodem (om bijvoorbeeld
een vaargeul uit te diepen) of wordt
er zand opgezogen en vervolgens
opgespoten op het land (om een dijk
aan te leggen). Daarbij wordt soms
heel wat sediment losgewoeld en
in beweging gebracht. Dit zwevend
sediment maakt het (zee)water troebel en kan schade berokkenen aan
kwetsbare en ecologisch waardevolle
ecosystemen, zoals koraalriffen en
mangrovegebieden – deze hebben
immers zonlicht nodig. Maar te
hoge sedimentwaarden kunnen ook
problemen opleveren voor aquacultuur. In het sediment kunnen immers
verontreinigende stoffen zitten die
kunnen worden opgenomen door
bijvoorbeeld oesters en mosselen.
Bovendien zijn hoge sedimentconcentraties nefast voor de groei van
schelpdieren.
Realtime monitoring
In tal van landen gelden er daarom
normen voor deze sedimentwaarden,
zowel op het vlak van de concentratie als van de tijdsduur. Baggeraars
doen er dan ook alles aan om de
verspreiding van sediment te beperken, maar daarvoor moeten ze deze
eerst in kaart brengen. Voor een

efficiënte bedrijfsvoering beschikken
ze ook graag over gegevens van de
sedimentwaarden. Data die ze vooralsnog zélf genereren met (onder
andere) puntmetingen en boeien.
“Bij overschrijding van de normen
moet een baggerbedrijf in het ergste
geval de werken voor een bepaalde
tijd stilleggen, zodat het sediment
weer naar de bodem kan zakken”,
zegt Els Knaeps van VITO. “Realtimemonitoring van de waarden kan hen
helpen om zulke overschrijdingen te
vermijden.”
Eerder ontwikkelde VITO al een
softwarepakket waarmee baggeraars
de sedimentwaarden uit satellietbeelden kunnen halen. Nu wil VITO
haar dienstverlening aan baggerbedrijven – en aan andere bedrijven
of organisaties die actief zijn op zee
– uitbreiden met beelden gemaakt
door drones. “Die hebben het grote
voordeel dat ze ook bij bewolking
foto’s kunnen maken”, aldus Knaeps.
Naar Texel
Om de sedimentmonitoring via
drones verder op punt te stellen, trok
een team van VITO eind vorig jaar
naar het Nederlandse Waddeneiland
Texel. Daar versterkt baggerbedrijf Jan De Nul Group de kust ter
hoogte van de Prins Hendrikpolder.
Over een afstand van drie kilometer
wordt een veiligheidsduin aangelegd die de waterkerende functie
van de oude dijk zal overnemen.
De Waddenzee behoort trouwens
tot het mariene werelderfgoed van
UNESCO, waardoor het een strikte
bescherming geniet.
“Het probleem met de huidige
monitoringtechnieken is dat ze
op elk moment maar een beperkt

VITO’ER IN DE KIJKER

aantal meetpunten laten zien”, zegt
Liesbeth De Keukelaere van VITO.
“Dit terwijl een sedimentpluim
(vergelijkbaar met een rookpluim,
maar dan onder water) zich ettelijke
kilometers kan uitstrekken en continu
muteert qua vorm, door stromingen
en getijden.”
De drones schieten met hun multispectrale camera’s beelden die een
nauwkeurige kwantitatieve analyse
toelaten van de sedimentconcentraties. Die concentraties worden door
de VITO-software automatisch en
in real time herkend, en vervolgens
onmiddellijk gematcht aan de juiste
locatie. “Een drone die vliegt op een
hoogte van 120 meter kan in één
beeldopname een wateroppervlak
van maar liefst een volledig voetbalveld groot bestrijken”, zegt De
Keukelaere.
Volgens Emile Lemey, environmental engineer bij Jan De Nul Group,
bespaart de monitoringtechniek (die
voor alle duidelijk nog in de demofase zit) tijd, mankracht en brandstof.
“Momenteel doen we alles nog via
manuele metingen, waarbij we van
boei naar boei moeten varen. Met de
drones krijgen we in één beweging
een gedetailleerd ruimtelijk overzicht
van de sedimentpluim. Dat betekent een grote stap vooruit in onze
dagdagelijkse
bedrijfsvoering.”

