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ONDERZOEK IN ACTIE 

Een ERC Grant (waar flinke onderzoeksfinanciering aan verbonden 
is) haal je niet zomaar binnen. Het is enkel weggelegd voor 
toponderzoek(ers). UHasselt-professor Bart Vermang (faculteit 
Industriële ingenieurswetenschappen) wist de European Research 
Council te overtuigen met zijn project rond dunnefilmzonnecellen en 
sleepte zo maar eventjes 2 miljoen euro in de wacht.

“ IK BEN PAS 
 TEVREDEN 
 ALS ONZE 
 ZONNECELLEN 
 AAN DE 
 GEVELS PRIJKEN”

BART VERMANG RIJFT ERC GRANT BINNEN 

Waar gaat het onderzoek eigenlijk over?
Bart Vermang: Dunnefilmzonnecellen, een 
relatief nieuw type zonnecellen dat ultra-
dun is als een folie – en dus makkelijk op 
gevels en gebogen oppervlaktes kan ge-
plaatst worden. Aan het Instituut voor Ma-
teriaalonderzoek (imo-imomec) voeren we 
er al jarenlang onderzoek rond. En we zijn 
niet de enigen: wereldwijd proberen hon-
derden onderzoekers de efficiëntie van dit 
type zonnecel te verhogen en de kostprijs 
te verlagen. 

Waar zit het innovatieve dan precies?
Bart Vermang: Wij focussen niet eenzijdig 
op die efficiëntie, maar brengen twee nieu-

we parameters mee in rekening: betrouw-
baarheid en reproduceerbaarheid. Op die 
manier willen we ervoor zorgen dat we 
niet alleen academisch mooie resultaten 
neerzetten, maar dat onze vindingen ook 
snel op grote schaal in de industrie toege-
past kunnen worden – met technologieën 
die daar op dit moment al voorhanden 
zijn.

 GAT DICHTEN 

Hoe belangrijk is die maatschappelijke en 
economische relevantie voor dit onderzoek?
Marc D’Olieslaeger (adjunct-directeur 
imo-imomec): Cruciaal, want daar draait 

het uiteindelijk allemaal om. We willen een 
technologie ontwikkelen die zo snel moge-
lijk haar weg vindt in de industrie.

Bart Vermang: Ik ben pas tevreden als 
die zonnecellen straks effectief aan gevels 
prijken. Daarom houden we net rekening 
met de reproduceerbaarheid. De zonnecel 
mag immers geen kwaliteit verliezen wan-
neer je ze op grote schaal gaat produce-
ren. Daar moet je, van in het begin van je 
ontwikkeling, al rekening mee houden. En 
dan is er ook nog de economische realiteit 
van zonnecelproducenten. Als de industrie 
haar bestaande productie niet makkelijk 
en goedkoop kan omschakelen naar dat 
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nieuwe type zonnecellen, dan hypothekeer 
je vanzelf de kansen op een succesvolle 
implementatie.

Gaapt er een te groot gat tussen het acade-
mische onderzoek en de industrie?
Bart Vermang: Absoluut. Onderzoekers 
focussen op dit moment te eenzijdig op 
de verbetering van de efficiëntie van dit 
type zonnecellen. Maar de efficiënties die 
zij meten in hun labo’s geven geen correct 
beeld van de reële kwaliteit van de zonne-
cel in de praktijk. Men meet de efficiëntie 
op een zonnecel van één vierkante centi-
meter met zonlicht dat we in België maxi-
maal een paar dagen per jaar gebruiken.

Marc D’Olieslaeger: Op papier zijn dat 
mooie resultaten, maar de industrie kan 
daar maar weinig mee. Met dit onderzoek 
willen we dat gat tussen academisch on-
derzoek en industrie helpen dichten.

 ONTLADING 

Hoe moeilijk was het om de European Re-
search Council van dat idee te overtuigen?
Marc D’Olieslaeger: ERC Grants zijn fel 
begeerd en de competitie is loodzwaar, 
maar Bart is een toponderzoeker en dat 
heeft de European Research Council zich 
ook snel gerealiseerd (lacht). Met een 
FWO Fellowship en een Marie Curie-beurs 

had hij natuurlijk al mooie kwaliteitslabels 
op zijn palmares.

