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Zeker in Vlaams-Brabant zijn we daarvan overtuigd. Er zijn dan ook 
heel wat troeven in onze provincie aanwezig om hierop in te spelen. 
In de eerste plaats denken we dan aan de Leuvense kennisregio, met 
de KU Leuven en de Associatie, UZ Leuven en het gerenommeerde 
onderzoekscentrum imec. Deze regio is de voorbije jaren uitgegroeid 
tot een unieke concentratie van kennisinstellingen en -bedrijven. 
Eveneens van grote waarde is de aanwezigheid van de luchthaven 
en de logistieke sector in het arrondissement Halle-Vilvoorde alsook 
de Vrije Universiteit Brussel als Vlaamse kennispoot in de Brusselse 
regio.
Een grote meerwaarde voor de regionale ontwikkeling van onze 
provincie ligt in de synergie en interacties tussen deze verschillende 
troeven. 

De provincie zet hier dan ook voluit op in, en wil zijn regisseurs- en 
voortrekkersrol blijven spelen in het stimuleren van innovatie. De 
ambitie is hierbij de provincie Vlaams-Brabant uit te bouwen als dé 
toptechnologische kennisregio bij uitstek, met een focus op slimme 
logistiek, health science (inclusief functionele voeding) en high tech 
systems & materials.

Een belangrijk aandachtspunt hierbij blijft de valorisatie en ver-
markting van de ontwikkelde kennis. Dat blijkt in veel gevallen een 
knelpunt. Dus hoe gaan we dit aanpakken? Hoe maken we innovatie 
tastbaar? Hoe komen we tot innovatietrajecten, tot concrete toepas-
singen en producten?

Het monitoren en sturen van het innovatielandschap is hierbij de 
eerste stap. Wat zijn de speerpuntsectoren en technologieën van 

vandaag en morgen, rekening houdend met maatschappelijke en 
technologische evoluties, en welke rol kan Vlaams-Brabant hierin 
spelen? Hoe sterk zijn we (of kunnen we worden) op dat vlak op 
Europees en internationaal niveau? Welk onderzoek gebeurt er aan 
de kennisinstellingen rond die thema's? Welke bedrijven zijn errond 
actief? Hoe kunnen Vlaams-Brabantse bedrijven maximaal op de 
trends inpikken? 

Vanuit deze selectie en analyse kunnen we dan innovatie stimuleren 
door de juiste partijen samen te brengen en concrete innovatietra-
jecten op te starten. Hierbij vertrekken we steeds vanuit het principe 
van de ‘triple helix’: kennisinstellingen-bedrijven-overheid.

Voor de provincie Vlaams-Brabant neemt Flanders Smart Hub deze 
rol actief op, ondersteund vanuit een breed partnerschap. Als provin-
cie erkennen we het belang van deze aanpak en we engageren ons 
dan ook verder in dit innovatieplatform.

Een van de sectoren die we in kaart hebben gebracht, is cleantech.
Vandaag stellen we de brochure hiervan aan u voor. Wij hopen dat 
deze een aanzet is om de innovatie in deze sector nieuwe impulsen 
te geven en uiteindelijk ook te komen tot de valorisatie van de kennis  
aanwezig is in onze provincie. 

Inhoud

Marc Florquin 

gedeputeerde economie  
provincie Vlaams-Brabant
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Cleantech: 
Vlaamse kennistroeven uitspelen

De EU 2020-doelstelling rond klimaat en energie bestaat uit drie 
streefdoelen: 20% reductie van de broeikasgasemissies ten op-
zichte van 1990; 20% van het energiegebruik moet van hernieuw-
bare energiebronnen komen en het primair energieverbruik moet 
met 20% dalen door efficiënter energiegebruik. Het is duidelijk 
dat dit de regio’s voor de uitdaging stelt om op zoek te gaan naar 
energiebesparende technieken en naar alternatieve energiebron-
nen. Dat is meteen ook een enorme economische uitdaging en 
dé opportuniteit om te investeren in het stimuleren van nieuwe 
economische activiteiten gericht op de ontwikkeling van duur-
zame producten, processen en diensten, waaronder biomassa, 
windenergie, efficiëntere zonnecellen, brandstofcellen, het beter 
inzetten van natuurlijke grondstoffen en hergebruik. En dat alles 
past in de nieuwe Europese strategie (EUROPA 2020) rond een 
slimme, duurzame en inclusieve groei. 

De aanwezigheid van wereldwijd erkende onderzoeks- en produc-
tiecentra vormen een belangrijke stimulans om Vlaams-Brabant te 
profileren als een ‘groene’ regio. Daarnaast beschikt Vlaams-Brabant 
ook over troeven zoals de aanwezigheid van ruimte, infrastructuur 
en belangrijke logistieke poorten van de distributie, ontvangst en 
verzending van personen en goederen. De aanwezigheid van tal-
rijke Europese instellingen is eveneens een belangrijke meerwaarde.
Daarenboven is het de ambitie van gouverneur Lodewijk De Witte 
om de provincie Vlaams-Brabant tegen 2030 klimaatneutraal te ma-
ken. Een uitspraak die de gouverneur meteen voor een ambitieus 
actieplan zet om ook op het vlak van cleantech extra inspanningen 
te doen.

Activiteiten in de cleantechbusiness nemen snel toe. Het aantal 
nieuwe initiatieven rond schone technologie, startende onderne-
mingen, snelgroeiende bedrijven en beleggingsfondsen die zich rich-
ten op het financieren van deze ontwikkelingen, groeit bijzonder 
snel. Het is belangrijk hier verder werk van te maken en Vlaams-
Brabant op de cleantechkaart te plaatsen.

Algemeen wordt ervan uit gegaan dat cleantech een sector is met 
een groot ontwikkelingspotentieel. Voor Vlaams-Brabant is het be-
langrijk dit potentieel optimaal aan te wenden en dat zowel voor 
de uitbouw van nieuwe economische bedrijvigheid als voor het 
creëren van een duurzaam leefklimaat in de regio. Vlaams-Brabant 
kent al een belangrijk aantal bedrijven dat zich toelegt op cleantech 

en heeft heel wat bedrijven die door product- en dienstinnovatie 
een transitieoefening maakten in functie van cleantech (bv. Colruyt, 
Eternit, Artoos enz.). 
Daarnaast is het belangrijk om nieuwe bedrijven in de sector aan 
te trekken. Vlaams-Brabant heeft ook in dat kader flink wat troeven.

20-20-20, de Europese
doelstellingen

Potentieel in Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant, 
klimaatneutraal in 2030?
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Alles onder de noemer  
                            'duurzaamheid'?

Cleantech, toegevoegde 
waarde in combinatie met milieuwinst

Cleantech is een populaire afkorting van 'clean technologies' en 
 aldus een verzamelnaam van producten, diensten en processen op 
basis van technologieën die het gebruik van onze natuurlijke hulp-
bronnen optimaliseren en de milieu-impact minimaliseren. Tot zover 
de definitie. Wat vooral belangrijk is, is dat er bij een cleantechpro-
duct zicht is op economische toegevoegde waarde in combinatie 
met milieuwinst. Daarbij is het gebruik van hernieuwbare materialen, 
C2C en energiebronnen van belang.
Cleantech is dus een echte verzamelnaam. Het verschil 
met andere verzamelnamen zoals milieutechnologie 
of groene technologie ligt in het feit dat cleantech 
ook rekening houdt met de markt van vraag en 
aanbod. Het is niet voldoende om 'Clean' te zijn. 
De duurzame technologie dient ook extra 
voordeel aan een product of dienst te ge-
ven. Groene producten die veel duur-
der zijn of die van de consument een 
extra inspanning vragen in vergelij-
king met traditionele producten, 
behoren niet tot de groep van 
Cleantechproducten. Techno-
logische veranderingen of 
(tijdelijke) overheidson-
dersteuning kunnen dit 
wel veranderen.

Dat kan geïllustreerd worden via volgend voorbeeld. De productie 
uit zonne-energie is een duidelijk voorbeeld van cleantech. Deze tech-
nologie bestaat al lang, maar in functie van de hoge energieprijzen 
kunnen we spreken van een potentieel kostenvoordeel ten opzichte 
van conventionele alternatieven. Zonne-energie zal dus op termijn 
niet afhankelijk blijven van beleidsondersteuning. Investeringen in de 
verdere ontwikkeling en uitbating van energieproductie uit zonne-
energie nemen dan ook snel toe.

