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Vivianne Bendermacher (Techionista) is somber gestemd
over het komende decennium in technologie (TW).

‘We hebben extra werk,
maar het is ook leuk werk.
Dit zijn de periodes waar
je het voor doet.’
Voorzitter Harold van Waveren van de crisisdienst van Rijkswaterstaat schrikt
niet van storm of extreem hoge waterstanden (Trouw).

GEKNIPT
‘Het is als ontwerper niet je werk om
te klagen over randvoorwaarden.
Het is je werk om iets te maken dat eraan
voldoet, er slim omheen te werken, of te
laten zien wat het op zou kunnen leveren
als ze veranderd zouden worden.’
Ontwerpen gaat over veranderen en klagen verandert niets,
stelt wetenschapper en cabaretier Jasper van Kuijk (Twitter).

Rob Stark, IMd Raadgevende Ingenieurs.
Duurzaamheidsonderzoeker Daniël Poolen.

18 Elektrisch varen

‘Als ik zie hoe slecht veel mensen
nu al nep- van echt nieuws
onderscheiden, dan houd ik
mijn hart vast voor de
doorbraak van deepfakes.’

Naar een betere match tussen
jonge ingenieurs en bedrijfsleven.

60 Voorwaarts
Een industriële contrarevolutie.

‘Hout is goud, roept ineens iedereen.
Alsof hout het ei van Columbus is.
Prachtig allemaal, maar dat
doet wat mij betreft niets af aan
de kracht van beton.’
Volgens voorzitter Dorien Staal van de Betonvereniging lijden steeds
meer opdrachtgevers aan ‘betonschaamte’ (Cobouw)

‘Het is zonneklaar dat artificiële intelligentie, net als in het normale leven,
ook in het voetbal de technologie zal
zijn met de grootste gevolgen.’
Johannes Holzmüller, innovatiechef bij wereldvoetbalbond FIFA, denkt dat
AI zal helpen om de video assistant referee (VAR) beter te maken (Forbes).
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Waterbouwer bekroond
Bas Reedijk, hoofd van de afde
ling Water van Bam Infraconsult,
heeft de Prins Friso Ingenieurs
prijs 2020 gewonnen. Met de
onderscheiding wil het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs (KIVI)
excellente ingenieurs en hun werk
zichtbaar maken.
Tekst: Pancras Dijk

Laten zien hoe mooi het vak van ingenieur is en
wat je er allemaal mee kunt bereiken. Dat is wat
Bas Reedijk wil gaan doen als Ingenieur van het
Jaar. Op 4 maart kreeg hij die eretitel, als win
naar van de Prins Friso Ingenieursprijs 2020.
Reedijk is namens de afdeling Water van
Bam Infraconsult betrokken bij tal van grote
projecten. Een ervan is de versterking van
de Afsluitdijk. Daarvoor worden betonnen
elementen voor golfbrekers gebruikt die
Reedijk zelf heeft ontwikkeld, de kruisvormi
ge XblocPlus. En eerdere versie daarvan, het
Xbloc, goot hij in zijn eigen keuken en testte hij
in het schuurtje bij zijn huis.

Een ander groot project van Reedijk gaat
over flexibele kribben, die inmiddels in de
IJssel worden getest – een succesinnovatie
voor rivieroevers, vindt de jury. De kribben
die Reedijk ontwierp, bestaan uit blokken
met een pijlvorm aan het uiteinde. Daardoor
haken ze in elkaar, wat extra stevigheid
verschaft, maar ze laten ook water door,
wat ecologische voordelen biedt. Daarnaast
is er veel minder materiaal nodig dan met
conventionele kribben.
Reedijk hoopt als Ingenieur van het Jaar
jonge vakgenoten te kunnen inspireren. ‘Veel
van ons werk is onmisbaar en zelfs zichtbaar
vanuit de ruimte’, zegt Reedijk. ‘Ik wil jonge
ingenieurs stimuleren om er met innova
tieve ideeën voor te zorgen dat Nederland
voorop blijft lopen op technische kennis en
uitvoering.’
Ook genomineerd waren Jelte Kymmell
van Mocean Offshore en Erik Duisterwinkel
van Antea Group. Op het moment van het
ter perse gaan van deze De Ingenieur was nog
niet duidelijk welke van de drie ingenieurs
de publieksprijs heeft gewonnen.

Waterstoftrein
Nederland heeft zijn eerste trein
op waterstof. Een trein van
fabrikant Alstom reed de af
gelopen weken nachtelijke test
ritten tussen Leeuwarden en
Groningen. De initiatiefnemers,
waaronder de provincie
Groningen en ProRail,
willen daarmee kennis op
doen over brandstofverbruik,
tankprocedure en praktische
inzetbaarheid. Waterstoftreinen
kunnen op termijn bestaande
dieseltreinen vervangen op
trajecten waar geen boven
leiding is. Nederland is het
tweede land waar een trein
op waterstof rijdt. In Duitsland
vervoert een dergelijke trein al
passagiers. (JH)

DNA-recorder
Onderzoekers van de TU Delft
hebben het afweersysteem van
bacteriën verder ontrafeld, zo
schrijven ze in Nature. Met het
CRISPRCassysteem nemen
sommige bacteriën na een
aanval door een virus een stukje
van het virusDNA in zich op.
Door dit ‘DNAgeheugen’ kan
de bacterie bij een volgende
aanval het virus herkennen en
beter terugvechten.
Doel is om een soortgelijk
mechanisme te gebruiken voor
kankerpatiënten; een ‘DNAre
corder’ zou kunnen bijhouden
hoe een tumor zich in de tijd
ontwikkelt. Hiermee kunnen
artsen in de toekomst wellicht
nagaan hoe een tumor reageert
op een behandeling. (DP)

Lees het laatste
technieknieuws op
www.deingenieur.nl
foto : jordi huisman
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Tweede leven voor kunstgras
Veel kunstgrasvelden zijn aan
het eind van hun levensduur. In
Amsterdam gaat deze maand een
fabriek open die oude matten verwerkt, met als doel de onderdelen
te recyclen.
Tekst: Pancras Dijk

Nederland is er het afgelopen anderhalve
decennium mee vol gelegd: kunstgrasvelden.
Een mat gaat gemiddeld tien tot twaalf jaar
mee en is dan toe aan vervanging. Tot nu toe
was er nauwelijks een duurzame oplossing voor
het verwerken ervan, zodat er inmiddels een
grote berg aan afgedankte kunstgrasmatten is
ontstaan. Om deze te helpen opruimen, opent
het bedrijf GBN Artificial Grass Recycling
(GBN AGR) deze maand de eerste circulaire
verwerkingsfabriek voor afgedankt kunstgras.
We kennen in Nederland twee soorten matten, zegt ceo Eric van Roekel van GBN AGR:
velden die enkel met zand zijn ingestrooid en
velden met zand én rubbergranulaat dat afkomstig is van gerecyclede autobanden. ‘We slaan
beide soorten matten apart van elkaar op, om
ze vervolgens een voor een door een mattenklopperstraat te halen. Daar halen we alle zand

en rubber eruit’, zegt Van Roekel. De matten,
elk circa twintig meter lang en twee meter
breed, worden vervolgens weer opgerold.
De zandkorrels en het rubber worden
via een natte scheidingstechniek uit elkaar
gehaald. Het zand wordt vervolgens gewassen, om alle onzuiverheden eruit te halen.
‘Daarna kan het terug in nieuwe sportvelden
of worden verwerkt in andere toepassingen’,
zegt Van Roekel. ’Het is goed drainerend
zand.’ Het rubber wordt gewassen en vervolgens gecertificeerd. Afhankelijk van de
kwaliteit van het rubber kan het opnieuw in
kunstgrasvelden worden verwerkt of dienen
als circulaire grondstof voor nieuwe producten, zoals rubbertegels of dakplaten voor
groene daken.

‘Uiteindelijk willen
we honderd procent
circulair worden,
zodat we niets meer
hoeven te storten’

De kunstgrasmatten zelf gaan vervolgens
door een shredder. De snippers die overblijven, doorlopen een proces van samenklontering waardoor er een nieuwe, circulaire
grondstof ontstaat. ‘Daarvan kunnen nu al
onder meer picknicktafels, schuttingen en
hectometerpaaltjes worden gemaakt’, zegt Van
Roekel.
De gebruikte technieken zijn beproefd, maar
het bedrijf gaat de komende jaren nog verder
onderzoek doen in samenwerking met een
aantal partners, waaronder kunstgrasproducenten Ten Cate, Edel Grass en Sports and Leisure
Group. Zo hoopt Van Roekel een manier te vinden om de onder- en de bovenmat van elkaar te
scheiden. ‘Dan zouden we een hoogwaardig en
een laagwaardig agglomeraat kunnen maken.
Uiteindelijk is de ambitie om honderd procent
circulair te worden, zodat we niets meer hoeven
te storten.’
Afgelopen jaar is GBN AGR al begonnen
met het inzamelen van oude matten. Van
Roekel verwacht dat er de komende jaren zeker
anderhalf miljoen vierkante meter kunstgras
zal worden gerecycled. De capaciteit van de
nieuwe verwerkingsfabriek in het Amsterdamse
havengebied is voldoende om al die velden te
verwerken.
MAART 2020 • DE INGENIEUR
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NIEUWS

Materiaalgebruik Nederland daalt
Nederland gebruikte in 2018 ruim 20 procent minder materialen dan in het jaar 2000, zo schrijft het CBS in de recente
publicatie ‘Circulaire economie in Nederland’. Een Nederlander gebruikt minder materialen dan de gemiddelde Europeaan.
Vergeleken met andere landen recyclen we ook veel: 1,7 ton per jaar per inwoner. Toch produceert een Nederlander in een
jaar gemiddeld 2,5 ton afval.

Bestemming materialen 2018
De Nederlandse materiaalconsumptie per inwoner was in de periode 2000-2018 veel lager dan die van de meeste andere Europese landen. Het materiaalgebruik
per inwoner bestemd voor export was in Nederland wel hoger dan elders. Nederland is een relatief kleine en open economie, waar veel goederen worden
ingevoerd om na een kleine bewerking direct weer te worden uitgevoerd.
60 1.000 kg per inwoner

Uitvoer

Binnenlandse consumptie
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Na een praatje op
een basisschool in
Rotterdam signeert
voormalig astronaut
André Kuipers een
model van de beoogde cubesat van VSV
Leonardo Da Vinci.
foto : vsv ldv
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Materiaalgebruik

Grondstofvoetafdruk

In 2018 was het materiaalgebruik (exclusief biomassa)
ruim 20 procent lager dan in 2000.

De Nederlandse grondstofvoetafdruk per inwonwer is een stuk kleiner dan gemiddeld in de
EU, vooral door minder gebruik van mineralen. Nederland is klein en dichtbevolkt, waardoor
per hoofd van de bevolking relatief weinig materiaal nodig is voor de bouw van de
benodigde infrastructuur, zoals wegen.
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Studenten van de TU Delft gaan
een satelliet bouwen. De kleine
cubesat moet het 75jarig be
staan van studievereniging VSV
Leonardo Da Vinci opluisteren.
Als alles goed gaat, wordt de satel
liet medio 2021 gelanceerd.
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Tekst: Jim Heirbaut
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Nederland staat met recycling
op de derde plaats in Europa,
met 1,7 ton per persoon per jaar.
Wel produceren Nederlanders
nog veel afval met 2,5 ton per
inwoner per jaar; een getal dat
de laatste jaren wel daalt.

Studenten bouwen satelliet
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De plannen voor de kleine satelliet – ongeveer
ter grootte van een melkpak – zijn in een
vergevorderd stadium. Het ontwerp van de
kunstmaan ligt grotendeels vast en deze maand
moet de bouw van start gaan. De studenten
hebben al veel contacten gelegd met Neder
landse bedrijven uit de ruimtevaartsector. ‘Een
verblijf in de ruimte stelt bijzondere eisen aan
het apparaat dat we bouwen. Daarom willen we
de onderdelen kopen of krijgen van bedrijven
met ervaring in de ruimtevaart’, zegt Mitchell
de Keijzer van de studievereniging voor studen
ten luchtvaart & ruimtevaarttechniek in Delft.
De studenten werken voor hun satelliet
samen met studenten van de Leidsche Instru
mentmakers School (LiS). Die nemen de bouw
van de bijzondere payload voor hun rekening:
een tweetal glazen platen waartussen vijf

dobbelstenen vrij gaan rondzweven en roteren.
‘Een van de glasplaten kan opschuiven en
daarmee de dobbelstenen tegen de andere plaat
drukken. Zodra de worp vastligt, wordt een
foto of video gemaakt van de dobbelstenen met
de aarde of het heelal op de achtergrond’, vertelt
De Keijzer. De dobbelstenen kwamen als beste
idee bovendrijven bij een ontwerpwedstrijd
voor basisscholen.
Het tweede onderdeel van de satelliet is een
infraroodcamera die gericht staat op de aarde.
Deze camera maakt warmtebeelden van onze
planeet, die desgewenst over gewone camera
beelden kunnen worden gelegd. ‘Dat heeft
allerlei toepassingen. We hopen dat we kunnen
zien waar op aarde het warmer wordt en mis
schien kunnen we wel bosbranden waarnemen
of vulkanische activiteit’, zegt De Keijzer.
De studenten willen hun compacte satelliet
vooral gaan inzetten voor educatieve doelein
den. De beelden die de satelliet gaat door
zenden, worden ter beschikking gesteld aan
scholieren. ‘We vinden het belangrijk om
schoolkinderen enthousiast te maken voor
ruimtevaart en wetenschap in het algemeen’,
zegt Mels Wittenberg van VSV Leonardo Da
Vinci, waarvan zo’n dertig studenten aan het
satellietproject werken.

Deze maand gaat de bouw van de satelliet
van start. Ook gaan de studenten de boord
computer die alles aanstuurt – het brein van de
satelliet – programmeren. Na de bouw volgt het
misschien wel spannendste gedeelte: een uitge
breid testprogramma waarbij de kunstmaan op
de pijnbank wordt gelegd. Die proeven moeten
uitwijzen of het apparaat bestand is tegen de

‘We willen schoolkinderen
enthousiast maken’
heftige trillingen van de lancering, tegen de
verwachte temperatuurschommelingen en tegen
de invallende kosmische straling.
Als alles volgens planning verloopt, moet
de satelliet in de loop van 2021 de lucht in gaan,
hopen de studenten. Ze willen daarbij mee
liften met een geplande lancering. De geschatte
kosten daarvan zijn 130.000 euro, wat ze hopen
bijeen te brengen door subsidies en sponso
ring. Wittenberg: ‘Ja, dat is best veel geld, maar
we denken dat het haalbaar is. Sowieso is het
een mooie uitdaging en supergaaf om aan te
werken.’
MAART 2020 • DE INGENIEUR
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Plasticvanger
gaat op weg
Tekst: Jim Heirbaut

En daar gaat kindje nummer
vier. De foto laat zien hoe half
februari in Rotterdam de Interceptor004 in een vrachtschip
wordt getakeld, onder toeziend
oog van medewerkers van The
Ocean Cleanup. Dat bedrijf
wil wereldwijd zoveel mogelijk
zwerfplastic uit de oceanen te
halen. En dus ook uit rivieren:
de vierde Interceptor gaat op de
Ozama-rivier in de Dominicaanse
Republiek zijn opruimwerk doen.
Het idee is best logisch: het
plastic dat in zee belandt, komt
daar grotendeels terecht via
rivieren. Volgens het bedrijf zijn
duizend rivieren op de wereld
verantwoordelijk voor 80 procent
van het afval in de oceanen. Behalve plastic opruimen op zee is
het dus raadzaam om ‘de kraan
dicht te draaien’, zoals oprichter
Boyan Slat het in oktober verwoordde bij de presentatie van
het Interceptor-schip.
Centraal bij de Interceptorboten staat een drijvende barrière
die plastic opvangt en naar de
boot geleidt. Onder de drijvers
van de catamaran komt het afval
op een lopende band terecht
die het laat vallen in één van
zes grote bakken aan boord van
een tweede schip, dat tegen de
Interceptor004 aan ligt. Zijn de
bakken vol, dan kan dat schip
wegvaren om het plastic te verwerken. De Interceptor-schepen
draaien op zonnestroom en
hebben accu’s aan boord zodat
ze ook ’s nachts door kunnen
draaien.
De eerste drie plasticopruimers
zijn inmiddels aan het werk in
Indonesië, Maleisië en Vietnam.
Bij het verschijnen van dit nummer is Interceptor004 – volgens
planning – net in de Dominicaanse Republiek aangekomen. Dan
begint het eigenlijke werk pas,
zegt een woordvoerder. ‘Met de
dingen die wij doen, leren wij altijd
het meeste ter plaatse. We zullen
best problemen tegenkomen met
deze eerste Interceptors, maar we
zijn er ook van overtuigd dat we
die problemen kunnen oplossen.’

8
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foto : the ocean cleanup
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Koele chip voor quantumcomputer
Onderzoekers van QuTech, de TU
Delft en TNO hebben een chip
ontwikkeld die functioneert bij
extreem lage temperaturen.
Tekst: Dayinta Perrier

De chip is ontworpen om qubits aan te sturen,
de bouwstenen van een toekomstige quantumcomputer. Het concept daarvoor is al in de
jaren ’80 van de vorige eeuw beschreven, maar
het maken van een goedwerkende quantumcomputer is nog steeds een grote uitdaging.
Het probleem zit hem in de qubits, de dragers
van quantuminformatie. Die zijn alleen te ge-

bruiken rond het absolute nulpunt (0,01 kelvin,
ofwel -273,14 graden Celsius). Maar omdat de
besturingselektronica werkt bij kamertemperatuur, moet iedere qubit individueel worden
verbonden met de besturingselektronica.
Dat maakt het lastig om een grootschalige
quantumcomputer te bouwen. ‘Vergelijk het
met een 12-megapixelcamera van je mobiele
telefoon. Het is onmogelijk om iedere pixel
individueel met een draadje aan te sluiten op de
besturingselektronica’, vertelt teamleider Fabio
Sebastiano van de TU Delft.
De onderzoekers hebben nu de Horse Ridge
gebouwd, een chip met besturingselektronica
speciaal ontworpen om bij 3 kelvin (-270,15

Het team onderzoekers in het
laboratorium met
de door hen ontwikkelde chip.
foto : ernst de
groot / qutech

Bedrijven Eindhoven testen 5G
Op de Brainport Industries
Campus in Eindhoven heeft
KPN een testomgeving voor
5G geopend. Dit nieuwe snelle
mobiele netwerk wordt hier in
de praktijk getest voor gebruik
in de maakindustrie.
KPN stelt in de gebouwen
van de bedrijvencampus per
direct 5G beschikbaar. Dit is
een snel mobiel netwerk, dat
veel meer data kan versturen
dan het bestaande 4G. KPN
noemt het netwerk ‘5G Indoor’
om aan te geven dat het alleen
in de gebouwen beschikbaar is.
‘Met 5G Indoor op de frequentie 3,5 gigahertz kunnen we nu
al aan de slag, in tegenstelling
tot dezelfde frequentie buiten,
10

die pas in 2022 of 2023 valt te
gebruiken’, zegt Paul Cobben
van KPN in een persbericht.
Maakbedrijven kunnen een
sneller netwerk goed gebruiken. Zij maken meer en meer
gebruik van autonome voertuigen die moeten communiceren,
maar ook van camera’s met
hoge resolutie en apparaten
voor virtual en augmented
reality (VR & AR). Al die technologieën hebben gemeen dat ze
zorgen voor grotere datastromen. 5G levert niet alleen een
grotere snelheid, maar ook
een betere betrouwbaarheid.
Tegelijk wordt de reactietijd
van het netwerk (latency) veel
korter. (JH)
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Punt

Een scherpe opinie over een
actueel onderwerp. Deze
maand Teus van Eck.

graden Celsius) te functioneren. De chip stuurt
128 qubits aan. Ze maakten de chip in CMOS,
een techniek die veel gebruikt wordt voor
microprocessoren. ‘Dit is de meest complexe
cryo-CMOS-chip ooit gepresenteerd’, aldus
Sebastiano.
De eerste aansturing

In de toekomst willen de onderzoekers het
temperatuurverschil tussen de qubit en de
besturingselektronica (nu dus respectievelijk
0,01 kelvin en 3 kelvin) zo ver verkleinen dat
ze samen in hetzelfde pakket of dezelfde chip
kunnen zitten. Hierbij is de grootste uitdaging
dat de besturingselektronica warmte genereert,
waardoor de qubits niet meer functioneren.
Waarschijnlijk gaat de temperatuur waarbij de
qubits functioneren wat omhoog, terwijl die
van de besturingselektronica iets omlaag gaat,
zodat de twee onderdelen elkaar in het midden
treffen.
De quantumcomputer zal naar verwachting
bepaalde vraagstukken kunnen oplossen die
van een gewone computer zoveel rekenkracht
vereisen dat deze jarenlang zou moeten draaien.
‘Denk aan het simuleren van het gedrag van
moleculen, bijvoorbeeld als je wilt weten hoe
een nieuw medicijn zal werken. Met een conventionele computer neemt de berekeningstijd
exponentieel toe, waardoor grote systemen niet
te simuleren zijn. De quantumcomputer kan dit
wel,’ zegt Sebastiano.

Waar zijn de
ingenieurs
in de transitie?
Nederland staat voor een enorme uitdaging op het
gebied van verduurzaming. Dit vraagt een groot
maatschappelijk draagvlak en een integrale aanpak. Er is van alles in beweging, maar een inhoudelijke totaalvisie, bij uitstek het domein van breed
opgeleide ingenieurs, lijkt te ontbreken. Dat moeten we doorbreken en ik vind dat het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs (KIVI) daarin het voortouw moet nemen.
Ons energieverbruik wordt volledig
bepaald door onze enorme drang om
meer en meer te consumeren. Tegelijk stijgt de energierekening: steeds
meer mensen hebben moeite die te
betalen. Nemen we als uitgangspunt
de energiebalans in 2018. Het totale
nationale verbruik dat jaar was circa
880 terawattuur, verdeeld over aardgas
(39 procent), aardolie (38 procent), steenkool (14 procent), duurzaam (vooral biomassa; 5 procent) en diversen (4 procent).
Voor het internationale lucht- en
scheepvaartverkeer
komt
daar
nog eens 190 terawattuur bij. De
industrie is grootverbruiker: die
neemt 36 procent van het verbruik
voor haar rekening.
Op zoek naar een oplossing heeft energiebesparing de prioriteit. Intussen is het belangrijk om
de leveringszekerheid, waarmee we tot nu toe zo
verwend zijn, in stand te houden. Met duurzame
bronnen wordt dat lastig. Nu al ontstaan er problemen met het net, terwijl de hoeveelheid zonne-energie nog gering is.
Als we de toekomstige productiecapaciteit vol-

ledig met wind en zon willen invullen, dan zullen
we een grote en flexibele opslag van elektriciteit en
warmte nodig hebben. De ontwikkeling hiervan
lijkt hoopvol, maar vraagt nog een enorme inspanning. Ook stelt dergelijke opslag strenge eisen aan
de capaciteit van de netten. Import gaat ons ook
niet redden bij het vergroenen van de energiemix;
vooralsnog heeft alleen Noor wegen beperkte capaciteit met waterkracht beschikbaar.
Grootschalige inzet van biomassa is
discutabel (op landbouwgrond kun
je beter voedsel verbouwen) en met
uitzondering van beperkte reststromen ook nauwelijks beschikbaar.
Wordt duurzame waterstof onze
reddingsboei? Energetisch is dat
slechter dan duurzame elektriciteit,
maar de flexibiliteit is een voordeel.
Ook het ruimtebeslag is een factor
van belang. Een totale energievoorziening met duurzame waterstof
vraagt circa vijftienduizend vierkante kilometer aan zonnepanelen op het land of twintigduizend
windmolens van tien megawatt op
de Noordzee. Of durven we ons
over te geven aan in ontwikkeling
zijnde nieuwe kerncentrales?
Grote vragen waarop de samenleving een
antwoord moet formuleren. Dat vraagt om een sterke regie. Wat mij betreft eist KIVI die op, met al zijn
aangesloten ingenieurs en andere specialisten.
KIVI: grijp de kans!