Meer info
liesbeth.dekeukelaere@vito.be

Toen Ke Wang tweeënhalf jaar geleden aan
de slag ging bij VITO, was ze de honderdste
buitenlandse medewerker, een mijlpaal toen.
Inmiddels hebben Vlaanderen en Nederland
(Ke woont met haar Italiaanse man en hun
twee kinderen in Eindhoven) nog weinig
geheimen voor haar. “Maar de grootste
uitdaging voor mij blijft Nederlands leren. Ik
doe zeker mijn best, maar iedereen spreekt
hier zo goed Engels!”
Je werkt onder andere aan businessmodellen voor
‘circulair bouwen’. Wat houdt dat precies in?
Bij circulair bouwen denk je misschien in de eerste
plaats aan huizen en gebouwen opgetrokken uit gerecycleerde materialen en grondstoffen. Dat klopt voor
een stuk, maar het is slechts een klein deel van het
verhaal. We willen uiteindelijk ook verhinderen dat gebouwen vroegtijdig (lang vóórdat ze zijn uitgewoond
en aftands zijn geworden) worden gesloopt, om plaats
te maken voor nieuwbouw. Dat is in onze moderne
bouwcultuur een gangbare praktijk. Met onze circulaire aanpak worden gebouwen niet afgebroken, maar
veranderen ze van functie. Zo kan een hotel worden
omgebouwd tot kantoorgebouw, of een gemeenschapscentrum tot een school. Natuurlijk werkt deze
aanpak alleen als dat transfunctionele en modulaire
karakter al zit vervat in het oorspronkelijk ontwerp en
bouwplan.

In dit door VITO aangestuurd project ontwikkelen
we circulaire businessmodellen voor de zonne-energiesector. Ook hier draait alles rond recyclage en
hergebruik van bijvoorbeeld zonnepanelen en batterijen van elektrische voertuigen. En ook hier willen we
ervoor zorgen dat de circulaire aanpak een logische
keuze wordt, vanuit economisch oogpunt. De boom
van zonne-energie en (straks) ook elektrische voertuigen betekent grotere grondstoffen-, energie- en
afvalstromen. Om die te verduurzamen, kunnen we
evolueren van een productgebaseerd businessmodel
naar een model dat meer op dienstverlening steunt.
De business achter de circulaire economie, dat
staat wel in contrast met je opleiding als natuurkundige aan de prestigieuze universiteit van Stanford, in de Verenigde Staten.
(lacht) Ik ben inderdaad geen architect, laat staan een
financieel adviseur. Als toegepast natuurkundige heb
ik jarenlang bij Philips gewerkt, in Eindhoven. Ik werkte er in de R&D van de healthcare-afdeling, onder andere aan moderne medische apparatuur. Maar tijdens
een parttime MBA-cursus aan de Rotterdam School
of Management, vier jaar geleden, kwam ik erachter
dat ik persoonlijk veel belang hecht aan het leefmilieu.
Ik ben toen beginnen zoeken naar vacatures, en zo
kwam ik bij VITO terecht.

Met als doel?
We willen bouwheren of vastgoedmakelaars kunnen
overtuigen dat er tegenover circulair bouwen een interessante investering staat. Want uiteindelijk staat en
valt het succes van circulair bouwen met de competitiviteit van het businessmodel erachter.
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Je bent ook coördinator van een ander Europees
project, genaamd CIRCUSOL. Wat houdt dat precies in?

Meer info
ke.wang@vito.be
circusol.eu
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ONAFHANKELIJK FACILITATOR
VAN WARMTENETTEN
Op het vlak van verwarming en koeling met warmtenetten staat
Vlaanderen voor een serieuze inhaalslag. Het voordeel van die
achterstand is echter dat we kennis en ervaringen vanuit het
buitenland optimaal kunnen toepassen in nieuwe netten bij ons.
Binnenkort volgt de uitrol van een grootschalig stadsnet ten
zuiden van Antwerpen. VITO/EnergyVille biedt al geruime tijd
haar expertise in warmtenetten aan in de vorm van concept- en
haalbaarheidstudies.
Na de oliecrisis in de jaren zeventig
van vorige eeuw besliste België (en
later ook Vlaanderen) om voor de
verwarming van huizen en andere
gebouwen massaal over te schakelen op aardgas. In de jaren negentig
leidde dat zelfs tot de wettelijke verplichting voor de overheid om in elke
nieuwbouwwijk een gasaansluiting
te voorzien. Het gevolg: vandaag is
maar liefst 90 procent van Vlaanderen
aangesloten op het gasnet.

den, idealiter, gevoed met restwarmte van bedrijven, of met duurzame
alternatieven zoals geothermie of
biomassa. Nog een groot voordeel
van een warmtenet is dat de energiebron (waarmee dus centraal het water
wordt opgewarmd) gemakkelijk kan
worden vervangen. Zo zijn warmtenetten compatibel met veranderingen
in ons energiesysteem, die we niet
altijd kunnen voorspellen.”

trouwens samen met de installatie
van een nieuwe verbrandingsoven
van ISVAG in Wilrijk.

