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Energie vormt een van de belangrijkste ingrediënten van onze
moderne economie en samenleving. Ze manifesteert zich in
verschillende gedaanten, afhankelijk van hoe ze wordt opgewekt
en verbruikt. De verduurzaming van ons energiesysteem naar een
betrouwbaar, betaalbaar en klimaatneutraal model, stelt ons dan
ook voor grote uitdagingen. Om deze energietransitie te helpen
realiseren, stelt VITO/EnergyVille haar uitgebreide knowhow en
technologische expertise ter beschikking van beleidsmakers,
bedrijven én burgers.
In deze editie laten onze experts hun licht schijnen op de
energietransitie in Vlaanderen. Hoe kunnen we de energievoorziening
in het Vlaamse gebouwenpark verduurzamen? Welke warmtebronnen
komen hiervoor in aanmerking? En welke afweging moet er worden
gemaakt tussen enerzijds méér hernieuwbare energie, en anderzijds
méér energie-efficiëntie? Volgens VITO/EnergyVille is er een mooie
rol weggelegd voor lokale overheden. Als ze het goed aanpakken,
kunnen provinciale, stads- en gemeentebesturen uitgroeien tot
krachtige facilitators van de energietransitie. Hierbij kunnen ze
teruggrijpen naar tal van handige tools die VITO/EnergyVille de
voorbije jaren heeft ontwikkeld. Zo helpen we lokale besturen hun
eigen energiepaden uit te stippelen.
Ondertussen blijven we bij VITO verder bouwen aan een duurzame
maatschappij. Het hoeft niet te verbazen dat ons onderzoek naar
gezonde luchtkwaliteit daarin een belangrijke rol blijft spelen.
Iets waarvoor we trouwens ook ver buiten Vlaanderen gekend
zijn, getuige de intensieve training die prominente Chinese
milieuambtenaren bij VITO kwamen volgen. En eind september 2018
werden de resultaten van CurieuzeNeuzen voorgesteld op het unieke
SuperNova-event in Antwerpen. In een terugblik laten we u (nog eens)
de sfeer opsnuiven van dit ‘feest van de duurzame technologie’.
Samen evolueren we naar een duurzame
maatschappij. Veel leesplezier,
Dirk Fransaer
Gedelegeerd bestuurder VITO
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COVERSTORY
Het Japanse technologiegedreven chemiebedrijf Kaneka (met vestiging in Oevel) wil met de
hulp van VITO een MS-polymeer ontwikkelen op basis van lignine. De samenwerking toont aan
dat er voor commerciële spelers in Vlaanderen voldoende kennis en expertise klaarliggen om
het verschil te kunnen maken.
MS-polymeer (voluit: modified silane-polymeer) is een vloeibaar polymeer dat uit aardoliederivaten wordt
gemaakt en dat als basismateriaal dient voor hoogwaardige elastische lijm- en voegkitten en coatings. Sinds
de uitvinding in 1978 is het gebruik in sectoren zoals de bouw, transport en de industrie alleen maar toegenomen. “Het basisproduct heeft al verschillende bewezen unieke eigenschappen”, zegt Richard Vendamme
van VITO. “Het bezit een lage uitstoot van VOC (vluchtige organische componenten) en het is solventvrij,
wat goed is voor het milieu en de menselijke gezondheid. Maar er is ook ruimte voor vernieuwing en verbetering.” Vendamme doelt onder andere op de hoge schuifsterkte van MS-polymeer. “Voor verdere groei in
bepaalde nieuwe toepassingen is MS-polymeer vandaag nog te soepel, niet stijf genoeg. Bovendien kan
de hechtingskracht – de adhesie – nog worden verbeterd, bijvoorbeeld op vochtige ondergronden zoals in
douches of in zwembaden.”

Dirk Fransaer
en Richard
Vendamme
(VITO)
Olivier Renson
en Luc Peeters
(KANEKA)

Biogebaseerd, én beter
Om écht door te kunnen breken, moet een biogebaseerd product niet alleen ‘groen’ zijn, maar ook ‘beter’. Bij Kaneka Belgium in Oevel, waar zich het Europese hoofdkwartier van de Japanse chemiemultinational bevindt, hebben ze dat goed begrepen. Samen met VITO heeft Kaneka nu de ontwikkeling opgestart
van een verbeterde én biogebaseerde versie van haar MS-polymeer, dat al jaren een van de succesproducten is van de firma. De samenwerking kadert binnen een ambitieus VLAIO-project ter waarde van 2,5
miljoen euro. De Vlaamse overheid en het Kempense bedrijf dragen elk de helft van de kostprijs van het
project, dat in juni 2018 werd opgestart en gedurende drie jaar zal lopen. Volgens Luc Peeters, R&D-manager bij Kaneka, ligt de samenwerking voor de hand. “We hebben gemerkt dat er op het vlak van biogebaseerde chemie heel wat kennis en expertise voorhanden is in Vlaanderen. Knowhow die klaarligt om
door bedrijven zoals wij te worden opgepikt. Zo zijn we bij VITO terechtgekomen.”

Twee vliegen in één klap
Tot de zomer van 2021 werkt de R&D-afdeling van Kaneka nauw samen met VITO aan de ontwikkeling van een verbeterd MS-polymeer, en dit op basis van lignine. VITO heeft de voorbije jaren een
grote expertise opgebouwd op het vlak van lignine, na cellulose het meest voorkomende organisch
materiaal op aarde. “Het mooie is dat lignine van nature een stevige en stijve structuur bezit”, zegt
Vendamme. “Bovendien is het sterk adhesief én vochtbestendig.” Aan het eind van het project
hopen de onderzoekers twee vliegen in één klap te slaan. Vendamme: “We willen een eindproduct
maken dat én biogebaseerd is, én nog betere eigenschappen bezit.”
De (toekomstige) ontwikkeling van het nieuwe MS-polymeer betekent sowieso een boost voor de vestiging van Kaneka Oevel. “Dit is een toonvoorbeeld van hoe innovatie van VITO kan bijdragen aan het
verankeren van chemische bedrijven in Vlaanderen”, zegt Dirk Fransaer, gedelegeerd bestuurder van
VITO. “We zijn er bijzonder trots op dat ons onderzoek, dat startte lang voor er vraag was naar duurzame
alternatieven, nu toegepast wordt in de chemische industrie, en bovendien in Vlaanderen.”

Drukkerij Antilope De Bie
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VISIESTUK

DE WEG NAAR
DUURZAME ENERGIE
Sinds de ondertekening van het
klimaatakkoord van Parijs, bijna
drie jaar geleden, kunnen landen
niet meer vrijblijvend broeikasgassen in de atmosfeer blijven uitstoten. Het historische akkoord mag
dan niet strikt bindend zijn, voor
lidstaten van de Europese Unie is
het dat in werkelijkheid wél. Eerder
dit jaar stuurde de Europese Commissie immers de zogenaamde effort sharing regulation uit. Die legt
bindende doelstellingen op voor
broeikasgasuitstoot, die de lidstaten moeten behalen tegen 2030.