Groene stroom afkomstig van windmolens en zonnecellen 
is uiteraard een typevoorbeeld van cleantech. Daar-

naast zijn er uiteraard een heel aantal ‘interme diaire’ 
cleantechtoepassingen zoals hybride auto’s, re-

cyclage van afvalstoffen, autodelen, reductie 
van CO2, efficiëntieverhogende technolo-

gieën waardoor het grondstofverbruik 
vermindert, hernieuwbare aan maak 

van grondstoffen enz. 

Van end-of-pipe 
naar clean 
technology

Enkel via 
clustermanagement 
garantie op succes

Traditioneel wordt een onderscheid gemaakt tussen 'end-of-pipe' 
(zuiveringstechnologieën die aan bestaande productieprocessen 
worden toegevoegd om de milieugevolgen van de productie te be-
perken) en 'clean technologies'. Deze laatste vertrekken dus eerder 
van een preventieve en geïntegreerde benadering van het vervui-
lingsprobleem. End-of-pipe technologieën worden ontwikkeld om 
bestaande milieuproblemen op te lossen en tegemoet te komen 
aan de milieuwetgeving. Cleantech kan beschouwd worden als de 
volgende stap waarin de technologie (als onderdeel van het pro-
ductieproces) wordt gebruikt 
om toegevoegde waarde te 
creëren (=marktbenadering) 
met als surplus een milieu-
voordeel.
Algemeen kan men stellen 
dat cleantech beoogt het 
oude principe ‘cradle to grave’ 
om te buigen tot ‘cradle to 
cradle’ waarbij iets wat vroe-
ger als afval bekeken werd nu 
omgevormd wordt tot een 
ander hoogwaardig product. 

Hoewel cleantech geen een-
gemaakte industrie is, delen 
alle ondernemingen in de 
brede cleantechsector een 
belangrijk kenmerk: de vraag 
van de markt. Kopers in bedrijven, huishoudens en overheden zijn 
allemaal op zoek naar een efficiënter energiegebruik, rekening hou-
dend met het leefmilieu. We kunnen stellen dat de cleantechsector 
samengesteld is uit verschillende en overlappende segmenten van 
het bedrijfsleven. Die segmenten zijn allemaal afhankelijk van input in 
de ontwerp- en ontwikkelingsfase en vervolgens om hun producten 
of diensten op de markt te brengen.

De cleantechcluster is omvangrijker dan alleen de pure cleantechbe-
drijven. Ook de kennisinstellingen, belangengroeperingen, overheden 
en technologiebedrijven met (technologie)toepassingen voor clean-
techspelers vervullen een belangrijke rol in deze cluster.

Essentieel is de samenwerking tussen de verschillende cleantech-
actoren om proactief tot innovatieve oplossingen te komen met 
economische toegevoegde waarde en milieuwinst. Technologie-
ontwikkeling wordt algemeen beschouwd als de sleutel tot een 

hogere productiviteit en de 
creatie van welvaart. Ech-
ter, dikwijls ontbreken de 
juiste prikkels en maatre-
gelen om de ontwikkelde 
technologie toe te passen. 
Vele bedrijven ontwikkelen 
en/of implementeren al 
aspecten van cleantech, 
maar er is ongetwijfeld nog 
een lange weg af te leggen.  
Coördinatie en samenwer-
king tussen de verschillende  
cleantechspelers of -actoren 
doorheen de waardeketen 
is belangrijk. 

Wil Vlaams-Brabant haar 
ambitie waarmaken en een 

transitie verwezenlijken in een quadruple helix model, dan is het 
noodzakelijk om de komende jaren (extra) inspanningen te doen op 
het vlak van samenwerkingsacties tussen gemengde en pure innova-
tieve bedrijven, centers of excellence, burgerinitiatieven, overheden 
en kenniscentra inzake cleantech. Alleen op die manier kunnen we 
een antwoord bieden op de belangrijke maatschappelijke noden die 
er zijn.

TECHNOLOGY BASED
ASSOCIATIONS
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Flanders Smart Hub en 
cleantech:  
focus geeft garantie op resultaat

Het is duidelijk dat cleantech een containerbegrip is voor heel wat 
activiteiten en processen die uiteindelijk een duurzaam product of 
dienst opleveren. Binnen de werking van Flanders Smart Hub wer-
den volgende topics afgebakend:

Smart Materials: het sluiten van materialenkringlopen binnen 
de productie- en dienstensectoren, gaande van preventie en 
design over hergebruik tot recyclage. De C2C-aanpak sluit daar 
uiteraard bij aan. Daarnaast is het ook de bedoeling om het 
logistieke aspect te behandelen (bundeling van afvalstromen, 
valorisatie van afvalstromen van een bedrijf door een ander).

Smart Building: dit omvat duurzaam bouwen (oa. passiefbouw, 
positieve energiebouw), isoleren, energietechnieken en mate-
rialen.

Smart E-mobility: hierbij gaan we uit van de nieuwe technolo-
gieën die op dit moment hun ingang vinden in de personen- en 
bedrijfswagenmarkt: elektrische en hybride wagens, CNG, LNG, 
diesel-hybrides, waterstof, etc. We leggen de link tussen deze 
voertuigen en de verkeerstechnologie die in ontwikkeling is 
(rekeningrijden, groene golf, dynamisch verkeersmanagement). 

Smart Solar Technology: Dit thema omvat volgende aspecten: 
hoe kunnen zonnepanelen optimaal gereinigd worden, hoe kan 
het rendement status quo blijven, wat met de recyclage en ont-
manteling van afgeschreven zonnepanelen, hoe de praktische 
limiet van geïnstalleerd zonnevermogen naar boven halen?

Smart (micro) Grids: energiebehoeften die op een slimme ma-
nier kunnen gemonitord en gemanipuleerd worden via slimme 
meters en de inzet van nieuwe toepassingen zoals elektrische 
voertuigen. Heel wat KMO’s en grote bedrijven zetten hier op 
in (cfr. vzw Smart Grids Flanders).

Smart Biomass: biomassa is energie, alleen zijn er tientallen ma-
nieren om op basis van biomassa energie te genereren. De ene 
al efficiënter dan de andere. Het is de bedoeling om het onder-
zoek en de best beschikbare technologieën te demonstreren 
en verder te kijken naar mogelijke businessopportuniteiten.

Om in Vlaams-Brabant een efficiënte werking hieromtrent op 
te zetten, was het noodzakelijk om prioriteit te geven aan en-
kele focusdomeinen.

Smart Materials

Smart (micro) 
grids 

Smart Building

Smart 
E-mobility

Smart 
Biomass

Smart Solar 
Technology

Cleantech
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De afgelopen jaren heeft Flanders Smart Hub op een creatieve en interactieve manier diverse cleantechactiviteiten georganiseerd. 
Het format daarbij ging uit van een klassieke seminar, interactieve speeddate, creatieve Pecha Kucha, ontbijt- of lunchsessie, pers-
actie of Science Bar met kritische vragen vanuit de sofa en het publiek. Al deze activiteiten, in samen werking met partners zoals 
Leuven.Inc en VUB CROSSTALKS, kregen ruime belangstelling bij het doelpubliek uit diverse cleantechsectoren. Er werd informatie 
uitgewisseld, de basis werd gelegd voor een projectidee of de eerste stappen werden gezet in functie van een nieuwe samenwer-
king. Een waaier aan indrukken… 
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KU Leuven: 
bron van innovatie gaande van duurzame 
lichtgewichtmaterialen tot en met macro 
smart grid oplossingen

Het Energie-instituut is opgericht in 1997 en is een samenwer-
king van verschillende departementen actief in energieonderzoek: 
energietechnologie, economie, recht en veiligheid & milieu. Door 
die variëteit aan expertise kan onderzoek uitgevoerd worden op 
een globale en multidisciplinaire manier om zo energiekwesties en 
-problemen op te lossen. 
Netwerking en samenwerking met de energiegerelateerde indus-
trie is uiterst belangrijk voor het Energie-instituut. Bedrijven zorgen 
 gedeeltelijk voor de financiering van het onderzoek. Als firma’s par-
ticiperen in onderzoek, worden ze automatisch ook lid van de stich-
ting ‘KU Leuven Energie: Industrie – Universiteit’. Deze tweevoudige 
structuur garandeert een onafhankelijke administratie van fondsen 
binnen het KU Leuven Energie-instituut.
Leden van de stichting van het KU Leuven Energie-instituut verlenen 
advies in verschillende onderzoeksgebieden. Op die manier werden 
twee grote pijlers gedefinieerd bij het ontstaan van het Energie-insti-
tuut: ‘opwarming van de aarde’ en ‘liberalisering van de energiemarkt’. 
Het KU Leuven Energie-instituut heeft ook onderzoekscontracten 
die gefinancierd worden door Europese, federale of regionale over-
heden en/of de industrie.

