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Klimaatverandering, energieschaarste, mislukte oogsten, dure gezondheidszorg: onze maatschappij beleeft
op veel vlakken een kantelmoment. Enkel intelligente oplossingen, ontwikkeld vanuit een duurzame
overtuiging, bereiden ons voor op de wereld van morgen. VITO ontwikkelt technologieën en innovaties die
het verschil maken voor eindgebruikers, bedrijven en overheden. Met zes onderzoeksprogramma’s bouwt ze 
mee aan een duurzame en welvarende maatschappij.

Innovatief living lab voor een duurzame energietransitie

Iedereen is het erover eens dat een duurzaam energiesys-
teem broodnodig is. Met het onderzoekscentrum Energy-
Ville gaat VITO (samen met imec, KU Leuven en Universiteit 
Hasselt) na hoe we de transitie naar meer duurzaamheid in 
onze energiesector zo snel en voordelig mogelijk kunnen 
laten plaatsvinden. Het centrum doet dienst als living lab 
waar innovatieve systemen ter plekke uitgetest kunnen 
worden. EnergyVille werkt onder meer aan slimme opslag-
systemen en manieren om meer flexibiliteit te integreren 
in ons net. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de 
industrie, waardoor innovatieve technologieën sneller hun 
weg vinden naar de markt.

Het pionierswerk van EnergyVille vindt weerklank tot in het 
verre buitenland, met projecten in landen als Qatar en India. 
Ook in Europa geeft EnergyVille de toon aan met heel wat 
projecten, zoals de aanleg van een slim warmtenet in Zweden.

EnergyVille is medeoprichter van de speerpuntcluster Energie
en zet zich in bij de uitrol van de cluster. Het onderzoeks-
centrum presenteert zich ook als neutrale kennispartner 
voor bedrijven, ngo’s en overheden. Minister Tommelein,
de klimaatcommissie van het Vlaams Parlement en het 
Europees Parlement zijn maar enkele instanties die beroep 
doen op VITO’s objectieve data.

Duurzame materialen voor een circulaire economie  

Grondstoffen worden schaarser en zijn onderhevig aan sterke
prijsschommelingen. VITO presenteert innovatieve techno-
logieën waarmee we met zo weinig mogelijk materialen
zoveel mogelijk waarde kunnen creëren. Ze ontwikkelt onder

meer tools en instrumenten voor re-use, repair en 
remanufacturing. De technologische noden van de circulaire
economie drijven het onderzoek van VITO aan. De onder-
zoeksorganisatie gaat partnerschappen aan met bedrijven 
en voert verschillende pilootprojecten uit in samenwerking 
met de industrie. VITO ontwikkelde onder meer een nieuwe 
sorteertechniek om vuurvaste materialen te scheiden voor 
hergebruik en onderzoekt de mogelijkheden van duurzame 
recyclage- en bulkmaterialen zoals bouw- en sloopafval.

Zo neemt VITO mee het voortouw in een richting die ook 
beleidsmakers willen inslaan. De Vlaamse Regering maakt 
een prioriteit van circulaire economie en ook voor Europa is 
de transitie naar meer hergebruik en recyclage een logische 
stap. VITO geeft op Europees niveau mee de toon aan met 
haar rol in de Knowledge and Innovation Community (KIC) 
EIT RawMaterials. In Vlaanderen maakt ze deel uit van het 
partnerschap Vlaanderen Circulair.
 
Chemische sector verduurzaamt met alternatieve 
grondstoffen 

VITO maakt volop werk van alternatieve grondstoffen voor de 
chemische sector. Dat kan om biomassa gaan, zoals lignine, 
algen of zelfs insecten. Maar ook CO2 biedt heel wat moge-
lijkheden. Door het gas uit de lucht te halen, kan het omgezet 
worden in bruikbare producten. Op die manier werkt VITO 
aan een duurzame chemische sector. Ze onderzoekt ook de 
processen in de chemische industrie. Zo kan de sector een 
hogere opbrengst genereren met een geringere inzet van 
grondstoffen en energie.