In ons land moet de broeikasgasemissie van de sectoren die niet onder
het Europese emissiehandelssysteem
(ETS) vallen, de komende twaalf jaar
dalen met 35 procent. Dit zijn dus de
sectoren waarvoor de lidstaten nog
verantwoordelijk zijn om klimaatbeleid te voeren: transport, gebouwen,
kleine industrie, landbouw en afvalverwerking. De roadmap voor 2050
ambieert een totale broeikasgasreductie (ETS én niet-ETS) van 80 tot
95 procent onder de uitstootwaarden
van 1990.
Eerst de gewesten, dan nationaal
Niet alleen moet de uitstoot naar beneden, het aandeel van hernieuwbare
bronnen in de Europese energiemix
moet ook (drastisch) stijgen. Tegen
2030 mikt Europa op liefst 32 procent
aan hernieuwbare energie. Bovendien
wil de Unie ook het energieverbruik
fors doen dalen – met meer dan dertig procent ten opzichte van een business as usual-scenario. Tegen eind dit
jaar moeten de lidstaten klaar zijn met
hun huiswerk: de Commissie verwacht
dan van elke nationale overheid een
(eerste) plan hoe ze de doelstellingen
wil gaan realiseren. Door de verdeling
van bevoegdheden betekent dit dat
in België eerst op gewestelijk niveau
plannen moesten worden gemaakt.
Verschillende beleids- en adviesorganen van de Vlaamse overheid doen
sinds jaar en dag een beroep op
VITO/EnergyVille voor ondersteuning
op het vlak van energie- en klimaatbe-
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leid. Voor de departementen Omgeving (minister Schauvliege) en Energie
(minister Tommelein), en voor het
Vlaams Energieagentschap leverden
onderzoekers van VITO/EnergyVille
input voor een blauwdruk van het
Vlaamse Energie- en Klimaatplan
2030. Voor de Milieuverkenning Vlaanderen (MIRA) werkte VITO/EnergyVille
mee aan het luik over het energiesysteem, dat in de volgende editie wordt
gepubliceerd. Daarin zullen realistische oplossingsrichtingen, barrières
en hefbomen voor elke sector in
Vlaanderen worden beschreven, dit
keer met horizon 2050.
Bebouwde omgeving
Het hoeft niet te verbazen dat in
beide rapporteringen gemeenschappelijke ingrediënten voorkomen. Om
de energievoorziening in de sector
gebouwen te verduurzamen, moet er
volgens VITO/EnergyVille gefocust
worden op energie-efficiëntie én op
duurzame energiebronnen. Dat houdt
in dat Vlaanderen op het vlak van
renovatie van het bestaande gebouwenpark een paar tandjes hoger moet
schakelen. Warmte speelt hierin een
cruciale rol. Volgens de onderzoekers
dient er gestreefd te worden naar
lagere-temperatuurwarmte afkomstig
van duurzame bronnen. Dat kunnen
warmtenetten zijn (van de vierde
generatie, gevoed door restwarmte of
duurzame warmte via verbranding van
biomassa of via geothermie), warmtepompen (ook wel de all ellectric-optie
genoemd) of individuele verwarming

en koeling met biomassa of groen
gas.
Vermits de renovatiegraad sterk
afhangt van de investeringskeuze
van individuele burgers, waardoor
deze moeilijk stuurbaar is, bieden
warmtenetten van de derde generatie (warmte van 90 graden) een
alternatief pad om een versnelling te
realiseren in de verduurzaming. Deze
netten zijn immers makkelijk converteerbaar naar vierde-generatienetten, vermits de basisinfrastructuur
ongeveer dezelfde is.
Lokaal perspectief
Hoe sterk er precies moet worden
ingezet op energie-efficiëntie (door
te renoveren en te isoleren), en hoe

drastisch de energievoorziening moet
of kan worden verduurzaamd hangt
sterk af van de lokale situatie. Door
de hoge gebouwendichtheid lenen
steden zich prima voor de aanleg van
een warmtenet. Die aanleg vereist een
investering, dus een hoge aansluitingsgraad per lopende meter is een
noodzakelijke vereiste. Daarom is het
belangrijk dat in de vierde-generatiewarmtenetten meerdere bronnen kunnen worden geïntegreerd. Dit creëert
duurzame back-upsystemen en geeft
een hogere betrouwbaarheid. Zo
kan de restwarmte van bijvoorbeeld
een WKK-installatie gecombineerd
worden met geothermische energie of
warmte afkomstig van biomassa. Illustratief is het voorbeeld van de haven
van Antwerpen, die meer restwarmte
genereert dan nodig om de stad
Antwerpen te bevoorraden.
In minder bebouwde gebieden zijn
warmtepompen wellicht interessanter
dan een warmtenet, op voorwaarde
dat ze kunnen draaien op elektriciteit
opgewekt met hernieuwbare bronnen
zoals zon, wind en biomassa.
VITO/EnergyVille levert niet alleen
ondersteuning en advies aan beleidsmakers, maar ontwikkelt ook tools
waarmee (vooral lokale) overheden

aan de slag kunnen. Provinciale,
stads- en gemeentebesturen hebben
traditioneel het beste zicht op de staat
van het gebouwenbestand en op de
infrastructuur op hun grondgebied, en
ze bepalen natuurlijk mee de agenda
voor openbare werken. Bovendien
staan ze als vanouds het dichtst bij de
burger. Volgens VITO/EnergyVille is er
dan ook een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente als facilitator
van de energietransitie op lokale
schaal. Voorbeelden van hoe die rol
kan worden ingevuld, zijn legio: van
de planning voor een gecombineerde
aanleg van een fietspad en een warmtenet, tot het rond de tafel brengen
van lokale onderzoekspartners en
bedrijven.
Op het vlak van warmte (warmtenetten, geothermie, restwarmte) missen
lokale besturen bepaalde expertise en
knowhow. De tools van VITO/EnergyVille helpen om de complexe processen te visualiseren, bijvoorbeeld
door hotspots aan te wijzen met veel
restwarmte of door te illustreren hoe
je als lokaal bestuur een ‘energetische
inventaris’ kunt opstellen. Een van de
meest ambitieuze tools is ongetwijfeld de Urban Energy Pathfinder, die
besturen helpt bij de ontwikkeling van
hun energieplanning.
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TIJD VOOR EEN NIEUW TARIEF
Volop hernieuwbaar
Aan de kant van het energieaanbod
zal de verduurzaming volgens VITO/
EnergyVille leiden tot een doorgedreven elektrificatie van verschillende sectoren: transport (elektrische
voertuigen), gebouwen (warmtepompen) en industrie. De vertaling van de
Europese scenario’s naar Vlaanderen
en de aanname dat onze regio op
termijn geen groene energie meer zal
importeren, impliceert dat Vlaanderen
tegen 2050 tussen de 62 en 85 TWh
per jaar aan hernieuwbare elektriciteit
zal produceren – goed voor 80 tot
97 procent van de totale stroomproductie. Die doelstelling is ambitieus,
maar haalbaar, voornamelijk omdat
belangrijke technologische doorbraken
al achter de rug zijn en er hard wordt
gewerkt aan andere nodige technologische innovaties (denk aan batterijtechnologie). Kortom, het is nu vooral
zaak om een grote markt te creëren
voor de bestaande hernieuwbare
technologieën.

2050. De onderzoekers wijzen naar
Nederland, waar de industrie zélf het
heft in handen neemt en ambitieuze
plannen ontwikkelt.

Natuurlijk moeten niet alleen de
transport- en gebouwensector verduurzamen, maar ook de (kleinere)
niet-ETS-industrie. Het moet gezegd
dat de Vlaamse industrie nog wat
terrein goed te maken heeft, zowel
in vergelijking met het buitenland als
met andere sectoren in Vlaanderen
(zoals de landbouw). Zo blijft het nog
steeds wachten op een concreet stappenplan van de sector met horizon

Verder heeft ook de omzetting tussen
verschillende energiedragers (elektriciteit, warmte, koude, gas en chemicaliën) plaats in de toekomstvisie van
de VITO/EnergyVille-onderzoekers.
Tijdelijke stroomoverschotten van
hernieuwbare bronnen kunnen worden omgezet in duurzame warmte of
brandstof in de vorm van bijvoorbeeld
waterstof of vloeibare methanol.

In het energiesysteem van morgen
moeten aanbod (productie) en vraag
(consumptie) ook naadloos op elkaar
aansluiten. Opslag van elektriciteit in
batterijen zal volgens VITO/EnergyVille een belangrijke enabler worden
om de integratie van hernieuwbare
energiebronnen te bevorderen, en om
de impact op het bestaande elektriciteitsnet te beperken. Ook hiervoor
beschikt VITO/EnergyVille over uitgebreide expertise en tools. Zo laat de
Battery Total Cost of Ownership-tool
toe om op een snelle en grondige
manier de rendabiliteit in te schatten
van elektrische opslag. Ook voor het
inschatten van de waarde van investeringen in flexibiliteit, beschikt VITO/
EnergyVille over een uitgebreide toolset (denk aan de Renovatie Business
Modelling Tool en Proflex).