De vergroening van de
energiemix
vraagt een
sterke regiefunctie; wat
mij betreft eist
KIVI die op

GIESEN

illustratie : matthias giesen

Teus van Eck is onafhankelijk onderzoeker op het
gebied van elektriciteit en energie.
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T E K S T: R O E L V A N D E R H E I J D E N

T E K S T: R O E L V A N D E R H E I J D E N

Nederlandse
instrumenten
om het heelal
te begrijpen
Aan een geavanceerde telescoop heb je niet zoveel als je er
geen apparaten aanhangt die het opgevangen licht tot op het
laatste foton analyseren. In het Drentse Dwingeloo bouwen
Nederlandse onderzoeksorganisaties spectrografen, interferometers en polarimeters voor de grootste telescopen op en óm
de aarde. Zelfs exoplaneten komen ermee in het vizier.

12
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meters en polarimeters gebouwd voor de grootste en
meest geavanceerde observatoria ter wereld. Een be
trokkene schat dat doorgaans al gauw een kwart van het
budget van een telescoop naar het instrumentarium gaat.
Specialist in logistiek
Als we met een groepje ingenieurs en journalisten door
de gangen van het moderne gebouw lopen, vangen
we links en rechts door de vensters een glimp op van
die apparaten. Ik spot ook grote freesmachines, opti
sche tafels met glasvezels en spiegels die worden door
gemeten. De gang zelf lijkt meer op die van een specialist
in logistiek. We buitelen over talloze flight cases en ge
stapeld verpakkings en ondersteuningsmateriaal.
Bij een van de cleanrooms demonstreert Remko
Stuik, systeemingenieur bij ASTRON, een van de hoog
standjes van dit moment. We verdringen ons rond een
klein venster om de opengewerkte spectrograaf van het
WEAVEinstrument (WHT Enhanced Area Velocity
Explorer) te zien. Een wirwar van vooral zwarte dozen,
kabels en af en toe een glimmend stuk glas. Naar binnen
mag alleen een fotograaf, want grote groepen mensen
brengen vuil en stof binnen die de werking van het

t

Een van de schotels van
de monumentale radio
telescoop in Dwingeloo.
foto : vincent van den hoven

Dichtbij de dorpskern van Dwingeloo, op de rand
van het bos en een wijds heidegebied dat is bezaaid met
vennen, ligt het hoofdkantoor van het onderzoeks
instituut voor radioastronomie ASTRON en het gebouw
van de optische/infraroodinstrumentatiegroep van
onderzoeksorganisatie NOVA. Iedere dag verzamelen
zich hier een paar honderd astronomen en ingenieurs,
een kilometer van het Nationaal Park Dwingelderveld.
Wie het terrein oprijdt, ziet direct waar het hier in
de jaren vijftig mee is begonnen. De Dwingeloo Radio
telescoop torent boven de bomen uit. De telescoop was
de eerste met een schotel met een diameter van liefst
25 meter. Daarmee deden astronomen vooral onder
zoek aan waterstofwolken in de Melkweg. Nu wordt het
monumentale instrument gerund door vrijwilligers.
Het bescheiden commandocentrum onder de telescoop
staat nog vol met apparatuur dat de signalen verwerkt
van de grote schotel. Een van de muren is een rack met
radioontvangers, druk en draaiknoppen en metertjes.
Wat toen gold, geldt nog steeds: je kunt een enorme
(radio)telescoop bouwen, maar zonder apparaten die
de signalen analyseren heb je er weinig aan. Hier bij
ASTRON en NOVA worden spectrografen, interfero
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Ingenieurs van
ASTRON werken
aan een camera
van de WEAVE
spectrograaf.
foto : ramon
navarro / nova

“

”
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apparaat kunnen beïnvloeden wanneer het over een paar
maanden aan de grotendeels BritsNederlandse William
Herschel Telescope (WHT) op het Canarische eiland La
Palma wordt gekoppeld. Een telescoop die zich met een
spiegel van 4,2 meter weliswaar niet kan meten met de
allergrootste observatoria in de wereld, maar nog steeds
interessant is voor het oplossen van specifieke weten
schappelijke vraagstukken.
WEAVE meet het lichtspectrum van maximaal dui
zend sterren tegelijk. Aangezien die spectra door de snel
heid van de ster via het dopplereffect subtiel veranderen,
geeft dit informatie over de beweging van die sterren.
Een ster die van ons af beweegt, is iets roder en een ster
die naar ons toe komt, is juist iets blauwer. WEAVE be
paalt de snelheid van de sterren met een nauwkeurigheid
van ongeveer twee kilometer per seconde (de snelheid
van de zon rond het centrum van de Melkweg is ruim
tweehonderd kilometer per seconde). Let wel, dat is al
leen de snelheid van ons af of naar ons toe. Samen met
de snelheid in de andere richtingen, die bijvoorbeeld
de Gaiasatelliet meet, ontstaat een driedimensionaal
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beeld van de beweging van de sterren in ons sterrenstel
sel. Samen met informatie over de samenstelling van de
sterren levert dat waardevolle informatie op over de ont
wikkeling van de Melkweg. Wetenschappers noemen dit
vakgebied ook wel galactische archeologie. Naast sterren
in de Melkweg kan WEAVE hiervoor ook snelheids
metingen doen aan verre sterrenstelsels.
Zoveel mogelijk sterren
Bij WEAVE gaat het om het meten van zoveel mogelijk
spectra tegelijk. Hoe doe je dat? Het spectrum van één
lichtbron uiteen rafelen in verschillende golflengten in
een spectrograaf is inmiddels een koud kunstje, maar
duizend bronnen tegelijk vergt behoorlijk wat ‘licht
logistiek’. Doorgaans wordt het licht vanaf de hoofd
spiegel van een telescoop via een reeks spiegels naar het
instrumentarium gedirigeerd. In het geval van WEAVE
gebeurt hetzelfde met een bundel van duizend glasvezels.
Iedere vezel vangt het licht van bijvoorbeeld een ster op
in het focusvlak van de telescoop en brengt het via een
33 meter lang parcours naar de spleet van de spectro

graaf naast de hoofdspiegel. De uiteinden van de duizend
glasvezels liggen daar netjes op een rijtje van twintig cen
timeter en leveren zo’n 90 tot 95 procent van het oor
spronkelijk ingevallen licht af. Ellen Schallig was de af
gelopen maanden eigenhandig bezig met het in de goede
volgorde leggen van zeshonderd van deze 0,2 millimeter
dunne vezels. Een monnikenwerk waarbij voorzichtig
heid geboden is. Naar eigen zeggen heeft Schallig, die
onlangs promoveerde aan de Universiteit van Oxford op
de technologie van WEAVE, geen enkele vezel gebroken.
Het opvangen van het licht van één ster of een ver
sterrenstelsel heeft behoorlijk wat voeten in de aarde.
Deze verschijnen recht boven de hoofdspiegel op een
bepaalde positie in een focusvlak met een diameter
van zo’n veertig centimeter. Om dat licht in een van de
duizend glasvezels te krijgen worden de fibers via hun
magnetische uiteinden op die positie vastgezet waar
de lichtbronnen worden verwacht. Daarvoor zijn twee
robotische grijparmpjes druk in de weer.
‘Een meting duurt meestal een uur, waarin de spec
trograaf alle geselecteerde lichtbronnen in het beeldveld

analyseert’, zegt Schallig. ‘In die tijd kunnen de twee
robotarmen alvast een nieuwe plaat klaarzetten met
de fibers op de juiste plek voor de volgende meting.
Samen met het weghalen van de oude configuratie zijn
dat ongeveer 1900 robotbewegingen. Als je bedenkt dat
de robotarmen ongeveer negentig procent van de tijd
kunnen werken (de rest van de tijd zitten ze elkaar in
de weg – red.) dan betekent dit dat iedere vezel binnen
3,3 seconden op zijn plek moet zitten.’
Voor iedere nacht worden zo tien configuraties uit
gedacht. Daarbij zitten ook configuraties met gebun
delde glasvezels waarmee (delen van) grotere objecten
worden bekeken, bijvoorbeeld een sterrenstelsel. De
glasvezeltechniek heeft zich al bewezen.
De Sloan Digital Sky Survey Telescope werkt al twin
tig jaar met glasvezels die in voorgeboorde gaatjes in
een aluminium plaat zijn geprikt. Een klus die met de
hand werd gedaan. Iets geavanceerder is het zogenoem
de Twodegree Fieldinstrument van het AngloAus
tralian Observatory waarbij een robot maximaal vier
honderd fibers per waarneming plaatst. ‘Na bijna

t

Voor het
veranderen
van een
configuratie
zijn bijna
1900 robotbewegingen
nodig
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Prototype van
de cold chopper
van METIS.
foto : roel van
der heijden

twintig jaar doet die robot het nog steeds’, zegt Schallig.
Over een paar maanden kan WEAVE operationeel
zijn. Hadden de bouwers niet liever iets langer gewacht
en hun spectrometer vanaf 2025 aan de Extremely Large
Telescope (ELT) gehangen? Deze in aanbouw zijnde tele
scoop in Chili is met een hoofdspiegel van bijna veertig

meter in diameter het grootste observatorium ooit en is
veel gevoeliger. ‘Nee’, zegt Schallig resoluut. ‘Het mooie
van middelgrote telescopen zoals de WHT is dat ze in
een keer een groot gebied aan de hemel bestrijken met
een diameter van zo’n vier keer de volle maan. Het beeld
van de ELT is zeker tien keer kleiner. Wij willen vooral
veel sterren en sterrenstelsels analyseren en dan komt die
grote kijkhoek van pas.’
We lopen langs een vitrine met daarin een glimmend
driehoekig object. Met ongeveer twintig centimeter heeft
dit vreemd ogende strijkijzer een bescheiden grootte,
maar deze zogenoemde cold chopper speelt straks een
cruciale rol in de ELT. De reuzentelescoop is gevoelig
voor optische en infrarode straling. Die laatste categorie
wordt mondjesmaat door de atmosfeer doorgelaten en
zonder dit blinkende ‘klapspiegeltje’ zou het zinloos zijn
om ELT’s enorme spiegeloppervlak op infraroodbron
nen zoals exoplaneten, en stof en gasschijven rondom
sterren of kometen te richten. Zelfs wanneer een groot
deel van het instrumentarium tot bijna minus twee
honderd graden Celsius wordt gekoeld om storende
(infrarode) warmtestraling te verminderen, ziet het in
fraroodinstrument METIS (Midinfrared EELT Imager
and Spectrograph) vrijwel niets. Onze eigen atmosfeer

Telescooptrucjes voor scherper beeld
In principe geldt: hoe groter een telescoop,
hoe beter. Een grotere omvang levert een
scherper beeld en vangt meer lichtdeeltjes.
Maar ook andere technieken kunnen het
beeld verbeteren.

Adaptieve optiek
Turbulente luchtlagen boven de telescoop
laten het beeld ‘dansen’. Alsof je vanaf de
bodem van een zwembad het plafond van
het gebouw bestudeert. Sinds de jaren
negentig worden grote telescopen uitgerust
met zogenoemde adaptieve optiek die de
luchtverstoringen compenseert door de
vorm van de spiegel aan te passen. Lasers
op de telescoop volgen hiervoor het gedrag
van de lucht.

Interferometrie
Als het praktisch of financieel onmogelijk
is om een enorme telescoop te bouwen,
dan kun je meerdere kleine aan elkaar
koppelen. Zo ontstaat een ‘virtuele’ te
lescoop die zo groot is als de twee verst
uit elkaar gelegen telescopen. Radio
astronomen bouwen op die manier tele

Schematische weergave van de glasvezels die het
licht van de telescoop bij de spleet van de
WEAVEspectrograaf brengen. Deze analyseert de
spectra van maximaal duizend bronnen tegelijk.
illustratie : ellen schallig

brandvlak van de telescoop

component
die spectrum
ontrafelt

spleet

Polarisatie
Niet alleen de intensiteit en de kleur van het
licht bevatten informatie over een astrono
mische bron, maar ook de ‘trillingsrichting’.
Gas en stofwolken, en atmosferen en
oppervlakten van exoplaneten geven het
gereflecteerde licht een bepaalde richting
mee. Met polarimeters kunnen astronomen
zo makkelijker onderscheid maken tussen
het licht van een ster en het gereflecteerde
licht van een planeet eromheen.
16
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optica

vezels

scopen die zo groot zijn als de diameter
van de aarde. Met zichtbaar licht is de truc
moeilijker. De Very Large Telescope (VLT)
in Chili bestaat uit vier spiegeltelescopen
van ieder 8,2 meter die via een ingenieus
spiegelsysteem worden gecombineerd tot
een virtuele telescoop met een diameter
van 130 meter.

detector
optica

straalt zelf namelijk ook in het infrarood. ‘Het is alsof
je overdag naar de sterren kijkt. Je ziet ze niet omdat er
te veel ander licht is’, zegt Felix Bettonvil later tijdens de
lunch. Hij is projectleider van het consortium dat METIS
ontwikkelt.
De oplossing lijkt simpel. Door snel tussen stukjes
hemel met en zonder infraroodbron te schakelen kan
het instrumentarium de achtergrondstraling van het
beeld ‘aftrekken’, waardoor alleen het licht van de bron
overblijft. Bij een techniek die ‘nodding’ (knikken) heet,
wordt een telescoop snel tussen twee punten aan de he
mel verschoven. De spiegelconstructie van de ELT is met
drieduizend ton veel te zwaar om snel te knikken. Met een
kleine spiegel kan de focus van de sensoren van METIS
wel snel schakelen, tientallen keren per seconde met een
schakeltijd van ongeveer 0,005 seconde. ‘We doen dit zo
snel en vaak omdat de achtergrondruis uit de atmosfeer en
de apparatuur continu verandert’, zegt Bettonvil.
Spiegelpaleis
METIS is een van de drie instrumenten die vanaf 2025
als eerste waarnemingen gaan doen met de ELT. Talloze
componenten sturen het licht van de hoofdspiegel via
een waar spiegelpaleis door de machine. Uiteindelijk
komt het terecht bij een van de vier detectoren die ge
voelig zijn voor golflengten tussen 2,9 en 14 micrometer.
Een spectrograaf rafelt de golflengtes van het licht uit
elkaar en kan bepalen uit welke elementen het waar
genomen object bestaat. Daarnaast zijn er twee infra
roodcamera’s die gedetailleerde foto’s maken van een
piepklein deel van de nachthemel. Het totale beeldveld
van de ELT is met een diameter van een derde van de
volle maan al beperkt, METIS kijkt daarin naar een stuk
je dat zestig keer kleiner is.
De ingewikkelde spiegeldans in het apparaat is nodig
om spectrograaf en camera’s te kalibreren, de adaptie
ve spiegels (zie ook het kader Telescooptrucjes voor
scherper beeld) van de ELT aan te sturen en om via in
terferentie sterlicht ‘uit te kunnen doven’. Dat laatste is
een manier om de ruimte rondom de ster zichtbaar te
maken. Ook zou het METIS zonder de kantelspiegels
veel groter zijn. Dat is praktisch niet handig en de kosten
van de koeling zouden uit de hand lopen, aldus Betton
vil. ‘Idealiter zouden we de hele ELT afkoelen tot minus
tweehonderd graden maar dat is helaas geen optie.’
METIS maakt objecten zichtbaar die (ten opzichte
van sterren) relatief koel zijn. Wetenschappers kunnen
protoplanetaire schijven bekijken waaruit zonnestelsels
zoals het onze ontstaan. Daarnaast richten ze hun pijlen
op heldere kernen van verre sterrenstelsels of op plane
ten, planetoïden en kometen dichter bij huis. Maar we
tenschappers hebben vooral hoge verwachtingen in het
vakgebied van de exoplaneten. Met optische telescopen
is het erg lastig, zo niet onmogelijk, om kleine planeten
bij andere sterren direct waar te nemen. Het verschil in
lichtintensiteit is een factor tienduizend, miljoen, soms
zelfs een miljard of meer. Het is alsof je een vuurvliegje
naast een bouwlamp probeert te fotograferen. Met truc
jes die het sterlicht blokkeren – zogenoemde coronogra
fen – is het gelukt om een handjevol exoplaneten direct
vast te leggen. Juist het infrarode spectrum leent zich

illustratie : esa

Bouwen voor de ruimte
In Dwingeloo bouwen ingenieurs ook apparaten voor
in de ruimte. Daar zijn de waarneemcondities door de
afwezigheid van een atmosfeer veel beter. Maar het
levert ook uitdagingen. Instrumentarium moet extreem
lichtgewicht zijn, iedere extra kilogram kost al gauw
tienduizend euro om te lanceren. Ook moet de appara
tuur tegen extreme temperaturen en de grote krachten
tijdens de lancering kunnen. De gedeeltelijk in Dwinge
loo gemaakte infraroodspectrograaf MIRI (MidInfrared
Instrument) voor de James Webb Space Telescope
(JWST; illustratie boven) weegt slechts 115 kilogram.
Aardse spectrografen wegen al gauw tonnen. Ook kan
MIRI volgens de bouwers tegen krachten van 100 G.

daar goed voor vanwege het relatief hoge contrast tussen
IRstraling van de exoplaneet en die van de veel hetere
ster. METIS moet ook informatie kunnen winnen over
eventuele atmosferen van exoplaneten. Het is gevoelig
genoeg om ozon (en daarmee zuurstof) in een eventuele
atmosfeer van de planeet Proxima Centauri b te detec
teren. Dat is de dichtstbijzijnde exoplaneet van de aarde.
Zuurstof kan duiden op de aanwezigheid van leven. ‘We
tenschappers staan te springen om het snel groeiende
aantal ontdekte exoplaneten (nu ruim vierduizend –
red.) beter te onderzoeken. Of er geschikte condities zijn
voor het leven buiten de aarde, is een steeds belangrijkere
vraag in de astronomie’, zegt Bettonvil. Dat is ontzettend
snel gegaan. ‘Toen wij vijftien jaar geleden begonnen na
te denken over de ELT en METIS waren exoplaneten nog
een nichemarkt. Nu is het een hot topic dat we met deze
instrumenten aanpakken.’ l
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ELEKTRISCH VAREN
T E K S T: J I M H E I R B A U T

De scheepvaart omarmt elektrische aandrijving

Tesla’s in de
binnenvaart
Op enkele veerboten in Noorwegen na waren
er lange tijd nauwelijks schepen met elektrische aandrijving. Nu staat de sector echter voor een overgang naar scheepsmotoren
zonder emissies. De binnenvaart gaat als
eerste op de schop.

Heinekenbier
Bepaalde scheepstypen lenen zich prima voor elektrische aandrijving. In Noorwegen varen al een paar jaar
lang veerboten op elektromotoren. Het land heeft als
voordeel dat een groot deel van de elektriciteit duurzaam
wordt opgewekt met waterkrachtcentrales. In Amsterdam heeft het lokale openbaarvervoerbedrijf GVB vijf
volledig elektrisch aangedreven veren besteld, die gaan
varen op het Noordzeekanaal. ‘De huidige vloot van vijf
schepen dateert uit 1930, we willen graag dat de nieuwe
vloot volledig elektrisch vaart’, mailt woordvoerder Mireille Muller van het GVB.
Elk schip krijgt een accucapaciteit van tweemaal vierhonderd kilowattuur, genoeg om heen en weer te varen.
Per retour moeten ze drie minuten bijladen aan de wal.
Als alles volgens planning verloopt, is de eerste pont zomer 2021 gereed, met daarna elk halfjaar een volgende.
18
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Als de voordelen van elektrisch varen zo duidelijk
zijn, rijst de vraag: waarom dan niet alle schepen uitrusten met elektromotoren in plaats van de gebruikelijke
dieselmotoren? Dat heeft te maken met het opslaan van
elektrische energie, dat meestal nog met accu’s gebeurt.
De energie-inhoud van accu’s is zo beperkt dat alleen
elektrisch varen op korte afstanden mogelijk is. In de
Amsterdamse grachten varen bijvoorbeeld meerdere
rondvaartboten rond op stroom, en ook voor veerboten
die korte afstanden heen en weer varen werkt elektrische
aandrijving prima. Maar veel verder komen elektrische
schepen vooralsnog niet.
Toch bereiden logistieke dienstverleners zich wel voor
op een overstap naar elektrische aandrijving voor de binnenvaart, de sector die goederen vervoert over ’s lands
rivieren en kanalen. Zo vaart vervoerder Nedcargo sinds
een paar jaar heen en weer tussen Alphen aan den Rijn
en Rotterdam met een elektrisch aangedreven container-

schip, vol met containers Heinekenbier. De stroom voor
de elektromotoren wordt nu gemaakt door dieselgeneratoren aan boord, dus emissievrij is het nog niet. Maar in
het scheepsontwerp is al wel rekening gehouden met de
toekomst: het vervangen van de dieselgeneratoren door
accu’s. Het elektrisch maken van binnenvaartschepen
zou de transportsector een stuk duurzamer maken.
‘Ga maar na: een groot binnenvaartschip vervoert zo’n
250 containers, dus daarmee haal je 250 vrachtwagens
van de weg’, zegt Visser.
Batterijcontainer
Niet alleen is de capaciteit van accu’s een beperkende
factor, ook de laadtijd van de batterijen is in sommige
sectoren een bezwaar. Bij een veerboot is dit meestal
geen probleem – die legt maar korte stukjes af – maar
bij binnenvaartschepen wel. Die hebben een veel grotere
capaciteit aan accu’s nodig vanwege de grotere afstanden

die deze schepen afleggen. Dat betekent ook dat het laden
aanzienlijk langer zou duren en dat is verloren tijd. Elk
uur dat een schip niet vaart, brengt het geen geld in het
laatje.
Daar bestaat wel een truc voor. Zoals een koerier in
vroeger tijden van paard wisselde om snel grote afstanden te kunnen afleggen, zo kan een elektrisch aangedreven containerschip op de binnenvaart zijn accupakket
omwisselen. Dat klinkt omslachtig, maar in de praktijk
valt dat reuze mee, omdat de accu’s in het gebruikelijke
formaat zijn verpakt: een container met vaste afmetingen die eenvoudig op te pakken is. Zo kan een standaard
twintigvoets zeecontainer tweeduizend kilowattuur aan
elektriciteit bevatten. ‘Deze aanpak kan voordelen opleveren, maar tegelijk blijft de range van zo’n schip beperkt’, zegt Visser. ‘Hiermee kun je kleine afstanden binnen Nederland afleggen, maar je kunt zeker niet op één
batterijcontainer van Rotterdam naar Bazel varen.