Wit blad
Water als energiedrager
Door de klimaatproblematiek – en
ook andere factoren zoals volatiele
prijzen en bevoorradingszekerheid –
is verwarmen op gas (en koelen op
elektriciteit) echter geen valabele
optie meer. Een warmtenet, waarbij
huizen en gebouwen worden bevoorraad met water dat reeds warm is
– het water fungeert dus als energiedrager – heeft tal van voordelen
ten opzichte van gas. Zo wordt de
energie niet opgewekt in de huizen
en gebouwen zélf, maar in een centrale installatie, met een aanzienlijke
CO2-reductie als gevolg. Het hete
water voedt dus het warmtenet, dat
zich kan uitstrekken over ettelijke kilometers in een gebied met liefst dichte
stedelijke bebouwing.
“Meer dan vijftig procent van ons
energieverbruik wordt ingenomen
door verwarming en koeling van
gebouwen”, zegt Ann Wouters van
VITO/EnergyVille. “Als je hiervoor
warmtenetten gebruikt, beschik je
over een zeer krachtig instrument
voor de transitie naar een duurzaam
energiesysteem. Warmtenetten wor-
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Andere landen zijn al veel meer vertrouwd met de energietechnologie.
Zo maakte Zweden na de oliecrisis
van 1973 snel de keuze om te gaan
verwarmen met warmtenetten. Een
gelijkaardige evolutie was er in de
andere Scandinavische landen, en
zelfs in onze buurlanden. “We kijken
heel goed naar het buitenland”, zegt
Rutger Baeten, eveneens van VITO/
EnergyVille. “Vooral in Scandinavië
heeft men de voorbije jaren werk
gemaakt van hoogefficiëntiewarmtenetten. Die kennis halen we nu naar
hier, zodat de warmtenetten die wij
aanleggen meteen tot de beste van
de klas behoren. Het voordeel daarbij
is natuurlijk dat we in Vlaanderen vertrekken van een wit blad. We hoeven
niet alle kinderziekten nog eens door
te maken.”
Eind november 2018 organiseerden
ISVAG en VITO/EnergyVille een
internationale workshop rond stadsverwarming in en rond Antwerpen
(districtheatingantwerpen.be), waarbij
ook de Deense federatie van warmtebedrijven present tekende. Tijdens
de workshop was er ruimschoots

aandacht voor het grootschalige
stadsnet van Vlaanderen, dat bezuiden Antwerpen wordt aangelegd.
Antwerpse woonwijken
Het warmtenet zal worden gevoed
door de afvalverbrandingsoven van
ISVAG in Wilrijk. In de eerste fase van
de implementatie wordt het net aangelegd op (of beter onder) een aanpalend industrieterrein (Terbekehof).
Daardoor zullen een tiental KMO’s en
bedrijven hun gebouwen kunnen verwarmen en warm water genereren. In
de tweede fase wordt het net uitgerold naar enkele naburige woonwijken
in Wilrijk, maar eveneens naar enkele
Antwerpse woonwijken, waaronder
ook de gloednieuwe Antwerpse wijk
Nieuw Zuid. De tweede fase valt

Een warmtenet verbindt niet alleen
een centrale warmtebron met aansluitingen in huizen en gebouwen,
maar ook verschillende actoren zoals
de warmteproducent (hier ISVAG), de
warmteafnemers (zowel particulieren,
privébedrijven als overheden) en de
distributeurs. In de realisatie van die
keten is een unieke rol weggelegd
voor VITO/EnergyVille als facilitator. “De aanleg van een optimaal
warmtenet vergt veel studiewerk en
planning”, zegt Baeten. “We moeten
in kaart brengen hoeveel warmte er
beschikbaar is bij de bron, en hoeveel
potentiële afnemers er zijn. Daartussen moeten we dan het meest
efficiënte traject uittekenen. Dat
mag niet te lang en te complex zijn,
want anders is het warmteverlies te
groot en bovendien is de prijs van de
aanleg niet gering. We bestuderen
dus de technische en economische
haalbaarheid.”
Daarenboven helpt VITO/EnergyVille
bij het scheppen van een kader
waarin warmteproducten, -afnemers
en distributeurs zich kunnen vinden,
denk aan contracten, prijzen, etcetera. “Het feit dat we een onafhanke-

