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ENGIE en Umicore zorgen voor primeur in België: 48 batterijen van 

elektrische wagens vormen ‘second life’ batterijsysteem op de site 

van Umicore in Olen 

 
Op dinsdag 8 oktober hebben ENGIE en Umicore het eerste industriële ‘second life’ batterijsysteem 
ingehuldigd op de site van Umicore in Olen. Dit systeem bestaat uit 48 gebruikte batterijen, 
afkomstig van elektrische wagens, en vormt nu één grote opslagbatterij van 1,2 MW. 
 
Nu de elektrische wagen steeds meer aan populariteit wint, rijst de vraag wat er zal gebeuren met alle 

accu’s eens de auto’s niet meer gebruikt zullen worden. Umicore kan deze batterijen recycleren, maar 

vaak kunnen ze ook hergebruikt worden als energieopslagsysteem. ENGIE, wereldspeler in energie en 

diensten, en Umicore, wereldspeler in de productie en recyclage van materialen voor herlaadbare 

batterijen, hebben de handen in elkaar geslagen en passen dit principe nu ook voor de eerste keer toe 

op een industriële site in België.  

 

48 Li-Ion batterijen, afkomstig uit elektrische voertuigen van het merk Renault Kangoo, werden in 

containers geplaatst en zullen dienst doen als één grote opslagbatterij met een capaciteit van 1,2 MW 

en een energie-inhoud van 720 kWh. De originele energie-inhoud van de gebruikte batterijen was 22 

kWh per batterij, in deze zogenoemde ‘second life’ toepassing hebben ze nog 15-17 kWh. Dat wil 

zeggen dat ze bij aankomst in Olen nog twee derde van hun oorspronkelijk verbruik hebben, 

voldoende om nog 10 jaar bij te dragen aan zowel de circulaire economie als de energietransitie, door 

middel van netbalancering. Bij een hoog aanbod nemen ze elektriciteit af van het net, bij hoge vraag 

wordt er geïnjecteerd.  

 

De belangrijkste toepassing die de batterijen zullen vervullen, is het ondersteunen van de primaire 

reserve op het hoogspanningsnet van Elia. Die primaire reserve wordt doorlopend geactiveerd. De 

installaties die de netgebruiker voor deze reserve aanwendt, detecteren automatisch eventuele 

frequentieschommelingen en reageren hierop binnen een activeringstijd in 30 seconden. Het 

batterijsysteem zal worden aangeboden aan de primaire reserve om die stabiliteit van het net te 

verzekeren. 

 

ENGIE is verantwoordelijk voor het ontwerp, de installatie en de uitbating van het batterijsysteem. 

Haar onderzoekscentrum ENGIE Laborelec zal de komende tien jaar de prestaties van de ‘second life’ 

accu’s opvolgen en deze samen met Umicore analyseren. Zo wordt er belangrijke kennis opgedaan 

over de levenscyclus van Li-Ion batterijen en vormt het batterijsysteem bij Umicore een unieke 

referentiecase op vlak van circulaire economie.  

 



   
 

 

Umicore maakt niet enkel materialen voor herlaadbare batterijen in elektrische wagens, maar 

recycleert ze ook aan het einde van hun levensduur. Umicore heeft een uniek gesloten kringloopmodel 

waarbij de gerecycleerde materialen terug ingezet worden in haar productieproces.  

 

Philippe Van Troeye, CEO ENGIE Benelux: “Dit gezamenlijk project met Umicore past perfect in de 

ambitie van ENGIE om leider te zijn van de koolstofvrije transitie. In de toekomst zullen steeds meer 

opslagbatterijen ingeschakeld worden om onder andere de intermittentie van hernieuwbare energie 

op te vangen en op die manier het elektriciteitsnet te ondersteunen. Het ‘second life’ batterijsysteem 

bij Umicore is bovendien een belangrijke testcase om de levensduur van batterijen op te volgen en op 

die manier bij te dragen aan de circulaire economie.”   

 

Geert Defieuw, Site-manager Umicore Olen: “Duurzaam ondernemen zit niet alleen in de producten 

die we maken, maar ook in de manier waarop we dat doen. Dit nieuwe batterijsysteem is voor ons een 

bron van duurzame energie, maar laat ons ook toe om onze kennis en expertise op het vlak van 

herlaadbare batterijen in ‘second life’ toepassingen verder uit te bouwen. We zijn trots om samen te 

werken met ENGIE aan deze innovatieve en duurzame toepassing.” 
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Over ENGIE 

ENGIE is de Belgische markleider in verkoop van elektriciteit, aardgas en in dienstverlening in energie. Omdat de 
onderneming resoluut de kaart van energietransitie trekt, biedt ze haar residentiële, professionele en industriële 
klanten innoverende oplossingen aan voor een zuiniger en doordachter energiegebruik en voor meer comfort. Als 
grootste producent van groene energie produceert ENGIE elektriciteit dicht bij zijn klanten, door middel van een 
gediversifieerd productiepark met lage CO2-uitstoot. ENGIE stelt in België 17.000 deskundigen in energie en 
energiediensten te werk. De groep is genoteerd in Parijs en Brussel (ENGI) en is vertegenwoordigd in de 
belangrijkste financiële indices (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) en 
extra-financieel (DJSI World, DJSI Europe en Euronext Vigeo). Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, 
France 20, CAC 40 Governance). 
 

Over Umicore  

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op 
toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. 
Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. 
Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen 
die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.  
Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is 
gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – 
duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren 
op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.  
Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid 
over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De 
Groep boekte in de eerste helft van 2019 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 1,6 miljard (omzet van € 7,6 
miljard) en stelt iets meer dan 10.700 mensen in dienst. 
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