Impressie van de
Ampere, een elek
trische veerboot in
Noorwegen.
illustratie : norled

t

Wie weleens met een fluisterbootje op een meer of door
de grachten heeft gevaren, weet hoe stil zo’n vaartuig is.
Dat komt doordat het bootje wordt voortgestuwd door
een elektromotor, die nauwelijks geluid maakt. Ook
komen er dankzij de elektrische voortstuwing tijdens
het varen geen uitlaatgassen vrij, zoals fijnstof, CO2 en
stikstofoxiden.
Er worden steeds meer schepen gebouwd met
elektromotoren aan boord. ‘De samenleving vraagt
steeds luider om emissieloos varen. Daardoor gaan ook
steeds meer scheepsbouwers zich richten op emissieloze
aandrijving van schepen’, zegt Klaas Visser, universitair
hoofddocent marine engineering aan de TU Delft. Er zijn
trouwens nog meer voordelen van het elektrisch aandrijven van schepen. Een elektrische motor heeft ook
minder onderhoud nodig en hij levert direct de maximale kracht aan de schroef (het maximale koppel).
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Dus dan moet je meerdere accucontainers meenemen of
regelmatig containers wisselen.’

nog toe met accupakketten, maar elektrische bussen en
trucks moeten met een waterstoftank op pad’, zegt Visser.
Brandstofceltechnologie is behoorlijk ver ontwikkeld,
zegt Visser. ‘Wat cruciaal wordt voor de scheepvaart, is
hoe je de voorraad waterstof aan boord opslaat. De hoeveelheid energie per volume van waterstof is relatief laag
en dat betekent dat je het ofwel moet samenpersen ofwel
moet koelen tot twintig Kelvin, waardoor het vloeibaar
wordt.’ Deze manieren hebben als nadeel dat er een zware, stevige tank voor nodig is. En het koelen kost ook nog
eens behoorlijk wat energie.
Er bestaat nog een derde, iets minder bekende optie:
waterstofmoleculen opslaan in een vaste stof, zogeheten
hydrides. Visser verwacht dat deze optie op termijn een
goede kans maakt voor praktisch gebruik op schepen.
‘Je hebt dan aan boord een flinke bak met korrels, die
bestaan uit een vaste stof die waterstofatomen bevat; bijvoorbeeld natriumboorhydride. Hier haal je de waterstof
voor de brandstofcellen uit door een behandeling met
water. Bijkomend voordeel is dat die vloeistof nog eens
extra waterstofatomen levert. En water is op een schip
voldoende voorhanden.’

Accu’s of waterstof
De vraag is dus hoe elektrische schepen voor de lange
afstanden in de binnenvaart straks hun energie opslaan.
Een grote kanshebber is waterstof, hoewel dit nog nauwelijks in de praktijk wordt toegepast, op een enkel experimenteel bootje na. Dat gas fungeert dan als energiedrager voor op langere reizen. Onderweg voedt de
waterstof een pakket brandstofcellen, dat er stroom mee
opwekt. ‘De actieradius van het schip wordt er veel groter
van; hetzelfde zie je op de weg. Personenauto’s kunnen

Investeringskosten
Deze techniek voor het opslaan van waterstof is nog niet
helemaal uitontwikkeld. Zo doet Visser van de TU Delft
samen met de Universiteit van Amsterdam en bedrijven
onderzoek naar het regeneren van het materiaal naar
hydride. Dan zouden de korrels steeds opnieuw zijn te
gebruiken. ‘We hopen dat dit lukt, dat zou echt een doorbraak zijn.’
Een doorbraak waarop het Nederlandse bedrijf
PortLiner niet wil wachten. Dat wil voor de stroom-

‘Brandstofcellen zijn al
ver ontwikkeld, maar
cruciaal is hoe je de
voorraad waterstof aan
boord opslaat’

Tekening van het
elektrische con
tainerschip van
PortLiner. Dankzij de
elektrische aan
drijving kan het schip
twintig containers
meer vervoeren dan
een vergelijkbaar
schip met diesel
aandrijving.
illustratie :
portliner
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voorziening van de elektromotoren een speciaal type
accu gaan gebruiken, een zogeheten Vanadium Redox
Flow Battery (VRFB). Dit is een tank met zogeheten
elektrolyt, die voor zestig procent bestaat uit water en
dus kan worden gebunkerd als ware het een vloeibare
brandstof.
‘De flowbatterij levert elektriciteit en als hij leeg is, kun
je hem weer opladen met een stroombron. Wij hebben
bij PortLiner zes jaar lang alle opties onderzocht voor een
elektrische binnenvaart en dit is de beste’, zegt directeur
Ton van Meegen van PortLiner aan de telefoon. ‘Dat
lithium-ionaccu’s te duur zijn voor langere afstanden
werd ons duidelijk na veel onderzoek. En waterstof is
mooi, maar te duur. Dat komt door de niet erg efficiënte
omzetting van elektriciteit naar waterstof; dat gaat met
maar dertig procent. Dat maakt dat de exploitatiekosten
van een schip op waterstof veel hoger liggen dan van een
bestaand dieselschip. En dan heb ik het nog niet eens
over de investeringskosten. Ook die liggen veel hoger
vanwege de dure installaties die je nodig hebt om het
waterstof in op te slaan.’
Machinekamer
Binnenkort opent PortLiner samen met partners een
eerste punt waar vers elektrolyt kan worden ingeslagen.
De locatie wordt later bekendgemaakt, maar ‘we hebben
er toegang tot drie soorten groene stroom: uit wind, uit
zon en uit biomassa’, zegt hij. Voor de binnenvaart in
Nederland heeft Van Meegens bedrijf een speciaal schip
ontworpen, de EC135. Het volledig elektrisch aangedreven schip is 135 meter lang en kan acht procent meer
containers vervoeren – 270 stuks in totaal – dan een

traditioneel schip van dezelfde afmetingen. Dat komt
doordat bij het gebruik van elektromotoren geen grote
machinekamer meer nodig is. Inmiddels staan er vijftien
van deze schepen in bestelling; de eerste komt mogelijk
nog dit jaar gereed.

De Technische
Universität Berlin
ontwikkelt een elek
trische duwboot. De
eerste proeven staan
gepland voor eind
van dit jaar.
illustratie : behala /
tub - ebms

Bestaande schepen
De grootste markt is die van de bestaande schepen.
Die kunnen bijna altijd worden omgebouwd – retrofitten heet dat – met een elektrische aandrijving. ‘Het
is een kwestie van de dieselmotor van boord halen en
vervangen door een elektrische motor op de as. En
brandstofcellen voor de opwekking van elektrische
energie’, zegt Visser. ‘Dat retrofitten is ook noodzakelijk, want het is veel te duur om de hele vloot van
binnenvaartschepen te vervangen door nieuwe schepen. Daarnaast zijn veel bestemmingen in Europa afhankelijk van bestaande, kleinere schepen.’ In Europa
varen zo’n 7200 binnenvaartschepen rond met een
dieselaandrijving, waarvan 5200 van Nederlandse
ondernemingen.
Nu blijkt dat elektrische aandrijving voor de binnenvaart meestal goed mogelijk is, rijst de vraag of ook zeeschepen met elektromotoren zijn aan te drijven. Grote
principiële bezwaren zijn er niet, aldus Visser, maar
die schepen varen wel veel grotere afstanden, dus de
energieopslag aan boord moet veel groter zijn. Ook zullen de elektromotoren grotere vermogens hebben. Visser
verwacht dat waterstof een volledig emissieloze maritieme sector mogelijk zal maken, maar ‘voor de grote
zeevaart hebben we het definitieve antwoord nog niet.
Laten we eerst ervaring opdoen in de binnenvaart.’ l
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Doelen & drijfveren

De wereld een beetje beter maken,
dat is de ambitie van veel ingenieurs.
De duurzaamheidsdoelen van de VN
vormen daarbij een bron van inspiratie.

GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

GENDERGELIJKHEID

ONGELIJKHEID VERMINDEREN

Veronika Cheplygina
• is universitair docent medische beeldanalyse (TU/e)
• strijdt voor meer openheid en inclusiviteit in de academische wereld
• blogt over haar ervaringen met stress, falen en ziekte

‘Je kunt open zijn over afwijzingen’
Tekst: Amanda Verdonk • Foto: Bianca Sistermans

Mislukkingen
‘De openheid over mislukkingen is zo lang
zamerhand de rode draad door mijn loop
baan aan het worden. Welke algoritmen heb
je nodig om de beelden uit een medische
scanner automatisch te analyseren? Daar
draait het om in mijn onderzoek. Onder
zoekers publiceren voortdurend nieuwe
stateoftheartmethoden en kijken te
weinig naar bestaande kennis en reeds op
geloste problemen. Ik maak een soort meta
analyse van al die methoden, want ik vind het
belangrijk om ook te delen wat níet werkt.’
Impact
‘Tijdens mijn postdocopleiding merkte ik
dat ik het overzicht verloor. Eigenlijk had ik
drie banen tegelijk. Naast mijn onderzoek
probeerde ik een eigen onderzoekslijn op
te zetten en moest ik solliciteren voor een
volgende aanstelling. Ik begon te experimen
teren met productiviteitsmethoden, zoals
Getting things done van David Allen. Mijn
ervaringen met die methoden ben ik gaan
delen in een blog. Nadat ik zo vastliep, had
ik eigenlijk verwacht dat ik de academische
wereld zou verlaten.
Ik raakte geïnspireerd door Melanie Stefan,
een postdoc aan het California Institute of
Technology, die over haar cv of failures schreef
in tijdschrift Nature. Ik besloot ook een blog
22
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te schrijven over afgewezen artikelen, banen
die ik niet heb gekregen en fondsaanvragen
die niet werden gehonoreerd. Er kwamen veel
positieve reacties op. Dat stimuleerde mij om
een blogserie te maken, waar ook andere aca
demici hun mislukkingen deelden. Die serie
heeft, denk ik, meer impact gehad dan al mijn
wetenschappelijke publicaties bij elkaar.’
Helpen
‘Tijdens mijn masterstudie aan de TU Delft
was maar tien procent van de studenten
vrouw. Ik dacht toen nog even dat dat
geen probleem was: vrouwen vonden
mijn studie blijkbaar niet interessant. Tij
dens mijn promotieonderzoek veranderde
dat beeld: ik zag vrouwelijke senior
onderzoekers die tegen problemen aan
liepen en niet serieus werden genomen.
Zelf ervaarde ik ook problemen, bijvoor
beeld toen een onderzoeker tijdens een
conferentie aan mijn begeleider vroeg
waar mijn onderzoek over ging. Terwijl ik
ernaast stond. Als je een eerstegeneratie
academicus bent, zoals ik, kun je bepaal
de kansen missen. Als je in die wereld nog
geen netwerk hebt, mis je bijvoorbeeld de
mogelijkheid om te worden voorgedragen
voor een beurs. Jonge onderzoeksters wil
ik daarom graag helpen, door met hen te
praten en hun twijfels weg te nemen.’

Openhartig
‘Toen ik eenmaal zo open was geweest over
werkgerelateerde mislukkingen, durfde ik
ook eerlijk te zijn over mijn ziekte. Onlangs
publiceerde ik een blog over de bipolaire
stoornis die vorig jaar bij mij werd vast
gesteld. De openheid over perioden van
depressie, zou negatief kunnen uitpakken
voor mijn verdere carrière. Aan de andere
kant zie ik niet wat ik nog meer zou kunnen
verliezen, nu ik al zo openhartig ben geweest
over mijn werk. Ik vind ook dat ik het ver
schuldigd ben aan de wereld om dit te delen.
Vooral aan jonge mensen. Ik zou willen dat
er meer realistische voorbeelden komen van
hoe het is om te werken in de wetenschap.’
Samenwerken
‘Ik ben nu universitair docent en ik zou al
heel tevreden zijn met een positie als univer
sitair hoofddocent. Dat geeft je de mogelijk
heid om begeleider en promotor te zijn van
promovendi. Graag zou ik een kleine groep
onderzoekers willen aanstellen die prettig
samenwerken. Gewoon een gezellige plek
waar mensen eerlijk onderzoek doen en leuk
met elkaar omgaan. Het hoort een beetje bij
een academische carrière om grote doelen
en ambities te hebben, maar ik plan niet zo
veel voor de toekomst. Er is toch al van alles
gebeurd wat ik niet had verwacht.’ l
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CHINA DEEL II
T E K S T: F R E D S E N G E R S

China’s technologische inhaalslag

Westerse wereld
moet slim samenwerken
met China

Voor nog geen twee
honderd euro over
brug je met de Fuxing
een afstand van ruim
2200 kilometer.
foto : depositphotos

Wat speelt er vandaag op
technologiegebied?
Je leest het op de website van
De Ingenieur. Elke dag nieuwe
berichten met beeld, filmpjes
en links.
www.deingenieur.nl

Ook op onze site:
• Activiteiten op techniekgebied in
een overzichtelijke agenda
• Dossiers over onderwerpen als de
quantumcomputer en kunstmatige
intelligentie
• De interessantste vacatures voor
ingenieurs

China wil in 2025 wereldleider zijn op het gebied van
technologie en innovatie. Zijn Europese bedrijven hierdoor
gedoemd tot het spelen van de tweede viool? Niet als
we keuzes durven maken door slim te investeren in de
industrieën waarin we als Europa willen uitblinken.
Stipt op tijd arriveert op een treinstation van de Chinese stad Shenzhen de G80. Het materieel is van het type
Fuxing, de trots van de Chinese spoorwegen, die snelheden tot 350 kilometer per uur kan bereiken. Fuxing
betekent verjonging; niet geheel toevallig het sleutelwoord voor president Xi Jinpings Chinese droom. De
trein zal mij in acht en een halfuur van Shenzhen naar
Beijing brengen, zodat ik nog voor het avondeten in de
Chinese hoofdstad ben.

Omdat ik verwacht dat het druk zal zijn in deze vroege trein, heb ik een eersteklaskaartje gekocht. Voor nog
geen tweehonderd euro reis ik bijna 2.200 kilometer; een
afstand die vergelijkbaar is met een reis van Amsterdam
naar Noord-Afrika.
Van elke drie kilometer hogesnelheidsspoorlijn in
de wereld, liggen er twee in China. En dan te bedenken dat hier pas in 2008 de eerste snelle trein reed. Ter
vergelijking: de eerste Japanse hogesnelheidstrein

t
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Chinese technici
controleren een
hogesnelheidstrein
ter voorbereiding op
de rit van Beijing naar
Shanghai. Vrijwel
elke grote stad is
aangesloten op het
spoornetwerk dat
in krap twaalf jaar
groeide tot dertig
duizend kilometer.
foto : depositphotos
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Shinkansen reed voor het eerst in 1964. De Franse TGV
beleefde zijn première in 1981. In krap twaalf jaar tijd
is het Chinese netwerk uitgebreid tot een totale lengte
van meer dan dertigduizend kilometer. Vrijwel elke grote
stad is aangesloten op het spoornetwerk. In 2018 vervoerde China Highspeed Rail 3,38 miljard passagiers.
In de rest van de wereld beginnen landen zich steeds
meer te interesseren voor de trein als schoon alternatief
voor het vliegtuig. De Chinese regering hoopt dan ook
dat het de treinstellen internationaal kan verkopen. De
eerste generatie snelle treinen werd weliswaar gebouwd
in China, maar was nog gebaseerd op Duitse, Franse en
Japanse techniek. De Chinese fabrikanten hebben echter
het kunstje afgekeken en zo werd de Fuxing volledig volgens Chinees ontwerp gebouwd. De technische ontwikkelingen staan bovendien niet stil. Afgelopen jaar werd
in China de eerste hogesnelheidstrein zonder machinist
in gebruik genomen. Ingenieurs werken intussen aan

Dollartekens
Sanne van der Lugt, onderzoeker bij Instituut Clingendael, kan nog een voorbeeld noemen waardoor China
een flinke inhaalslag kon maken. ‘Tot halverwege de
jaren tachtig was China compleet afhankelijk van westerse bedrijven voor hun telecom-infrastructuur. Tot in
1984 het telecombedrijf Bell Telephone werd uitgenodigd om een joint venture te beginnen met een Chinees
staatsbedrijf. Dat heeft ertoe geleid dat er nog geen jaar
later drie vergelijkbare producten op de Chinese markt
waren, die met behulp van reverse engineering tot stand
zijn gekomen.’
Omdat de Chinese overheid wilde voorkomen dat Bell
Telephone een te machtige positie zou krijgen, werden
er ook andere telecombedrijven uitgenodigd om joint
ventures te vormen met Chinese staatsbedrijven. Private
Chinese bedrijven gingen op hun beurt samenwerkingen
aan met deze joint ventures om technologische kennis op
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te zuigen. Zo leerden zij van het Zweedse Ericsson, het
Finse Nokia en het Amerikaanse Lucent.
In 2000, het jaar dat Huawei de internationale markt
betrad, waren er wereldwijd zo’n twintig bedrijven die
telecominfrastructuur konden aanleggen. Momenteel
zijn dat er nog maar vier: twee Chinese (Huawei en ZTE)
en twee Europese (Ericsson en Nokia). ‘Dit zou een les
moeten zijn voor andere sectoren, maar dollartekens
maken blind. Westerse bedrijven smachten naar toegang
tot de enorme Chinese markt en zijn bereid om daarvoor concessies te doen.’ Het past in de aandeelhoudersstructuur van veel westerse bedrijven die elk kwartaal
winst willen zien. ‘Toegang tot de Chinese markt zorgt
tijdelijk voor geweldig mooie cijfers, maar intussen ben
je wel je grootste concurrent aan het opleiden’, waarschuwt Van der Lugt.
Oneerlijke concurrentie
Aandeelhouders maakt dat niets uit, die brengen hun
kapitaal wel naar een ander bedrijf of andere sector
wanneer het rendement opdroogt. Maar binnen de
raden van bestuur zouden de leden beter moeten we-

ten. Van der Lugt ziet dat westerse bedrijven desondanks dezelfde afweging maken als de aandeelhouders.
Ter illustratie noemt zij het visitekaartje van de Nederlandse hightechindustrie: ASML. Alle aandacht richt
zich nu op een exportvergunning die de Nederlandse
overheid - onder Amerikaanse druk - nog steeds niet
heeft verleend. Hierdoor kan ASML zijn allernieuwste
chipmachine (nog) niet aan China verkopen.

China’s trots op het
spoor: de Fuxing. De
hogesnelheidstrein
kan een snelheid van
350 kilometer per uur
bereiken.
foto : depositphotos

Batterijen
‘Het grotere gevaar op de lange termijn is dat ASML in
ruil voor toegang tot de Chinese markt daar een research
& development-centrum en trainingsinstituut heeft opgezet. Daardoor is de kans groot dat de geschiedenis zich
zal herhalen en dat ASML over niet al te lange tijd eerst
van de Chinese markt wordt weggeconcurreerd en vervolgens die Chinese concurrentie op de internationale
markt zal tegenkomen’, zegt Van der Lugt.
Toch kunnen Amerikaanse en Europese bedrijven de
Chinese markt moeilijk links laten liggen. Hoe kunnen
zij het slimmer aanpakken? De experts die voor dit artikel zijn geraadpleegd noemen industriepolitiek

t

‘Toegang tot de Chinese
markt zorgt tijdelijk voor
geweldig mooie cijfers,
maar intussen ben je wel
je grootste concurrent
aan het opleiden’

de volgende generatie van de hogesnelheidstrein: een
magneetzweeftrein met een snelheid van zeshonderd
kilometer per uur.
Hebben technologiebedrijven als Siemens, Bombardier, Alstom, Mitsubishi en Kawasaki hun grootste concurrent dan zelf geschapen? Ja, zegt Pascal Coppens, de
Belgische auteur van China’s New Normal. ‘Uit angst de
grote Chinese markt mis te lopen hebben individuele
treinfabrikanten zich tegen elkaar uit laten spelen. De
Chinezen hebben wel voor hun kennis betaald, heel veel
zelfs. De bedrijven hebben zich daardoor laten verleiden en alleen naar de korte termijn gekeken. Hoe je op
de lange duur als bedrijf overleeft, zijn ze uit het oog verloren’, zegt Coppens.
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gen. In 2018 investeerde China een recordbedrag van
1,97 biljoen yuan (232,6 miljard euro) in research &
development, meldde het nationale statistiekbureau van
de Chinese overheid. Dat is 2,19 procent van het bruto nationaal product. Voor het eerst in de geschiedenis
is deze zogeheten r&d-intensiteit hoger dan die van ons.
Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en hoger onderwijs gaven in hetzelfde jaar samen 16,7 miljard euro
uit aan research & development, blijkt uit cijfers van
het CBS. Dat is 2,16 procent van het bruto nationaal product. In 2017 was de r&d-intensiteit in Nederland nog
2,18 procent.
Ook in het onderwijs zullen we meer moeten investeren, stellen Chinakenners. Nederland daalt steeds verder
op de ranglijst van het beste onderwijs in ontwikkelde
landen. Die positie wordt bepaald aan de hand van de
zogeheten PISA-scores. Die geven weer hoe het is gesteld
met de kennis en vaardigheden op het gebied van lezen,
rekenen en natuurwetenschappen onder 15-jarigen. Nederland staat nu op de plaats 26; elf plaatsen lager dan bij
de vorige meting drie jaar geleden. China stond voor het
eerst in alle drie de disciplines bovenaan (kanttekening:
China meet alleen in een aantal ontwikkelde provincies).