Doorgedreven elektrificatie
In Vlaanderen, Brussel en Nederland
wordt er intussen verder geïnvesteerd in laad- en tankinfrastructuur
voor alternatieve brandstoffen voor
transport. Hierbij is er aandacht voor
meerdere categorieën: oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen,
taxi’s en bussen, maar daarnaast ook
voor CNG- en LNG-infrastructuur,
waterstoftankstations en walstroom
voor de binnenvaart.
Met het oog op de verdere elektrificatie van het transport op de weg,
doet VITO/EnergyVille onderzoek naar
technologieën en strategieën om de
massale introductie van elektrische
voertuigen mogelijk te maken. Slim
laden behoort daarbij tot de kern. Bij
een grote concentratie van elektrische
voertuigen kunnen immers niet alle
ingebouwde batterijen op het hetzelfde moment opgeladen worden – dit
zou voor ongeziene pieken zorgen in
het elektriciteitsverbruik. Het slim aansturen van het laadproces is daarom
cruciaal om de impact op het elektriciteitsnet te verminderen.
Maar via slim laden is het ook mogelijk om de kostprijs van het laden
te verminderen en het aandeel van
hernieuwbare energie te laten toenemen. Bedrijven kunnen als het ware
een eigen ‘mobiele batterij’ inrichten,
in de vorm van een vloot elektrische
bedrijfswagens. Die kunnen opgela-

den worden met stroom afkomstig
van zonnepanelen op het dak van
het bedrijf of van windmolens op het
eigen bedrijfsterrein. In een aantal
projecten wordt ook de mogelijkheid
onderzocht om – als de wagens niet
worden gebruikt – de batterijstroom
terug te geven aan het net, zodat
deze op piekmomenten kan worden
gebruikt.
Toch blijft bij al deze vormen van
slim laden de mobiliteitsvraag van
de eindgebruiker centraal staan.
Om in Vlaanderen het kennisniveau
rond slim laden te verhogen en de
samenwerking tussen (markt)partijen
te faciliteren, heeft VITO/EnergyVille,
samen met The New Drive en VOLTA,
het Vlaams Kennisplatform Slim Laden
opgezet.

Via onze elektriciteitsfactuur betalen
we niet alleen voor de elektriciteit
die we verbruiken, maar ook voor
het gebruik van het elektriciteitsnet
dat de stroom tot bij ons brengt. De
distributienettarieven die hiervoor
worden gehanteerd, gaan nog altijd
uit van een traditioneel netwerkgebruik – lees: een grootschalige
en gecentraliseerde productie en
een zuivere afname van stroom. De
reeds ingezette energietransitie en
grootschalige installatie van decentrale, hernieuwbare energiebronnen
hebben er echter toe geleid dat
we op een andere manier stroom
verbruiken. Daardoor krijgen distributienetbeheerders te maken met
een daling van de netto-stroomafname, waardoor ze minder inkomsten
genereren.

In opdracht van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
(VREG) voerde VITO/EnergyVille een
grondige studie uit, dit met het oog
op een hervorming van de distributienettarieven voor residentiële en
kleine professionele klanten. In die
studie werden verschillende mogelijkheden voor distributienettarieven
grondig geanalyseerd.
De studie concludeert dat voor
klanten met een klassieke meter
een tariefstructuur op basis van
de aansluitcapaciteit de voorkeur
heeft, terwijl er voor klanten met een
digitale meter meerdere opties zijn.
De gegevens uit deze studie vormen de input voor een hervormde
tariefstructuur die de VREG verder
zal uitwerken.

Het mag duidelijk zijn: de energietransitie naar een koolstofarme economie
en maatschappij stelt ons voor uitdagingen op verschillende gebieden:
technologisch, regulerend en sociaalmaatschappelijk. Deze uitdagingen
kunnen niet afzonderlijk worden
beantwoord, ze vereisen een aanpak
op systeemniveau. VITO/EnergyVille combineert haar expertise met
technologische ontwikkelingen om de
energietransitie op lokaal, nationaal
en Europees niveau te faciliteren,
en om de industrie en overheden te
ondersteunen in hun overgang naar
een koolstofarme toekomst.
Meer info
pieter.lodewijks@vito.be
www.vksl.be
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VAN SATELLIETBEELDVERWERKER TOT
ONTWIKKELAAR VAN INNOVATIEVE DATAPRODUCTEN

betrouwbare analyses en tijdsreeksen
kunnen maken. We verwachten dat
PROBA-V nog een jaar in de ruimte
blijft.”

TWINTIG JAAR VITO REMOTE SENSING
In maart 2018 was het precies
twintig jaar geleden dat de Spot
4-satelliet werd gelanceerd.
Aan boord zat de Vegetationsensor. VITO mocht de beelden
verwerken, en stelt ze tot op
vandaag ter beschikking. Het
begin van een uniek verhaal.
24 maart 1998 was niet alleen een
belangrijke dag voor de Europese
ruimtevaart, maar ook voor VITO. Op
die dag werd vanuit Frans-Guyana de
Spot 4-satelliet gelanceerd, met aan
boord de Vegetation-camerasensor.
De missie was de vrucht van een
samenwerking tussen de Europese
Commissie, Frankrijk, België, Italië en
Zweden. Ze markeerde het begin van
een ambitieus project om het oppervlak en de vegetatie van onze planeet
te monitoren – de missie duurt voort
tot op de dag van vandaag. De camera’s aan boord van de Spot-satellieten
(de Spot 4 was de eerste, maar niet de
enige) nemen dagelijks foto’s van de
volledige landmassa. Twintig jaar geleden lag de resolutie van de beelden
op 1 kilometer, intussen is ze verbeterd tot soms minder dan 100 meter.
Maar de beelden blinken niet alleen
uit in frequentie en in kwaliteit, ook de
verwerkingssnelheid is ongezien: binnen de 24 uur kunnen eindgebruikers
erover beschikken.

Van CTAP naar Remote Sensing
Voor de verwerking van de beelden
werd een beroep gedaan op VITO en
het (toen) nog jonge Centrum Teledetectie en Atmosferische Processen
(CTAP) – dit werd later herdoopt tot
VITO Remote Sensing. Deze afdeling
bestond aanvankelijk uit een klein
maar gemotiveerd team van experts
in beeldverwerking. Een aantal van
hen werd naar Toulouse gestuurd –
het mekka van de Franse lucht- en
ruimtevaartindustrie – waar ze samen
met Franse experts de eerste beeldverwerkingssoftware en het archiveringsplatform ontwikkelden voor de
Vegetation-camera.
“De Spot Vegetation-missie was het
antwoord op de groeiende nood in de
jaren negentig om de uitstoot van CO2
op te volgen en de opname van het
broeikasgas door de globale vegetatie”, vertelt Dirk Van Speybroeck,
een van de pioniers van VITO Remote
Sensing en nu strategisch adviseur bij
de afdeling. “Door de VN-conferenties van Stockholm en Rio de Janeiro
(respectievelijk in 1972 en in 1992,
red.) kwam de bescherming van het
milieu en het klimaat op de politieke
agenda. Europa zag al snel in dat deze
bescherming er niet kan komen zonder
een hoogkwalitatieve en langdurige
monitoring vanuit de ruimte.”

De Vegetation-campagne werd een
groot succes en liep tot 2013. Tijdens
de vijftien jaar dat de missies liepen,
hebben de Spot-4- en Spot-5-satellieten wetenschappers enorm veel gedetailleerde en objectieve data bezorgd.
En de opvolging is verzekerd, in de
vorm van de Sentinel-satellieten waarvan de helft al in de ruimte hangt – de
Sentinels maken deel uit van Copernicus, het aardobservatieprogramma van
de Europese Unie. De voorbije twintig
jaar zijn de ambities ook alleen maar
groter geworden: er werden tal van
andere (Europese) observatiesatellieten gelanceerd, en het niveau
van de technologie ging de hoogte in.
Van Speybroeck, die de beginjaren van
op de eerste rij meemaakte, illustreert
dit met een anekdote. “Vanaf de start
gold er voor de Vegetation-beelden
een open-databeleid. Ik herinner me
nog dat we voor het referentiejaar
2000 een geharmoniseerde beeldbank
hadden gemaakt van de complete
landmassa. Die hebben we opgestuurd naar dertig verschillende onderzoeksteams, verspreid over de ganse
wereld. Dat had toen heel wat voeten
in de aarde. We moesten de beelden
op dvd’s branden en opsturen met
de reguliere post. Vandaag zijn onze
beelden beschikbaar via webdiensten
en virtuele laboratoria via gespecialiseerde clouds.”
PROBA-V

VITO Remote Sensing levert ook data aan het Agentschap
Informatie Vlaanderen, dat onder andere de website geopunt.
be beheert, de centrale toegangspoort tot geografische
overheidsinformatie. Daarbij gaat het om beelden met een
bijzonder hoge resolutie, soms tot wel 10 à 20 centimeter.
Uit die door de Vlaamse overheid beheerde data kunnen verschillende toepassingen voortkomen, zoals een ‘Google Street View’ voor
Vlaanderen en de fameuze ‘Zonnekaart’. Op die kaart kan elke Vlaming gemakkelijk zien of het de moeite loont om op zijn dak zonnepanelen te plaatsen en binnenshuis een zonneboiler te installeren.
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VITO Remote Sensing speelde ook een
belangrijke rol in de PROBA-V-missie,
de in België gebouwde satelliet die
sinds 2013 in een baan om de aarde draait en die de opvolger is van
Spot-4 en Spot-5 – maar dan wel met
een verhoogde resolutie. Van Speybroeck: “PROBA-V is een zogenaamde
gapfiller. Dankzij deze microsatelliet
(ze is niet groter dan een wasmachine
en daardoor betrekkelijk goedkoop,
red.) hebben we de globale monitoring
van de vegetatie zonder pauze kunnen
voortzetten. Belangrijk, want anders
zouden wetenschappers moeilijk