Bart Vermang: Je moet inderdaad een 
mooie publicatielijst kunnen voorleggen 
waaruit blijkt dat je competitief bent in 
jouw domein. Maar voor de Grant zelf 
begint alles met een goed en innovatief on-
derzoeksidee. Waar wil ik als onderzoeker 
binnen vijf jaar staan? Welke richting gaan 
we met ons onderzoek uit? Dat heb ik tot in 
het kleinste detail uitgewerkt en zo helder 
mogelijk op papier gezet. Ik heb van in het 
begin van mijn onderzoek een duidelijke 
focus gehad – dat helpt. ►

Marc D’Olieslaeger en Bart Vermang, die onlangs een ERC Grant binnenhaalde.
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ONDERZOEK IN ACTIE 

ZONNECELONDERZOEK IN ENERGYVILLE
In september verhuist de onderzoeksgroep van Bart Vermang, samen met het batterijonderzoek 
van imo-imomec, naar EnergyVille in Genk. Op de oudste Limburgse mijnsite werken imo-imomec 
(UHasselt), imec, VITO en KU Leuven samen rond hernieuwbare energie. 

“De expertise van de verschillende onder-
zoeksgroepen versterkt elkaar”, zegt prof. 
dr. Bart Vermang. “Wij bouwen voort op 
technologieën die gebruikt worden in si-
liciumzonnecellen, maar houden bij de 
ontwikkeling ook rekening met de stap-
pen voorwaarts in het batterijonderzoek. 

Samen proberen we de puzzel te leggen. 
Dat levert boeiende synergieën op.”

“In EnergyVille brengen we alle Vlaamse ex-
pertise rond hernieuwbare energie samen én 
investeren we tegelijkertijd in state-of-the-art 
onderzoeksinfrastructuur. We creëerden er de 

ideale omkadering, infrastructuur en eco-
systeem om het Vlaamse onderzoek naar 
hernieuwbare energie op de wereldkaart 
te zetten”, aldus nog Marc D’Olieslaeger, 
adjunct-directeur imo-imomec en decaan 
van de faculteit Industriële ingenieurswe-
tenschappen.

Hoe zenuwslopend is dat hele proces, trou-
wens?
Bart Vermang: Behoorlijk. Nadat mijn ge-
schreven voorstel de European Research 
Council had kunnen overtuigen, mocht ik 
mijn ideeën ook mondeling komen voorstel-
len. Je krijgt amper tien minuten om aan 
een 22-koppige jury voor te stellen wat je 
in vijf jaar wil onderzoeken.

Marc D’Olieslaeger: En na die presentatie 
blijft het afwachten of je iedereen hebt kun-
nen overtuigen. Dan duren drie maanden 
wel heel lang.

Bart Vermang: Als die verlossende e-mail 
uiteindelijk dan in je mailbox belandt, zijn 
de ontlading en euforie onbeschrijflijk. 

 KWALITEITSLABEL 

Hoe belangrijk is zo’n ERC Grant voor jou als 
onderzoeker?
Bart Vermang: Een ERC Grant is van on-
schatbare waarde. Internationaal geldt dit 
als een kwaliteitslabel. En dat opent deu-
ren. Maar ook voor de UHasselt – en voor 
het Vlaamse onderzoek naar hernieuwbare 
energie in zijn totaliteit – is deze Grant 

belangrijk. Met de 2 miljoen euro kunnen 
we weer vijf jaar lang, met vijf extra high 
potential-onderzoekers, stappen vooruitzet-
ten in de ontwikkeling van een nieuwe ge-
neratie dunnefilmzonnecellen. Onderzoek 
dat niet alleen mooie A1-publicaties kan 
opleveren, maar óók mee antwoorden for-
muleert op de maatschappelijke uitdagin-
gen van vandaag. ■