Op de jaarlijkse
Computing
Conference van
Alibaba delen spre
kers technologische
nieuwtjes.
foto : alibaba group

als het antwoord op die vraag. In Nederland, maar bij
voorkeur in heel Europa. ‘De term industriepolitiek
heeft een slechte naam in het westen, maar dat is onterecht. Als China het aan de markt zou overlaten, zou
geen enkel Chinees bedrijf kunnen concurreren met
vliegtuigbouwer Boeing. Daar zijn regie en middelen
van de overheid voor nodig. Net zoals dat in Europa
met Airbus is gedaan’, zegt Haico Ebbers, hoogleraar
internationale economie aan Nyenrode Business Universiteit.
Als je het enkel ziet als een vorm van oneerlijke concurrentie, blijf je op termijn met lege handen achter,
waarschuwt hij. Nederland moet dus niet langs de zijlijn
blijven roepen dat de Chinezen het concurrentiespel
oneerlijk spelen, maar daar zelf wat tegenoverstellen.
‘Wat is er mis met een eigen visie op de toekomst van de
werkgelegenheid in jouw land? Net zoals China het infant industry-argument gebruikt om strategische secto-

Tweeluik ‘China gaat het maken’
Dit artikel is tot stand gekomen met hulp van de
Frank Biesboer Beurs, vernoemd naar de voormalige
hoofdredacteur van De Ingenieur. Auteur Fred Sengers
is onafhankelijk publicist, spreker en onderzoeker op
het gebied van modern China. In het eerste deel, dat
in de februarieditie verscheen, schetste hij inhoud en
haalbaarheid van het Made in China 2025beleid. In dit
tweede deel besteedt hij met name aandacht aan de
consequenties voor de Nederlandse industrie.
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ren te ontwikkelen, kunnen wij dat ook. Duitsland doet
dat al met de ontwikkeling van batterijen voor nieuweenergievoertuigen. Dat land begrijpt dondersgoed dat
het anders straks alleen nog maar auto’s in elkaar sleutelt
waarvan de techniek en de duurste onderdelen ergens
anders vandaan komen’, aldus Ebbers. ‘De overheid mag
best ingrijpen als dat complementair is aan de markt.
Daar is niets oneerlijks aan.’
Voorsprong
Dat zou betekenen dat de Europese Unie een aantal domeinen moet aanwijzen waarin het voorop wil
lopen. Dat kunnen domeinen op het gebied van veiligheid zijn, zoals defensie-industrie, telecommunicatie
of cloud-diensten. Of groeisectoren van de toekomst
waarin je een voorsprong kunt nemen, zoals ruimtevaart, biowetenschappen, microtechnologie, agrotech
en energietransitie.
Coppens roept op tot het maken van scherpe keuzes. Maar niet vanuit een defensief motief. ‘Voor veel
industrieën kan men ervan uitgaan dat China ons gaat
inhalen. Onze voorsprong houden wij nog maar enkele
jaren vol, voor zover we die voorsprong nog hebben. Wat
we niet moeten doen is maatregelen nemen om China
af te remmen. Slimmer is om te bekijken waar we een
voorsprong kunnen creëren die in de toekomst standhoudt. Als je uitgangspunt is dat China ons op bepaalde
terreinen toch wel gaat inhalen, ga je anders om met het
vraagstuk’, zegt de Belgische innovatie-expert.
Net zoals de Chinese overheid, moet ook Nederland
het zo aantrekkelijk maken om in kansrijke sectoren te
investeren, dat onderwijs en bedrijfsleven vanzelf vol-

Smart globalization
Het ‘miljardenfonds’ van de ministers Wiebes en Hoekstra kan ervoor zorgen dat Nederland de innovatie in een
aantal topsectoren naar zich toe trekt. Sinds de aankondiging in september is het echter stil geworden rond dit
initiatief van het kabinet om Nederland klaar te maken
voor de toekomst. ‘Dit is een uitgelezen moment om te
investeren in onderwijs en fundamenteel onderzoek
en operationele research’, zegt Ebbers. Van der Lugt en
Coppens delen die mening, al zijn zij sceptisch over de
politieke besluitvaardigheid.
Zo’n eigen innovatiebeleid betekent echter niet dat
Europa de poorten moet sluiten voor China of onze economieën moeten worden ontkoppeld. Waar mogelijk kan
juist worden samengewerkt volgens het principe van smart
globalisation: ‘We moeten leren leven met de gedachte dat
de westerse economie niet langer in alle sectoren leidend
zal zijn.’ In welke sectoren willen we in de toekomst wel leidend zijn? En hoe gaan we dat waarborgen? Dat kan heel
goed in samenspraak en samenwerking met China, denkt
Van der Lugt. ‘Het hoeft geen harde concurrentie te zijn.
China heeft een aantal sectoren als cruciaal bestempeld
die altijd door de overheid beschermd zullen worden. Dat
zouden wij ook kunnen doen. En dat zouden de Chinezen
volledig begrijpen.’
Alibaba
Coppens breekt een lans voor clustering van r&dactiviteiten volgens het triple helix-model, waarbij bedrijfsleven, onderwijs en overheid de krachten bundelen in een aantal topsectoren. ‘In de vierde industriële
revolutie draait alles om het beter laten functioneren van
bestaande techniek door middel van nieuwe technologie.
De ecosystemen die daarvoor nodig zijn, zijn zo groot
dat niet één bedrijf of één land die kan ontwikkelen.
Samenwerken is de sleutel tot succes. En samenwerken
zonder China is niet realistisch’, aldus Coppens.

Alle stafmedewerkers
van telecomgigant
Huawei moeten leren
hoe je zendmasten
voor mobiele net
werken installeert.
foto : huawei

Dergelijke innovatieclusters kunnen best in Europa floreren, met Amerikaanse en Chinese partijen erbij. Bestaande voorbeelden als Brainport Eindhoven,
Foodvalley Wageningen en Imec Leuven bewijzen dat.
Coppens: ‘Het is logisch dat het als een bedreiging voelt,
als je China enkel als grote concurrent ziet die almaar
innovatiever en competitiever wordt. Maar we hoeven
onszelf echt niet weg te geven. Toen Alibaba een locatie
in Europa zocht, hebben minister-president Rutte en
EU-president Michel zich uit elkaar laten spelen. Beter
hadden ze samen naar Jack Ma kunnen gaan en zeggen: “Het maakt ons niet uit aan welke kant van de grens
jouw distributiecentrum komt. Maar we willen er wel
een onderzoekscentrum voor de toekomst van logistiek
voor terug”. Wat we niet moeten vergeten, is dat China
op veel gebieden nog steeds kennis en producten uit de
westerse wereld nodig heeft. We kunnen daarom best
voorwaarden stellen.’ l

Made in China 2025
Het tienjarenplan Made in China 2025, kortweg MIC25, is een veel
omvattend industriebeleid dat door de Chinese overheid in 2015
is afgekondigd. Het kabinet heeft tien sectoren aangewezen die
cruciaal worden geacht om met de Chinese industrie een doorbraak
te bereiken: ict, nauwkeurige meetinstrumenten en robotica, lucht
vaart, scheepvaart, spoorwegen, energiebesparing en elektrische
voertuigen, stroomvoorziening, moderne materialen, medicijnen en
medische apparatuur, en agrarische machines.
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Podium

Vanessa Evers, hoogleraar social
computing and robotics, is sinds
afgelopen zomer directeur van het
nieuwe Institute of Science and
Technology for Humanity in Singapore.

Techniek van TNO kan chemische industrie helpen vergroenen

Waterstof zonder
CO2-uitstoot

In de ban
van corona
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stof uit aardgas zonder dat er CO2 bij vrijkomt. Dat biedt kansen
voor raffinaderijen die willen vergroenen. Met het nieuwe proces
is namelijk ook schone waterstof te maken uit raffinagegas.

van de dag was bij een groot telecombedrijf. Bij de ingang van het complex volgde een tweede temperatuurmeting; eenmaal boven, op de verdieping waar ik mijn
afspraak had, werd alweer mijn temperatuur gemeten.
Tijdens de werklunch werden we in het restaurant getemperatuurd (ik had er 31,5 graden dus weet niet zeker of die thermometer wel goed werkte), vervolgens
ging ik mijn zoontje ophalen van de Hollandse School
en ging alweer de thermometer
erin. Voor het slapengaan volgde
de zesde temperatuurcheck van
de dag, om de gemeten waarde
Tijdens de werkopnieuw door te geven aan de
universiteit.
lunch werden we
Intussen is handen schudden
in het restaurant
taboe en vinden colleges aan grote groepen studenten alleen nog
getemperatuurd.
online plaats. Vrijwel niemand
Ik zat op 31,5
durft nog een taxi te nemen of
met het openbaar vervoer te
graden dus weet
gaan. De grote festiviteiten rond
niet zeker of de
het honderdjarig bestaan van de
Hollandse School zijn afgelast,
thermometer wel
wat ook geldt voor schoolkamgoed werkte.
pen, sportwedstrijden en conferenties.
Een hoop mensen is gaan hamsteren en haalt de schappen leeg.
Mijn collega’s schamen zich ervoor dat de premier van
Singapore moest uitleggen dat dat niet nodig is. ‘Er
is voldoende voorraad’, suste hij in een televisietoespraak. Toiletpapier, instant noedels en desinfecterende middelen zijn inmiddels nauwelijks meer te krijgen.
Intussen vraag ik me af waarom de bevolking hier massaal toiletpapier heeft ingeslagen. Verwachten ze twee
weken in quarantaine op de wc door te moeten brengen? Wij hebben van een recent verblijf op Bali nog
een stapel rupia’s over. 1 roepia is 0,000067 euro, dus in
geval van echte nood…
foto : rikkert harink

Een groep onderzoekers van TNO onder leiding van
principal scientist Earl Goetheer heeft een originele manier ontwikkeld om waterstof te maken: ze laten aardgas
door een gloeiend hete kolom gesmolten metaal en gesmolten zout borrelen. Dat mag exotisch klinken, maar
volgens het onderzoeksinstituut kan Ember – zoals de
techniek heet – een belangrijk instrument worden om
snel de CO2-emissies van de West-Europese chemische

industrie te helpen verminderen. Dat is nodig omdat die
industrie binnen twintig tot dertig jaar dreigt te worden
vermorzeld tussen steeds strengere uitstootnormen aan
de ene kant en de concurrentie uit andere werelddelen
aan de andere kant.
Het verbranden van aardgas is nu de belangrijkste
warmtebron voor chemische processen. In een land als
Nederland leidt dat tot een CO2-uitstoot van dezelf-

Ammoniakfabrieken
zijn van oudsher
grootverbruikers van
grijze waterstof.
foto : depositphotos

t

Nederlandse bedrijven en ministers zie ik nu veel vaker
dan toen ik in Nederland zat. Dat komt door de actieve
ambassadeur Margriet Vonno, maar ook doordat Singapore als poort naar Azië wordt gezien en geldt als
een goede springplank voor westerse bedrijven.
Inmiddels zit ik zes maanden in Singapore en begint
het Institute for Science and Technology for Humanity
goed te lopen. Singapore is een klein land: 5,6 miljoen
mensen wonen er in een gebied van ongeveer veertig
bij dertig kilometer. Dat betekent dat je snel met de
ministeries, overheidsorganisaties en grote bedrijven
om de tafel zit om te bespreken hoe zij kunnen investeren in onafhankelijke onderzoeksprogramma’s naar
de impact van exponentiële technologieën zoals AI,
robotica, 5G.
Ons instituut valt onder de Nanyang Technological University. Vooral de AI-opleiding en -onderzoekers staan internationaal hoog aangeschreven. Met
twee decanen en twee hoogleraren van de faculteiten engineering en humanities, arts and social science
maak ik deel uit van de strategische werkgroep AI voor
de hele universiteit. We bespreken er over een groot
nieuw programma, nieuwe opleidingen, een nieuw gebouw, en onderzoeksvoorstellen om in te dienen bij de
overheid.
Ik maakte ook het Chinees nieuwjaar mee. Dat is
een mooi en kleurrijk feest dat met recht het nieuwe
jaar inluidt: nieuwe mogelijkheden en kansen onder
het teken van de rat, het sterrenbeeld van 2020. Met
het nieuwe jaar kwam echter ook het coronavirus.
Er zijn inmiddels (ik schrijf dit stuk op 11 februari)
45 mensen besmet. Dat valt op de totale bevolking nog
erg mee, maar om verdere verspreiding te voorkomen,
heeft de overheid talloze maatregelen ingevoerd.
Gisteren heb ik bij elkaar zes keer mijn temperatuur opgemeten. ’s Ochtends voor ik naar mijn werk
ga checkte ik mezelf, waarna ik op een website van de
universiteit aangaf of mijn lichaamstemperatuur boven
of onder de 38 graden Celsius lag. Mijn eerste afspraak

In een bad van vloeibaar metaal maakt TNO waterstof en kool-
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De proefinstallatie van TNO gebruikt een elektrische oven om het
metaal te verhitten dat nodig is voor de schone productie van waterstof. Latere, grotere installaties kunnen in principe uitstootloos
hun eigen warmte opwekken door een klein deel van de waterstof
die ze maken te verbranden.
Laat aardgas of een ander koolwaterstofrijk
gas van onderaf door een kolom gesmolten metaal borrelen, en er komt aan de
bovenkant waterstofgas en koolstof uit. Dat
is het principe van molten metal pyrolysis
(MMP). Het klinkt misschien als een bizarre
omweg, een vloeibaar metaal gebruiken
als medium om een reactie in te laten
plaatsvinden. Maar metalen zijn goede
warmtegeleiders én goede katalysatoren.
Dat maakt ze speciaal geschikt om er een
koolwaterstof in te pyrolyseren (‘kraken’),
oftewel zo heet te maken dat de moleculen
van het gas in atomen uit elkaar vallen. De
atomen vormen dan weer moleculen met
soortgenoten. Zo ontstaan H2 (waterstofgas) en complexen van koolstofatomen
– het zwarte spul dat we koolstof noemen.
Dankzij de katalysatorwerking hoeft de
temperatuur niet extreem hoog te zijn:
achthonderd tot duizend graden Celsius.
Dat scheelt in de energie en in maatregelen
om de apparatuur tegen hitte te beschermen.

Autobanden

De opstelling voor molten
metal pyrolisis bij TNO
in Delft. In het midden
de kolom met vloeibaar
metaal, daaromheen de
oven, die voor de foto is
opengeklapt. Linksboven
de aanvoerpijp voor
methaan, rechtsboven de
afvoer voor waterstofgas.
foto : tno

Bij de proefinstallatie die onderzoeker
Rajat Bhardwaj en principal scientist Earl
Goetheer bij TNO in Delft hebben gebouwd, zit het vloeibare metaal – gallium,
nikkel of tin – in een van onderen gesloten
smalle kolom, gemaakt van een keramisch
materiaal. Door een dunne buis die in de
kolom hangt en bijna tot op de bodem
doorloopt, wordt van onderaf de voedingsstof methaan (het hoofbestanddeel van
aardgas) aangevoerd. Het geheel wordt in
een elektrische oven verhit. Latere, grote
installaties kunnen in principe uitstootloos
hun eigen warmte opwekken door een klein
deel van de waterstof die ze maken, te
verbranden.
Het methaan uit de buis vormt belletjes,
die opstijgen doordat ze lichter zijn dan het
metaal. Door het contact met het metaal
splitst het methaan zich in waterstofgas en
vaste koolstof, dat aan het oppervlak van
de bellen komt te zitten. In conventionele
versies van het MMP-proces spatten de

belletjes uit elkaar als ze het oppervlak
van het metaal bereiken. Het waterstofgas
wordt dan opgevangen en de koolstof, die
op het metaaloppervlak drijft, wordt er afgeschept. Maar de vervuiling van de koolstof door metaalresten maakt het ongeschikt voor de meer lucratieve producten,
zoals grafiet of het zogeheten carbon black
dat aan autobanden wordt toegevoegd.

Bulkproductie
Goetheer en Bhardwaj bedachten daar
een oplossing voor: het toevoegen van een
zout met een dichtheid tussen die van de
koolstof en het metaal in. Gewoon keukenzout blijkt bijvoorbeeld een geschikte
kandidaat. Het zout komt als een extra laag
tussen het metaal en het drijvende koolstof
te liggen. Die extra laag pikt dan de metaalresten uit de opstijgende gasbelletjes op.
De resten zakken vervolgens vanzelf terug
naar de laag met vloeibaar metaal. ‘Het lukt
ons zo om geen metaal meer te verspillen.’
MMP in zijn huidige vorm heeft nog een
belangrijk nadeel: het is niet goed mogelijk
een installatie voor megaproductie te bouwen, omdat de opbrengst per kolom vrij
klein is en het volume van de apparatuur
daardoor al snel te groot wordt. Het TNOteam werkt daarom ook aan het vergroten
van de opbrengst. Bhardwaj: ‘Normaal zijn
de belletjes tussen de één en vijf millimeter,
wat nog aardig groot is. Je zou veel meer,
kleinere belletjes willen hebben: dan is er
een groter contactoppervlak met het metaal, zodat er meer gas tegelijk reageert.’
Dat is waarschijnlijk niet zo moeilijk te
bereiken: er zijn speciale microdouchekoppen in de handel die een zwerm bellen
van enkele micrometers per stuk produceren. De microbellen stijgen bovendien
sneller op dan grotere bellen, waardoor het
gas sneller is aan te voeren en de productie
per kolom dus nog meer toeneemt.
‘Alles bij elkaar kunnen we het reactorvolume een factor vijfhonderd verkleinen.
Ook een installatie voor bulkproductie van
waterstof en koolstof valt dan niet te groot
uit.’

de orde van grootte als die van alle huishoudens samen.
De komende decennia zal ook de industrie daarom
massaal moeten verduurzamen. Dat kan door over te
schakelen op andere energiebronnen als groene elektriciteit en op schone waterstof dat bijvoorbeeld te maken
is op basis van raffinagegas. Bij die laatste kan de nieuwe
TNO-techniek van pas komen.
Een paar decennia is een korte tijd om zo’n grote verandering door te voeren bij al die vaak grote installaties.
Daarom heeft TNO voor een ongebruikelijke manier gekozen om Ember verder te ontwikkelen: er wordt meteen
een consortium met bedrijven opgezet, ook al heeft de
techniek zich alleen nog op kleine schaal in het laboratorium bewezen. ‘Normaal ontwikkelt TNO een technologie eerst binnenshuis een stuk verder’, zegt senior
business development manager Willem Frens van TNO.
‘Maar daarvoor telkens subsidies aanvragen en duurt te
lang. Voor de gasleveranciers, de olieverwerkende en de
ammoniakindustrie dringt de tijd. Om die te kunnen helpen moet de Ember-technologie rond 2030 beschikbaar
zijn, anders is het misschien al te laat.’
Russisch gasbedrijf
Waar gaat het precies om? Waterstof – een synthetische brandstof – kan alleen helpen om de chemie uitstootvrij te maken als die waterstof zelf zonder CO2uitstoot wordt gemaakt. Dat is zeker niet het geval bij
de technieken die waterstoffabrikanten nu gebruiken,
zoals stoomreforming (zie de tabel): die geven juist
veel uitstoot. Het product heet dan ‘grijze waterstof ’.
In toekomstscenario’s wordt bijna altijd dezelfde manier
genoemd om het CO2-loos te doen: elektrolyse. Water
wordt daarbij elektrisch gesplitst met een zogeheten
electrolyzer, die op stroom van windturbines draait

Het metaal gallium
is na gebruik in de
reactor weer afgekoeld en gestold.
foto : tno

(‘groene waterstof ’). Die methode is zeker veelbelovend
– maar op dit moment nog te duur.
Molten metal pyrolysis (MMP), het proces achter
Ember, is een alternatief voor elektrolyse. Behalve dat
het hebben van een alternatief om de energietransitie te
versoepelen geen kwaad kan, heeft MMP zijn eigen pluspunten: de waterstof ontstaat hier niet uit water, maar
uit aardgas of een ander koolwaterstofrijk gas. Om de
energie uit die gassen te kunnen gebruiken, worden ze
nu nog vaak onder uitstoot van CO2 verbrand. Met MMP
komt de energie uit de gassen zonder CO2-uitstoot beschikbaar: in de vorm van waterstof – waarvoor de term
‘turquoise waterstof ’ is bedacht. Hoewel het proces

t

Kraken gaat door

Kleurtjes waterstof
Methode

Reactie

Stoomreforming

CH4 (methaan) + 2 H2O g CO2 + 4 H2

Energiebron

‘Kleur’ waterstof
Grijs (zonder opslag CO2)

Warmte uit stoom
Partiële oxidatie

2 CnHm (koolwaterstof) + n O2g 2n CO* + m H2

Elektrolyse

2 H2O g O2 + 2 H2

Duurzame elektriciteit

Groen

Pyrolyse

CH4g C (koolstof) + 2 H2 of
CnH2mg n C + m H2

Warmte uit vloeibaar metaal

Turquoise

(molten metal pyrolysis)

Blauw (met opslag CO2)

* De CO (koolmonoxide) wordt in vervolgprocessen in CO2 omgezet.
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Enith
delswaarde niet groot is en er metaal verloren gaat. De
doorbraak die Goetheer samen met TNO-onderzoeker
Rajat Bhardwaj heeft bereikt, is het toevoegen van een
laag gesmolten zout boven op het vloeibare metaal. Het
zout neemt de metaalresten uit de koolstof op, waarna die
terugzakken naar de laag met de metaalvloeistof. Bhardwaj: ‘Onze koolstof bevat helemaal geen metaal meer.’
De raffinaderijen zijn al genoemd als mogelijke gebruikers. Dat die onder druk staan, blijkt bijvoorbeeld uit
een worstcase-scenario in een rapport van het Clingendael International Energy Programme: daarin blijven na
2030 nog maar twaalf van de 34 raffinaderijen in Noordwest-Europa (waarvan er zeven in Nederland staan)
draaien. De raffinaderijen hebben grote hoeveelheden
waterstof nodig om hun producten te maken. Daarom
komt het goed uit dat ze die waterstof kunnen maken van
een bijproduct van hun eigen processen, het zogeheten
raffinagegas. Alleen gaat dat nu wel via de CO2-uitstotende stoomreforming-route. Frens: ‘Een raffinaderij
kan die uitstoot vermijden door groene waterstof in te
kopen, maar dan ontstaat een overschot aan raffinagegas.
Het is moeilijk daarvoor een toepassing te vinden die
de kosten van de groene waterstof compenseert. Door
Ember in te zetten is dat probleem te vermijden: zo kan
de raffinaderij doorgaan met het maken van waterstof
uit raffinagegas, maar nu zonder CO2 te produceren. Dat
zou veel schelen in de uitstoot van de fabriek.’

De stroomregelaars
die de toevoer van
methaan aansturen.
foto : tno

al vóór de Tweede Wereldoorlog bekend was, begint het
in deze tijd van klimaatverandering pas wat meer de aandacht te trekken. Een aantal groepen in de wereld – het
Russische gasbedrijf Gazprom en het Duitse Karlsruher
Institut für Technologie voorop – is hard bezig met het
ontwikkelen van een eigen versie van de technologie. En
nu meldt TNO zich dus ook, na in de woorden van Frens
een ‘belangrijke doorbraak’ te hebben bereikt. Frens: ‘Al
die versies hebben overigens hun eigen voor- en nadelen
en kunnen heel goed naast elkaar bestaan.’
Worstcase-scenario
De werking van MMP is niet moeilijk te begrijpen. Belletjes gas worden toegevoerd aan de onderkant van een
kolom met vloeibaar metaal en stijgen op. Door de hitte en de katalysatorwerking van het metaal splitsen de
koolwaterstoffen in elke bel zich op in waterstofgas en
pure koolstof. De bellen knappen als ze de bovenkant
van de kolom bereiken, waarna de waterstof is op te vangen en de koolstof van het oppervlak is te scheppen (zie
het kader ‘Kraken gaat door’). Naast de waterstof is er
dus nog een verkoopbaar product: koolstof. Dat is ook in
milieu-opzicht winst, want bij de conventionele manieren om koolstof te maken komt veel CO2 vrij.
Maar in deze ‘kale’ vorm heeft MMP wel een nadeel: de
koolstof is sterk met metaal vervuild, waardoor de han-
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Windstroom
Ook voor een andere categorie reuzen, de ammoniakfabrieken, zou Ember volgens Frens een uitkomst kunnen zijn. Ammoniak is bekend als huishoudelijk middel,
maar er wordt nog veel meer van gemaakt. Het is een
basisingrediënt voor allerlei andere chemicaliën. Typisch
voor ammoniakfabrieken is dat ze altijd al grootverbruiker van (grijze) waterstof zijn geweest; dat is namelijk op
zijn beurt een belangrijke grondstof voor de ammoniak.
Als in de toekomst hoge CO2-heffingen de waterstof duurder maken, zullen de winst en de concurrentiepositie van
de fabrieken daardoor meteen sterk onder druk komen te
staan. Dan wordt het dus nodig om waterstof te gebruiken
die zonder uitstoot is geproduceerd, zoals groene waterstof. Frens: ‘Maar het vervelende is dat waterstof moet
worden gebruikt zodra het is gemaakt, omdat het zich
slecht laat opslaan in grote hoeveelheden. Dat maakt het
gebruik van groene waterstof ingewikkeld, want door de
grilligheid van het weer en de concurrentie met andere
afnemers van windstroom kunnen de electrolyzers geen
24 uur per dag draaien. Omdat Ember die beperking niet
heeft, kan het uitkomst bieden. Hetzij door in de plaats te
komen van elektrolyse, hetzij door die aan te vullen.’
TNO heeft gasleveranciers, apparatenbouwers, raffinaderijen en andere bedrijven uitgenodigd om ervoor
te zorgen dat de turquoise-plannen werkelijkheid worden. Het TNO-team is nu bezig om een eerste consortium rond te krijgen, met het idee dat andere bedrijven
zich later alsnog kunnen aansluiten. De eerste jaren wil
TNO het project blijven leiden, daarna is het de bedoeling dat het instituut alleen nog als adviseur optreedt. De
eerste echte proefinstallatie moet al tussen 2021 en 2023
in bedrijf gaan. l

Enith Vlooswijk schrijft elke
maand in De Ingenieur over
wat haar opvalt, in de media
en daarbuiten.