Het Leuven-Materials Research Centre (Leuven MRC) is een inter-
facultair onderzoekscentrum dat zo’n twintig onderzoeksgroepen 
rond innovatief en interdisciplinair materiaalonderzoek bijeenbrengt. 
Duurzaamheid van materialen is daarbij een rode draad, met veel 
aandacht voor het sluiten van materiaalkringen, recyclage, ontwik-
keling van biogebaseerde en lichtgewichtmaterialen, nieuwe mate-
rialen voor duurzame energietoepassingen. Het centrum staat voor 
een grote kritische massa in het materiaalonderzoek en bundelt een 
uitgebreide en unieke know-how. Het geheel wordt ondersteund 
door een performante en uitgebreide onderzoeksinfrastructuur en 
fungeert als toegangspoort voor de industrie en samenleving. 
Samen met andere partners heeft KU Leuven specifieke platformen 
opgezet zoals SIM (Strategisch Initiatief Materialen) en FISCH (Flan-
ders Innovation hub for Sustainable CHemistry.

Het Leuven Sustainable Earth Research Centre (LSUE) werd in 
2009 opgericht om kennis en technologie te ontwikkelen met het 
oog op het duurzaam beheer van onze natuurlijke rijkdommen. 
Het onderzoek scentrum brengt fundamenteel en toegepast we-
tenschappelijk onderzoek samen rond een veelheid van thema’s 
zoals klimaat, water, biodiversiteit, energie en duurzame voedsel-
productie. De doelstelling is niet alleen om de zo noodzakelijke 
minimumhoeveelheid aan kennis en toepassingen onder één 
virtueel dak te brengen, maar meer nog om een kruisbestuiving 
mogelijk te maken en vernieuwend,  geïntegreerd onderzoek te 
stimuleren in samenwerking met Vlaamse, Belgische en interna-
tionale partners.

In het kader van energieonderzoek is de KU Leuven (o.a. in samen-
werking met VITO en de stad Genk) volop de ontwikkeling van een 
voormalige mijnsite (voor steenkool, het 'zwarte goud' van weleer) 
in Waterschei aan het voorbereiden. Binnen enkele maanden moet 
daar Energyville komen, een onderzoekscentrum met onderzoekers 
vanuit KU Leuven, VITO en eveneens uit het EIT (European Institute 
for Innovation and Technology) die alle onderzoek zullen verrichten 
rond groene en duurzame energie.

Energie-instituut: focus op 
energieonderzoek

Energyville, van zwart goud 
naar groen goud

KU Leuven MRC, top in duur-
zaam materialenonderzoek

Cleantechkruisbestuiving in 
het Leuven Sustainable Earth 
Research Centre

Binnen de KU Leuven loopt er divers onderzoek dat we 
onder de noemer van cleantech kunnen plaatsen. Het is 
tevens een van de clusters waarmee KU Leuven zich op 
Europees niveau wil profileren door middel van topon-
derzoek dat vertaald wordt in concrete toepassingen en 
spin-offs. Daarnaast zijn er een aantal clusterinitiatieven 
die relevant zijn op het vlak van cleantech. 
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Vrije Universiteit Brussel, 
Europese top in specifieke cleantechdomeinen

Door duurzame 
chemie naar een 
duurzamere wereld

Duurzame chemie heeft directe en indirecte links met alle aspec-
ten van duurzame ontwikkeling: het efficiënt omzetten en rationeel 
gebruiken van natuurlijke bronnen, het zoeken naar nieuwe en 
duurzame bronnen voor productie van chemicaliën en energie, het 
ontwikkelen van hyperselectieve chemische biochemische processen, 
het verder intensifiëren van bestaande energie-intensieve processen, 
het recycleren en valoriseren van afvalstromen en het ontwikkelen 
van duurzame businessmodellen. De expertise van onderzoeksgroe-
pen zoals Analytische en Milieuchemie, Electrochemical and Surface 
 Engineering, Chemische Ingenieurstechnieken en Fysische Chemie en 
Polymeerwetenschappen is handig gebundeld in een reeks themati-
sche brochures (‘Energy and Environment’, Materials Research’ en 
‘Sustainable Chemistry’), te downloaden via www.vubtechtransfer.be. 
De Vrije Universiteit  Brussel is stichtend lid van de ‘Flanders Innova-
tion hub for Sustainable  CHemistry’, kortweg FISCH. Bedoeling van 
deze competentiepool is innovaties rond duurzame chemie verster-
ken en versneld naar de markt brengen, om zo het transitieproces 
naar duurzame chemie in Vlaanderen te versnellen.

Onderzoekscentrum rond 
mobiliteit, logistiek en 
automotive technologie

Earth System Science 

ae-lab

Deze interdisciplinaire onderzoeksgroep bestaat sinds 2007 en 
integ reert de VUB-expertise binnen vier wetenschapsdomeinen; 
transport en logistiek management (MOSI-T), hybride en elektrische 
voertuigen (departement electrical engineering), batterijen en stan-
daardisatie (EhB-IWT) en productie van duurzame energie (mecha-
nica departement). Deze gecoördineerde aanpak geeft aanleiding tot 
een reeks unieke interdisciplinaire tools die bruikbaar zijn in de auto-
industrie, de energiesector en voor het beleid. 

Earth System Science is een interdisciplinaire onderzoeksgroep die 
wetenschappers samenbrengt rond de algemene evolutie van de 
planeet. Het onderzoek van de groep draait in essentie rond de fy-
sieke omgeving van de aarde, de evolutie daarvan doorheen de tijd 
en de interacties tussen de biosfeer en de geosfeer. Een brede waaier 
aan expertises – zoals global changes, climatologie, geologie, hydro-
logie, archeologie, oceanografie, bio-geochemie, remote sensing en 
geofysica – worden gecombineerd. 

In 2008 werd binnen de architectonische ingenieurswetenschappen 
de onderzoeksgroep 'æ-lab' opgericht. Het labo staat symbool voor 
de versmelting en de symbiose tussen 'a'rchitecture en 'e'ngineering. 
Het motto van de onderzoeksgroep is 'ingenieurstools gebruiken 
om architectuur te creëren'. Drie pijlers waarbinnen deze interdisci-
plinaire aanpak tot zijn recht komt, zijn: het ontwerp van lichtgewicht 
structuren, de problematiek van het renoveren en het tijdsincorpo-
rerend ontwerpen. 

BruWind

BruWIND is een multidisciplinair platform rond windenergie waar 
alle onderzoeksgroepen aan de VUB en EhB die rond dit thema 
werken, hun expertise en kennis delen, en onder één koepel deze 
expertise en kennis rond wind naar de buitenwereld uitdragen. 
Op deze manier wordt een maximale valorisatie rond dit onder-
zoeksdomein nagestreefd, gaande van het binnenhalen van Euro-
pese projecten tot het uitvoeren van contractonderzoek voor de 
industrie. De trekkers in dit domein zijn de onderzoeksgroepen 
Akoestiek en Vibratie, Mechanica van Materialen en Constructies, 
Fluidomechanica en Thermodynamica, Electrochemical and  surface 
engineering, en het Brussels Photonics team van de faculteit Ingeni-
eurswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel en het depar-
tement IWT van de Erasmushogeschool Brussel. BruWIND werd 
gelanceerd midden 2011.
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Van elektrische geit 
tot zonnewagen: 
Groep T is Europese top

Iedereen kent Groep T van omgebouwde voertuigen, aangedreven 
door batterijen in een biogebaseerde carrosserie of de populaire 
zonnewagen die al meermaals deelnam aan de Solar Race in Aus-
tralië. 
Deze studentenprojecten kaderen in de bredere onderzoeksstra-
tegie van Groep T die maximaal inzet op Sustainable Engineering. 
Als ontwikkelaars van de technologie van de toekomst vervullen 
ingenieurs immers een sleutelrol in de zoektocht naar een duur-
zame maatschappij. Binnen deze onderzoeksgroep worden drie 
onderzoekslijnen uitgebouwd. 
De onderzoekslijn ‘intelligent mobility’ streeft naar de ontwikkeling 
van duurzame en intelligente voertuigen: technologie en laadinfra-
structuur voor elektrische voertuigen evenals milieu-impactbepa-
ling van transportsystemen vormen hierbij belangrijke elementen.
De onderzoekslijn ‘sustainable processes and energy’ sluit hierbij 
aan, met het analyseren en verbeteren van de milieu-impact van 
producten, processen en systemen. Levenscyclusanalyse, eco-design 
en rationeel energiegebruik zijn hierbij de sleutelbegrippen. Deze 

technieken worden toegepast op productieprocessen, consumen-
tenelektronica, studentenrestaurants, verwarmingssystemen, etc.
Het portfolio wordt vervolledigd door de onderzoekslijn, ‘quality 
and reliability’, die zero-waste productie nastreeft. Groep T  
gebruikt en verbetert hiervoor de modernste technieken voor 
kwaliteitscontrole, zoals computertomografie.