Het nakende einde van de PROBA-V-missie betekent niet dat de
werknemers bij VITO Remote Sensing – de afdeling telt momenteel 95
medewerkers – straks zonder job zullen
zitten. “Integendeel, onze beeldverwerkingsexpertise wordt vandaag ook
veel breder ingezet. Zo leveren we in
opdracht van de Europese Commissie
globale biogeofysische producten aan
(binnen de Copernicus Global Land
Service), en bouwen we tijdreeksen
op de lange termijn voor het klimaatonderzoek (binnen de Copernicus
Climate Change Service). Zo hebben
ons onderzoek en onze kennis geleid
tot operationele informatieproducten”,
zegt Van Speybroeck.
Precisielandbouw
De uitbreiding van satellietbeeldverwerking naar vliegtuig-, drone- en
mobiele beelden sluit naadloos aan bij
de shift die VITO Remote Sensing de
voorbije jaren heeft ingezet: van een
hoofdzakelijk dienstverlenende rol aan
overheden en academische instituten,
naar een meer klantgericht, open en
internationaal businessmodel waarin er
ook specifiek gekeken wordt naar de
noden van commerciële en industriële
spelers.
Een illustratief voorbeeld is de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke
remote sensing-tools die bedrijven
in Vlaanderen (en daarbuiten) kunnen benutten om hun productie te
optimaliseren. Een sector die bijzonder
veel baat heeft van remote sensing is
de landbouw. Met beelden vanuit de
ruimte (satellieten) en vanuit de lucht
(vliegtuigen en drones) kunnen boeren
aan precisielandbouw doen. Vorig jaar
lanceerde VITO zo de WatchITgrow-applicatie, een online platform voor de
Belgische aardappelsector waarmee
bedrijven verschillende types data

(weersvoorspellingen, grondmetingen,
oogstsimulaties,…) kunnen combineren om hun opbrengst te verhogen.
Een vergelijkbare tool, die door VITO
werd ontwikkeld en die eveneens in
2017 werd gelanceerd, is MapEO. Deze
tool is gebaseerd op waarnemingen
van drones die het groeiproces van
zaaigranen monitoren.
Ook op globale schaal worden landbouwtoepassingen van VITO ingezet.
Zo werd in opdracht van de Food and
Agriculture Organization (FAO) van de
Verenigde Naties een ‘alarmsysteem’
– ASIS genaamd – ontwikkeld dat met
behulp van satellietbeelden heel snel
droogte en andere vormen van gewasstress kan detecteren, zodat bijtijds
kan worden voorspeld waar er oogsten
dreigen te mislukken.
Ondersteuning van Belspo
Niet alleen bedrijven kunnen voordeel
halen uit de dienstverlening van VITO
Remote Sensing, ook individuele burgers kunnen dat, gratis en voor niets.
Zo biedt Terrascope alle Belgische burgers een gebruikersvriendelijk platform
aan voor toegang tot satellietgegevens
en afgeleide informatie. Terrascope
wordt ontwikkeld met steun van Belspo, de Programmatorische federale
Overheidsdienst Wetenschapsbeleid
die sinds jaar en dag ruimtevaartonderzoek en de ontwikkeling van aardobservatietoepassingen stimuleert.
Steven Krekels, unitmanager van VITO
Remote Sensing, beaamt dit: “Sinds
jaren heeft Belspo ons al op vele
manieren ondersteund en dankzij deze
steun hebben we onze skills in remote
sensing verder kunnen ontwikkelen en
zijn we een erkende Europese speler
geworden die een verschil kan maken
in de wereld.”

Frank De Winne (een van de twee
Belgische astronauten):

“Organisaties zoals VITO
zetten de ruwe big data
van de satellieten om in
producten en diensten die
nuttig zijn voor beleidsmakers,
wetenschappers én
eindgebruikers. Die laatste
kunnen zowel bedrijven als
individuele burgers zijn.”

Terugkijkend op de voorbije twintig
jaar heeft VITO Remote Sensing dus
een bijzonder traject achter de rug.
“Toen we in 1998 begonnen, hadden
we vooral technische expertise in
huis op het vlak van de verwerking
van satellietbeelden. Intussen zijn we
geëvolueerd naar een breed scala aan
remote sensing-toepassingen, waarin
er niet alleen plaats is voor observatie
vanuit onbemande vliegtuigen en
drones, maar ook voor de ontwikkeling van innovatieve producten en
diensten gerelateerd aan big data”,
aldus Krekels.

Meer info
steven.krekels@vito.be
dirk.van.speybroeck@vito.be
terrascope.be
geopunt.be

De allereerste 10-daagse wereldsynthese voor de periode
van 1 tot 10 april 1998 van het Spot 4-Vegetation instrument.
Elke 10-daagse synthese wordt berekend op basis van alle
opgenomen beelden gedurende een periode van 10 dagen. De
10-daagse synthese werd één van de meest populaire producten
van het Spot-Vegetation programma.
Copyright CNES 1998 - produced by VITO
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Van 27 tot 30 september 2018 vond het technologiefestival SuperNova plaats in Antwerpen. Het vierdaagse evenement was een ontmoetingsplek voor ondernemers, bedrijven, investeerders, onderzoekers,
creatievelingen én het grote publiek. Bezoekers konden kennismaken
met vernieuwende technologieën onder het motto van Tomorrow is
unstoppable, Embrace the future.
In het VITO Sustainability-paviljoen werd onze kijk op de toekomst en
de technologie en innovatie van morgen getoond. Wetenschapscommunicator Lieven Scheire bracht een show rond de VITO-onderwerpen
met een komische noot. Lieven kleurde eveneens het lanceringsevent
van Cleantech Flanders tijdens SuperNova. Hierbij een sfeerverslag.

Tijdens SuperNova werden de resultaten van Curieuzeneuzen,
het grootschalig burgeronderzoek rond luchtkwaliteit in
Vlaanderen, voorgesteld.
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VITO’ER IN DE KIJKER

TOESTELLEN HERSTELLEN
men de satelliet continu opvolgt. Naast de kalibrering
houd ik me ook bezig met de verwerking van de beelden, zodat onze eindgebruikers toegang hebben tot
correcte en bruikbare data. Ik doe dit ook voor andere
satellieten en remote sensing-toepassingen.

ECONOMISCHE IMPACT ANALYSE
VOOR DE CONSUMENT

Het aantal satellieten dat rond de aarde draait
stijgt exponentieel. Hoe zorgen jullie ervoor dat
uit al deze data de juiste informatie wordt afgeleid?
Correct! Het is inderdaad een hele uitdaging om uit
het amalgaam van data de gewenste informatie af te
leiden. Hiervoor is het cruciaal dat de data opgenomen door verschillende satellieten op elkaar kan afgestemd worden (we maken de data ‘consistent’), zodat
we het beste halen uit een combinatie van satellieten.
Meer nog, we kunnen zelfs satellietdata combineren
met data opgenomen door vliegtuigen/drones. Hiervoor ontwikkelen wij specifieke algoritmen of gebruiken we technieken als artificiële intelligentie. Dit alles
stellen we ter beschikking op online platformen voor
o.a. gebruik in de landbouwsector.

WAT TE DOEN WANNEER JE STOFZUIGER STUK GAAT?
DRIE HERSTEL- & ÉÉN VERVANGSCENARIO

In opdracht van de Benelux Union
onderzochten VITO en KU LEUVEN
de economische haalbaarheid van
vier verschillende herstelstrategieën.

HERSTELLEN OF
VERVANGEN?
HERSTELLEN!

1

Vanuit het perspectief van de
consument werd voor elke strategie
de totale monetaire kost, gelinkt aan
aankoop, gebruik, herstel en
afdanken, gemodelleerd.

?

2

neem bijkomende garantie neem bijkomende garantie
& herstel alle gebreken
& herstel kleine gebreken

Over de volledige levensduur van
het toestel gekeken zijn alle drie de
onderzochte herstelscenario’s
goedkoper dan het vervangscenario.