lijke speler zijn, is daarbij een troef”,
vindt Wouters. “Zo kunnen we de
beste oplossing garanderen voor alle
actoren.”
Intussen wordt er ook vanuit provinciaal beleidsniveau voor gezorgd dat
warmtenetten alle kansen krijgen
die ze verdienen. Volgens Ludwig
Caluwé, gedeputeerde bevoegd
voor economie en innovatie, komt er
op zich bij warmtenetten niet zoveel
nieuwe technologie kijken, maar zit
de kunst vooral in het koppelen van
de vraag en het aanbod van warmte.
“Dat maakt het businessmodel rond,
en de realisatie mogelijk. Net daarom
hebben we de functie van energiemakelaar in het leven geroepen.
Gemeenten kunnen desgewenst een
regierol opnemen tussen de verschillende spelers, en zo het ijzer smeden
als het heet is. Zij hebben immers een
prima zicht op geplande werken, op
vraag en aanbod, en kunnen hierdoor
werken aan hun doelstellingen rond
duurzaamheid. Vanuit onze samenwerking met VITO/EnergyVille halen
we de nodige kennis binnen om
ook de technische en economische
haalbaarheid te berekenen. En als
bovenlokale overheid zoeken we daar
waar nodig naar intergemeentelijke
samenwerking”, aldus Caluwé.

Welk voordeel haalt tot slot een
bedrijf als ISVAG uit de koppeling
van z’n afvalenergiecentrale met een
warmtenet? “We produceren nu al
duurzame elektriciteit met onze oven,
het zou nog interessanter zijn om ook
onze warmte te kunnen aanleveren
aan bedrijven en particulieren”, zegt
Kristel Moulaert, managing director
van ISVAG. “Warmtenetten gevoed
door duurzame
bronnen zijn immers van essentieel belang in
het streven naar
een klimaatneutrale stedelijke
omgeving.”

Meer info
rutger.baeten@vito.be
districtheatingantwerpen.be
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Wat kan een stadsregio allemaal
doen om de inzameling, recyclage
en het hergebruik van zowel plastic- als bouwafval aan te moedigen? VITO ontwikkelde een online
portaal dat publiek toegankelijk is,
en waarvan de inhoud kan worden
verbeterd of aangevuld. Dit ‘levende’ overzicht moet de stadsregio
Gent aanzetten tot gerichte acties
rond circulaire economie, en lokale
bedrijven mee in het bad trekken.
Een tijdje terug schreef de Stad
Gent een aanbesteding uit om het
potentieel van circulaire economie in
de stadsregio (Gent aangevuld met
het havengebied en de gemeente
Destelbergen) in kaart te brengen.
Daarbij lag de focus op twee
materialenstromen: kunststoffen
en bouwmaterialen. Traditioneel
worden bij zo’n rapportering de

stromen gedetailleerd in kaart
gebracht via een uitgebreide
enquêtering en worden betrokken
stakeholders bevraagd. Vervolgens
wordt alle informatie verwerkt in een
omslachtig rapport.
Online overzicht
Bij VITO, dat ruime ervaring heeft
met dit soort opdrachten, besloten ze het deze keer anders aan te
pakken. “We stelden voor eerst al
onze eigen kennis en data samen te
brengen, aangevuld met de informatie die we via onze gebruikelijke
kanalen vergaren”, zegt Kris Broos
van VITO. “Vervolgens wilden we
deze informatie presenteren in een
gebruiksvriendelijk format waarmee
iedereen vertrouwd is, namelijk dat
van een wiki (een wikipediapagina).
Een online portaal dus dat niet alleen