Komt een konijntje bij de bakker, vraagt hij: bent u
bang voor het coronavirus? De bakker zegt van niet.
Nadat het konijn drie dagen achter elkaar dezelfde
vraag heeft gesteld, krabt de bakker zich achter de
oren. Misschien is er toch reden voor ongerustheid?
Op dag vier stapt het konijntje weer zijn winkel
binnen en vraagt: ‘Bent u bang voor het coronavirus?’
‘Ja, enorm!’, roept de bakker uit, het angstzweet op
zijn voorhoofd. Zegt het konijntje: ‘Pfff, nergens voor
nodig.’
De scène is uiteraard gebaseerd op de oude mop van het
konijntje dat elke dag vraagt om
worteltjestaart en uiteindelijk
zegt dat hij die niet lust. Ik hoorde onlangs een nieuwsbericht
over het percentage Nederlanders dat bang zou zijn voor de
veelbesproken griep Covid-19.
Dat deed me denken aan de
konijnenmop, omdat de cijfers
afkomstig waren uit een vaag onderzoekje waartoe
EditieNL (RTL Nieuws) opdracht had gegeven. Als je
maar vaak genoeg spreekt over angst, worden mensen
vanzelf bang en kun je daar als journalist weer gretig
over schrijven.
Enige weken eerder togen honderden mensen naar
Den Haag om te demonstreren tegen de invoering
van 5G. Ze waren gewapend met stralingsmeters en
spandoeken met leuzen als ‘5G is killing us softly’. De
Ingenieur belichtte de wetenschappelijke kant van de

Het februarinummer van De Ingenieur bevat
een verhaal over de gezondheidsrisico’s van
5G (‘Zorgen om straling’). Ik ben blij dat er
eindelijk aandacht voor het probleem is.
Ik werkte als elektrotechnicus voor de
Koninklijke Marine op de basis in Den Helder,
waar radar met zeer hoge vermogens werd
gebruikt. De straling van de elektromagnetische velden lag daar ver boven de normen,
maar men deed er weinig tegen. Eind 1996
werd ik ziek, tegelijk met een directe collega.

kwestie: bestaat er een biologisch mechanisme waardoor mensen gezondheidsklachten zouden kunnen
krijgen van elektromagnetische straling? Er zijn verschillende hypothesen, las ik. Zo is er de theorie dat
de straling dna-schade veroorzaakt, maar ook dat het
functies in menselijke cellen verstoort, die daardoor
ontvankelijker zijn voor chemische stoffen. En ‘chemische stoffen’, die wil je uiteraard niet in je cellen!
Geen van de hypothesen is ooit bewezen, zegt de
Utrechtse expert Hans Kromhout in het artikel. Vermoedelijk deed hij die uitspraak
ter geruststelling, maar het is
natuurlijk koren op de molen
van ‘elektrogevoeligen’ die
al hoofdpijn krijgen van de
gedachte aan een magnetron.
Want ‘niet bewezen’ is iets heel
anders dan ‘bewezen dat het
niet zo is’. Precies daarom biedt
de wetenschap, die zelfs het
bestaan van kabouters niet kan weerleggen, uiteindelijk nooit het gewenste medicijn tegen diepgevoelde
angsten. Tel daar nog eens bij op dat de economische
belangen bij het 5G-netwerk werkelijk torenhoog zijn,
en je hebt alle ingrediënten voor een complottheorie.
Ik las vandaag dat de Amerikanen het coronavirus
opzettelijk op de Chinese bevolking hebben losgelaten. Ook las ik dat dit natuurlijk onzin is en dat er in
Nederland nog lang geen reden is voor paniek. Wie
dat schrijft, weet dat er gegarandeerd paniek uitbreekt.

Het hoofd maintenance erkende indertijd
dat diagnostisering weliswaar lastig is, zoals
ook in het verhaal staat, maar dat de straling
wel degelijk gevolgen kon hebben voor het
personeel: ogen, schildklier en testus zouden
kwetsbaar zijn. Ook Arbodiensten hebben
indertijd hun zorgen uitgesproken. Toch heeft
men in Den Helder nooit met schermen gewerkt om het personeel voor de schadelijke
straling te behoeden.
In de jaren nadien ben ik ernstig teleurge-

steld geraakt in zowel de zorginstanties als in
de Koninklijke Marine. Het lijkt erop dat men
niet wil erkennen dat de blootstelling aan
elektromagnetische velden grote gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Voor mijn
eigen zaak ben ik naar de tuchtrechter en
de inspecteur van de krijgsmacht gestapt.
Voor anderen is behoedzaamheid en nader
onderzoek geboden.
Ate Helder, Hippolytushoef

Wilt u reageren op een artikel in De Ingenieur? U kunt uw brief, bij voorkeur niet langer dan driehonderd woorden, mailen naar redactie@ingenieur.nl of sturen naar
De Ingenieur, postbus 30424, 2500 GK Den Haag. De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten en te redigeren of te weigeren.

foto enith : bart van overbeeke ; foto zendmasten : ikar . us / cc by 3.0 de
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Opleiding:
elektrotechniek

In 1992 eerste baan:
instructeur/leraar bij PTT
Telecom.

2008 - 2013:
directeur van Seedlinqs bij
Ericsson, verantwoordelijk voor de
opzet, implementatie en uitvoering
van een ecosysteem voor open
innovatie.

2015 - heden:
managing director Benelux
bij EIT Digital.

De Ingenieur in gesprek

Patrick Essers ondersteunt startende techbedrijven in Europa

‘Start-ups:
denk vanaf dag
één groot’
Focus, ook als start-up, niet op één land, maar zie Europa als je
thuismarkt. Laat je niet tegenhouden door cultuurverschillen en
taalbarrières, stelt Patrick Essers, managing director Benelux van EIT
Digital. En werk als bedrijf samen met andere partijen waar je wat
van kunt leren, want de bereidheid om samen te werken is de grote
kracht van Europa.
Tekst: Jim Heirbaut

De VS hebben Alphabet (Google), Facebook en
Apple voorgebracht, China heeft Alibaba en Tencent. Waarom slaagt Europa er niet in om zulke
succesvolle miljardenbedrijven voort te brengen?
‘In de VS heeft een startend technologiebedrijf meteen
een markt van 330 miljoen inwoners die allemaal
36
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dezelfde taal spreken. In China wonen 1,4 miljard
mensen, in India bijna evenveel. Dat helpt een bedrijf
om veel sneller door te groeien. Een klein Nederlands
bedrijf dat software ontwikkelt, doet dat meestal
eerst voor de Nederlandse markt. Die is echter maar
17,5 miljoen mensen groot. De echt interessante markt
is Europa (bijna 750 miljoen mensen, red.), maar wil je
je bedrijf daar laten groeien dan moet je andere talen
gebruiken en al die andere, onbekende markten benaderen. In die landen heb je geen netwerk en je kent de
cultuur niet. Deze basisproblemen maken het lastig om
snel te kunnen opschalen.’
Tussen Europese landen lijken muurtjes te staan,
door taal- en cultuurverschillen. Kan dat ertoe
leiden dat bedrijven in Europa soms tegelijk het wiel
uitvinden?
‘Dat zou best kunnen, maar dat is niet erg. Het laat
namelijk zien dat aan een product blijkbaar behoefte
is. Neem de introductie van het gsm-netwerk. De

foto : eit digital

technologie daarvoor brachten verschillende Europese
bedrijven naar de markt. Nokia, maar ook Ericsson,
Alcatel en Philips. Samen hebben zij een standaard
ontwikkeld die wereldwijd leidend werd. Waar Europa
destijds in mobiele telefonie heel sterk was, hebben we
bij social media de slag verloren. Wij hadden in Nederland Hyves, weet je nog wel? Op een gegeven moment
zat iedereen erop. Duitsland kende een soortgelijk
sociaal platform. Het gekke was dat gebruikers er niet
mee over de landsgrenzen heen konden. Toen kwam er
ineens iets dat Facebook heette. Daarmee kon je over
alle grenzen heen. Weg was Hyves!’

Wat is hier de les?
‘Dat je moet delen om te vermenigvuldigen. Wie wil
groeien als bedrijf, moet niet bang zijn om kennis te
delen met anderen.’
Dat doen ze in Silicon Valley schijnbaar veel beter.
‘Ja, en dat is niet het enige. In de VS zijn mensen ook
minder bang om op hun bek te gaan bij het starten van
een eigen bedrijfje. Als een start-up daar bij een investeerder aan zijn bureau komt, is de vraag: en, hoe vaak
ben je al failliet gegaan? Want elke keer dat je faalt, leer
je wat, zo is het idee.’

t

Op de Eindhovense High Tech Campus zit een kantoortje dat voor startende technologiebedrijfjes goud
waard kan zijn. Het is van de non-profitorganisatie
EIT Digital, een initiatief van de Europese Unie dat de
oprichting van technologische start-ups ondersteunt,
opleidingen aanbiedt en onmisbare contacten in Europa verzorgt, stelt Patrick Essers, managing director Benelux. Ook helpt EIT Digital – EIT staat voor European
Institute of Innovation and Technology – scale-ups
om verder te groeien. De organisatie bestaat inmiddels
tien jaar en heeft achttien locaties in negen landen en
bijna driehonderd leden: universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven.
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QUOTE

Möring

Marcel Möring is schrijver, bekend van
romans als In Babylon (1997), Dis (2006),
Eden (2017) en Amen (2019).

Europa moet zich onderscheiden
van de VS en China door andere
ethische normen en waarden te kiezen, zei uw collega Chahab Nastar in
een interview. Wat bedoelt hij?
‘China gaat bijvoorbeeld minder principieel om met privacy dan Europa. In
China hangen overal camera’s en wie bij
wijze van spreken drie keer door rood
licht loopt, krijgt een aantekening en
kan vervolgens fluiten naar een baan in
die stad. Zoiets past niet bij de ethische
en morele overwegingen die wij in
Europa proberen te maken.’
Wat zijn de Europese waarden? Zelf
verantwoordelijkheid nemen?
‘Ja, absoluut. Maar aan de andere
kant zijn onze overheden ook meer
beschermend. De naam- en adresgegevens van mensen, e-mailadressen enzovoort moeten niet op straat
liggen. Wie die gegevens ergens voor
wil gebruiken, moet ze anonimiseren,
zo vinden we in Europa.’

der vinden. En vervolgens moet je
durfkapitaal lospeuteren.’

Zeg als
ondernemer
eerlijk: push
ik mijn product omdat
ik het gaaf
vind, of zitten potentiële
klanten met
smart op mijn
product te
wachten?

Zijn er Europese start-ups die wel doorgroeien?
‘Ze zijn er wel. Skype en Spotify zijn Europese startups die groot zijn geworden. Een bedrijf dat het
ook heel goed heeft gedaan, is SAP (een groot Duits
bedrijf dat software bouwt om bedrijfsprocessen te
analyseren en te monitoren, red.). Hun pakket werkt
in verschillende talen en SAP heeft in verschillende
landen aansluiting gevonden. Maar dat zal ook niet
vanaf dag één supersnel zijn gegaan. Ook zij zijn door
schade en schande wijs geworden.’
Wat kunnen start-ups hiervan leren?
‘Ik ken SAP niet van binnenuit, maar wij leren veel
van de bedrijven die we begeleiden als EIT Digital.
Ook hebben we een kantoor in Silicon Valley en alle
ervaring die we daar opdoen, geven we weer mee aan
onze bedrijven. Om te beginnen: denk vanaf de eerste
dag groot. Focus niet op één land, maar zie Europa
als je thuismarkt. Dan het product. Kun je als ondernemer in de spiegel kijken en eerlijk antwoord geven
op de vraag: push ik mijn product omdat ik het gave
technologie vind, of zitten er echt potentiële klanten
met smart op mijn product te wachten? Ten slotte het
geld. Een start-up moet ervoor zorgen dat op de juiste
momenten geld vrijkomt om te groeien. Het is leuk
om te beginnen met friends, family and fools, maar dat
houdt snel op. Dan moet je een particuliere investeer38
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U zat jarenlang bij het Zweedse
telecombedrijf Ericsson. Wat heeft u
daar geleerd?
‘Heel veel. Laat me een voorbeeld geven. Rond 2007 wilden we bij Ericsson
al video op mobiele apparaten gaan
aanbieden. Dat was op zich een goed
idee, want de tijd was er rijp voor. Onze
ingenieurs gingen ijverig aan de slag,
maar we probeerden het helemaal zelf
uit te vogelen. Uiteindelijk kreeg Ericsson het niet voor elkaar; wij kregen de
videocompressie niet goed werkend.
Een paar jaar later kwam YouTube op,
dat wel slaagde in het groot maken van
mobiele video. Terugkijkend hadden
we met tv-mensen in Hilversum moeten gaan praten, want daar hadden ze
al ervaring met videocompressie. Wie
iets nieuws ontwikkelt, moet samenwerken, en dus openheid durven geven
over wat hij of zij aan het doen is. Dat
heet open innovatie. Op die manier
valt een technologie te ontwikkelen waaraan de markt
behoefte heeft en die ook technisch haalbaar is.’
EIT Digital helpt ook bedrijven vooruit die al wat
verder zijn, de scale-ups. Wat doen jullie voor hen?
‘Dit zijn bedrijven die een werkend product hebben en
een bescheiden omzet draaien. Dan is het zaak om op
te schalen en de landsgrenzen over te gaan. Dan loop je
tegen die cultuurverschillen aan. Zelfs in België, waar
ik als salesmanager heb gewerkt. De gemiddelde Belg
denkt: daar komt weer zo’n Nederlander die ik helemaal niet ken die zijn product aan mij wil opdringen.’
Hoe moet het dan wel?
‘Belgen willen jou eerst leren kennen, daar tijd voor
vrijmaken. Vertel eens, wie ben jij eigenlijk, wat heb je
hiervóór allemaal gedaan? Een keer een vorkje prikken, nog een keer komen kijken bij je bedrijf.’
Wat zijn juist de sterke kanten van Europa?
‘Bedrijven moeten durven samenwerken met elkaar en
de bereidheid daartoe zie ik binnen Europa veel meer
dan elders, waar men elkaar vaak ziet als concurrenten.
Bij veel Europese bedrijven is de houding: als wij door
samenwerking met een andere partij nieuwe kennis
naar binnen kunnen halen, hoeven we het zelf niet te
bedenken.’ l

Analoog proces
‘Toen ik vorige week mijn kantoor uit liep, kwam
er een bed voorbij voor de intensive care’, zegt mijn
oudste zuster. ‘Het was een complete machinerie.
Drie mannen eromheen om van alles en nog wat vast
te houden.’
Ze werkt aan de organisatiekant in een groot academisch ziekenhuis. Wanneer ze dit vertelt, drinken we
koffie in het grandcafé van het verzorgingstehuis waar
mijn moeder op sterven ligt. Bij haar is de meeste apparatuur verdwenen nu de fase is aangebroken waar
techniek niets meer uithaalt en we ons, in de woorden
van de arts ‘richten op comfort’.
Comfort. In deze fase van het menselijk leven
speelt semantiek een belangrijke
rol. Voor een gezond mens is comfort een situatie die het normale in
positieve zin overstijgt; een fijne
stoel, een glas wijn, prettig licht.
Dat soort dingen. Als je de laatste
fase van je leven bent ingegaan betekent het iets anders: geen pijn,
geen onrust, geen angst.
Mijn jongste zuster wordt vooral
gekweld door de kwestie van ‘het
moment’. Als we er dan maar bij
zijn. Sterven is per definitie een
eenzame bezigheid en we weten niet of de patiënt, die
vaak ver heen is, troost ontleent aan de nabijheid van
familie. De verhalen van stervenden die pas de laatste
adem uitblazen als de vermoeide familie net even een
kopje koffie gaat halen zijn legio. ‘Erbij zijn’ heeft misschien vooral betekenis voor het bezoek.
Ik vraag de arts, hoewel ik het antwoord ken, hoe
lang ‘het’ kan duren. Hij kijkt moeilijk. Een dag, twee
dagen, misschien wel vier dagen. Die vraag stel ik
vooral voor mijn jongste zuster. Alsof ik haar daarmee
een argument verschaf om af en toe even naar huis te
gaan. Een laatste levensfase als deze is een analoog proces. Het licht zal doven, maar omdat het een glijdende
schaal is kun je niet plannen. En wij zijn gewend aan
plannen, aan binaire situaties waarin je ‘ja’ of ‘nee’ kunt
zeggen of toch op zijn minst een soort boomdiagram
met als-dan-vertakkingen kunt volgen. In een wereld
van oplossingen, vaak geholpen door techniek, is dit

verbazingwekkend ouderwets. En we komen er niet uit
hoe we het moeten aanpakken.
Ik sprak Henk Blanken erover, een tijdje geleden.
Hij, zelf lijdend aan Parkinson, schreef Beginnen over
het einde, een boek over de vraag hoe je te werk moet
gaan in het schemergebied waar de stervende geen
beslissing over leven en dood kan nemen en de medische zorg met lege handen staat omdat de wet hiervoor
geen oplossing heeft. En soms gaat het niet om sterven,
maar is de kwestie er een van lijden, in geval van dementie, en wat we daarmee kunnen.
Blanken zelf heeft zijn vrouw gevraagd de beslissing
over zijn dood te nemen als hij daartoe niet meer in
staat is. Dat is geen filosofische
kwestie, want Parkinson gaat
vaak samen met dementie en
Blanken wil voorbereid zijn.
In zijn boek haalt hij aan dat in
2017 van de 16.000 mensen met
dementie er maar 1 procent was
die niet de hele lange lijdensweg
hoefde te gaan. De rest bevond
zich in een limbo waar niemand nog wat kan, want als je
niet meer weet wat doodgaan
is, mag men je daarmee niet
helpen. ‘Om diepdement te sterven’, schrijft Blanken,
‘moet je blijkbaar kraakhelder zijn.’
We hebben al een paar keer eerder rond het bed van
mijn moeder gezeten, maar steeds was het loos alarm.
Als een van de weinigen van haar familie overleefde
ze de holocaust. Het is net alsof ze zich verzet tegen
de dood die haar familie wegnam. ‘Ze heeft al zoveel
vreselijks meegemaakt’, zegt mijn jongste zuster. Ik wil
antwoorden dat die twee dingen, de holocaust en dement sterven, niets met elkaar te maken hebben. Maar
dit zijn geen tijden waarin iemand zit te wachten op
de Wittgenstein van Assen. Dus knik ik en ik houd de
hand van mijn moeder vast, iets waar ze bij gezondheid
een gruwelijke hekel aan had.
Ik maak grapjes en dring soms zelfs even tot haar
door, dan is er een zacht lachen. Grappen maken en
shockeren was mijn functie in het gezin en dat werkt
nu nog zo.

In onze wereld met
een focus op
oplossingen,
vaak geholpen door
techniek, is dit
verbazingwekkend
ouderwets

foto : harry cock
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T E K S T: P A U L S C H I L P E R O O R D E N J U L I S K A W I J S M A N

D E

P R O D U C T O N T W E R P E N

V A N

Zelfrijdende
tractor

M O R G E N

Een zelflerende robottractor moet zonder bestuurder
zijn weg gaan vinden op allerlei landbouwgronden;
van aardappelvelden tot rijstvelden.

Kauwgumschoen

Hondenoren beschermd
Een speciale geluidsabsorberende
muts kan politiehonden beschermen
tegen gehoorschade. Honden hoeven
hierdoor naar verwachting minder
snel met pensioen.
In het leger of bij de politie werken behalve mensen ook honden. Die kunnen bij hun werk
tijdelijke of permanente gehoorschade oplopen als ze worden
blootgesteld aan zeer hoge
decibelniveaus, zoals tijdens
een vlucht met een helikopter.
Mensen kunnen hun oren dan
goed beschermen, maar voor
honden is nog weinig goede
bescherming beschikbaar.
Het Amerikaanse leger komt
nu met een nieuw product: de
40
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CAPS, wat staat voor Canine
Auditory Protective System.
Het leger ontwikkelde dit
samen met het bedrijf Zeteo
Tech en Peter Scheifele, een
gepensioneerd marineofficier,
audiologie-expert én hoogleraar aan de University
of Cincinnati.
De CAPS is een flexibele
kap van zacht materiaal, die
zich als een soort haarnetje
naar de kop van de hond
vormt. De kap is gevuld met
kussentjes van lichtgewicht,
geluidsabsorberend materiaal
van ongeveer 2,5 centimeter
dik en heeft een goede afdichting rondom. Bovendien kan
de hond zich nog steeds vrij

bewegen. De CAPS is gemakkelijk aan te doen en zonder
hinderlijke bandjes en riempjes
te bevestigen.
De CAPS is door het Amerikaanse leger uitvoerig getest
op comfort, gebruiksgemak en
effectiviteit. De CAPS blijkt
voor een aanzienlijke vermindering van korte termijn gehoorverlies te zorgen na transport
per helikopter.
Dankzij de CAPS kan de
hond op een prettigere manier
zijn werk doen. Bovendien kan
de hond langer zijn werk blijven
doen en hij hoeft dus minder
snel met pensioen, aldus US
Army Research Office wetenschapper Stephen Lee. (JW)
foto : zeteo tech

Jaarlijks belanden er kilo’s
kauwgum op straat, die
minimaal twintig jaar nodig
hebben om te vergaan. Het
Engelse bedrijf Gumtec
is gespecialiseerd in het
recyclen van kauwgum en
ging een samenwerking aan
met het Nederlands modemerk XPLCT Studios. Samen
maakten zij de Gumshoe, een
knalroze sneaker met een zool
gemaakt van gerecyclede
kauwgum.
Om de kauwgum voor deze
schoenen te
verzamelen zijn in
Amsterdam zogenoemde gum droppoints
neergezet, voornamelijk bij
scholen. Deze roze prullenbakken verzamelen niet alleen
kauwgum, ze vergroten ook
het bewustzijn van scholieren
over de consequenties van
kauwgum op straat. Van
de ingezamelde kauwgum
worden kleine balletjes gemaakt, die vervolgens samen
met rubber worden omgesmolten. De roze schoenzool
die daaruit voortkomt plakt
niet, maar ruikt nog wel naar
kauwgum. XPLCT Studios
geeft de schoen een Amsterdams tintje: op de zool
staat een stadsplattegrond
afgebeeld. (JW)
foto schoen : gumtec , kauwgum : depositphotos ; tractor : kubota

In Japan zijn steeds minder
boeren om grote delen landbouwgrond te bewerken. Dat loopt een
keer spaak, verwacht Kubota. De
Japanse fabrikant van landbouwwerktuigen ontwikkelt daarom
technische oplossingen, zoals een
exoskelet voor fruitplukkers en
ook een concept voor een autonome tractor. De Kubota X-tractor
doet denken aan een transformer
en werkt ook een beetje zo.
De elektrisch aangedreven
landbouwmachine heeft in plaats
van wielen vier rupsbanden. Deze
kunnen onafhankelijk van elkaar
veren en bewegen. Dat maakt
het mogelijk om de hoogte van
de tractor ten opzichte van de
grond aan te passen. Wanneer
meer stabiliteit nodig is, komt de
tractor laag bij de grond te liggen.
Staan er hogere gewassen in het
veld, dan tillen de rupsbanden de
tractor omhoog.