1514



Vlaamse
hightech haalt 
cleantech 
know-how 
bij kennisinstellingen 
uit de regio

Met spelers als KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel, Groep T, 
HUB, Erasmushogeschool Brussel en uiteraard imec profileert 
Vlaams-Brabant zich als sterke regio met betrekking tot octrooi-
aanvragen ten opzichte van andere regio’s in België. Bovendien 
spelen deze kennisinstellingen, in vergelijking met andere Belgische 
instellingen, een belangrijke rol in Europese kaderprogramma’s.
Ook op het niveau van de hogescholen is er belangrijk baanbre-
kend onderzoek op het vlak van cleantech. Dit zowel aan de tech-
nische kant als op het vlak van milieumanagement. 

De Erasmushogeschool Brussel: 
know-how over de productie en 
opslag van duurzame energie

Binnen de opleiding industriële wetenschappen zijn 3 onderzoeks-
groepen actief die een duidelijke link hebben met cleantech: Elek-
tronica en ICT, Stromingsmechanica en thermodynamica en Elek-
trotechniek en voertuigtechnologie. We gaan iets dieper in op de 
laatste twee:
De onderzoeksgroep ‘stromingsmechanica en thermodynamica’ 
heeft een sterke affiniteit met duurzame energiebronnen en ra-
tioneel energieverbruik. Windenergie is een van de belangrijkste 
onderzoeksdomeinen van de groep, waarbij de expertise vooral 
ligt binnen de numerieke en experimentele aerodynamica. De 
voornaamste activiteiten zijn windmetingen, opbrengstschattingen, 
siting studies (bepaling van optimale plaatsing van een windturbine) 
en prestatiemetingen van windturbines. De groep heeft een bij-
zondere  interesse in kleine en middelgrote windturbines en in de 
interactie tussen windturbines en bebouwing.

Een andere belangrijke activiteit binnen de onderzoeksgroep stro-
mingsmechanica en thermodynamica vormt het fundamenteel 
en toegepast onderzoek naar de productie van elektrisch en/of 
thermisch vermogen via warmtekrachtkoppeling (WKK) of vanuit 
biomassa. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de emissies (waar-
onder fijn stof) bij de verbranding van houtpellets of agropellets 
in kleine verbrandingsinstallaties. Een andere activiteit is het expe-
rimenteel onderzoek rond waterinjectie in WKK-installaties met 
microgasturbines om de milieu-impact en de rentabiliteit van der-
gelijke installaties te verbeteren.
Het onderzoek dat wordt uitgebouwd bij de onderzoeksgroep 

‘elektrotechniek en voertuigtechnologie’ is sterk gericht op milieu-
vriendelijke voertuigen. In stadsverkeer, omwille van hun gunstig ef-
fect op het leefmilieu, vormen elektrisch aangedreven voertuigen 
een belangrijke tool voor de verbetering van het verkeer en meer 
in het bijzonder voor een gezondere leefomgeving. Naast onder-
zoeksprojecten rond energiezuinige elektrische aandrijvingen met 
supercondensatoren en DC-omvormers is het onderzoek vooral 
toegespitst op elektrische-energieopslagsystemen zoals batterijen 
en condensatoren. 
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Imec – internationaal erkend 
expertisecentrum voor R&D op het gebied 
van nanotechnologie en nano-elektronica

Nano-elektronica voor
de energiesector

Imec – opgericht in 1984 met steun van de Vlaamse regering – is een 
internationaal erkend expertisecentrum voor R&D op het gebied 
van nanotechnologie en nano-elektronica.
In de onderzoekslabs werken wetenschappers en ingenieurs samen 
met experten van topbedrijven, onderzoeksinstellingen en universi-
teiten actief op het gebied van elektronica, communicatie, energie en 
medische wetenschappen. Imec heeft zijn hoofdkwartier in  Leuven. 
Onderzoek gebeurt tevens in Nederland (Holst Centre in Eindho-
ven), China, Taiwan en India en het bedrijf is vertegenwoordigd in 
Japan en de Verenigde Staten. Imec telt 2.000 medewerkers, waaron-
der meer dan 600 inwonende en gastonderzoekers. 

Energie voor een duurzame 
wereld

Imec’s onderzoek en ontwikkeling richten zich o.a. op een aantal 
kritische technologieën voor het toekomstige elektriciteitsnet. Een 
net waarin energie op een intelligente en duurzame manier zal 
worden gegenereerd, opgeslagen, getransporteerd, en verbruikt. 
Daarbij concentreert men zich op de volgende vier domeinen:

Aanmaken van zonne-energie - in dit domein werkt imec aan 
dunnefilmzonnecellen (in het kader van Solliance) en silicium 
zonnecellen. Samen met diverse partners doet men onderzoek 
naar het verbeteren van de efficiëntie, industriële fabricagepro-
cessen, en naar de kostprijs van een aantal geavanceerde tech-
nologieën voor het komende decennium.

Omzetten van energie - het toekomstige elektriciteitsnet zal 
gebaseerd zijn op geminiaturiseerde vermogenselektronica. 
Imec ontwikkelt de galliumnitride-on-silicon (GaN-on-Si) tech-
nologie, een kostenefficiënte en vermogensefficiënte technolo-
gie voor de massaproductie van de nodige componenten.

Energie opslaan - hier wordt gewerkt aan de basistechnolo-
gie voor toekomstige 3D-batterijen. Deze zullen een hogere 
energie- en vermogensdensiteit hebben dan de huidige dun-
nefilm of Li-Ion batterijen.

Energie besparen - Een manier om het energiegebruik te be-
perken, is het verbeteren van de efficiëntie van verlichting. Bij 
imec werkt men aan de technologie voor galliumnitride leds.
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Cases business development - 
Green & clean in Vlaams-Brabant

BOUWEN AAN
VLAAMS-BRABANT

Geen business development zonder concrete projecten en samen-
werkingsverbanden. In twee jaar cleantech binnen Flanders Smart 
Hub werd al heel wat opgestart en staat er nog meer in de stei-
gers. We geven hierna een overzicht van een aantal boeiende ca-
ses die afgerond of nog lopende zijn. In een aantal van de cases is 
ook Flanders Smart Hub actief betrokken als partner.