VITO gaat de transitie niet alleen aan. Ze valoriseert haar 
innovatieve oplossingen in samenwerking met bedrijven, 
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die pilootprojecten opschalen en onderzoeken in de praktijk 
brengen. Daarvoor brengt VITO verschillende kennispartners 
en industriële partners samen.

Het grotere plaatje: inzicht in onze aarde 

Globale problemen vragen om een globale benadering. Zo 
heb je gegevens van alle uithoeken op aarde nodig om de 
klimaatverandering effectief te kunnen bestrijden. Daarom 
brengt VITO de wereld in kaart met drones, vliegtuigen en 
laserdata. De unit Remote Sensing verwerkt de ruwe data tot 
kant-en-klare producten. Zo onderzoekt VITO in het kader van 
het aardobservatieprogramma Copernicus van het European 
Space Agency welke impact de klimaatverandering heeft 
op onze planeet. En met de minisatelliet PROBA-V maakt 
ze gedetailleerde beelden van het volledige aardoppervlak.

VITO biedt alle beelden aan via een toegankelijk platform, 
het Mission Exploitation Platform PROBA-V (MEP). Gebrui-
kers kunnen er gegevens raadplegen en berekeningen maken
via cloudgebaseerde systemen. Met al haar tools helpt VITO
bv. oogsten voorspellen, watersystemen in kaart brengen
en teelten vruchtbaarder maken.
 
Hulpbronnen samen beter beheren

Hulpbronnen zoals lucht, water en ruimte worden niet alleen 
schaarser, ze boeten ook in aan kwaliteit. VITO maakt werk van
innovatieve tools die de beschikbaarheid en de toekomstige
kwaliteit van hulpbronnen voorspellen. Het veelbesproken 
Witboek – Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, waarin de Vlaamse
overheid een lans breekt voor verdichting en kernversterking,
is mede gebaseerd op een tool van VITO. Ook in het buiten-

land zijn de oplossingen van VITO gegeerd. Dat bewijzen 
verschillende partnerschappen in Oost-Europa, het Midden-
Oosten en het Verre Oosten. Zo zette VITO in China een 
gebruiksvriendelijk monitoringsysteem van de luchtkwaliteit
op.

Het is cruciaal dat de neuzen van onderzoekers, onder-
nemers, beleidsmakers én eindgebruikers dezelfde kant 
op wijzen. Enkel zo kunnen we onze schaarse hulpbronnen 
op een duurzame manier aanspreken. VITO’s onafhankelijke 
afdeling VLAKWA, het Vlaams Kenniscentrum Water, brengt
die visie in de praktijk door innovatieve watermanagement-
technologieën te introduceren bij de Vlaamse industrie en
de overheid.

Gezondheidszorg: voorkomen is beter dan genezen

Onze gezondheidszorg behoort tot de wereldtop, maar 
het systeem kraakt onder de zware kosten. Om het in de  
toekomst draaglijk te houden, is het belangrijk om vandaag in 
te zetten op preventieve gezondheidszorg. VITO doet dat met 
onderzoek naar de invloed van omgevingsfactoren en levens-
stijl op onze gezondheid. Beleidsmakers baseren zich op de 
resultaten om preventieve maatregelen op te stellen.

Bovendien ontwikkelt VITO technologieën waarmee poten-
tiële gezondheidseffecten vroegtijdig gedetecteerd kunnen 
worden, zoals nieuwe vormen van diagnostiek en biomarkers.
Want wie er vroeg bij is, kan beter worden geholpen en 
belandt minder snel in de curatieve gezondheidszorg. VITO’s 
onderzoek vindt zijn weg naar de markt door een intensieve 
samenwerking met bedrijven. Zij valoriseren de technolo-
gieën en introduceren ze op brede schaal.  www.vito.be

DUURZAME TECHNOLOGIEËN
EN ONDERZOEK

VITO is een op Europees vlak toon
aangevend, onafhankelijk onderzoeks 
en adviescentrum op het gebied van 
cleantech en duurzame ontwikkeling.

VITO werkt aan oplossingen voor de 
grote maatschappelijke uitdagingen van 
vandaag: klimaatverandering, voedsel
zekerheid, grondstoffenschaarste, duur
zame energievoorziening,vergrijzing… 
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