De Kubota X is wendbaar,
doordat elke rupsband zijn eigen
elektromotor heeft. Accu’s en
zonnepanelen leveren hiervoor de
benodigde elektriciteit.
Groeisnelheid

Voor de besturing van de
X-tractor worden gps, camera’s, sensoren en kunstmatige
intelligentie gebruikt. Daardoor
kan deze zelflerende tractor zijn
weg vinden over uiteenlopende
landbouwgronden; van aardappelvelden tot rijstvelden. Bovendien
bepaalt de tractor op basis van
een weeranalyse en de groeisnelheid van de gewassen wanneer
hij moet uitrukken. Ter plekke kan
de robottractor zelfstandig diverse
taken uitvoeren: oogsten, ploegen
en zaaien. Het is echter nog
onbekend of én wanneer Kubota
zijn eerste prototype het land op
stuurt. (PS)

foto : kubota
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Betere donorlever
Beschadigde levers, die in heel Europa zou
den worden afgewezen voor transplantatie,
zijn met een nieuw apparaat te reinigen en
qua functionaliteit te herstellen.
Toediening van
hormonen vervangt
de alvleesklier.
Donorlever

Een oxygenator
vervangt de
longen.

Een pomp vervangt
het hart.

Toediening van
nutriënten
vervangt de darm.

Een dialyseapparaat
vervangt de nieren.

Bij orgaandonatie is niet alleen
het gebrek aan donoren het
probleem, maar ook het aantal
organen dat daadwerkelijk
geschikt is voor transplantatie.
Na het overlijden van een geregistreerde orgaandonor worden
de organen namelijk al snel onbruikbaar. Daarom ontwikkelde
een groep Zwitserse chirurgen,
biologen en ingenieurs van het
Liver4Life-project een sterk verbeterde perfusiemachine. Deze
machine maakt het mogelijk om
een donorlever een week lang
buiten het lichaam in leven te
houden en de kwaliteit van het
orgaan te verbeteren.
De donorlever ligt in een
speciale bak boven op de
perfusiemachine. Deze bootst
de werking van andere organen
na die in het lichaam invloed
hebben op de lever. De basis
van de machine is een pomp
die, net als het hart, bloed
door de lever pompt. Een oxygenator neemt de functie van
de longen over door te zorgen

Muggenjager

voor uitwisseling van zuurstof
en koolstofdioxide in de bloedbaan. Een dialyseapparaat
vervangt de filterende functie
van de nieren. De lever wordt
ook voorzien van voedingsstoffen, normaal de functie van de
darmen, en hormonen, aangestuurd door de alvleesklier.

Door de zachte winter kunnen
we deze zomer flink wat muggen verwachten. Voor wie zich
wil wapenen tegen slapeloze
nachten door zoemende muggen die verdwenen zijn zodra je
het licht aan doet, kan de Bzigo
een oplossing zijn.

Donorwet

Het perfusiesysteem kan
beschadigde levers reinigen
en regenereren. Na een aantal
dagen perfusie in de machine
zijn levers uit een overleden
lichaam vaak geschikt voor
transplantatie. Zes van de tien
menselijke levers die een slechte toestand hadden en die door
heel Europa zouden worden
afgewezen voor transplantatie
kregen binnen een week hun
volledige functionaliteit terug,
zo liet een eerste studie zien.
De technologie biedt patiënten op de wachtlijst voor een
donorlever wellicht meer hoop
dan de nieuwe donorwet. (PS)

Geperst afval
De slimme afvalbak Mr. Fill maakt afvalinzameling
in de stad een stuk efficiënter. Wanneer de afval
bak vol is, perst een elektrisch aangedreven arm de
inhoud aan. Daardoor past er bijna zeven keer zoveel
afval in de bak.
Een sensor meet wanneer het
afval moet worden aangedrukt
en wanneer de bak écht vol
is. Via het bijbehorende smart
waste manager-systeem krijgt
de gemeente automatisch een
melding wanneer afvalbak moet
worden geleegd.
De sensoren, die zich net onder de opening van de afvalbak
bevinden, registreren niet alleen
wanneer de bak is gevuld, maar
houden ook bij wanneer er afval
wordt ingeworpen. Zo verzamelen ze bruikbare gegevens voor
gemeenten over het weggooigedrag van hun inwoners.
De bijbehorende applicatie
kan zelfs worden ingepast in
navigatiesystemen in bijvoorbeeld vuilniswagens. Met
42
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foto : wyss zürich

foto mr . fill : rob melchior ; muggenjager : bzigo

behulp van algoritmen kan de
meest efficiënte route worden
uitgestippeld, die de vuilniswagen alleen stuurt langs de
afvalbakken die daadwerkelijk
vol zijn.
Mr. Fill biedt ruimte aan een
standaard rolcontainer van
120 liter. De elektrische pers
werkt volledig op zonneenergie, geleverd door het
ingebouwde paneel aan de
bovenzijde van de behuizing.
Behalve een afvalbak bevat
Mr. Fill ook een sigaretteninworp, die peuken apart
opvangt. Gemeenten of andere
instanties die interesse hebben
in het plaatsen van de slimme
afvalbak kunnen een leasecontract afsluiten. (JW)

Dit apparaatje van de gelijknamige
Israëlische start-up detecteert en
volgt muggen, zodat ze niet kunnen
ontsnappen. De Bzigo is uitgerust
met een infraroodcamera met breedhoeklens en een microprocessor.
Een ingebouwd algoritme detecteert
kleine, bewegende voorwerpen in het
blikveld van de camera.
Op basis van het bewegingspatroon wordt de mug herkend.
Bzigo zendt vervolgens een waarschuwing naar de bijbehorende app
op je smartphone. De mug wordt
intussen gevolgd en gemarkeerd
met een laserstraal. Zodra hij stil
zit, projecteert Bzigo een rechthoek
rondom de mug, zodat jij precies ziet
waar hij zit.
Het huidige prototype kan muggen
detecteren tot op een afstand van
acht meter. Binnen de gemiddelde
slaapkamer kan de mug dus niet
ontsnappen aan het slimme oog van
Bzigo. Dankzij de infraroodcamera
werkt het systeem ook in het donker.
De laserstraal is veilig voor de ogen.
Bzigo wil begin volgend jaar het
apparaatje op de markt brengen.
Intussen denken de makers al aan
de toekomstige uitvoering: een Bzigo
die de mug ook zelf elimineert, zodat
jij rustig door kunt slapen tussen de
laserstralen. (PS)
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Koptelefoon
alert!
Waarschuwingen afgeven voor gevaarlijke situaties aan voetgangers
met een koptelefoon op. Dat kan via
diezelfde koptelefoon, menen onderzoekers van de Columbia University
in de VS. Prototypes worden al getest in de straten van New York.

Grijpen met geluid
De Zwitserse onderzoeker Marcel Schuck van de
ETH Zürich heeft een akoestische grijper ont
wikkeld die minuscule en fragiele objecten kan
verplaatsen zonder deze aan te raken.
Dat kan nuttig zijn bij het bewerken van kleine elektronica,
horloge-onderdelen en andere
kleine objecten, die gemakkelijk
kunnen beschadigen of vervuilen. Verder is zeer nauwkeurige
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positionering met robotarmen
bij dit soort objecten of onderdelen vaak een uitdaging. Ook
daarbij biedt de grijper uitkomst.
Schuck maakt gebruik van
akoestische levitatie, een methode waarmee je objecten kunt
laten zweven door akoestische
druk, die ontstaat door intense
geluidsgolven. Het prototype
van zijn grijper bestaat uit twee
ge-3D-geprinte halve bollen, die op een robotarm zijn
gemonteerd. De schaaldelen
zijn binnenin voorzien van een
aantal kleine luidsprekers. Die
genereren met ultrasoon geluid
een akoestisch drukveld. Waar
de drukvelden elkaar overlappen ontstaan drukpunten. Dat
zijn de plekken waar kleine objecten in gevangen worden en
gaan zweven. De geluidsgolven
passen zich aan de vorm van
het object aan.
De twee halve bollen kunnen
een object oppakken door het
aan de onder- en bovenkant
te omsluiten. ‘Dit kan zowel bij
een akoestisch transparant oppervlak, zoals een stuk doek,

dat de geluidsgolven doorlaat,
als bij een oppervlak dat juist
geluidsgolven weerkaatst,
zoals een tafelblad, zegt
Schuck. ‘In het laatste geval
is alleen de bovenste halve
bol actief en gaat het object
zweven doordat het tafelblad
de geluidsgolven weerkaatst.
De onderste halve bol wordt
actief zodra het tafelblad er
niet meer tussen zit.’
Industriepartners

De akoestische grijper en de
robotarm werken goed samen.
De robotarm voert de grotere
bewegingen uit, en de precisiehandelingen doet de akoestische grijper. De grijper wordt
aangestuurd door software
waarmee je de drukpunten
kunt verleggen en de zwevende objecten nauwkeurig kunt
verplaatsen. Schuck wil de
akoestische grijper verder door
ontwikkelen. Daarvoor zoekt
hij industriepartners met wie
hij kan samenwerken om zo de
grijper in de praktijk te testen
en te verbeteren. (PS)
foto ’ s : eth zürich / stefan weiss

Je kunt tegenwoordig niet meer over straat
zonder ze tegen te komen: mensen met een
grote koptelefoon op hun oren, diep verzonken in het schermpje van hun smartphone,
zich niet bewust van wat zich om hen heen
afspeelt. Met het toenemende aantal elektrische en hybride voertuigen op de weg, die
steeds stiller rijden, is dat
dubbel zo gevaarlijk. Tel
daar het aantal automobilisten bij op dat op hun
smartphone kijkt tijdens
het rijden en je hebt een
steeds groter risico op
fatale verkeersongevallen met voetgangers.
Onderzoekers van
het Data Science Institute
aan de Columbia University
gaan dit probleem te lijf met
een speciale koptelefoon die
voetgangers kan waarschuwen
voor gevaarlijke situaties. De koptelefoon heeft een aantal ingebouwde microfoontjes, voorzien van intelligente signaalverwerking. De koptelefoon kan daardoor
het geluid van bijvoorbeeld naderende
voertuigen herkennen. Als die een potentieel
gevaar vormen voor de voetganger, wordt
een audiosignaal afgegeven dat de drager op
tijd uit zijn afwezigheid moet halen.
Het is een complex onderzoek, aldus het
Data Science Institute. Je moet meerdere
miniatuurmicrofoontjes integreren en het
systeem moet veel verschillende geluiden
kunnen filteren. In een drukke stad is veel
geluid, maar welke duiden op gevaar? De
koptelefoon kan nu al honderden soorten
geluid classificeren.
Het onderzoeksteam werkt aan verschillende prototypes van de koptelefoon,
bijvoorbeeld een die diverse soorten signalen
laat horen om de drager te alarmeren. De
koptelefoon wordt onder meer getest in de
straten van New York. Joshua New, hoogleraar psychologie en lid van het onderzoeksteam, is van plan ook gedragsexperimenten
uit te voeren die moeten laten zien wat de
effectiviteit is van de alerts op de deelnemers
aan het verkeer. (JW)
foto data science institute ; portret : robert lagendijk ; step : rolf hut

Rolf zag een ding

Sommige dingen stralen
misschien geen hoogwaardig
ingenieurswerk uit, maar getuigen
wel van denken als een ingenieur.

Krukkenhouder
’s Ochtends tijdens mijn treinreis naar Delft, ben ik niet altijd
op mijn scherpst. Bij het overstappen op Leiden zag ik iemand
met een elektrische step uitstappen die twee plastic bekers
voor aan de treeplank en onder aan de stuurstang van zijn step
had vastgemaakt. Het leek een beetje op de cupholders in een
auto. Misschien was het mijn eigen behoefte aan koffie, maar
ik dacht: dat is gek, deze persoon moet dus bukken om een
slok te nemen. Aan de andere kant: ik heb zelf op zo’n nieuwe
elektrische step gestaan en je wilt twee handen aan je stuur
houden. Ze zijn niet heel stabiel als je met één hand probeert
te drinken. Gelukkig was ik wel wakker genoeg om er een on
derwerp voor Rolf zag een ding in te herkennen, en dus sprak
ik de eigenaar aan.
De twee bekers op de step bleken geen cupholders te zijn.
Eigenaar Ruben moest door een blessure tijdelijk op krukken
lopen. Hij had een manier nodig om zijn krukken mee te ne
men van en naar het station. De stuurstang van een elektrische
step lijkt al een beetje op een kruk, daar nog twee krukken
tegenaan binden ligt voor de hand. Hij boorde gaten in plastic
bekers waar de voeten van de krukken in passen en bevestigde
deze met een tiewrap aan de stuurstang. Bovenin houdt een
elastiek de krukken vast.
Toch? U leest dit in De Ingenieur, dus u bent waarschijnlijk,
net als ik, een ingenieur. Voor ingenieurs ligt het inderdaad
voor de hand om op deze manier even zelf een houder te
maken voor de krukken. Maar
toen ik een foto van Rubens
step met krukkenhouder
bekertjes aan een aantal
nietingenieurs liet zien was
hun reactie vooral: ‘wat slim,
dat had ik nooit bedacht’. Ik
ben in Delft continu omringd
door ingenieurs, waardoor ik
soms uit het oog verlies dat op
deze manier naar de wereld
kijken niet vanzelfsprekend
is. Ruben is, het zal u niet
verbazen, ook ingenieur. Hij
heeft een achtergrond in de
maritieme techniek, maar
zijn krukkenhouder bevat een
eenvoud en gebruiksvriende
lijkheid waar menig industrieel
ontwerper trots op mag zijn.
En waar menig ingenieur trots
op mag zijn.
Rolf Hut is universitair docent aan de TU Delft, maker, spreker en schrijver.
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N A M J U N E PA I K
T E K S T: F A B I A N T A K X

FOTO’S: STEDELIJK MUSEUM

Nam June Paik in het Stedelijk Museum Amsterdam

De Zen van techniek
De Zuid-Koreaanse kunstenaar Nam June Paik
verhief het televisietoestel tot kunstobject en
bedacht de term ‘elektronische snelweg’. Vanaf
14 maart wijdt het Stedelijk Museum in Amsterdam
een grote overzichtsexpositie aan het werk van de
pionier van de videokunst.

Kunstnomade
Paik wordt geboren in 1932 in
Zuid-Korea, maar al op jonge
leeftijd verhuist hij met het
gezin naar Japan. Daarna begint een wereldreis die Paik
eind jaren vijftig in Duitsland
brengt en later in de VS. In
Freiburg studeert hij kunstgeschiedenis en klassieke
muziek, maar het uitvoeren
van andermans pianostukken
is hem al snel te voorspelbaar.
In Keulen, waar de experimentele kunst floreert, vindt
hij aansluiting bij Fluxus, een
internationale kunstbeweging
die de grenzen tussen de ver46
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schillende disciplines wil slechten met happenings en
ludieke performances.
Voor Paik is techniek essentieel voor zijn werk. Als hij
in Duitsland aan het conservatorium studeert, volgt hij
ook een opleiding tot elektrotechnisch ingenieur en later
werkt hij vaak samen met creatieve ingenieurs om zijn
installaties te verwezenlijken. Al in 1968 pleit hij ervoor
elektrotechniek en het programmeren van computers
op te nemen in het curriculum van conservatoria en
kunstacademies. En hij schrijft: ‘Ik geloof zelfs dat het
samengaan van kunst en technologie uiteindelijk zou
moeten resulteren in het in één persoon samengaan van
kunstenaar en techneut.’
Paik treedt al jong op met vrienden en gelijkgestemden
als Joseph Beuys, John Cage en celliste Charlotte Moorman (die verschillende keren een sensatie veroorzaakt
door naakt haar instrument te bespelen). Later werkt
hij regelmatig samen met choreograaf Merce Cunningham en laat hij David Bowie, Yoko Ono en tal van
andere bekende kunstenaars, modeontwerpers en
musici optreden in zijn video’s.
In 1963 krijgt Paik zijn eerste solotentoonstelling in Galerie Parnass in Wuppertal, ‘Exposition
of Music – Electronic Television’. Het woonhuis
van twee kunstverzamelaars wordt grondig
uitgewoond. Op de trap naar de ingang
hangt een bebloede ossenkop (een
Koreaans feestritueel; hij moet al
na drie dagen worden verwijderd
wegens de stank). Beuys ramt tot
verrukking van Paik een piano
spontaan in elkaar met een hamer.
Op een dozijn televisietoestellen
zijn misvormde beelden van onder
meer Richard Nixon te zien, een
kapotgevallen tv met alleen een witte
streep op het scherm is omgedoopt
tot Zen for TV, piano’s zijn overdekt
met ondergoed en prikkeldraad en
verspreiden bizarre geluiden en Paik
giet tijdens een performance een

Je kunt als
museumbezoeker
van alles zien in
de TV-Buddha,
maar het werk
blijft uiteindelijk
raadselachtig.

emmer water over zichzelf uit en bekogelt het publiek
met eieren. Bepaald geen onopvallende entree van ‘het
gele gevaar’: ‘The yellow peril, c’est moi’, grapt hij ooit als
variatie op een beroemde uitspraak van Lodewijk XIV.
Oost en West
Het Stedelijk Museum ziet vroeg de betekenis van het
werk van Paik in, want al in 1977 krijgt hij er een solotentoonstelling. Daar stelt hij zijn TV-Buddha tentoon, een
werk dat door het museum wordt aangekocht. Een 18de-

eeuws houten Boeddhabeeld bekijkt zichzelf op een destijds modern televisietoestel alsof hij in contemplatie is
verzonken. Je zou in TV-Buddha een commentaar op de
passiviteit van de tv-kijker kunnen zien, een uitdrukking
van een zen-boeddhistische houding van de kunstenaar
tegenover kunst en technologie, of de ontmoeting van
Oost en West. Maar het werk blijft uiteindelijk raadselachtig, zoals vrijwel alles bij deze mysterieuze buitenstaander. Wie vraagt wat Paik precies bedoelt, kan een
oorvijg van de Zenmeester verwachten. En mis-

t

Nam June Paik (1932-2006) had een vooruitziende blik.
Al in 1974 stelt hij voor een ‘netwerk van elektronische
supersnelwegen’ te bouwen met behulp van satellieten,
kabels en glasvezel, zodat alle culturen vrij met elkaar
kunnen communiceren en kennis kunnen nemen van
kunst. Nu kan niemand zich meer een wereld zonder
internet voorstellen, maar in de jaren zeventig van de
vorige eeuw moest de pc nog worden geïntroduceerd.
Het is maar een van de vele profetieën van Paik
die zijn uitgekomen. Zo stelt hij ook al vroeg vast dat
de uitvinding van de camera van iedereen een ‘actieve
creatieve kunstenaar’ maakt. Wie nu toeristen selfies
schietend door musea ziet rennen, vraagt zich af of dat
begrip inmiddels niet behoorlijk is uitgehold.
Paik maakt verder robots die kunnen bewegen en
praten, ontwikkelt een ‘video-synthesizer’ die beelden
mixt, voorspelt de klimaatcrisis en organiseert in de
jaren zeventig van de vorige eeuw al live televisie-uitzendingen waarnaar vijftien miljoen mensen kijken, van
Japan tot de VS. En ook de alomtegenwoordigheid
van videokunst in musea van nu is ondenkbaar
zonder ‘de vader van de videokunst’.
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ELEKTRISCH KOKEN
T E K S T: D A Y I N T A P E R R I E R

Elektrisch koken bij lage temperaturen

Celtechniek in
de keuken
Al duizenden jaren koken, bakken en grillen we ons eten
door gebruik te maken van vuur en warmte. Het Nederlandse bedrijf IXL Netherlands bewijst dat dat een stuk
innovatiever kan. Zij hebben een revolutionaire kooktechniek bedacht, waarbij voedsel wordt bereid met
behulp van elektrische pulsen.

In de TV Garden
maakt tv deel uit
van de ecologie,
aldus kunstenaar
Nam June Paik.

“

Wie vraagt
wat Paik
precies bedoelt, kan een
oorvijg van de
Zenmeester
verwachten

”
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Totaalkunstwerk
The Future is Now, de expositie in het Stedelijk, belooft
veel werken die je als bezoeker kunt ‘beïnvloeden’, want
Paik is een voorstander van publieksparticipatie. En natuurlijk veel registraties van zijn performances en wereldwijde tv-uitzendingen.
Het spectaculairst beloven twee werken te worden die
een hele zaal vullen. TV Garden uit 1974-1977 is een
jungle van tropische planten en tientallen televisietoestellen, met veel schel licht en hard geluid, waarin je kunt
rondlopen. ‘Veel mensen denken dat tv tegen de ecologie
ingaat, maar in dit geval maakt tv deel uit van de ecologie’, schreef Paik. Nog overweldigender zal Sistine Chapel
zijn in de Erezaal, de laatste zaal van de tentoonstelling.
Een variatie op de Sixtijnse Kapel van Michelangelo,
maar dan met een plafond waarop 34 projectoren een
opera van beelden en geluid scheppen. Voor dat totaalkunstwerk, dat werd gemaakt voor het Duitse paviljoen
tijdens de Biënnale van Venetië in 1993, kreeg Paik de
prestigieuze Gouden Leeuw.
Paik lijkt een optimist die gelooft dat de technologische ontwikkeling de mensheid veel goeds zal brengen.
Zijn videowerk Good Morning Mr Orwell is weliswaar
een duidelijke verwijzing naar het dystopische boek
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1984 van George Orwell, waarin de komst van big
brother wordt voorspeld. Maar Paik wuifde Orwells
bedenkingen over vrijheid en privacy vrolijk weg met
een live-uitzending waarbij wordt geschakeld tussen
performances van bevriende kunstenaars over de hele
wereld. Of hij in onze tijd nog net zo positief over de
zegeningen der techniek zou denken, zullen we helaas
nooit te weten komen. l

Nam June Paik
The Future is Now, Stedelijk Museum Amsterdam, 14 maart t/m 23 augustus. De expositie
is door het Stedelijk Museum georganiseerd in
samenwerking met het Tate Modern in Londen en
het San Francisco Museum of Modern Art en is
wereldwijd in vijf musea te zien.

De presentatie van
de e-Cooker op een
congres in Toulouse
in 2019.
foto : pixcity

Alsof je een tosti tussen twee grillplaten klemt, zo schep
je je aardappels, vlees en groente tussen twee verticale
metalen platen. Voeg wat bouillon toe voor de smaak
en pulsen maar. Binnen een paar minuten is je maaltijd
klaar. Korte elektrische pulsen afvuren op voedsel klinkt
als een futuristische manier van koken, maar het is al

mogelijk om je avondmaaltijd via deze kooktechniek
te bereiden. In 2015 lanceerde het Nederlandse bedrijf
IXL een onderzoeksexemplaar van de e-cooker, die in
beperkte oplage werd opgeleverd. Met het idee om wetenschappers te laten onderzoeken wat het effect van
e-Cooking op voedsel is, zei innovatiedirecteur

t

schien is het ook maar beter zijn kunst te ondergaan dan
te proberen hem te interpreteren.
‘The message is the message’, zei hij ooit zelf. Een ironische variatie op de bekende uitspraak ‘The medium is
the message’ van Marshall McLuhan, de Canadese mediagoeroe die in de jaren zestig furore maakt. McLuhan is ook
de bedenker van de term global village, het idee dat door
de moderne communicatiemiddelen de hele wereld een
dorp zal worden. Een concept dat Paik graag propageert.
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ELEKTRISCH KOKEN

Elektropatatje met
Elektrische pulsen afvuren op voedsel kan handig zijn
als je sappen langer houdbaar wil maken, sneller friet
wil voorgaren en probiotica wil invriezen.

sed Research. Op deze manier kan de
houdbaarheid van vruchtensappen, die
van nature een lage pH hebben, verlengd
worden.