publiek toegankelijk is, maar dat ook
uitnodigt tot feedback, in de vorm
van correcties en aanvullingen.”
Het voorstel sloeg aan bij de Stad
Gent, en sinds de voorbije zomer
staat de wiki online. “Je zou onze
benadering top-down kunnen noemen”, zegt VITO’er Ive Vanderreydt.
“Met die bemerking dat het resultaat
transparant is. Bovendien voelt niemand zich uitgesloten, integendeel,
het levende karakter van de wiki (die
dus het traditionele eindrapport
vervangt) zorgt ervoor dat stakeholders in realtime aanvullingen kunnen
doen. Dit kan dan weer andere
bedrijven die nog geen bijdrage
hebben geleverd, triggeren om ook
mee te doen.”
Uniek op stadsniveau
Volgens Kris en Ive is ook de schaal
waarop werd gewerkt, uniek. “Rapporten over circulaire economie
bestrijken heel vaak hoge beleidsniveaus, zoals het Europese en
Vlaamse, oftewel zeer lage, zoals het
bedrijfsniveau. Zelden gebeurt dit
op stadsniveau.” De wiki heeft door
die schaalgrootte al resultaat opgeleverd. Zo laten de grafieken op het
portaal duidelijk zien dat de kunststofafvalstroom in een stadsregio
slechts een beperkt potentieel heeft.
Vanderreydt: “Daarvoor zijn de ingezamelde afvalstromen te klein. Onze
wiki toont dat je best aansluit bij
initiatieven op gewestelijk niveau, wil
je de plastickringloop helpen sluiten,
denk maar aan de uitbreiding van de
PMD-zak.”
De wiki kan ook leiden tot concrete
voorstellen tot verbetering. Doel van
de wiki is te laten zien hoe je met
circulaire economie aan de slag gaat
in een stadsregio, en dan specifiek op
het vlak van kunststoffen en bouwafval. “Circulaire economie is tegenwoordig zeer populair, maar het is
tevens een containerbegrip”, zegt Ive
Vanderreydt. “Met onze wiki kunnen
beleidsmakers op stadsniveau circulaire
‘kiemen’ ontdekken in de bestaande,
lineaire economie. Die kunnen ze dan
vervolgens gaan stimuleren.”
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GENT KIEST VOOR EEN
CIRCULAIRE STADSECONOMIE

Terwijl de plasticstroom weinig
perspectieven biedt voor impact op
stadsniveau, geldt het omgekeerde
voor bouwafval. “Bouwmaterialen en
sloopafval zijn wél typisch een lokaal
gegeven”, duidt Broos. “Producenten
bevinden zich doorgaans in de buurt,
en met bouwafval rijd je niet naar de
andere kant van het land. Bovendien
zijn er in een stad als Gent – en zeker
als je de haven erbij neemt – grote
hoeveelheden aanwezig.”
De wiki laat bijvoorbeeld in een grafiek zien hoeveel bitumen er jaarlijks
wordt ingekocht, hoeveel er op de
Gentse daken ligt (‘in stock’), en hoeveel er verdwijnt als bouwafval. Die
grafische voorstelling is nuttig voor
stakeholders, want zo wordt meteen
duidelijk waar er mogelijke hiaten zitten. Zijn bijvoorbeeld alle zijstromen
effectief meegenomen in de analyse?
CO2-negatieve stapstenen
Gent zou Gent trouwens niet zijn als
het bestuur het potentieel van circulaire economie niet zou gebruiken om
de stad duurzamer te maken, met een
sterke nadruk op klimaat. Zo wil de
stad dit jaar een voetpad aanleggen
bestaande uit CO2-negatieve ‘stapstenen’. Deze stenen zijn vervaardigd
volgens het Carbstone-procedé,
waarbij bouwstenen worden gemaakt
uit staalslakken (bv. afkomstig van de
staalfabrieken in de Gentse haven) en
aanzienlijke hoeveelheden koolstof-

dioxide. “Met het Stapsteen-project
(dat gesubsideerd wordt door het
programma Vlaanderen Circulair,
en waaraan naast VITO ook de Stad
Gent, Orbix, de Universiteit Gent en
de firma Peter Stouthuysen meewerken), willen we circulaire economie
tastbaar maken in de stadsomgeving”,
zegt Liesbeth Horckmans van VITO.
Enerzijds willen we met dit demonstratieproject de Gentenaars letterlijk
in contact brengen met CO2-negatieve infrastructuur, anderzijds willen
we lessen trekken uit de praktische
uitvoering ervan. Op dit vlak heeft
een stadsbestuur veel sturingskracht.
Het kan bijvoorbeeld circulair en
duurzaam bouwen stimuleren door dit
in te schrijven in haar bestekken voor
openbare werken.”
Ondertussen wil de Stad Gent, onder
andere met de wiki, de circulaire
stadseconomie verder stimuleren.
“Samen met de partners van de
Cleantech Cluster Regio Gent, die in
2016 werd opgericht, willen we sterk
inzetten op een pakket aan acties voor
de uitbouw van de circulaire economie in onze regio, gezien ook de aandacht hiervoor bij kennisinstellingen
en bedrijven”, zegt Adinda Baro van
de dienst economie. “De analyse van
de plastic- en bouwmaterialenstromen
is een belangrijke stap. We kunnen
daarmee hiaten opsporen in de waardeketen, wat dan weer kansen kan
bieden aan bedrijven. In de loop van
2019 willen we middels bijeenkomsten