Zo nodigden de provincie Vlaams-Brabant, VITO en Flanders Smart 
Hub KMO’s uit om projecten in te dienen rond E-MOBILITY, en 
hoe duurzame mobiliteit gebruik kan maken van de energievoor-
zieningen in de omgeving. Denk aan lokale, slimme netten die op 
decentrale wijze energie produceren (bv. zonne-energie) en elek-
trische wagens van groene stroom kunnen voorzien. 
In zo’n project demonstreren bedrijven de voordelen van duur-
zame technologieën. Ze genieten daarbij de steun van de provin-
ciale overheid en VITO, dat middelen ter beschikking stelt via haar 
KMO-cleantechprogramma uit haar beheersovereenkomst met de 
Vlaamse overheid. 
Kennisinstellingen staan daarbij terzijde om de demonstratieprojec-
ten onafhankelijk te valideren, wetenschappelijk te onderbouwen 

en eventueel te finetunen. Doel is om na afloop de ervaringen met 
het grote publiek te delen.
Uit de ingezonden projecten werden drie projecten goedgekeurd 
die in het najaar van 2011 startten. Het leuke aan de projecten is 
dat ze ieder een andere doelgroep bij elektrische mobiliteit be-
trekken. Samen spreken ze een breed spectrum van gebruikers 
aan! We bespreken een case in detail. 
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AISHA II (EC project)
Aircraft Integrated Structural  
Health Assessment II

Het behoeft geen betoog dat complexe structuren als vliegtuigen 
gegarandeerd veilig moeten zijn. Wegens de kosten en tijd nodig 
voor inspecties, waarbij het interieur volledig gedemonteerd moet 
worden, worden dergelijke controles slechts om de zes à zeven 
jaar gedaan. De structuur zelf wordt overgedimensioneerd  zodat 
de periode tussen de inspecties veilig overbrugd kan worden. 
Met een zogenaamd structural health monitoring (SHM) systeem 
bouw je een permanent sensorennetwerk in dat problemen als 
corrosie en scheurgroei tijdig signaleert, zodat je korter op de bal 
kan spelen. Met SHM kunnen er dus heel wat kosten en materi-
aal (dat nodig was omwille van de overdimensionering) bespaard 
worden, met positieve impact op het brandstofverbruik van de 
vliegtuigen. 

De KU Leuven heeft in het kader van dit project percolatiesen-
soren voor de bodemplaat van een vliegtuig ontwikkeld, die op 
 weinig toegankelijke plaatsen de aanwezigheid van vloeistoffen 
die corrosie veroorzaken, vroegtijdig detecteert. Momenteel zijn 
drie operationele Boeing vliegtuigen van Lufthansa uitgerust met 
een sensorennetwerk. Het is zeer uitzonderlijk dat tijdens een 
onderzoeksproject een health monitoring sensorsysteem in een 
operationeel lijnvliegtuig wordt toegelaten, waar het direct zijn 
toegevoegde waarde kan bewijzen.

Partners

Meer info?

Dr. Helge Pfeiffer, Prof. dr. ir. Martine Wevers
Departement Metaalkunde en Toegepaste Materiaalkunde, KU Leuven
Kasteelpark Arenberg 44 - bus 2450 - 3001 Heverlee 
Helge.Pfeiffer@mtm.kuleuven.be
Martine.Wevers@mtm.kuleuven.be
http://www.aisha2.eu
http://lrd.kuleuven.be/news/k.u.leuven-vloersensor-wint-aerospace-award

Meerwaarde consortium

Het consortium brengt universiteiten, onderzoeksinstellingen 
en bedrijven bijeen rond de ontwikkeling van structural health 
monitoring systemen op laboschaal tot de implementatie in reële 
structuren.

KU Leuven
VUB 
METALogic 
ASCO Industries
En als buitenlandse partners:
Lufthansa Technik AG
University of Basque Country 
Universität Leipzig 
Fraunhofer Institut – IFAM
Eurocopter 
Riga Technical University 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
Meggitt - Insensor
Cedrat Technologies
CTA - Aeronautical Technologies Centre
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MSG500

MSG staat voor Mini Smart Grid en ‘500’ verwijst naar de FIAT 
500 die bij dit demonstratieproject wordt ingezet. Het consor-
tium, IBA Technics, Voltspot en LMS International zal aantonen 
dat voor het zakelijk verkeer (vertegenwoordigers die prospects 
bezoeken, onderhoudstechnici die klanten bezoeken, …) elektri-
sche mobiliteit haalbaar is, best geïntegreerd wordt met een lokaal 
smart grid systeem, en zo het elektriciteitsnet zal ontlasten en de 
werkelijke CO2 uitstoot van elektrische voertuigen zal verlagen. 
De output van gegevens van het project zal bijdragen tot de ont-
wikkeling van simulatieprogramma’s die later in de automobielsec-
tor gebruikt worden om sneller elektrische en hybride wagens te 
ontwikkelen die gebruikmaken van duurzame materialen en opti-
maal geïntegreerd worden in het elektriciteitsnet met bijhorende 
hernieuwbare energiebronnen.
IBA Technics heeft recent het Voltspot Mini Smart Grid systeem 
geïnstalleerd op zijn bedrijfsterrein: drie laadpalen voor elektrische 
voertuigen zijn via deze unit gekoppeld aan lokale zonnepanelen, 
een solar carport en een kleine windmolen. Het Voltspot Mini 
Smart Grid systeem zal de laadcyclus van het aangesloten elek-
trisch voertuig zodanig sturen dat er zoveel mogelijk gebruikge-
maakt wordt van deze lokale hernieuwbare energie. Afhankelijk 
van de weersomstandigheden zal dus de voorkeur gegeven wor-
den aan lokaal geproduceerde elektriciteit of aan CO2 neutraal 
geproduceerde elektriciteit van het net. Alleen in uitzonderlijke 
 gevallen zal nog naar niet-groene stroom van het net uitgeweken 
worden. 
Met een standaard Fiat 500 waarin een elektrische aandrijflijn is 
gebouwd worden klanten bezocht. Met dataloggers logt Voltspot 
de gegevens over rijregime en batterijcyclus. LMS International, 
dat software ontwikkelt voor energiesimulatie op het niveau van 
het voertuig, gebruikt de gegevens om tools te modelleren en 
zo in te schatten wat een elektrisch voertuig betekent op een 
 ruimer niveau, meer bepaald de integratie van het voertuig met 
een laadinfrastructuur en energienetwerk. Dankzij de simulatiebe-
nadering kunnen grote aantallen gebruiks- en systeemscenario’s 
snel geëvalueerd worden, wat autofabrikanten kan helpen bij be-
slissingen bij de ontwikkeling van hun voertuigen. Evenzeer on-
dersteunt dit de ontwikkelaars en toekomstige exploitanten van 
de energie netwerken (inclusief lokale netwerken zoals de MSG) 
door hun inzicht te geven in de impact van gebruiksscenario’s en 
infrastructuur- en voertuigkeuzes. Een prototype van een derge-
lijke  software tool zal ter beschikking zijn van het MSG-project.

De gegevens die uit het Mini Smart Grid systeem komen, worden 
afgetoetst aan de waardes die uit het simulatieprogramma komen 
zodat de algoritmes van het programma verbeterd kunnen worden 
indien nodig. 
Het projectteam gelooft alvast dat integratie van duurzame mobiliteit 
in de zakelijke omgeving een prima katalysator en sensibilisator kan 
zijn voor duurzame mobiliteit in het dagelijkse leven van ons allemaal. 
Bovendien hoopt dit project de grootschalige toegang van elektri-
sche mobiliteit, gekoppeld aan slimme energienetten, een boost te 
geven.

Partners

IBA Technics
Voltspot
LMS International
VITO
Groep T

Meerwaarde consortium

• De multidisciplinaire samenwerking met sterktes vanuit diverse
 achtergronden. 

• Mogelijkheid om theorie aan de praktijk te toetsen en verder te
optimaliseren. 

• Meetbaar resultaat kunnen geven van de economische en
ecologische impact wanneer het verbruik van de elektrische wagen
wordt afgestemd aan de lokale productie van groene energie.

Meer info?

Voltspot bvba
Diamantlaan 57 - 1030 Brussel
Contactpersoon: Stijn De Witte, Stijn@voltspot.be
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BITUKRINGZero Energy House Renovation 
(ZEHR)

Het ‘Bitukringproject’ is een haalbaarheidsstudie omtrent de lo-
gistieke keten voor het recycleren van bitumineus afval en dan 
voornamelijk met het oog op het hergebruik ervan in hoogwaar-
dige toepassingen.
De studie toont aan dat het economisch en technisch haalbaar is 
met de huidige technische mogelijkheden en de desbetreffende 
logistiek om in bepaalde gevallen gescheiden te saneren en de re-
cyclage van bitumen in hoogwaardige toepassingen te integreren. 
Met aanbevelingen wil men alle betrokkenen aanzetten om te 
 reflecteren over de eigen rol en hoe ieder kan bijdragen om het 
recyclageproces te ondersteunen en een oplossing te bieden voor 
de huidige problemen die het recyclageproces in de weg staan.
Hiervoor is het project opgesplitst in 4 werkpakketten waarin 
 activiteiten gegroepeerd zijn:

• WP 1: Onderzoek omtrent de specificaties van het uitgangs-
materiaal (bitumineus afval) die gebruikt kunnen worden
door de eindgebruikers.