Extra glad

Ook aardappels zijn te elektroporeren.
Eén van de populairste toepassingen op
dit moment is bij het maken van frietjes.
Normaliter worden de aardappelen
verwarmd tot zeventig à tachtig graden
Celsius om voor te garen. Elektrische
pulsen hebben een soortgelijk effect
op aardappels, doordat er water uit
de cellen weglekt via het doorlaatbare membraan wordt de structuur van
de aardappels zachter. Daarmee kan
de techniek het voorverwarmproces
vervangen. Een sneller, energiezuiniger
en daarmee goedkoper proces. Bovendien is er minder snijverlies en nemen
de frietjes minder vet op, omdat ze extra
glad gesneden zijn.

Yoghurtdrankjes

Laboratoriumopstelling waarin het
effect van PEF op
bacteriën in vruchtensap wordt getest.
foto : wageningen food

&
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Schadelijke bacteriën in vruchtensappen
doden, kan met elektrische pulsen. Dat
heeft als voordeel dat de voedingsstoffen,
smaak, geur en kleur behouden blijven.
Bij de traditionele thermische behandeling
worden vruchtensappen gedurende enige
tijd verhit tot zo’n 75 graden Celsius. Dat
duurt echter een stuk langer en het sap
wordt er niet lekkerder van.
Cruciaal voor de pasteurisatie met de
PEF-techniek blijkt de zuurtegraad van
de vloeistof. ‘De techniek werkt optimaal
bij lage pH. Dankzij de elektrische pulsen
komen er gaten in de membranen van de
bacteriën waardoor de zure vloeistof de
cellen in komt en de bacteriën uiteindelijk
doodt’, zegt Rian Timmermans, PEF-expert bij het Wageningen Food & Bioba-

Een nieuwe ontwikkeling in de PEF-technologie is het inbrengen van suikers in
bacteriën. Op die manier kunnen probiotica, levende micro-organismen die een
positief effect op de gezondheid hebben
bij voldoende consumptie, in goede conditie blijven als ze worden ingevroren of
gedroogd. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt
bij yoghurtdrankjes met probiotica, zoals
Yakult en Activia. ‘Om de activiteit van de
melkzuurbacteriën te behouden worden suikers in de cellen gebracht om ze
weerbaarder tegen invriezen en drogen
te maken’, vertelt Timmermans. Zoals
dieren een vetvoorraad aanleggen voor
de winterslaap, zo krijgen de bacteriën
een extraatje voor tijdens het invriezen of
drogen. Hierbij moeten de cellen worden
geopend om de suikers naar binnen te
brengen, maar moeten ze ook weer sluiten om de bacteriën in leven te houden.
Daarvoor ontwerpen de onderzoekers de
optimale pulscombinatie.

Wie met een
e-Cooker aan
de slag gaat,
moet opnieuw
leren koken
van IXL Hans Roelofs destijds tegen VMT, een vakblad
voor de voedingsmiddelenindustrie.
De basistechniek van e-Cooking is elektroporatie,
ook wel pulsed electric fields (PEF) genoemd. Daarbij
krijgt het voedsel dat tussen twee metalen platen ligt
korte elektrische pulsen toegediend, waarbij de platen
worden gebruikt als elektroden. De pulsen hebben een
flinke impact op de cellen in het eten. Tijdens een puls
laden de cellen zich op en gaan de buitenste lagen van
de cellen, de celmembranen, open. Dat maakt de cellen
doorlaatbaar. Door te variëren met de sterkte, de lengte
en het aantal pulsen en de intervaltijd ertussen, is het
effect op de cellen te bepalen, bijvoorbeeld of de cel tijdelijk of permanent doorlaatbaar is.
De elektrische puls kan ook warmte produceren, mits
deze lang en sterk genoeg is, de zogeheten Ohmse verhitting. De combinatie van elektroporatie met Ohmse
verhitting wordt gebruikt bij e-Cooking. Dit levert een
gelijkmatige verdeling van de hitte op en omdat de membranen openstaan, volstaan lage temperaturen tussen de
vijftig en de honderd graden Celsius voor het garen. Het
eten is dan binnen enkele minuten klaar.
De gelijkmatige verdeling van de hitte is een voordeel
ten opzichte van de traditionele manier van bakken
in een pan. Daarbij zijn hoge temperaturen nodig om
ook het binnenste te garen en ontstaat dus een groot
temperatuurverschil tussen de kern van het eten en de
buitenkant. Hierdoor verliest de buitenkant van het eten
zijn voedingswaarde.
Voedingsstoffen
De e-Cooker bevat drie losse compartimenten die
je met ingrediënten vult. In de testopstelling kun je
deze compartimenten instellen met een tablet. Zo kun
je het aantal elektrische pulsen en de gewenste eindtemperatuur instellen. Het onderzoeksexemplaar van
de e-Cooker is in 2016 al gebruikt voor een voedingsproject in samenwerking met Sportcentrum Papendal.
‘Sporters hebben grote behoefte aan gezonde voeding
op het juiste moment. Zij lopen voorop op het gebied
van innovaties in voeding,’ aldus Roelofs in een nieuwsbericht van Sportinnovator, een organisatie die innovatie in de sportwereld stimuleert, bij de lancering van
de samenwerking. De techniek biedt een aantal voordelen, waardoor sporters een goede testdoelgroep vormen. Het samenspel van de elektroporatie en de Ohm-

se verhitting van het voedsel zorgt ervoor dat het eten
gelijkmatig en snel gaar wordt op lagere temperaturen,
waardoor voedingsstoffen zoveel mogelijk behouden
blijven. Tijdens deze testfase optimaliseerden de onderzoekers het gebruik van de e-Cooker.
Wat de resultaten zijn die uit dit onderzoek zijn gekomen, wil het bedrijf nog niet prijsgeven. ‘De eerste jaren zijn we vooral bezig geweest de techniek te optimaliseren en nu is het tijd de markt te onderzoeken, om onze
kansen te vergroten de e-Cooker tot een succes te maken’,
zegt Hendrik Schuszler, ceo van IXL Netherlands. Met
het marktonderzoek hoopt het bedrijf te kunnen vaststellen wie de ideale doelgroep is voor de e-Cooker. Met
het garen van eten in een e-Cooker is het de bedoeling
dat de voedingsstoffen zodanig worden bewerkt dat het
lichaam ze optimaal kan opnemen, legt Schuszler uit.
Het resultaat is daardoor niet te vergelijken met de meer
traditionele manieren van eten bereiden. Nu bakken we
ons eten op hoge temperaturen, waardoor de buitenkant
bruin en knapperig wordt. Allemaal verloren voedingsstoffen, meent Schuszler.
Magnetron
Naast het marktonderzoek is het bedrijf ook bezig met
het maken van kookboeken. Iedereen weet immers
hoe je boontjes kookt, maar wie met een e-Cooker aan
de slag gaat, moet opnieuw leren koken. De sterkte en
het aantal pulsen om aardappels of groente te bereiden
zullen allemaal worden beschreven om de e-Cooker
bruikbaar te maken voor de consument. Onhaalbaar?
Dat valt nog te bezien. Philips stond immers voor hetzelfde probleem toen het bedrijf de magnetron op de
markt bracht: inmiddels zijn er weinig keukens waar
geen magnetron staat. De e-cooker wacht eenzelfde
uitdaging. l

In de toekomst
kunnen we onze
zalmfilet ook in de
e-Cooker bereiden.
foto : depositphotos
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‘Voorsprong door techniek.’
Echt waar?, vraagt redacteur
Jim Heirbaut zich af.

TI P T

T E K S T: J I M H E I R B A U T

De kracht
van gist
De mensheid gebruikt al
eeuwenlang gisten bij het
produceren van dranken en
voedsel, zoals bakkersgist
(op de foto). Maar gisten
bevinden zich ook overal
om ons heen: op bomen,
planten, dieren en onszelf.
Wat zíjn gisten nu eigenlijk?
Daarover gaat de nieuwe
museumopstelling Niet van
gisteren in ARTIS-Micropia,
Amsterdam.
Niet van gisteren,
permanent, ARTIS, Plantage
Kerklaan 38-40, Amsterdam.
foto : depositphotos

28/3

Energietransitie, stand van zaken

Hoe staat de energietransitie er in
Europa voor? Hoe kunnen we slim de
verschillende opties van duurzame
energieopwekking combineren? Daarover spreekt André Faaij, hoogleraar in
Groningen en wetenschappelijk directeur
van TNO Energietransitie op 28 maart in
Gouda. Hij is gespecialiseerd in onder
meer de onderwerpen duurzame energie,
biobased economie, energiesystemen,
modellering en langetermijnscenario’s

en CO2-afvang en -opslag. Zijn lezing
gaat over het slim combineren van de
vele opties, waaronder de grootschalige
inzet van zonne- en windenergie. Die zijn
onmisbaar om de gestelde klimaatdoelen
te halen.
Energietransitie in Europees verband,
28 maart 13.30 - 17.30 uur,
Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100,
Gouda, meer informatie op kivi.nl.

wet ruimtevaartactiviteiten. Die
reguleert welke objecten de
ruimte in mogen en wat daarvoor de voorwaarden zijn. De
NLR-spreker vertelt hoe dit op
dit moment werkt en hoe deze
wet in de toekomst wellicht
herzien moet worden.

Kunst, educatie, muziek,
toekomstscenario’s, design
en alles ertussenin. Dat is
het STRP-festival, al jaren
een begrip tot ver buiten
Eindhoven. STRP 2020
vindt plaats van 2 tot en met
5 april en bestaat uit een
internationale expo, een uitgebreid STRP Scenario-programma met vele sprekers,
een educatief programma
en een gevarieerd muzieken theaterprogramma in de
avonduren.

KIVI Innovation Drinks,
18 maart 15.45 - 18.30 uur,
The Gallery, Hengelosestraat
500, Enschede, meer informatie
op kivi.nl.

STRP vindt voor het eerst
plaats op een nieuwe locatie:
het DOMUSDELA-gebouw in
hartje Eindhoven.
Meer info: strp.nl/

18/3 Ruimteafval: groot probleem?

illustratie : space - junk
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De komende jaren gaan er veel
meer satellieten de ruimte in.
Grote bedrijven als SpaceX
en Amazon hebben plannen
voor megaconstellaties met
duizenden satellieten. Maar
wat zijn de gevolgen daarvan?
Een spreker van het Anton
Pannekoek Instituut gaat in
op het nut van nieuwe satellieten voor de astronomie. Van
het Nederlandse Lucht- en
Ruimtevaartcentrum (NLR)
komt iemand spreken over de
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Vraag ’t
de coach
Elke maand legt De Ingenieur een vraag van een
lezer voor aan een van de KIVI-ingenieurscoaches.
Tekst: Dayinta Perrier

Hoe kan ik mij ontwikkelen in een meer
leidinggevende baan zonder mijn technische vaardigheden kwijt te raken?
‘Bij zo’n vraag is de eerste vraag die ik terug zou
willen stellen: wat vond je tot nu toe leuk in je werk
en hoe zou dit in een vervolgbaan kunnen terugkomen? Bij het zoeken naar een baan zie je vaak
een bepaalde functieomschrijving in een vacature
en denk je dat al helemaal is ingevuld hoe je je
werk moet doen. Maar in de praktijk is de invulling
van een baan flexibel, dat heb ik zelf ook meerdere
malen ervaren. Dit betekent dat je ook zeker in een
meer technische baan een leidinggevende rol kunt
aannemen als je dit zou willen. Zo kun je zoeken in
het verlengde van wat je technisch hebt gedaan en
ook al proeven van het werk als leidinggevende.
Daarnaast is een werkgever vaak alleen maar blij
met een assertieve werknemer.
En als je dan een nieuwe baan moet veroveren, is het belangrijk om ook je ervaringen als
leidinggevende in je vorige baan naar voren te
laten komen, ook al was die zuiver technisch. Er
zitten veel overeenkomsten tussen een baan als
leidinggevende en een technische baan waar je
ook bepaalde projecten leidt. Dit is goed voor op
je cv, maar ook een goede voorbode voor hoe een
leidinggevende baan eruit kan zien.
Vertel in een sollicitatiegesprek vooral over de
dingen waarover je enthousiast bent. Een goede
werkgever zal je enthousiasme herkennen. Maar
weet ook dat de keuze zeker niet definitief is.
Er wordt vaak gezegd dat je technische kennis
snel veroudert en dat wie eenmaal het roer heeft
omgegooid niet meer terug zou kunnen naar een
technische baan. Als je écht weer de techniek in
wilt, dan kan dat zeker wel, mits een werkgever je
die kans wil geven.’
Coach: Anco Noordhuis
Heeft u ook een vraag?
Mail naar redactie@ingenieur.nl

Sas-sen-heim
Vol verwachting stap ik in een nieuwe Sprinter van de NS.
Het is de eerste keer dat ik dit nieuwe treintype tref. In de trein
valt het strakke, moderne ontwerp van het interieur op en de
prettige verlichting. Het ruikt er naar nieuw en de zitplaatsen
blijken gelukkig wat ruimer dan in de voorgaande generatie
Sprinters, waar het vaak onvrijwillig knietje vrijen is met een
mij verder volstrekt onbekende medereiziger.
Tevreden leun ik achterover, terwijl de nieuwe stoptrein van
station naar station zoeft. Hij lijkt ook wel stiller. Fijn! Erg lang
duurt de idylle niet, want mijn rust wordt ruw verstoord door het
omroepen van het volgende station. Het is niet het volume dat
me stoort, maar de rare stem die uit de luidsprekers klinkt.
De vrouw die ‘Nieuw-Vennep’ en ‘Sassenheim’ door de coupé
tettert, lijkt op het eerste gehoor gewoon menselijk. Bij beter
luisteren blijkt zij echter te spreken in robotlettergrepen. De
klemtonen liggen soms verkeerd en de intonatie klopt voor
geen meter. Op een ongrijpbare manier klinkt ze onnatuurlijk.
Het is een cyborg-stem, een mengsel van mens en machine.
Ik hoor dat zo een paar stations lang aan en dan valt het
kwartje. Ze hebben een vrouw ingehuurd die los van elkaar alle
mogelijke lettergrepen heeft ingesproken. Vervolgens heeft een
computer al die syllaben weer aan elkaar geplakt, om er de gewenste woorden en plaatsnamen van te boetseren: Hoofd-dorp,
De-Vink, Voor-scho-ten. Klaar is Kees, dacht NS, maar het
resultaat is: woorden die klinken als een lappendeken waarbij
de lapjes net niet goed op elkaar aansluiten.
Nu hóór ik u bijna zeggen: Heirbaut, waar maak je je druk
om? De omroepberichten van de NS hebben maar één doel en
dat is informatie overdragen. Het gaat er alleen maar om dat je
te weten komt of je moet uitstappen of nog even kunt blijven
zitten.
Ben ik het dus niet mee eens. De dingen om ons heen mogen
best een beetje mooi zijn vormgegeven. Dat heeft de treinontwerper toch ook gedaan met de stoelen, de verlichting en
de buitenkant van de trein; de dingen waar we de hele tijd
tegenaan kijken. Waarom zou dat niet hoeven gelden voor het
geluid dat door de coupés schalt?
Met de nieuwe omroepinstallatie lijkt het erop dat de NS
extra efficiënt heeft willen zijn. Zelfs de mevrouw achter
de microfoon is nu geautomatiseerd. Maar waarom? Is het
goedkoper dan wanneer je iemand inhuurt om de zinnen en
plaatsnamen in hun geheel op een bandje in te spreken? Ik
vrees dat de NS een beetje is doorgeslagen in zijn streven om
zijn diensten steeds efficiënter te organiseren. Alle handelingen
moet in steeds kleinere, dommere stapjes worden opgedeeld.
Het lijkt wel een fabriek of een magazijn van Amazon. Maar ik
stel me bij deze graag beschikbaar om alle stationsnamen van
Nederland op een bandje in te spreken. Alles voor mijn dierbare
medereizigers.
foto : robert lagendijk

MAART 2020 • DE INGENIEUR

53

ARBEIDSMARKT
T E K S T: P A N C R A S D I J K

Weten wat je wilt
Net afgestudeerde ingenieurs hebben veel geleerd tijdens
hun studie. Toch ontbreekt het ze vaak aan de specifieke
vaardigheden waarnaar het bedrijfsleven op zoek is. Een
nieuw initiatief moet de kloof tussen afgestudeerden en
werkgevers verkleinen en zo de kans op een succesvolle
start van de ingenieursloopbaan vergroten.
Als blije koeien na een lange winter in de stal huppelen
jonge ingenieurs na het voltooien van hun academische
opleiding de arbeidsmarkt op. Jarenlang hebben ze zich
vol gezogen met kennis, ze hebben talloze nieuwe vaardigheden geleerd, ze hebben een scherp beeld van wat
ze willen, en ze zijn helemaal klaar voor een baan. Maar
wat volgt is de koude douche van de realiteit, wanneer
blijkt dat werkgevers helemaal niet zitten te wachten op
iemand met die specifieke competenties. De carrière die
de jonge ingenieurs voor zichzelf al hadden uitgestippeld, kan zo een hobbelige start kennen.
Een gebruikelijk scenario, zegt Gillian Saunders van
de faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek van de
TU Delft. Er zitten grote verschillen tussen de vaardigheden van jonge ingenieurs en de vaardigheden die bedrijven van nieuwe werknemers verlangen. Voor beide
partijen is dat vervelend. Met geld van de Europese Unie
hebben een aantal universiteiten, bedrijven en ingeni-

eursverenigingen in België, Ierland en Nederland (waaronder KIVI) daarom in 2017 samen een grootschalig
project opgezet, PREFER (een afkorting van Professional
Roles and Employability of Future EngineeRs). Afgelopen maand brachten ze de eerste resultaten naar buiten.
Groepsopdrachten
Afgestudeerde ingenieurs met een bachelor- of masterdiploma worden geacht hun technische, vakspecifieke
vaardigheden goed te hebben ontwikkeld. PREFER gaat
echter juist over de niet-technische competenties, zegt
Saunders: de zogeheten ‘transversale competenties’. Die
hebben met vakinhoud weinig te maken, maar betreffen andere vaardigheden, waarden en bijvoorbeeld ook
werkhouding. Communicatievaardigheden vallen eronder, schrijfvaardigheid, probleemoplossend vermogen,
interdisciplinair kunnen denken, creativiteit. Niet iedereen heeft die van nature in huis, zegt Saunders.

Wie van de drie?
PREFER heeft het beroepsveld van ingenieurs opgedeeld in drie afzonderlijke
rollen, met elk hun eigen kenmerken. Surf naar www.fet.kuleuven.be/prefer om
te testen welk type ingenieur er in u schuilt.

Product
leadership

Sterk in onderzoek
en ontwikkeling.
Duidelijke visie en
in staat om anderen
daarvoor te winnen.
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Operational
excellence

Focus op ontwerp
en uitvoering.
Oplossingsgericht,
sterk in planning
en organiseren.

Customer
intimacy

Je bent klantgericht.
Sociaal, sterk
in netwerken en
onderhandelen.

‘Een recente studie toont aan dat net afgestudeerde
ingenieurs in hun eerste baan 28 procent van de tijd
bezig zijn met schrijven en 32 procent van de tijd met
verbaal communiceren’, zegt Saunders. ‘Daarnaast geven
ze aan ook veel tijd te besteden aan luisteren.’ Uit weer
ander onderzoek blijkt dat ingenieurs in het algemeen
57 procent van hun tijd besteden aan vergaderen, telefoneren en mail beantwoorden. ‘Vandaar dat transversale
competenties zo belangrijk aan het worden zijn. Ingenieurs hebben ze veel nodig bij de uitoefening van hun
beroep,’ zegt Saunders
Dergelijke competenties worden wel degelijk in de opleiding al geoefend. Zo krijgen studenten vaak groepsopdrachten, om te leren in een team te functioneren.
Maar één belangrijke vraag wordt lang niet aan iedere
student gesteld: wat voor ingenieur wil je worden? Met
als vervolgvraag: over welke niet-technische vaardigheden moet je beschikken om dat te bereiken?
De partijen die deelnemen aan PREFER hebben een
reeks grote bedrijven een vragenlijst laten invullen om
helder te krijgen welke competenties en vaardigheden
die graag terugzien bij sollicitanten. Met hun bachelor
op zak moeten studenten goed in staat zijn hun eigen
sterke en zwakke kanten te benoemen, ze moeten kunnen luisteren, over de grenzen van de eigen discipline
kunnen kijken, leergierig zijn en goed hun tijd kunnen
indelen. Voor ingenieurs met een master op zak komen
daar nog schrijfvaardigheid en probleemoplossend ver-

mogen bij, bleek uit de peiling onder HR-medewerkers
van 26 technologiebedrijven. Eigenschappen als ethisch
besef, creatief kunnen denken en doelgerichtheid scoorden minder hoog.