3

4

geen bijkomende garantie
& herstel alle gebreken

vervang het toestel zonder
herstelling van gebreken

MODELLEREN VAN DE GEMIDDELDE KOST VOOR ALLE SCENARIO’S EN DRIE TOESTELLEN
Voor elke herstelscenario werd de
gemiddelde “Life Cycle Cost” (LCC)
gemodelleerd. De LCC wordt uitgedruikt in €/jaar en is een indicatie
van de totale kost voor bezit en gebruik van een toestel in een periode.
afdanking- & vervangingskosten:
afdankingskost van oud toestel dat
stuk is & investeringskost van het
nieuwe vervangtoestel

herstelkost:
afhankelijk van
type gebrek,
garantieperiode en
wil om te herstellen

investeringskost:
aankoopprijs,
bijkomende garantie,...

HERSTEL OR VERVANG?
HERSTEL IS GOEDKOPER!
€/jaar*

operationele kosten:
energie, onderhoud,
hulpmiddelen,...

HET VOLLEDIGE RAPPORT IS BESCHIKBAAR OP
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sledestofzuiger

steelstofzuiger

wasmachine

PROJECT PARTNERS

http://www.benelux.int/files/7915/2896/0920/FINAL_Report_Benelux.pdf

PROJECT IN OPDRACHT VAN BENELUX UNION
http://www.benelux.int
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36

30

0

x €/jaar

33 32 32

*
gebasseerd op een genormalisseerde
aankoopprijs van100€

Meer info
yoko.dams@vito.be

Sindy Sterckx werkt als onderzoeker bij
de afdeling Remote Sensing. Ze kalibreert
camerasensoren en verwerkt beelden
gemaakt vanuit de ruimte en de lucht, onder
andere door de Belgische ‘microsatelliet’
PROBA-V. Daarbij balanceert ze tussen de
technische kant en die van de dienstverlening
aan de eindgebruiker. “Ik ben zowel
vertrouwd met de algoritmen achter de
beeldsoftware als met de verschillende
toepassingen van remote sensing, zoals
het monitoren van vegetatie of het in kaart
brengen van de waterkwaliteit.”
Je werkt al sinds 2002 bij VITO. Een groot deel van
je carrière valt samen met de PROBA-V-missie.
Klopt. We werken nu al ruim acht jaar met PROBA-V.
De satelliet werd in mei 2013 gelanceerd, maar in de
jaren daarvoor waren we bezig met de planning en de
voorbereiding van de missie. PROBA-V is een aardobservatiesatelliet die elke dag beelden neemt van de
volledige landmassa van onze planeet. De opnames
worden onder meer gebruikt om de evolutie van de
vegetatie op aarde op te volgen. Cruciaal daarbij is
dat we de camerasensoren continu kalibreren, zodat
we er zeker van zijn dat de beelden stabiel zijn en
dat er geen degradatie is. Want als we verschillen
zien op de beelden moeten we er absoluut zeker van
kunnen zijn dat die daadwerkelijk afkomstig zijn van
veranderingen in de begroeiing (bijvoorbeeld door de
gevolgen van de klimaatopwarming, red.). Tijdens zo’n
radiometrische kalibrering richten we de satelliet even
op de maan, of op de oceanen, waarna we eventueel
correctiefactoren doorvoeren. Daarvoor sturen we
commando’s naar het controlestation in Redu waar

Nadat je aan de KU Leuven was afgestudeerd als
bio-ingenieur, werkte je twee jaar aan een academisch project rond remote sensing. Hoe ervaar je
het verschil met je job bij VITO?
Aan de universiteit is het onderzoek altijd vrij fundamenteel. Bij VITO ligt de focus meer op de bruikbaarheid van de resultaten, en op de valorisatie
ervan – eventueel door externe partners. Bovendien
beschikken we hier over meer en betere faciliteiten
dan aan de universiteit. En ook het verloop van het
personeel is kleiner, wat helpt als je gewend bent te
werken in teamverband.
Je zetelt ook in een panel van het European Space
Science Committee (ESSC). Wat houdt dat precies in?
Het ESSC is een onafhankelijk orgaan dat advies geeft
over de verschillende ruimteprogramma’s en missies
van onder meer ESA en de Europese Commissie. Ik zit
– samen met nog vijf andere wetenschappers – in het
Earth Sciences Panel, waarin aardobservatie centraal
staat. Tijdens de halfjaarlijkse vergaderingen zien we
erop toe dat wetenschap en onderzoek voldoende
aanwezig zijn in de ruimteprogramma’s.
Meer info
sindy.sterckx@vito.be
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SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN
UIT WATERIGE STROMEN: VITO
SLUIT DE METALENKRINGLOOP

KRITISCHE METALEN
VALORISEREN UIT
AFVALSTROMEN
Wie duurzaam zegt, zegt circulair.
Door metalen als boor, chroom
en kobalt te recupereren, kunnen
bedrijven niet alleen deze kritische
grondstoffen valoriseren, maar
ook de kosten voor de eindbehandeling van hun waterige afvalstromen verminderen. Binnen het GetA-Met-project ontwikkelt VITO,
samen met de Universiteit Gent
en de KU Leuven, een uniek en
betaalbaar concept dat al op korte
termijn kan worden ingezet.
Bedrijven uit de metallurgische
industrie produceren vaak grote volumes aan vloeibaar afval. Doorgaans
verwerken ze dat waterige afval – of
ze laten dit doen. De kosten van die
verwerking kunnen echter oplopen.
Grote metaalbedrijven zoeken dan
ook naarstig naar een manier om de
kringloop te sluiten.
Maar het drukken van de kosten van
de verwerking van de vloeibare afvalstromen is niet de enige stimulans om
de kringloop te sluiten. In de meeste
gevallen bevatten de afvalstromen
verschillende metalen in lage concentratie, maar door de grote volumes is
hun totale massa niet gering. Sommige metalen zijn zelfs kritisch – lees: ze
zijn schaars en dus duur, en moeten
van buiten de Europese Unie worden
ingevoerd. Als metaalbedrijven deze
kritische metalen kunnen recupereren
uit hun afvalstromen, slaan ze dus
twee vliegen in één klap.
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Gasdiffusie-elektrode
VITO heeft een unieke technologie in
huis voor de behandeling van deze
industriële afvalstromen en voor de
recuperatie van de kritische metalen:
een elektrochemisch procédé dat
ze zelf heeft ontwikkeld en waarop
ze dus ook het patent bezit. “Onze
technologie is gebaseerd op capacitatieve elektroprecipitatie”, vertelt
Metin Bulut, business development
manager bij VITO. “Het komt erop
neer dat we met een gasdiffusie-elektrode (een elektrochemisch circuit
dat bijvoorbeeld ook gebruikt wordt
in brandstofcellen, red.) een reactie
induceren die de metalen doet oxideren en vervolgens doet neerslaan.
De kathode en de anode zijn bovendien gemaakt uit koolstof, in de vorm
van een zeer fijne matrix. Hierdoor
kunnen we de structuur gemakkelijk
aanpassen, waardoor we een breed
scala aan metalen kunnen recupereren.” Een greep uit dat scala, volgens
stijgend atoomgetal: van boor en
magnesium, over chroom en mangaan, tot kobalt en koper.
De koolstofmatrix in de kathode is
deels hydrofoob (waterafstotend ) en
hydrofiel (wateraantrekkend). Bovendien is ze aan één kant bekleed met
een teflonlaag, die enkel luchtdeeltjes
doorlaat en aldus de matrix gescheiden houdt van het vloeibare medium.
“Normaliter grijpt bij de kathode een
reductiereactie plaats”, legt Bulut uit,
“maar in onze opstelling oxideert de
kathode de metaalionen. Hierdoor

gaan de metalen clusteren en neerslaan als sediment, dat we kunnen
afscheiden.”
Nanokristallen
De technologie werd ontwikkeld binnen het VITO-onderzoek naar duurzame chemie. Oorspronkelijk moest ze
dienen om zogeheten nanokristallen
gemakkelijker te kunnen produceren.
Dat zijn minuscule kristallen – ze zijn
opgebouwd uit slechts een honderdtal atomen – die buitengewone
eigenschappen bezitten, precies
omdat ze zo klein zijn (ze stralen bijvoorbeeld licht uit waarvan de kleur
afhangt van hun eigen grootte).
Bij kritische metalen denken we
meestal aan de zogeheten zeldzame
aardmetalen die verwerkt worden
in allerhande elektronische apparatuur, en die via de praktijk van urban
mining uit e-waste kunnen worden
gerecupereerd en hergebruikt. Maar
de technologie van VITO is gericht