• WP 2: Evaluatie van van het logistieke gebeuren dat er op dit
moment is en dat eventueel nodig is om in de toekomst een
optimaal hergebruik van het uitgangsmateriaal te krijgen.

• WP 3: Analyse van de economische haalbaarheid van verschil-
lende scenario’s voor hergebruik van bitumineus afval.

• WP 4: Finalisatie eindrapport. 
Technologisch is de recyclage van bitumineus afval moge-
lijk. De nodige technologieën zijn beschikbaar en meerdere
 bedrijven hebben al individuele beperkte ervaring met de
verwerking

Met dit project wil men een bestaande woning transformeren 
tot een slimme bijna-nulenergiewoning, waarbij de impact op het 
net minimaal is. In eerste instantie wordt het ontwerp uitgewerkt, 
in nauw overleg met de stedenbouwkundige diensten. Parallel 
worden dynamische simulaties uitgevoerd voor de optimalisatie 
van de isolatie, zonne wering, actieve installatiecomponenten en 
ontwerp van een globale regeling.

Daarna wordt de uitvoering gestart, met de nodige aandacht voor 
detaillering, luchtdichtheid en bouwknopen. In eerste instantie ligt 
de nadruk hier op de realisatie van de verbeterde bouwschil, 
het behoud van de thermische massa en het invoegen van een 
nieuwe gebouwindeling. Nadien worden de technische installaties 
ingevoegd, evenals de overgedimensioneerde zonne-installatie en 
de batterijen voor elektrische opslag.
Op die manier wordt een woning beoogd die het kantelpunt 
verwarming-koeling, samen met een uitgekiende elektrische instal-
latie, gebruikt om de impact op het globale net te minimaliseren 
en dus naar een effectieve meer dynamische bijna nul balans gaat.

Partners

Derbigum
De Boer
Imperbel-Derbigum
Atab-Iko
Soprema
Groep Vanheede

Indaver
BEVAD-Confederatie Bouw
Artesis Hogeschool  
Antwerpen
Xilon Consult 

Meerwaarde consortium

• Structuren: De keten moet gesloten kunnen worden, dus alle
deelnemende partners hebben een bepalende rol in deze kring-
loop.

• Kennis:  Alle bedrijven met een productie-eenheid in Vlaande-
ren stellen - samen met beroepsfederatie Bevad - hun kennis en
ervaring m.b.t. de productie en het gebruik van dakbitumen ter

Meerwaarde consortium

Het consortium brengt denkers en doeners samen ... om te inno-
veren, te demonstreren en te dissemineren wat slim renoveren kan 
betekenen in de nabije toekomst. Het wil een trigger zijn om binnen 
het consortium, maar ook daarbuiten samenwerkingen op te zetten, 
innovatie te stimuleren en het beleid mee te stroomlijnen richting 
duurzame bouwprojecten.

Meer info?

Derbigum
Koen Sneiders
Bergensesteenweg 32 - B-1651 LOT
koen.sneiders@derbigum.com

Meer info?

Th!nk-E
Klaprozenveld 23, 3310 Kessel-Lo
+32 486 23 51 98
info@think-e.be
www.zehr.be
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VOOR

beschikking.  Artesis Hogeschool Antwerpen stelt, buiten haar 
R&D-opdracht, haar expertise op het vlak van inzet dakbitumen 
in de wegenbouw ter beschikking. Groep Vanheede en Indaver 
reiken de kennis en de ervaring m.b.t. logistiek, het storten en de 
verbranding van afvalstoffen aan.

• Verbetering & innovatie: Het eindrapport bevat aanbevelingen
m.b.t. de ontwikkeling van nieuwe systemen, toepassingen en ver-
werkingsmethoden naar alle sectoren zoals overheid, producen-
ten, afvalverwerkers, vakorganisaties, aannemers van dakwerken
en verder alle betrokkenen van de daksector.

Partners

Th!nk E (coordinator)
Foamglas
ABB
AGC
Reynaers
Lambrechts
Isoproc
Eternit 

Daikin
architect Rob Mols
Enersys
Microtherm
WTCB (kennispartner)
Flanders Smart Hub
KU Leuven (ASRO)
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HyMega

VITO 
KU Leuven
IBBT
imec
Infrax Eandis
EDF-Luminus
Laborelec
Belgacom
Siemens
Telenet
Miele
Viessmann
Fifthplay en Sony

Daarnaast zijn er enkele 
leden toegevoegd aan het 
kerncomité vanuit de Vlaamse 
industrie en het beleid:
Agoria
VOKA
EWI
VREG
IWT
Kabinet van minister Lieten 
In Smart Grid Flanders is 
de industrie verzameld die 
optreedt als gebruikersgroep 
voor LINEAR

LINEAR
Lokale Intelligente Netwerken  
en Energie Actieve Regio’s

In logistieke toepassingen worden vaak kleine transportvoertui-
gen ingezet, die voorzien zijn van een kleine verbrandingsmo-
tor. Een groot aandeel van deze voertuigen rijdt op propaan of 
LPG. In deze case heeft WaterstofNet aan HyEngine Solutions 
gevraagd om een dergelijk voertuig volledig zero emission te 
maken en te laten rijden op waterstof. Hierop heeft HyEngine 
Solutions de Aixam Mega  gestript en een eigen 'Hy-Engine'  
ingebouwd. Momenteel wordt deze waterstofinfrastructuur in 
het voertuig getest. 
De HyMega zal wereldwijd het eerste wagentje zijn dat gebruik-
maakt van de gepatenteerde waterstoftechnologie van  HyEngine 
Solutions. Deze technologie ontwikkeld voor interne verbran-
dingsmotoren, onderscheidt zich van andere door een zeer grote 
efficiëntie, en het totaal elimineren van de gekende problematiek 
van o.a. backfire (ontploffingen buiten de verbrandingskamer). 

LINEAR is een project in het kader van de ontwikkeling van een 
intelligent elektriciteitsnetwerk in Vlaanderen. Het project is opge-
richt vanuit de Vlaamse regering met als focus de integratie van 
hernieuwbare energie bij residentiële consumenten door middel 
van actieve vraagsturing. 
Linear wil een implementatiedoorbraak realiseren via een veldtest. 
In deze veldtest worden technische oplossingen uitgewerkt om 
huishoudtoestellen flexibiliteit te laten aanbieden aan een ener-
giemanagement systeem. De nadruk ligt op het aansturen van  
toestellen met een belangrijk energieverbruik zoals warmtepomp, 
elektrische boiler, wasmachine, droogautomaat en vaatwasser, 
waarbij de comforteisen van de gebruikers steeds gerespecteerd 
worden. Daarnaast wordt ook de economische waarde van deze 
flexibiliteit door middel van  een aantal business cases geëvalu-
eerd.

Partners

HyEngine Solutions
Universiteit Gent
IPP
Flanders Smart Hub  
Innovatiecentrum Vlaams-Brabant
WaterstofNet

Partners

Meerwaarde consortium

Kennis- en expertisedeling tussen alle partners is noodzakelijk om dit 
project tot een goed einde te brengen.

Meer info?

HyEngine Solutions n.v. / s.a.
Mgr. Ladeuzeplein 11 - B-3000 Leuven / Belgium 
Tel: +32 16 891 610
info@hyengine.com
www.HyEngine.com 

Meer info?

Projectcoördinator: Wim Cardinaels
Unit ETE – VITO - EnergyVille
Boeretang 200 - 2400 Mol
wim.cardinaels@vito.be
tel 014 / 33 58 89
www.linear-smartgrid.be

Dankzij de uitgebreide kennis en ervaring die aanwezig is bij de 
consortiumpartners kan een 'heavy duty' zero emission-product 
aangeboden worden aan een commercieel interessante prijs. 
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Nancore 
Microcellulaire nanocomposieten 
voor de substitutie van Balsa hout 
en PVC materiaal.

Smartfiber

Balsahout wordt frequent gebruikt in windturbinebladen als 
kern, omwille van een uitzonderlijke combinatie van lichtgewicht 
en treksterkte. Balsahout is echter schaars, te schaars om aan 
de vraag naar windturbines te kunnen voldoen. Daarom is het 
noodzakelijk om een synthetisch materiaal te ontwikkelen met 
gelijkwaardige eigenschappen. Dat kan enkel bereikt worden door 
de verdere ontwikkeling van nanoversterkte schuimen, de nieuw-
ste generatie lichtgewichtmaterialen. KU Leuven onderzoekt hoe 
dergelijke materialen op een kostenefficiënte manier kunnen  
gemaakt worden en hoe hun eigenschappen bepaald worden 
door de structuur op nanometerschaal. 
Deze ontwikkeling gebeurt in het kader van het Europese project 
Nancore.

