
 Redactionele planning 2019  

nummer verschijnt  onderwerp inleverdeadline 

1 15 januari Kunstmatig leven  

Leven uit het lab: hoe ver is het onderzoek naar het creëren van  
synthetisch leven inmiddels gevorderd? 

do 07‐01‐2019 

2 12 februari Circulair bouwen  
Veel besproken, maar hoever staat het ermee? 
gekoppeld aan Congres Duurzaam Gebouwd (14-02-’19) 

 

do 31‐01‐2019 

3 12 maart Groen vliegen  

Duurzaamheid en vliegen: gaat dat wel samen? Welke technologieën 
gaan het verschil maken? 

do 28‐02‐2019 

4 9 april Energieopslag.   

Wordt het Waterstof of batterij? Hoe slaan we onze groene energie op? 
Zowel Team-waterstof als Team-batterij is uitgesproken in zijn mening. 

do 28‐03‐2019 

5 7 mei Hightech-landbouw.  

Wat is de duurzaamheidswinst van precisielandbouw? Hoe circulair is het? 
Een onderzoek naar een landbouwhype door een groene bril. 

Ook: carrièrespecial 2019 

do 25‐04‐2019 

6 11 juni Quantumcomputing 

Quantumcomputers, -software en -internet gelden Al jaren de belofte, maar 
zit er nu eindelijk eens schot in? 

do 30‐05‐2019 

7 9 juli Bemande ruimtevaart  
Boeing en SpaceX hebben beide voor 2019 testvluchten aangekondigd.  
gekoppeld aan 50ste verjaardag eerste maanlanding 

do 27‐06‐2019 

8 6 augustus Wingebied Noordzee  

Schiphol moet uitwijken naar de Noordzee, heet het. Er zijn meer 
problemen waarvoor ingenieurs de oplossing in zee zoeken. 

do 25‐07‐2019 

9 10 september Cybersecurity  

We zijn in oorlog met de Russen, zei een minister laatst, doelend op een 
cyberoorlog. Hoe kunnen we ons wapenen? 

Ook: selectie van de ingenieurstalenten van 2019. 

do 29‐08‐2019 

10 8 oktober Geo-Engineering  

Vooralsnog is de mens huiverig om opzettelijk op grote schaal 
natuurlijke processen naar zijn hand te zetten. Gaat dat veranderen?  

do 27‐09‐2019 

11 12 november Van het gas af  
In uiterlijk 2050 zal bij alle Nederlandse huishoudens de gaskraan zijn 
dichtgedraaid. Hoe krijgt die transitie vorm?  
gekoppeld aan jaarcongres KIVI 

do 31‐10‐2019 

12 10 december Beste van 2020 

Het beste van 2020, een vooruitblik op de nieuwste technologietrends. 

do 28‐11‐2019 

 