op vloeibare industriële afvalstromen, waar de metalen eerder in
lage concentratie aanwezig zijn.
Bulut: “Tijdens ons onderzoek naar
nanokristallen ontdekten we dat we
onze technologie ook konden gebruiken om metalen uit vloeibare stromen
te halen, een toepassing waarvan we
wisten dat ze commerciële kansen
heeft. De Vlaamse ondergrond mag
dan wel rijk zijn aan kwartszand en
klei, primaire metaalbronnen zijn
eerder schaars, waardoor we toegewezen zijn op secundaire bronnen uit
afvalstromen.”
Get-A-Met
Tot voor kort bestond er geen manier
om metalen in zulke kleine concentraties efficiënt uit een vloeibaar
medium te halen – en dit op een
manier dat de metalen ook weer
kunnen worden hergebruikt, en dus
gevaloriseerd. In het Get-A-Met-project, dat wordt ondersteund door
het Strategisch Initiatief Materialen
(vanuit VLAIO) en waarbij ook de KU
Leuven en de Universiteit Gent zijn
betrokken, werd zelfs al een provisoir
businessmodel ontwikkeld. Dat toont
aan dat de technologie goede kansen
heeft om te worden toegepast in de
metaalindustrie. Een gevolg van de
vele sterktes van de technologie: ze
is flexibel (toepasbaar bij verschillende metalen), efficiënt (meer dan 99
procent van de metaalfractie wordt
gerecupereerd!) en relatief goedkoop
(ongeveer veertig eurocent per m³
afvalwater).

Volgens het businessmodel kan de
recuperatie en valorisatie op verschillende manieren worden georganiseerd. Metaalbedrijven kunnen
de technologie natuurlijk zélf in huis
halen, maar ze kunnen de verwerking
van hun afvalstromen ook uitbesteden aan een gespecialiseerde firma.
“Deze firma wordt dan bijvoorbeeld
betaald voor de afvalverwerking,
terwijl ze de gerecupereerde metalen
zelf weer op de markt brengt”, vertelt
de business development manager.
In het model werd ook al een ruwe
schatting uitgewerkt van de potentiële opbrengst van de valorisatie: om
en bij de twee miljoen euro – en dit
binnen het consortium van stakeholders achter Get-A-Met. “Als we de
technologie over heel Vlaanderen
zouden uitrollen, komen we uit op
een bruto-opbrengst van tien miljoen
euro. En dan hebben we de besparing door de lagere verwerkingskosten voor het afvalwater nog niet
meegenomen.”

ële partners, eventueel in de vorm
van contractonderzoek. We zouden
bijvoorbeeld specifieke afvalstromen
kunnen onderzoeken binnen één
bedrijf en onze technologie daarop
afstellen. Op de langere termijn
kan er natuurlijk ook een spin-off
worden opgezet of we kunnen de
technologie in licentie uitbesteden.
Het komt er nu vooral op aan dat we
goed inschatten welke waarde we
kunnen creëren met de combinatie
van de verwerking van afvalwater en
de valorisatie van kritische metalen.
Eigenlijk willen we weten hoe groot
het economische voordeel is van het
sluiten van kritische metaalkringlopen
in verscheidene industrieën.”

Open voor samenwerking
Tijdens de komende twee jaar – het
Get A Met-project loopt van 2016
tot 2020 – wordt bekeken hoe de
technologie kan worden opgeschaald
naar een grotere verwerkingscapaciteit, en vervolgens hoe ze kan
worden gecommercialiseerd. “Samen
met de KU Leuven en de Universiteit Gent beschikken we over de
technologie en de knowhow”, zegt
Bulut. “En zoals altijd staan wij open
voor samenwerking met commerci-

Meer info
metin.bulut@vito.be
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CHINESE BELEIDSMAKERS
VOLGEN ZOMERCURSUS IN MOL
CHINA WAARDEERT
RIJKE ERVARING VAN VITO
IN LUCHTKWALITEIT

In haar strijd tegen de luchtvervuiling neemt de Chinese overheid de
Europese Unie – met haar geïntegreerd beleid en haar dwingende
limieten en drempelwaarden voor
luchtverontreiniging – steeds meer
als voorbeeld. Chinese beleidsmakers en adviseurs zijn bovenmatig
geïnteresseerd in hoe het Europese top-downbeleid wordt vertaald
naar concrete maatregelen op regionale niveaus zoals Vlaanderen.
Deze zomer streek een delegatie
uit Peking neer bij VITO voor een
intensieve training.
VITO kan bogen op een rijke en
brede expertise in het domein van
luchtkwaliteit. Sinds jaar en dag stelt
ze haar knowhow en technologie ter
beschikking aan beleidsmakers in
Vlaanderen, België én daarbuiten,
die ze gebruiken in de ontwikkeling
en implementatie van maatregelen
tegen luchtverontreiniging. Daarom kiezen bepaalde beleidsmakers
graag VITO voor trainingen voor
hun medewerkers.
De reputatie van VITO als ‘opleidingscentrum’ is inmiddels wijdverspreid, tot voorbij de Europese grenzen. Zo mocht VITO tijdens de laatste
week van juni en de eerste week van
juli een twaalfkoppige delegatie van
het Chinese Ministerie voor Ecologie
& Milieu ontvangen, bestaande uit
ambtenaren en adviseurs die hun
kennis wilden bijspijkeren over het
16

proces achter de ontwikkeling van
beleidsmaatregelen tegen luchtvervuiling, en vooral over de implementatie van overkoepelende regelgeving (zoals de Europese richtlijnen)
op het niveau van nationale, regionale en lokale overheden.
Mondmaskers en luchtzuiveraars
Dat China worstelt met een slechte
luchtkwaliteit, is een understatement. Een paar jaar geleden kon je
in grootsteden zoals de hoofdstad
Peking bijna niet buitenkomen
zonder mondmasker tijdens periodes van zware luchtvervuiling. En de
meeste stadsbewoners hadden een
luchtzuiveraar in hun living of slaapkamer staan. Toch is er de laatste
jaren heel wat aan het veranderen.
Zo konden de inwoners van Peking
vorige winter sedert lang nog eens
genieten van een blauwe, smogloze
hemel – toegegeven: dit was ook te
danken aan het gunstige weer. Maar
officiële metingen laten inderdaad
een scherpe duik zien van tal van
polluenten zoals fijn stof. Het lijkt er
dus op dat het enorme land nu echt
werk maakt van schonere lucht.
Toch is er nog heel veel werk aan de
winkel. “Eigenlijk is China nog maar
sinds een tiental jaar begonnen met
het aanpakken van dit gigantische
probleem”, zegt Lisa Blyth van VITO.
“De voorbije jaren hebben lokale
overheden in enkele van de meest

diverse stakeholders, van de Europese beleidsmakers over nationale
overheden tot stadsbesturen en
individuele burgers.”

vervuilde regio’s actie ondernomen,
voornamelijk door de grootste bronnen van vervuiling aan te pakken zoals steenkoolcentrales. Dit in het kader van het landelijke voornemen om
de concentratie van fijn stof (vooral
PM2,5) terug te dringen. Het is een
eerste stap, maar de aanpak moet
natuurlijk nog sterk worden verbreed
naar andere bronnen van vervuiling,
en ook naar andere regio’s.”

limiet- en drempelwaarden vertaald
naar het Vlaams beleid? Welke rol
spelen de verschillende stakeholders (Europa, de lidstaten, steden,
burgers) in de implementatie van het
beleid. En hoe moedigt de Commissie de effectieve implementatie aan?
In dat soort vragen zijn de Chinezen
heel erg geïnteresseerd.”

ondersteuning bij beslissingen in
verband met luchtvervuiling. Daarnaast stonden er ook twee ‘excursies’
naar Brussel op het programma: de
eerste naar het Vlaams Departement Omgeving, en nadien naar het
directoraat-generaal Milieu van de
Europese Commissie om daar enkele
beleidsmakers te ontmoeten.

Nationale en regionale overheden

Verwachtingen ingelost

Vaste voet aan de Chinese grond

VITO gaf eerder al vergelijkbare trainingen aan delegaties van regionale
Chinese overheden, meer bepaald
uit de provincies Jinan, Tianjin en
Hebei. Maar deze delegatie vertegenwoordigde dus het nationale
niveau. “De nationale overheid wil de
regio’s bevoegdheden geven om zélf
actie te kunnen ondernemen tegen
luchtvervuiling”, legt Blyth uit. “Maar
daarvoor moeten de regio’s dus wel
eerst kunnen beschikken over de
juiste informatie, bijvoorbeeld over
de bronnen van de vervuiling. De
delegatieleden waren erg benieuwd
hoe VITO hen daarbij kon helpen.”