Composietmaterialen worden vandaag veelvuldig gebruikt in 
windturbinebladen, scheepsrompen en vliegtuigen omwille van 
hun uitzonderlijke eigenschappen op het vlak van sterkte, gewicht, 
duurzaamheid en corrosiebestendigheid.
Een uitdaging bij het gebruik van deze materialen is het opvolgen 
van de slijtage, een complex proces dat moeilijk in kaart te bren-
gen is. Om die reden worden bij het ontwerp van constructies 
grote veiligheidsmarges in acht genomen. 
Vlaanderen – en meer bepaald Xenics, imec en UGent – werkt 
mee aan een optisch meetsysteem dat in composietmateriaal 
verwerkt wordt. Dankzij het optisch meetsysteem zal men in de 
toekomst in detail de slijtage van composietmaterialen kunnen 
opvolgen. 
Het ontwikkelde optische meetsysteem bestaat uit glasvezels 
waar licht doorheen gestuurd wordt. Op verschillende plaatsen 
in de glasvezel is een structuur – een Fibre Bragg Grating sen-
sor – aangebracht die het licht reflecteert. De golflengte van het 
gereflecteerde licht wijzigt wanneer deze sensor onder druk staat. 
Door het gereflecteerde licht te detecteren en te analyseren kan 
men nagaan hoe sterk de glasvezel – en dus ook de constructie 
er omheen – gebogen, ingedrukt of uitgerekt wordt. Het systeem 
wordt gevoed door inductieve koppeling en de meetresultaten 
worden draadloos verstuurd.
Dit slimme, optische microsysteem kan de integriteit van compo-
sietconstructies continu monitoren. Hierdoor verhoogt niet alleen 
de veiligheid maar kan men ook besparen op dure periodieke 
manuele inspecties. Bovendien kunnen de veiligheidsmarges bij 
composietconstructies gereduceerd worden, waardoor bespaard 
kan worden op de gebruikte materialen. 
Deze ontwikkeling gebeurt in het kader van het Europese project 
SmartFiber.

Partners

imec 
(meer bepaald INTEC, het geassocieerde labo  
van imec aan de UGent)
Universiteit Gent
Xenics
Airborne Technology Centre
FBGS Technologies
Fraunhofer IIS en Optocap. 
Het project wordt gecoördineerd door imec-INTEC

Meerwaarde consortium

Dankzij het consortium kan een economische oplossing geboden 
worden voor het vervangen van balsahout in windmolenbladen. De 
volledige waardeketen wordt door het consortium afgedekt, met 
aandacht voor veiligheid en gezondheid.

Meerwaarde consortium

De partners brengen expertises samen op het vlak van glasvezelsen-
sortechnologie, nanofotonische chiptechnologie en laagvermogen 
draadloze technologie.

Meer info?

Dries Van Thourhout
INTEC – UGent (geassocieerd labo Imec)
09/2643438
Dries.VanThourhout@imec.be
www.smartfiber-fp7.eu/

Partners

KU Leuven
EconCore
Recticel 
Europese partners:
LM Glasfiber
Danmarks Tekniske 
Universitet 
Aalborg University
Universität Kassel 
University of Valladolid 

Azimut-Benetti 
Centre of Molecular and 
Macromolecular Studies 
Institute of Occupational 
Medicine 
FOCAL Limited

Meer info?

Dr. ir. Larissa Gorbatikh, Prof. Dr. Ir. Ignaas Verpoest, 
prof. Paula Moldenaers van CIT
Departement Metaalkunde en Toegepaste Materiaalkunde, KU Leuven
Kasteelpark Arenberg 44 bus 2450 - 3001 Heverlee 
larissa.gorbatikh@mtm.kuleuven.be 
http://www.mtm.kuleuven.be/Onderzoek/Composites/projects/ 
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Bamboevezels 
voor composietmaterialen

EVA proeftuin - 
Platformen voor de Proeftuin Elektrische 
Voertuigen

Het departement Elektrotechniek en Energietechniek (ETEC) 
van de VUB heeft een jarenlange expertise opgebouwd rond o.a. 
elektrische en hybride voertuigtechnologie en is betrokken bij 4 
van de 5 door Vlaanderen gesteunde proeftuinplatformen voor 
elektrische voertuigen: EVA, iMOVE, Olympus en EV TEClab. De 
groep MOSI-T van de VUB onderzoekt de meer socio-econo-
mische implicaties van elektrisch rijden. ETEC en Mosi-T maken 
samen deel uit van de onderzoeksgroep MOBI (Mobility and  
automotive technology). 
Het EVA-platform wordt geleid door Eandis en heeft als doel op 
grote schaal laadpunten voor elektrische voertuigen te installeren 
in Vlaanderen en aldus de nodige publieke infrastructuur geogra-
fisch gespreid beschikbaar te stellen. 
Het doel van het iMOVE-project – dat getrokken wordt door 
Umicore – is te onderzoeken welke de gevolgen zijn van grotere 
hoeveelheden elektrische voertuigen op de weg en het effect 
daarvan op het elektriciteitsnet. Voor beide projecten verzorgt  
de VUB de selectie en opvolging van een belangrijk deel van de 
testgebruikerspopulatie voor de elektrische voertuigen. 
Het Olympus-platform, getrokken door de NMBS, focust op ge-
netwerkte mobiliteit met multimodale vervoerstrajecten; hiervoor 
zijn treinstations uitgerust met e-bikes, e-scooters, e-auto’s die 
kunnen gehuurd worden door treingebruikers. Bovendien wordt 
een open dienstenplatform ontwikkeld dat toelaat informatie te 
verzamelen over de elektrische voertuigen, laadpalen, verbruik, 
betalingen en het verkeer, en dat bovendien de mogelijkheid biedt 
om nieuwe dienstverleningen te lanceren en te testen. Punch 
 Power Train leidt het EV Teclab en is een technisch platform dat 
meer focust op elektrische bestelwagens, vrachtwagens en bussen, 
waarvoor de aandrijving wordt gemaakt door Vlaamse bedrijven. 

Partners

Partners

Meer info?

Dr. ir. Aart Van Vuure, Prof. Dr. Ir. Ignaas Verpoest
Departement Metaalkunde en Toegepaste Materiaalkunde, KU Leuven
Kasteelpark Arenberg 44 bus 2450 - 3001 Heverlee 
AartWillem.vanVuure@mtm.kuleuven.be
http://www.aeschylus-philanthropy.eu/index.php/b/project/ 
made-of-bamboo-fibre

Meer info?

Prof. Dr. Ir. Joeri Van Mierlo
joeri.van.mierlo@vub.ac.be
tel. +32-2-6292803      
Pleinlaan 2 - 1050 Elsene
mobi.vub.ac.be

Meerwaarde consortium

Vanuit de drie types stakeholders (kennisinstellingen, overheden, 
bedrijven) wordt onder reële omstandigheden onderzoek uitge-
voerd naar de implicaties van de introductie van elektrische voer-
tuigen. Bovendien wordt elektrisch rijden gezamenlijk gepromoot 
door middel van het verbeteren van infrastructuur, en het toegan-
kelijker maken en verbeteren van de voertuigtechnologie. 

VUB 
IBBT 
UGent 
Telenet
Blue Corner
4iS
Federauto
Punch Powertrain
Belgacom
Infrax 
SPE Luminus 
Electrawinds 
Restore 
P&V Elektrotechniek 
ThePluginCompany 
Fleet & Driver Care 
Ernst&Young 
NMBS Holding 
Umicore 

Eandis 
Infrabel 
Optimobil 
Cambio 
Green CityTours 
Recticel
KULeuven 
Flanders’s Drive 
VIM 
Van Hool 
E-Trucks Belgium
Emrol 
Inverto
De Lijn 
Flanders Smart Hub 
een reeks steden en 
gemeenten, en vele 
anderen

KU Leuven werkt hiervoor samen met lokale 
partners in Vietnam en Colombia, 

en met Vlaamse bedrijven voor de 
implementatie van bamboevezelcomposieten.