van stakeholders verder werken aan
het opzetten van specifieke waardeketens. Tegelijk zetten we in op
projecten rond nieuwe materialen en
innovatieve vormen van inzameling
en verwerking, met bedrijven uit de
Gentse regio die sterke interesse
tonen, en met Vlaamse en Europese
actoren. Als Regio Gent willen we
duidelijk tonen dat samenwerking
tussen verschillende partners loont,
dat materialen die gebaseerd zijn op
hergebruik of nieuwe samenstellingen betrouwbaar zijn en dat hiermee
nieuwe businessmodellen kunnen
opgezet worden. We willen kortom
onze rol als proeftuin voluit opnemen, ook door circulaire materialen
te gebruiken in gebouwen en infrastructuur op ons grondgebied.”

Meer info
kris.broos@vito.be
adinda.baro@stad.gent
apps01.vito.be/Gentcirculair
stad.gent/ondernemen/ondersteuning-enpremies/cleantech/cleantech-cluster-regiogent
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OP NAAR EEN DUURZAAM
EN BETROUWBAAR
BELGISCH ENERGIESYSTEEM
Met het Energietransitiefonds wil
de federale overheid onderzoek
en ontwikkeling aanmoedigen op
energiegebied, van opwekking
over opslag en distributie tot
afvalverwerking. EnergyVille zag
drie van haar projectvoorstellen
goedgekeurd. Alle drie moeten ze
helpen ons land in de richting te
sturen van een koolstofarm energiesysteem.
Met het Energietransitiefonds wil de
FOD Economie R&D-projecten ondersteunen op het vlak van hernieuwbare energiebronnen zoals offshore
windparken en biobrandstoffen, van
bevoorradingszekerheid en netstabiliteit, en van innovatief nucleair onderzoek. Het fonds wordt gefinancierd
met de zogeheten ‘nucleaire rente’,
die de beheerders van de kerncentrales in ons land betalen sinds hun
installaties zijn afgeschreven.
“Met dit fonds, waarin dit jaar zo’n
dertig miljoen euro zit, wil de federale regering ons energiesysteem stimuleren op de gebieden waarover ze
bevoegd is”, zegt Pieter Vingerhoets
van VITO/EnergyVille. Volgens
Vingerhoets maakt dit federale
karakter het transitiefonds tot een bijzonder ondersteuningsmechanisme.
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“Het is een van de weinige financieringsbronnen die een samenwerking
over de taalgrens heen actief promoten. Daardoor is het perspectief in
de goedgekeurde projecten steeds
nationaal, wat zeker een voordeel is.”
Voor 2018 zag EnergyVille drie projecten goedgekeurd, samen goed
voor zo’n twaalf miljoen euro. Hoewel
de projecten getrokken worden door
EnergyVille, zijn in zowel het EPOC
2030-2050-project als in het
BREGILAB-project verschillende
partners betrokken. In EPOC 20302050, dat wordt gecoördineerd door
Pieter Vingerhoets, zijn dat er niet
minder dan veertien: allemaal Belgische onderzoeksorganisaties (uit de
drie gewesten) die samenwerken aan
een geïntegreerd en overkoepelend
energie- model voor ons land.
Fragmentering en versnippering
Vandaag gebeurt het nog te vaak dat
beleidsmakers een studie over een
bepaald energiethema bestellen bij
één academische vakgroep, en een
onderzoek over een ander thema bij
een ander wetenschappelijk instituut. En ook al zijn beide studies
op stevige wetenschappelijke leest
geschoeid, toch is de kans groot dat

EP C
2030-2050

ze uitgaan van verschillende energiemodellen – met mogelijks zelfs
verschillende (maar daarom niet
foutieve) assumpties en invoerdata.
“Deze fragmentering en versnippering zie je bijvoorbeeld ook terug
in de verslaggeving over alles wat
met energie te maken heeft”, zegt
Vingerhoets. “Nieuwsartikels krijgen
zo al gauw een verschillende lading,
gewoon omdat de vermelde resultaten op verschillende data of modellen steunen.”
Uiteindelijk moet EPOC 2030-2050
uitlopen op de creatie van een heus
‘expertise- en datacentrum’ (virtueel
wellicht) waar beleidsmakers kunnen
aankloppen als ze vragen hebben
omtrent het Belgische energiesysteem. Vingerhoets: “We willen de
relevante facts & figures en modellen rondom energie verzamelen en
samenbrengen, en deze vervolgens
bundelen met de aanwezige wetenschappelijke expertise in ons land.”
Het nut van modellen
Behalve het Belgisch karakter is het
project ook uniek omdat dit het
volledige Belgische energiesysteem
behelst, en dus niet alleen de
stroomvoorziening. “In de media