De organisator van deze delegatie
(Yu Lei), adviseur bij de Chinese
Academy for Environmental Planning, zag de verwachtingen van zijn
groep ruimschoots ingelost. “In
China zitten we nu in de tweede fase
van onze strategie om de luchtvervuiling aan te pakken. Samen met het
Ministerie (voor Ecologie & Milieu,
red.) werken we volop aan een nieuw
beleidskader om de vervuiling in
specifieke gebieden aan te pakken,
zoals de regio’s Peking-Tianjin-Hebei,
de Yangtze-delta en de vlakten van
de Fenhe- en Weihe-rivieren. In
dat kader zal sterk worden samengewerkt met regionale en lokale
besturen. We kiezen dus niet voor
een top-downbenadering.”

VITO heeft al sinds 2010 vaste voet
aan de grond in China, via dochterbedrijf LiboVITO. Dat bedrijf
ondersteunt (voornamelijk) lokale
overheden in het modelleren van de
luchtkwaliteit, zodat ze de burgers
tijdig kunnen waarschuwen als er een
vervuilingspiek aankomt. “Via
LiboVITO bieden we al jaren onze
knowhow aan, alsook software en
computermodellen die in Vlaanderen
werden ontwikkeld”, aldus Blyth.
De Chinese ambtenaren en adviseurs
die in het begin van de zomer op bezoek waren bij VITO, waren natuurlijk
al goed vertrouwd met de basics van
een effectief beleid voor een betere
luchtkwaliteit. Waar ze vooral in
geïnteresseerd waren, was de manier
waarop dat beleid wordt uitgerold
over de verschillende niveaus, zowel
politiek als geografisch. Blyth: “Welke maatregelen passen bij welke
niveaus? Hoe worden de Europese

De training duurde twee weken.
Tijdens de ochtend werden er uiteenzettingen gegeven over beleid
en wetgeving, terwijl tijdens de
namiddag specifieke case studies
en tools aan bod kwamen. Die tools
maken deel uit van de core business
van VITO, dat natuurlijk zélf geen
beleid implementeert. De VITO-software biedt beleidsmakers belangrijke

In hoeverre is China eigenlijk vergelijkbaar met Europa, als het om
luchtkwaliteit gaat? “In Europa staan
we natuurlijk veel verder”, zegt Blyth.
“Tal van grote problemen, denk maar
bv. aan de uitstoot van zwavel, hebben we jaren geleden al opgelost.
Of denk aan de smog die vroeger
onze grote steden teisterde. Ook is
de uitstoot van polluenten in heel
wat sectoren drastisch teruggelopen,
een gevolg van de strenge Europese
regelgeving. Daardoor is de industrie
vandaag niet meer de grootste vervuiler in Europese steden, terwijl dit
in China nog een groot probleem is.
De overheid is zich ervan bewust dat
ze snel enkele belangrijke knopen
moet doorhakken. Welke maatregelen nemen ze? En bijna even
belangrijk: vanuit welk niveau doen
ze dat: nationaal, regionaal of lokaal?
Dat verklaart mee de grote interesse
van de Chinese delegaties die ons al
hebben bezocht.”

Meer info
lisa.blyth@vito.be

Dankzij de training bij VITO hebben
Yu en zijn collega’s nu een beter
zicht op de mechanismen achter het
Europees beleid, met name hoe dat
wordt uitgerold over de lidstaten en
de verschillende beleidsniveaus. “We
begrijpen nu ook beter de rol van de
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VITO/ENERGYVILLE RONDT BREED ONDERZOEK
NAAR ENERGIETRANSITIE AF

OP NAAR EEN DUURZAAM
MULTI-ENERGIESYSTEEM

Het energielandschap is volop in beweging. De opkomst van hernieuwbare bronnen en de trend naar
een meer decentrale opwekking van energie, stelt
ons energienet voor grote uitdagingen. EnergyVille bracht die uitdagingen in kaart en zocht naar
oplossingen.
Door het wisselende en onvoorspelbare (intermitterende) karakter van bronnen zoals wind- en zonne-energie, en door de transformatie van energieconsumenten tot prosumers, is er straks nood aan
een intelligent uitgebalanceerd systeem dat inherent
flexibel is. Een systeem waarin bovendien elektrische
én thermische bronnen zijn geïntegreerd. Dat systeem
vormgeven is een van de grootste uitdagingen voor
de komende jaren en decennia.
Drie innovatieve onderzoekstrajecten
Eind mei 2018 vond in het Thor Park in Genk het
slotevenement plaats van het EFRO/SALK-project
getiteld ‘Naar een duurzame energievoorziening in
steden’. In dit driejarige project, gefinancierd met
provinciale, Vlaamse en Europese middelen, werd
de huidige energieproblematiek bekeken vanuit het
perspectief van drie innovatieve onderzoekstrajecten:
technologieën en materialen voor betere zonnecellen
en batterijen (SolSThore), thermische netten van de
vierde generatie en een verdere integratie van diepe
geothermie (GeoWatt), en ICT-oplossingen voor een
smart multi-energiesysteem (SmarThor).
Het project bracht de expertise samen van een
tweehonderdtal onderzoekers verbonden aan de KU
Leuven, UHasselt, imec en VITO. Tijdens het druk bijgewoonde event in Genk werden de resultaten van de

drie trajecten voorgesteld, omkaderd door uiteenzettingen van leidende onderzoekers die hun visie op de
energietransitie deelden. Na de speeches en presentaties konden de deelnemers de labo’s bezoeken
van EnergyVille, waarin de vier betrokken spelers hun
onderzoeksinspanningen op het vlak van duurzame
energie demonstreren.
“De laatste tien jaar is de impact van hernieuwbare
bronnen op onze energievoorziening enorm toegenomen”, zegt Ronnie Belmans, CEO van EnergyVille. “De
prijzen zijn stevig gedaald en de efficiëntie is gestegen. Tegelijk schuift de opwekking van elektriciteit
almaar meer op van een gecentraliseerd model, met
grote centrales, naar een gedecentraliseerd scenario
op basis van lokale bronnen en stromen. Bovendien
zien we dat ook het belang van de vergroening van
thermische energie toeneemt, niet alleen voor verwarming maar ook voor koeling.”
Een harmonieus en duurzaam multi-energiesysteem
De EnergyVille-onderzoekers focusten niet alleen
op de individuele technologieën binnen de onderzoekstrajecten, maar ook op het samenbrengen en
integreren van deze technologieën in een harmonieus,
duurzaam ‘multi-energiesysteem’. Belmans: “In plaats
van ons toe te leggen op enkele technologische innovaties, kozen we voor een systeembenadering waarbij
de interactie tussen de verschillende technologieën
centraal staat.” Die aanpak betekende dat ook de onderzoekers van EnergyVille intens met elkaar moesten
samenwerken, waardoor ze de grenzen van hun eigen
vertrouwde expertisegebied moesten overschrijden.

WAT HEEFT HET PROJECT CONCREET OPGELEVERD?
WELKE REALISATIES ZAGEN HET LICHT? EN WELKE
NIEUWE INZICHTEN WERDEN OPGEDAAN?

1. SOLSTHORE

2. GEOWATT

Dat zonnepanelen enkel stroom
opwekken als de zon schijnt, en dat
dit in onze contreien vaak niet het
geval is, is een grijsgedraaide plaat.
Maar de opmerking klopt natuurlijk
wel. Daarom werden binnen
SolSThore nieuwe, efficiëntere
zonnecellen onderzocht, alsook
batterijtechnologieën van de
nieuwste generatie.

In het energiesysteem van de stad
(of verstedelijkte omgeving) van
de toekomst blijft er een sleutelrol
weggelegd voor duurzame verwarming en koeling. Dichtbebouwde
omgevingen lenen zich prima voor
warmtenetten, zowel voor hogere
temperaturen (bijvoorbeeld diepe
geothermie) als voor lage (rest- en
zonnewarmte, ondiepe geothermie).