Meerwaarde consortium

KU Leuven legt banden in de hele waardeketen, van lokale produc-
tie en verwerking in derdewereldlanden, tot hoogtechnologische 
producten.

Lichtgewicht- en sterke materialen zijn noodzakelijk om de 
energieconsumptie voor transport te verminderen. Traditioneel  
genieten glas- en koolstofvezelversterkte composietmaterialen 
veel aandacht omwille van hun goede mechanische eigenschap-
pen. Dit zijn echter niet-hernieuwbare materialen, waarvan de 
productie energie-intensief is. Bamboevezels zijn daarvoor een 
uitstekend alternatief. Ze vragen weinig energie voor de teelt en 
extractie, groeien zeer snel en nemen veel CO2 op, en bescher-
men bovendien de bodem tegen erosie. Aan de KU Leuven is 
een technologie ontwikkeld om uit de stengel tot 25 centimeter 
lange vezels op een milieuvriendelijke manier te onttrekken, waar-
van de eigenschappen gelijkwaardig zijn aan glasvezels. Verder  
onderzoek wordt gedaan om composietmaterialen te maken 
met deze bamboevezels voor allerlei toepassingen zoals tennis-
rackets, skateboards, ski’s, frames voor stadsfietsen, het koets-
werk van auto’s en windmolenwieken.
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Universiteiten en hogescholen

KU Leuven
http://www.kuleuven.be

Vrije Universiteit Brussel
http://www.vub.ac.be

Groep T Hogeschool
http://www.groept.be

Erasmushogeschool Brussel
http://www.ehb.be

HUB
http://www.hubrussel.be

KH Leuven
http://www.khleuven.be

Tech Transfer Offices KU Leuven en  
Vrije Universiteit Brussel

KU Leuven Research & Development
http://lrd.kuleuven.be

Technology Transfer Interface Brussels
http://vubtechtransfer.be

Strategische onderzoekscentra

imec 
http://www.imec.be

IBBT (Interdisciplinair Instituut voor Breedband  
Technologie)
http://www.ibbt.be

VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch  
Onderzoek)
http://www.vito.be

Energyville
http://www.energyville.be/

Leuven Materials Research Centre (L-MRC)
http://www.kuleuven.be/mrc

Leuven Sustainable Earth Research Center (LSUE)
http://www.kuleuven.be/lsue

BruWIND
http://www.bruwind.eu

MOBI
http://mobi.vub.ac.be

Earth System Science
http://we.vub.ac.be/~essc/

Ae-Lab
http://www.vub.ac.be/ARCH/

KU Leuven Energieinstituut
http://www.kuleuven.be/ei

Horizontale netwerkorganisaties

Voka - Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde
http://www.voka.be/halle-vilvoorde

Voka - Kamer van Koophandel Leuven
http://www.voka.be/leuven

CROSSTALKS
http://crosstalks.vub.ac.be

Leuven.Inc 
http://www.leuveninc.com

Clusterorganisaties

DSP Valley
http://www.dspvalley.com

Flanders’ DRIVE
http://www.flandersdrive.be

Flanders’ Mechatronics Technology Centre
http://www.fmtc.be

Vlaams Instituut voor Mobiliteit
http://www.vim.be

Sectorfederaties

Agoria 
http://www.agoria.be

Essenscia
http://www.essenscia.be

Internationalisatie

Flanders Investment and Trade
http://www.flandersinvestmentandtrade.com

Innovatie

Innovatiecentrum
http://www.innovatiecentrum.be

IWT 
http://www.iwt.be

Andere

Flanders Cleantech Association
http://www.fca.be

vzw I-cleantech

Ondernemen

Agentschap Ondernemen
www.agentschapondernemen.be

Kennisinstellingen Bedrijvennetwerken Overheidsinitiatieven
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Think Smart, 
Act Hub

Flanders Smart Hub bewerkstelligt zijn  
katalysatorfunctie door: 

het organiseren van brainstormsessies, seminaries, 
netwerkevents, opleidingen, workshops,… samen met 
haar partners
het opzetten en ondersteunen van lerende netwerken 
disseminatie van informatie rond bepaalde regionale of 
Europese projectoproepen
het initiëren van samenwerkingsprojecten en 
kennisoverdracht tussen bedrijven, kennisinstellingen & 
overheden

Partners
Voka – Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant, 
KU Leuven Research & Development, ERSV 
Vlaams-Brabant, Haviland, imec, Interleuven, 
Leuven.Inc, POM Vlaams-Brabant, Provincie 
Vlaams-Brabant, Stad Leuven, The Brussels Airport 
Company, Vlaams Instituut voor Logistiek, Vrije 
Universiteit Brussel.

Met de 
financiële 
steun van 
Onze activiteiten worden financieel onder-
steund door : het Europees Fonds voor Regio-
nale Ontwikkeling, Hermesfonds Vlaanderen, 
de provincie Vlaams-Brabant, de POM Vlaams- 
Brabant en Voka KvK Vlaams-Brabant.

think smart | act hub 
Vlaams-Brabant

een initiatief van de beleids-, bedrijfs- en academische  
wereld in Vlaams-Brabant met als doel: 

Wetenschappers, bedrijfsleiders, beleidsmakers, investeerders 
en overheden, in innovatieve netwerken te verenigen 

Vlaams-Brabant internationaal te promoten en bedrijven en  
investeerders aan te trekken

Innovatieve samenwerkingen en business development activi-
teiten te ontwikkelen 

Flanders Smart Hub is 

Flanders Smart Hub ligt hoofdzakelijk op drie sectoren  
die uitmunten in wetenschappelijke en technologische 
know-how en met een enorm economisch potentieel:

Het ontwikkelen van deze clusters draagt bij de tot de verdere uit-
bouw van Vlaanderen als innovatieve regio.

De focus van

Logistech: transport & logistiek, tijdskritische goederen en  
security

Lifetech: gezondheidszorg, medische technologie, gezondheids  
promotie en functionele voeding 

Cleantech: e-mobility, C2C materials, zonnecellen en smart grids

Internationale 
luchthaven met 
uitgebreide cargozone

+ 8.500 onderzoekers

+ 110 spin-offs

+ 101.000 studenten

Brussel

Leuven

Zaventem

Gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven

Hoge toegevoegde waarde per inwoner 

Internationale samenwerking

Vlaams-Brabant
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Wilt u innoveren, maar weet u niet hoe eraan te beginnen?

Heeft u een idee, maar geen idee over de haalbaarheid ervan?

Wilt u samenwerken met een kennisinstelling?

Heeft u onderzoek gedaan, maar zoekt u nog een bedrijf om uw plan ten uitvoer te brengen?

Wilt u meer info over Flanders Smart Hub of één van onze partners?

Geef ons een seintje!

info@flanderssmarthub.be
www.flanderssmarthub.be

Contactgegevens
Flanders Smart Hub
Medialaan 26
1800 Vilvoorde
T: 02 300 58 03

info@flanderssmarthub.be
www.flanderssmarthub.be

Tekst
Wouter Florizoone – Flanders Smart Hub

Eindredactie
Sara Geris - Flanders Smart Hub
Wouter Florizoone – Flanders Smart Hub

Concept & Ontwerp
www.blau.be

Druk
Atlanta Schaffen

Fotografie 
Provincie Vlaams-Brabant, KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel, 
imec, Sara Geris, Derbigum, Wouter Florizoone

Een welgemeende dankuwel aan
Gouverneur Lodewijk De Witte, Gedeputeerde Jean-Paul 
Olbrechts, Flanders Cleantech Association, VITO, Erasmus 
Hogeschool, Groep T, Photovoltech, Voltspot, Th!nk-E, 
Derbigum, Intec, UGent, HyEngine Solutions en aan alle 
partners van Flanders Smart Hub.

Verantwoordelijke uitgever: Voka KvK Halle-Vilvoorde, P. Hegge, 
Medialaan 26, 1800 Vilvoorde.
Vilvoorde, juni 2012.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Colofon

Kantoren:

Voka - Kamer van Koophandel
Halle-Vilvoorde vzw

Medialaan 26
B - 1800 Vilvoorde

T: +32 2 300 58 02
F: +32 2 255 20 30

KU Leuven Research & Development

Waaistraat 6 
B - 3000 Leuven

T: +32 16 32 06 45
F: +32 16 32 65 15
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Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 