wordt er al jaren fel gediscussieerd
over het al dan niet openhouden
van een of meerdere kernreactoren”,
zegt de projectcoördinator van VITO/
EnergyVille. “Dat is een belangrijke
vraag, maar de uitdagingen voor
een duurzame en kosteneffectieve
energietoekomst gaan veel verder.
Zo bestaat meer dan de helft van
de energievraag uit warmte, en
wordt meer dan 80 procent van onze
warmtevraag nog steeds ingevuld
door fossiele brandstoffen. Ook
het wegtransport is grotendeels
afhankelijk van benzine of diesel,
wat goed is voor een derde van de
energiegerelateerde uitstoot.”
Precies door die complexiteit van de
uitdagingen is er nood aan energiemodellen die àlle aspecten van het
energiesysteem in rekening nemen.
“Met energiemodellen berekenen
we wat de meest kosteneffectieve
manier is om broeikasgassen te
reduceren, de betrouwbaarheid van
de energievoorziening te garanderen
en tegelijkertijd de rekening voor de
consument onder controle te houden”, aldus Vingerhoets.
Bescherming van het net
In het BREGILAB-project wordt de
praktische realisatie binnen België
onderzocht van een verdere uitbouw
van hernieuwbare stroombronnen.
“Hoe kunnen we de penetratie van
hernieuwbare energiebronnen in het
elektriciteitsnet verder stimuleren,
en dit tegen minimale kosten en met
lage risico’s voor de stabiliteit van het
net?”, vraagt Frank Meinke-Hubeny
van VITO/EnergyVille zich af. “Wij
Contactpersonen
bekijken
dit vanuit technologisch perSolSThore
jef.poortmans@energyville.be
GeoWatt
carlo.mol@energyville.be
spectief.
Zo onderzoeken we bijvoorSmarThor wim.cardinaels@energyville.be

beeld wanneer de tijd rijp is om het
elektriciteitsnet uit te breiden en te
vernieuwen, en wanneer we massaal
moeten overschakelen op opslag in
batterijen. Batterijen zijn momenteel
nog duur en moeten dus optimaal
worden gebruikt, als ze eenmaal zijn
geïnstalleerd.” Dit project wordt binnen VITO/EnergyVille gecoördineerd
door imec.
In het BREGILAB-project worden verschillende technologieën bestudeerd
waarmee pieken in zonne- of windstroom kunnen worden opgevangen,
of indien nodig zelfs vermeden.
Meinke-Hubeny: “De zonnepanelen
op onze daken en de windmolens op
land en op zee kunnen voor stroompieken zorgen die het net in gevaar
brengen. Door slimme toepassing
van power capping (het afvlakken van
de stroomproductie), curtailment (het
tijdelijk uitschakelen van bronnen)
en voldoende omvormingscapaciteit
(het rechtstreeks verbruiken van de
opgewekte zonnestroom) kunnen we
het net beschermen.” De onderzoekers kijken bovendien ook naar gedetailleerde weersvoorspellingen om
de impact van hernieuwbare stroom
op het net beter en sneller te kunnen
inschatten.

dat we te snel in een upgrade
van het net moeten investeren,
of in dure batterijtechnologie”,
aldus Meinke-Hubeny. “Neem het
voorbeeld van de (nog zeldzame)
stroompieken in de zomer: als je
zo’n piek niet benut (bijvoorbeeld
door capping of curtailment), dan
verlies je maar een klein percentage van de opgewekte elektriciteit.
Maar mogelijk bespaar je daardoor
wel fors in de kosten door niet te
moeten investeren in het net of in
opslag. Dat soort afwegingen bestuderen wij.”
Tot slot is er nog het NEPTUNEproject (gecoördineerd door de
KU Leuven). Daarin wordt de
ontwikkeling onderzocht van een
‘elektrische supersnelweg’ in zee,
een toekomstig elektriciteitsnet voor
windenergie op zee dat zou draaien
op gelijkstroom in plaats van op
wisselstroom.