In dit traject lag de focus niet alleen
op de verbetering van de efficiëntie
van zonnecelmodules en de beperking van elektrische verliezen
(bijvoorbeeld met lokale gelijkspanningsnetten, waardoor er minder
omvormers nodig zijn), maar ook
op het esthetische element. Aan de
horizon gloort immers de smart city,
die haar elektriciteit voor een zeer
groot stuk haalt uit lokaal opgewekte
zonnestroom. De EnergyVilleonderzoekers ontwikkelden daarom
fotovoltaïsche cellen die kunnen
geïntegreerd worden ín het dak
(dus niet alleen in panelen die erop
liggen), de buitenmuren en zelfs de
vensters. Zo worden bouwonderdelen tegelijk elektrische bronnen – het
geeft architecten bovendien een
extra opportuniteit om huizen en
gebouwen te verfraaien.

De succesvolle uitrol van warmtenetten staat en valt met de garantie
dat de gebruiker op elk moment
van de dag in zijn (warmte)noden en
comfort wordt voorzien. Een warmtenet moet daarom inherent flexibel
zijn en lokale bijverwarming toelaten.
De zogenaamde thermische netten
van de vierde generatie kunnen dit
invullen, maar de technologieën om
dit kosten- en energie-efficiënt te
doen staan nog in de kinderschoenen. Voor een geslaagde integratie
in de stadsverwarming zijn functies
zoals netwerksturing, automatische
foutdetectie (om verliezen snel op te
sporen) en thermische opslag bovendien onontbeerlijk.

Zonnepanelen produceren doorgaans het meest tijdens de uren
waarin het elektriciteitsverbruik van
het gemiddelde Vlaamse gezin op
een laag pitje staat. Opslag van
deze energie voor gebruik tijdens de
vraagpieken is daarom van enorm
belang. In SolSThore werd elektrochemische opslag onder de loep
genomen, in de vorm van verbeterde vaste elektrolyten. Daarnaast
werkten de onderzoekers ook verder
aan beheersystemen voor (thuis-)
batterijen.

Contactpersonen
SolSThore jef.poortmans@energyville.be
GeoWatt carlo.mol@energyville.be
SmarThor wim.cardinaels@energyville.be
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Bij diepe geothermie is de temperatuur van de beschikbare warmte
hoog genoeg om een warmtenet
te voeden en tegelijk een beperkte
hoeveelheid elektrische energie te
leveren. In GeoWatt werden kostenefficiëntie methodes ontwikkeld voor
zowel het exploreren van de diepe
ondergrond als het dimensioneren
en aansturen van geothermische
systemen.
Tot slot werkte EnergyVille voor de
regio Genk een aantal conceptstudies uit als praktijkvoorbeelden van
vierde-generatienetten. Daarbij
werd naast industriële restwarmte,
geothermie en oppervlaktewater ook
de unieke waarde van de ondergelopen Limburgse steenkoolmijnen als
potentiële bron geëvalueerd.

3. SMARTHOR
In het (multi-)energiesysteem van
morgen zal energie eerder als een
dienst aangeleverd worden, dan als
een product. Als een consument
vandaag kiest voor een verwarmingsketel op gas of pellets, of voor een
warmtepomp, dan maakt hij zich de
komende jaren afhankelijk van de
bevoorrading van respectievelijk gas,
pellets of elektriciteit. In de toekomst
wordt de energievraag (verwarming,
koeling, elektriciteit,…) losgekoppeld
van de gebruikte energiebron (gas,
zonne-energie,…). De consument zal
energie als een dienst aangeleverd
krijgen op basis van zijn behoeften
op het vlak van comfort, kosten,
enzovoort. De aanbieder van de
‘energiedienst’ bepaalt dan zélf hoe
deze energie wordt gegenereerd, afhankelijk van wat op die plaats en op
dat moment het meest interessant is.
Om deze diensten te kunnen ontwikkelen in een energiesysteem waarin
zowel elektriciteit, warmte en koude
worden verhandeld, moet enorm
veel informatie van uiteenlopende
gegevensbronnen samengebracht
worden in een gemeenschappelijk
platform – het ‘brein’ zeg maar van
het smart multi-energiesysteem.
De data van lokale bronnen (denk
aan slimme thermostaten en energiemeters) wordt gecombineerd
met data van voorspellingen (bv.
weersvoorspellingen voor wind- en
zonneparken) en van energiemarkten waar gas, stroom en andere
energiedragers worden verhandeld.
De technologische en economische
facetten van dit platform werden
binnen SmarThor onderzocht.
De onderzoekers van EnergyVille
bouwden een ICT-platform waarmee
ze het energieverbruik in de eigen
labo’s en gebouwen konden monitoren, optimaliseren en beheren. Uit
verdere simulaties bleek bovendien
dat een multi-energiemarktmodel
de kosten van de energieopwekking
en –distributie voor de maatschappij
kan verlagen – een gevolg van een
betere afstemming op de productie
van hernieuwbare energie.
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INTERNATIONALE CONFERENTIE
G-STIC
BRUSSEL, 28 TOT 30 NOVEMBER 2018

EEN BRUG SLAAN
TUSSEN TECHNOLOGIE
EN BELEID
Om de duurzaamheidsdoelstellingen (Sustainable Development
Goals, SDGs) van de Verenigde
Naties te kunnen realiseren, is er
nood aan werkbare technologische
oplossingen. Idealiter zijn die gemakkelijk op te schalen en worden
met eenzelfde oplossing meerdere
uitdagingen tegelijk aangepakt.
Na de succesvolle eerste editie van
2017, tekent de almaar groeiende
community van beleidsmakers,
wetenschappers en ontwikkelaars
van technologie eind november
opnieuw present op de internationale conferentie G-STIC (28 tot 30
november 2018, in Brussel).
“We staan nog maar voor de tweede
editie van G-STIC (Global Sustainable
Technology and Innovation Conference, red.)”, zegt Robby Berloznik van
VITO. “En toch slaat ons concept al
aan bij al wie werkt rond de SDG’s.
We merken dit vooral op fora waar het
beleid rond STI (Science, Technology
& Innovation) van de Verenigde Naties
centraal staat, zoals in de hoofdkwartieren in New York en Genève. Je kunt
wel zeggen dat G-STIC een eigen
dynamiek heeft gekregen.”
Concreet houdt het concept achter
G-STIC in dat een onafhankelijke – lees:
niet-gouvernementele – groep ‘multistakeholders’ op een creatieve manier
nadenkt over hoe technologische

oplossingen kunnen bijdragen aan de
realisatie van de SDG’s. Oplossingen
die bovendien niet alleen werkbaar zijn
op de korte termijn, maar ook geïntegreerd (ze pakken meerdere uitdagingen tegelijk aan) en gemakkelijk op te
schalen. Het geïntegreerde karakter
van concrete oplossingen schemert
ook door in de programmering van de
komende editie van G-STIC. Berloznik:
“Onder de mensen en organisaties
die werken rond de SDG’s – ons
ecosysteem, zeg maar – kun je heel
wat aparte communities en events onderscheiden, waarin wordt gefocust op
één welbepaalde problematiek zoals
energie en water. Met onze overkoepelende insteek proberen wij die zeer
heterogene groep samen te brengen.
Daarbij leggen we de nadruk op technologie en duurzame ontwikkeling, en
natuurlijk op de link met beleid.”
Op de tweede dag (dinsdag 29
november 2018) wordt er tijdens een
reeks parallelle sessies afzonderlijk ingezoomd op geïntegreerde technologische oplossingen. De zeven thema’s
van dit jaar zijn onderwijs, gezondheid,
geospatiale data (alle drie nieuw ten
opzichte van 2017), energie, water,
agro-ecologie en ten slotte circulaire
economie. Wat voor nieuws kunnen de
deelnemers verwachten die ook al de
vorige, allereerste editie van G-STIC
bijwoonden? “We willen nóg sterker
focussen op concrete en werkbare

oplossingen”, zegt Berloznik. “En op
de hoogdringendheid van sommige
problemen. Daarnaast willen we ook
de link met het beleid benadrukken.
De voorzitters van de thematische
sessies zullen daarom enkele concrete
aanbevelingen doen waarmee beleidsmakers meteen aan de slag kunnen.”
Dat er na de komende editie van
G-STIC nog vele zullen volgen, lijkt
alvast een evidentie. Als organiserende
co-host kon VITO voor deze editie ook
onderzoeksinstituten uit Zuid-Amerika
(Fiocruz uit Brazilië), Azië (TERI en IITD
uit India) en Afrika (ACTS uit Kenia)
aan boord halen, waardoor het lijstje
co-hosts intussen vijf namen telt. Daarnaast lopen er ook nog onderhandelingen met potentiële co-hosts uit China
en Nigeria.

Meer info
www.gstic.org
dietrich.vanderweken@vito.be
robby.berloznik@vito.be
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