Stroompiek weggooien
Hoewel het perspectief binnen
BREGILAB voornamelijk technologisch is, wordt ook gebruik gemaakt
van economische analyses en van
marktmodellen. “De goedkoopste
energie is de hernieuwbare energie
die je meteen gebruikt, zonder lang
transport langs het net en zonder
opslag in batterijen. Door hierop te
focussen, kunnen we vermijden

Meer info
frank.meinke-hubeny@vito.be
pieter.vingerhoets@vito.be
epocbelgium.be (Kick-off meeting 25/02/2019)

19

MONITORING VAN DE
LUCHT BINNENSHUIS
Vandaag staat luchtvervuiling door
verkeer, industrie en huishoudens
volop in de schijnwerpers. Maar
ook binnenshuis – of op kantoor –
ademen we schadelijke stoffen in.
Producenten van bouwmaterialen
moeten voldoen aan nationale en
Europese richtwaarden voor deze
zogenaamde VOC’s. En straks geldt
dit ook voor meubels en consumentenproducten. VITO heeft een lange
traditie op dit vlak, zowel in het meten van deze emissies als in de compliance met landelijke wetgeving én
met vrijwillige productlabels.
Sinds enkele maanden staat luchtverontreiniging volop in de belangstelling
in Vlaanderen. Veel minder bekend is
dat we ook binnenshuis – thuis in de
living of de slaapkamer, of op kantoor
– in contact komen met (potentieel)
gevaarlijke chemische stoffen. Sterker,
terwijl de (belangrijkste) verontreinigende stoffen in de buitenlucht op
een hand te tellen zijn, zweeft er in
een gemiddeld huis een breed scala
aan chemische stoffen rond – waarvan
er liefst 180 op de Europese LCI-lijst
staan, stoffen dus om in de gaten
te houden. Deze stoffen - vluchtige
organische componenten genoemd
(VOC’s) - ontsnappen uit bouwmaterialen zoals lijm, bewerkt hout en
linoleum, of uit interieurobjecten zoals
meubels en zelfs (geur)kaarsen.
Tachtig procent van de tijd binnen
“Iedereen heeft het tegenwoordig over
propere buitenlucht”, vertelt Marc Lor

van VITO, “maar we horen nauwelijks
iets over de stoffen die we binnenshuis
inademen. Nochtans brengen we er
gemiddeld tachtig procent van onze
tijd door. En je moet weten dat dit eigenlijk om een totaalpakket gaat, want
ook de buitenlucht komt binnen, met
alle verontreiniging die er al in zit.”
Momenteel gelden er binnen Europa
richtwaarden voor bouwmaterialen
zoals vloerbekledingen en lijmen, de
zogenaamde EU-LCI lijst. Wat het
toxicologische combinatie-effect is
van al die VOC’s, is nog grotendeels
onbekend. Lor: “Maar van basisstoffen
zoals formaldehyde en benzeen weten
we dat ze schadelijk zijn, zelfs kankerverwekkend. Andere kunnen dan weer
het risico op bijvoorbeeld allergie verhogen. Helaas is het zeer moeilijk het
effect te bepalen van VOC’s op onze
gezondheid. In toxicologische studies
kun je wel focussen op één stof, maar
dan mis je het ‘cocktaileffect’ van een
mengsel van tientallen stoffen, iets wat
veel sterker de realiteit weerspiegelt.”
VITO doet al jaren, in opdracht van
zowel overheden als bedrijven, metingen naar de emissies van allerhande
producten. En haar klantenportfolio
breidt steeds uit, niet alleen doordat
VITO over adequate meettechnologie
beschikt, maar ook omdat het klanten
helpt bij de compliance – het nakomen
van wetgeving en andere regels – in
andere landen, zowel binnen als buiten
Europa. “Als een bedrijf wil weten hoe
groot de emissie is van een welbe-

paalde gevaarlijke stof, dan wil het ook
graag weten of het daarmee voldoet
aan de regelgeving in de landen
waarnaar het exporteert”, zegt Jeroen
Van Deun. “Bij VITO houden we dat
nauwkeurig bij. Bovendien zijn we ook
goed op de hoogte van alle productlabels die er bestaan, in binnen- en
buitenland. Voor de meeste bedrijven
is dat allemaal veel te ingewikkeld, en
we merken dat ze ook daarom graag
een beroep op ons doen.”
De erkenning voor de expertise van
VITO op het vlak van emissiemetingen
komt niet alleen van klanten, maar
ook van concurrenten. Zo is VITO
sinds kort de exclusieve partner in
Europa (voor VOC-emissietesten) van
het grote Amerikaanse Underwriters
Laboratories (UL), een toonaangevend
internationaal bedrijf dat de absolute
marktleider is in het testen van gevaarlijke stoffen.

Meer info
marc.lor@vito.be
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