Het PREFER-team
bij een recent
symposium in
Leuven.
foto : ku leuven

Telefoonspel
Met de nieuwe kennis op zak gaan de projectpartners
zich buigen over nieuwe elementen in het curriculum
van de studenten. Om het goed kunnen luisteren beter te ontwikkelen, bedacht Saunders een variant op
het bekende telefoonspelletje, waarbij een voortdurend
doorgefluisterde boodschap aan het eind van een kring
mensen nogal blijkt te verschillen van die waarmee werd
begonnen. De test is inmiddels op vijf universiteiten ingevoerd, ‘maar dan met een tekening, om dichter bij de
leefwereld van de ingenieurs te blijven’, zegt Saunders.
Het project heeft al geresulteerd in een online-test
waarmee studenten kunnen ontdekken tot welk van de
drie gedefinieerde typen ingenieur ze behoren (zie kader). Met een tweede test kunnen ze vervolgens kijken
of hun huidige competenties al voldoende zijn om ook
echt aan de slag te gaan in het bedrijfsleven. ‘Het is
belangrijk dat studenten zich realiseren wat hun echt
motiveert’, zegt Saunders. ‘Als je weet wat je leuk vindt,
dan is het vervolgens belangrijk te weten welke vaardigheden je daarvoor nodig hebt. En wat je nog moet
leren om het door het bedrijfsleven gewenste niveau
te bereiken.’ l
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De mensheid in 2039
Hoe ver zullen we de komende decennia het heelal
in reizen? Dat is de centrale vraag in de nieuwe
televisieserie Cosmos: Possible Worlds.
O N D E R R E D A C T I E V A N P A N C R A S D I J K , M . M . V. J I M H E I R B A U T E N D A Y I N T A P E R R I E R

Uitvinders
van vlees
en bloed
De manier waarop we leven,
is goeddeels bepaald door
technologische innovaties uit
het verleden. In The Alchemy
of Us legt de Amerikaanse
materiaalwetenschapper
Ainissa Ramirez verrassende
verbanden bloot.
Tekst: Pancras Dijk

Ainissa Ramirez
foto : mit press
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Een halve eeuw lang ging de Britse Ruth Belville (1854-1943) in Londen langs particulieren en
bedrijven, net als haar ouders en grootouders
dat vóór haar hadden gedaan. Ze kwam niet alleen, maar bracht Arnold mee. ‘Goedemorgen,
mevrouw Belville, hoe gaat het met Arnold?‘,
vroegen degenen bij wie ze op haar wekelijkse
ronde langskwam. ‘Arnold loopt vier seconden
voor’, luidde dan haar antwoord. Arnold, eigenlijk John Arnold No. 48 uit bouwjaar 1785,
was een uiterst accurate chronometer, beter
dan de standaard zakhorloges. Wat Belville van
deur tot deur verkocht aan haar vaste klanten,
was de exacte tijd: de klanten – van banken en
rederijen tot rijke particulieren – konden hun
eigen uurwerk bijstellen op basis van de tijd die
Arnold aangaf. De voornaamste investering die
Belville ervoor deed, was een wekelijks bezoek
aan het Royal Observatory in Greenwich, waar
ze de tijd op haar klok kon ijken aan de officiële
tijd die daar werd bijgehouden.
In The Alchemy of Us beschrijft de Amerikaanse materiaalwetenschapper en auteur
Ainissa Ramirez de maatschappelijke gevolgen
van technologische innovaties. De acht kaleidoscopische hoofdstukken zijn elk gewijd aan
een andere uitvinding: de klok, staal, koperdraad, filmrolletjes, gloeilampen, harddisks,
het wetenschappelijke lab en siliciumchips.
Dankzij zeer uitgebreide research weet ze in elk
hoofdstuk te verrassen. Over de uitvinding van
bijvoorbeeld staal is al veel geschreven, maar
Ramirez heeft juist ook oog voor de minder
bekende uitvinders die zich ermee bezig
hielden. Af en toe permitteert ze zich enorme
denksprongen, maar ze doet dat zo overtuigend
dat de lezer er weinig tegenin kan brengen. Zo
weet ze aannemelijk te maken dat de uitvinding

van de klok, en de menselijke obsessie met tijd
die daar een onherroepelijk gevolg van was,
invloed heeft gehad op de manier waarop we
slapen.
De uitvinding van staal en de aanleg van
een uitgestrekt spoorwegnetwerk door de
Verenigde Staten brachten het door burgeroorlog verscheurde land weer bijeen. Prachtig beschrijft Ramirez hoe na de moord op
president Abraham Lincoln diens lichaam per
trein het land doorkruiste: een eerste blijk van
waarlijk nationaal beleefde rouw. En niet alleen
dat: door de komst van treinen werd het ineens
mogelijk om goederen van elders te kopen en
lokale producten buiten de eigen woonplaats
aan de man te brengen. De levendige handel
die toen ontstond, veranderde het leven en de
cultuur. Het is niet toevallig dat rond diezelfde
tijd – nu komt een denksprong die Ramirez’
boek zo typeert – de bekende kerstliedjes
werden geschreven die nu nog altijd worden
gezongen, zoals ‘O Holy Night’ en ‘Jingle Bells’.
Want het kerstfeest, dat tot dan toe nauwelijks
werd gevierd in de Verenigde Staten, werd
ineens een evenement van nationale allure. Iedereen begon elkaar cadeaus te geven en haalde
een kerstboom in huis. Zonder het gefröbel
van Henry Bessemer, de Brit die als eerste met
vallen en opstaan een recept ontwikkelde voor
de fabricage van staal uit ijzer, had het feest er
anders uitgezien, maakt Ramirez duidelijk.
Ramirez weet van elk van de uitvinders in
het boek een levendig portret te schetsen. Dat
was ook een van haar uitgangspunten, schrijft
ze in de epiloog. In boeken over technologie
worden uitvinders zelden als mensen van
vlees en bloed neergezet, stelt ze. Ramirez
belicht niet alleen de talenten, maar ook de
tekortkomingen van de uitvinders. ‘Ik wil
ze beschrijven zo complex en menselijk als
ze waren, zodat lezers een band met ze gaan
voelen, ongeacht hun eigen afkomst.’ Ze is daar
uitzonderlijk goed in geslaagd. ‘Ik had gewild
dat zo’n boek er was toen ik mijn ingenieursopleiding deed’, schrijft Ramirez. Omdat het
er toen niet was, heeft ze het nu dus zelf maar
geschreven. Zoals ze zelf toelicht: niet alleen
om kennis te delen, maar ook om het hart van
de lezers te raken.
The Alchemy of Us. How Humans and
Matter Transformed One Another
Ainissa Ramirez | Blz. 328 | € 27,99

Programmeerbende
Hoe je een spannend boek over
programmeren en hacken
schrijft, laat auteur en docent
Inge Strijker zien met het kinderboek De Programmeerbende.
Tekst: Jim Heirbaut

In De Programmeerbende, dat eind februari
verscheen, gaat een groep kinderen op
zoek naar een hacker die basisscholen
terroriseert door ransomware (software
die een computer onbruikbaar maakt) te
installeren en losgeld te eisen. De hechte
vriendengroep Felienne (genoemd naar de
bedenker van het boek Felienne Hermans),
Pepijn, Noortje en Jan trekt verschillende
programmeertrucs uit de kast op zoek naar
de hacker. Dat culmineert in een razendspannende ontknoping.
En passant breken Hermans (universitair hoofddocent bij het Leiden Institute of
Advanced Computer Science en columnist
van De Ingenieur) en Strijker een lans voor
meer programmeeronderwijs aan de jeugd.
In het boek zetten zij een oudere generatie – vooral de vader van hoofdpersoon
Felienne – die computers en programmeren
maar onzin vinden, tegenover het jonge,
aanstormende talent dat onvermoeibaar
nieuwe mogelijkheden wil verkennen. Uiteindelijk weten de jonkies de volwassenen
te overtuigen van het nut van programmeervaardigheden.
Het boek is zeker vermakelijk en spannend en de lezer komt in aanraking met
termen uit het programmeren en hacken;
praktische tips staan er echter niet in.
Daarvoor is een speciale website aangemaakt, www.programmeerbende.nl. Hier
zijn alle programma’s en apps te vinden die
Felienne, Pepijn, Noortje en Jan in elkaar
hebben gezet. Deze programma’s zijn geschreven in de programmeertaal Scratch,
die speciaal ontworpen is voor kinderen.

Presentator Neil deGrasse Tyson staat in een spectaculair decor
tussen de mooiste beelden van kosmologische fenomenen
terwijl hij de serie inleidt. Deze Cosmos-reeks, de derde na
eerdere series in 1980 en 2014, gaat over de ontwikkeling van
de mensheid van het begin van het leven tot het jaar 2039. Om
zijn verhaal te vertellen neemt DeGrasse Tyson ons mee op een
‘Ship of Imagination’ waarmee we door de tijd en de ruimte
reizen. Alle stadia van de mensheid komen zo voorbij in deze
dertiendelige serie.
In de eerste aflevering zien we in sneltreinvaart de gehele ontwikkeling van de beschaving. In drie kwartier tijd jaagt DeGrasse Tyson er zo meer dan vijfduizend jaar doorheen. Hij sluit
de aflevering af met het idee dat we in de nabije toekomst de
ruimte compleet in kaart zullen brengen. De mensheid zal zich
uitbreiden naar andere hemellichamen op grote afstand van de
aarde. In de volgende afleveringen passeren vervolgens allemaal
verschillende toekomstscenario’s de revue.
Kosten noch moeite zijn gespaard voor de beelden in de
serie, met afwisselend computeranimaties, decors en stukjes
tekenfilm. Het is de vraag of de overdaad aan visuele pracht het
verhaal goed ondersteunt. Al in de eerste aflevering worden
zoveel verschillende onderwerpen aangestipt, zonder dat ze
daadwerkelijk worden uitgediept. Ook zijn de tijdsstappen zo
groot dat de verhaallijn soms moeilijk te volgen is. Toch is de
serie opnieuw de moeite waard, zeker voor wie van visuele
effecten houdt. (DP)
Cosmos: Possible Worlds
Vanaf 9 maart op National Geographic Channel

foto : disney
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MEDIA

De kracht van de docent
Bouwkundestudenten in Delft
worden in het eerste semester
uitgedaagd architectuur en
bouwtechnologie te combineren bij het bedenken, ontwerpen en bouwen van architectonische concepten. In het boek
The Story of the Bucky Lab geeft
Marcel Bilow, hoofddocent
van het vak, een inkijkje in zijn
werkwijze.
Tekst: Dayinta Perrier

Op de eerste dag van het academisch jaar
komen de bouwkundestudenten van de TU
Delft samen op de zolder van het faculteitsgebouw. In het college waarmee ze hun
opleiding aftrappen, doorlopen de studenten
vier opeenvolgende fasen waarbij ze gaan van
concept tot het testen van hun prototype in de
praktijk. The Story of the Bucky Lab staat vol
beelden van de studenten die enorme installaties in elkaar zetten.
Bij het doorbladeren van het boek zal veel
lezers het gevoel bekruipen waarom ze destijds niet zelf voor de opleiding bouwkunde
hebben gekozen: zo aanstekelijk ziet het eruit.
De drijvende kracht achter dit vak is Marcel
Bilow, bijgenaamd Dr. Bucky Lab. De docent
probeert de studenten eindeloos te motiveren
om zo tot de meest creatieve bouwwerken te

Q&A

komen. Hoe zorgt hij ervoor dat de studenten
ieder jaar weer nieuwe ideeën hebben, en geen
slechte kopieën van het jaar ervoor maken?
En hoe laat hij zijn studenten echt origineel
denken? Het zijn enkele vragen die voorbij
komen en die Bilow beantwoordt in gesprekken met mede-auteur Ulrich Knaack.
Het boek, gezamenlijk uitgegeven door
nai010 publishers en TU Delft Open, geeft een
aardig inkijkje in het brein van een eindeloos
enthousiaste docent vol passie voor zijn vak.
De vele foto’s in het boek van de innemende
creaties van de studenten vormen het bewijs
van het succes van zijn aanpak.
The Story of the Bucky Lab
Marcel Bilow en Ulrich Knaack
144 Blz.| € 34,95

Elke maand verschijnen er talloze
boeken. De Ingenieur pikt de
interessantste eruit en stelt de
auteur vijf vragen.

Pieter van Dooren (1954) was wetenschapsjournalist voor onder meer de Vlaamse krant
De Standaard en schreef tien populairwetenschappelijke boeken. In En nu naar Mars beschrijft hij
de jongste ontwikkelingen in de ruimtevaart en
hoe we zouden kunnen leven op Mars.

Wie gaat het zuinigst om met energie en bespaart zo het meeste geld?
Daar draait het om in de simulatiegame Supreme Green Time Machine,
gebouwd door Delftse studenten. De
speler krijgt een huis en geld om dat te
verduurzamen. Lonen jouw investeringen beter dan die van de buren?
supreme green time machine | online | gratis

Tekst: Dayinta Perrier

1
2
3
4
5

Waarom dit boek?
‘Eigenlijk zat dit onderwerp al lang onderhuids. Toen ik vijftien jaar
was, vond de eerste maanlanding plaats. Ik was op kamp met scouting,
maar dít konden we niet negeren. Midden in de nacht fietsten we naar
het dorp om aan te bellen bij huizen waar licht brandde: of we mochten
meekijken. Na het Apolloprogramma was het lang stil. Pas de afgelopen
paar jaar gebeurt er ineens weer veel in de ruimtevaart. Ik vroeg me af
hoe dat komt.’

Wat fascineert u in het onderwerp?

Jaap Korteweg, als boerenzoon opgegroeid, werd vegetariër uit mededogen
met het vee. Een onstilbaar verlangen
naar de smaak van vlees maakte van
hem een voedselpionier. Zijn plantaardige vleesvervangers bereiken talloze
consumenten. Jeroen Siebelink schreef
een biografie over Korteweg.
de vegetarische slager | 416 blz. | € 21,99

‘Ik denk dat iedereen wel naar de maan of naar Mars wil, althans ik wel.
Een tijdlang was dat ondenkbaar. Maar nu is er een vergeten menstype
opgestaan in de ruimtevaart: de tycoon. Mensen zoals Elon Musk maken
de ruimtevaart ineens betaalbaarder en daarmee toegankelijker. Ze hebben er een verdienmodel bij bedacht. Espressoapparaten en 3D-printers
gaan zelfs mee naar de ruimte om ze daar te testen.’

Hoe bent u te werk gegaan?
‘In mijn werk als wetenschapsjournalist heb ik al veel informatie over
de ruimte verzameld. Ik ben nu met pensioen en heb de hele stapel
artikelen opnieuw bekeken voor dit boek. Zo heb ik alle ontwikkelingen
rondom de ruimtevaart uitgeplozen met behulp van wetenschappelijke
naslagwerken.’

Voor wie is het boek bedoeld?

‘We zijn bang dat we de controle over
de samenleving verliezen door robotisering, algoritmes, fake news en bullshit,
maar ons eigen enthousiasme is misschien wel de grootste leugenachtigheid
van onze tijd.’ Filosoof Coen Simon
schreef een prikkelend pamflet.
pleidooi tegen enthousiasme

92 blz. | € 11,99

‘In de eerste plaats heb ik het voor mezelf geschreven. De mogelijkheid
om de ruimte in te gaan, fascineert me al van jongs af aan. Maar toen
ik een studie koos, was het budget van NASA net met negentig procent
teruggeschroefd. Geen aantrekkelijk veld om in te werken. Met de ontwikkelingen van de laatste jaren heeft dit boek me weer de kans gegeven
in het onderwerp te duiken.’

Wat hoopt u ermee te bereiken?

foto : marcel bilow
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‘Ik wil de lezer laten beseffen wat er allemaal kan gebeuren nu de ruimtevaart weer in een versnelling zit. Als het aan Musk ligt, sturen we een
complete samenleving naar Mars. Een gevluchte chirurg mag in Europa
slechts aan de slag als schoonmaker. Maar op Mars zullen ze blij zijn met
iedere chirurg, ongeacht in welk land het diploma is behaald. Die mogelijke sociale gevolgen van de kolonisatie van Mars intrigeren me enorm
en daarover wil ik graag vertellen.’

Jordan Reeves (13) mist sinds haar
geboorte een arm. Na maanden van
prototypes maken en testen heeft ze nu
haar eigen, magische prothese geprint:
de Unicorn, waarmee ze met glitters kan
schieten. Eerste aflevering in een nieuwe
docuserie over jonge helden.
marvel’s hero project | disney+
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Voorwaarts

Voorspellen is lastig, zeker als het om
technologie gaat. Fanta Voogd verdiept
zich maandelijks in de geschiedenis
van de toekomst.

Fatale vooruitgang
Unabomber versus Prometheus

Een kwart eeuw geleden eiste Ted Kaczynski, beter bekend als de Unabomber,
publicatie van zijn radicaal ecologische manifest in een Amerikaanse krant.
Kaczynski toonde zich een moordzuchtige erfgenaam van Ned Ludd, de Engelse
textielarbeider die in 1779 machines vernielde en daarmee aan de wieg stond van
een kleine industriële contrarevolutie.
Tekst: Fanta Voogd

Hij was nog maar een jongetje toen bij Theodore een terugkeer naar ‘de wilde natuur’ en tot een ‘revolutie
Kaczynski (1942), zoon van een worstenmaker in Chi- tegen technologie’. Op 3 april 1996 werd de Unabomber
cago, een IQ van 167 werd vastgesteld. Op 25-jarige leef- gearresteerd, om tot levenslang te worden veroordeeld.
tijd kon hij aan de slag als de jongste wiskundedocent
aan de University of California, Berkeley ooit. Kaczynski Wantrouwen
hield het er al snel voor gezien. Vanaf 1971 probeerde hij Kaczynski’s gedachtegoed is diepgeworteld in de
in een afgelegen hut een zelfvoorzienend bestaan op te westerse cultuur. De weerzin tegen machines gaat terug
bouwen. Hij zag hoe zijn favoriete plekken in de natuur tot het begin van de industriële revolutie. De Engelse
ten prooi vielen aan de oprukkende industrie en woning- textielarbeider Ned Ludd zou in 1779 breimachines
en wegenbouw, en hij zocht – naar eigen zeggen – wraak. hebben vernield. Hoewel er geen hard bewijs is dat de
In 1978 stuurde hij zijn eerste bombrief aan een inge- man echt heeft bestaan, groeide hij uit tot symbool van
nieur materiaalkunde aan een universiteit in Illinois. de textielarbeiders in Nottingham die in 1811 overginDaarbij raakte niet de ingenieur, maar
een politieman lichtgewond. Tot 1995 zou
Kaczynski nog vijftien bomaanslagen plegen op mensen die iets met technologie
te maken hadden. De FBI noemde hem Hij zag hoe zijn favoriete plekken in de
de Unabomber omdat hij het vooral had natuur ten prooi vielen aan de oprukkengemunt op universiteiten (UN) en vliegtuigen (A van airlines). Daarbij vielen in de industrie, en woning- en wegenbouw
totaal drie doden en 23 gewonden.
en hij zocht – naar eigen zeggen – wraak
In 1995 eiste Kaczynski plaatsing van
zijn manifest Industrial society and its
future in een gerenommeerd, landelijk
dagblad. In ruil daarvoor zou hij zijn gewelddadige ac- gen tot het vernielen van machines uit protest tegen de
tiviteiten staken. Op 19 september 1995 publiceerden barre werkomstandigheden en loonsverlagingen. De
The New York Times en The Washington Post zijn tekst. luddite rebellion sloeg over naar andere steden, maar
Volgens het ‘Unabomber-manifest’ is de industriële re- werd bloederig neergeslagen door fabriekseigenaren en
volutie rampzalig geweest voor de mensheid. Technolo- de Britse overheid.
gie heeft mensen van hun vrijheid beroofd. Kaczynski
De 20ste eeuw bracht nieuwe motieven om de technoverwacht dat genetische manipulatie in de toekomst zal logische vooruitgang te wantrouwen. De twee wereldworden ingezet om de mens verder te modelleren naar oorlogen toonden de gruwelen van de gemechaniseerde
de eisen van de industriële samenleving. Hij roept op tot oorlogsvoering en de fabrieksmatige verdelging van
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1995

‘De industriële revolutie en de gevolgen ervan zijn rampzalig geweest voor de mensheid.
Ze hebben in ruime mate de levensverwachting verhoogd van degenen onder ons die in de
‘ontwikkelde’ landen leven, maar ze hebben de samenleving ontwricht, het leven zijn voldoening ontnomen, de mensen onderworpen aan vernederingen, alom tot geestelijk lijden geleid
(in de Derde Wereld ook tot lichamelijk lijden) en grote schade aangericht aan de natuur. De
voortschrijdende ontwikkeling van de technologie zal de toestand alleen maar erger maken.’
Theodore Kaczynski (de ‘Unabomber) in Industrial Society and its Future (het ‘Unabomber-manifest - 19 september 1995)

mensen. Onmiddellijk gevolgd door weer een mijlpaal
van militair-technologisch vernuft: de atoombom. Het
moderne pacifisme is – met het gebroken geweertje als
symbool – te beschouwen als vredelievende aftakking
van de oorspronkelijke luddistische beweging, die zich
verzette tegen industriële en technologische ontwikkelingen. Het aanzwellende milieubewustzijn in de jaren
zeventig wakkerde de vrees aan dat technologie de
mens en de natuur uiteindelijk fataal zou worden. Een
deel van de milieubeweging, zoals het Earth Liberation
Front, stapte in de jaren negentig over op luddistische
strijdmethoden. De Unabomber opereerde weliswaar
individueel, maar stond geenszins alleen.
Vuur
Hoewel vernieling en geweld tegen mensen op weinig
steun kan rekenen, wordt de gedachte dat technologie de
wortel van veel kwaad is, breed gedragen. Ook filosofen
hebben eeuwenlang een afstandelijke of vijandige houding gehad ten opzichte van techniek. De Franse filosoof
Bernard Stiegler (1952) breekt radicaal met die traditie.
Stiegler benadrukt dat de mens zonder techniek niets
voorstelt. De mens is een prothetisch wezen. Zonder

zijn hulpstukken – vuistbijl, paard, stoommachine, auto
of smartphone – is hij een beklagenswaardig kwetsbaar
prooidier. Stiegler verwijst graag naar de mythe van Prometheus. Bij de oorspronkelijke toebedeling van gaven
en vaardigheden door de Griekse goden was de mens er
bekaaid vanaf gekomen. Daarop besloot Prometheus het
vuur te stelen van Hefaistos, de god van de smeedkunst,
en dat aan de mensen te geven. Die bleken daarmee alles te kunnen maken. De TU Delft begreep overigens in
1953 al de relevantie van de mythe, toen zij Prometheus
als mascotte adopteerde.
Stiegler laat ons inzien dat we ‘door en door kunstmatig’ zijn. Zijn Nederlandse geestverwant Koert van
Mensvoort stelt dat teruggaan naar de natuur een even
begrijpelijk als onmogelijk verlangen is. Hij wijst erop
dat natuur en technologie geen tegengestelde zaken zijn.
Technologie is een voortzetting van de evolutie op een
volgend niveau. ‘Next nature’, zoals hij het noemt. De
bedreigingen van technologie wenden we niet af met
het vernielen van machines. In plaats daarvan roept Van
Mensvoort op tot een humane technologie. ‘Technologie
is het zelfportret van de mensheid. (…) Laten we er een
kunstwerk van maken om trots op te zijn.’ l
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Werkplek

Waar werken de ingenieurs
van nu? De Ingenieur brengt
het werkveld in beeld.

Rob Stark (1968)

Functie
Rob Stark is sinds 2013
directeur-eigenaar bij
IMd Raadgevende Ingenieurs.

Loods
In de 1200 vierkante meter
grote fabriekshal was een
machinefabriek gevestigd.

Details
Veel oude details zijn bij
de verbouwing bewaard
gebleven.

Uitzicht
De loods staat op een
schiereilandje aan de
Nieuwe Maas.

foto : fotostudio barendrecht

foto : vincent taapken

foto : vincent basler

foto : lucas van der wee

Meer flexplekken dan werknemers, geen hr-afdeling en een eigen
moestuin. Constructief ontwerper Rob Stark vertelt over de opvallende
huisvesting van zijn ingenieursbureau.
Tekst: Pancras Dijk

‘Ons bureau gelooft in hergebruik. In veel projecten
waarbij we betrokken zijn, is dat een belangrijk uitgangspunt. Dus hebben we het ook toegepast op onze eigen
huisvesting. In deze loods uit 1951 was decennialang een
machinefabriek gevestigd. Aan de betonnen vloer hebben we helemaal niets gedaan en boven de lunchruimte

‘Het betrekken van een
oud pand past bij onze
visie over het belang
van hergebruik’, zegt
Rob Stark. ‘Het heeft
ons nog een hip imago
bezorgd ook.’
foto : vincent basler
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Alles over de stad
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hangt nog een oude kraan. We hebben ervoor gekozen
de schil van het gebouw volledig intact te laten. De grote
ruimten worden niet verwarmd, dus daar is het soms
best fris. Maar binnen die oude fabriekshal hebben we als
losse elementen allemaal geklimatiseerde units geplaatst:
werkplekken, vergaderzalen, een pantry, een huiskamer

met een platenspeler en muurschilderingen door een
straatkunstenaar.
Ons bureau heeft nu 57 mensen in dienst, maar we hebben 78 werkplekken ingericht, allemaal flexplekken. We
werken in projectteams, dus iedereen kan per dag kiezen aan welk project hij of zij gaat werken en kiest dan
een plek in de buurt bij de andere teamleden. Daarnaast
hebben we een paar zitplekken buiten de twee kantoortuinen, waar je kunt bellen zonder dat het de collega’s
stoort.
De organisatie is zo plat mogelijk. Een afdeling HR hebben we niet en de directeuren zijn voor iedereen makkelijk aanspreekbaar. Als directeuren maken we ook zelf
ook deel uit van die projectteams. We weten daardoor
goed waarmee iedereen bezig is en waarin elke werknemer goed is of nog wat kan leren. De afgelopen jaren
zijn we sterk gegroeid en naar mijn gevoel heeft het
bureau nu de ideale omvang. Verder groeien doen we
alleen als het kan zonder de manier waarop we ons bedrijf nu hebben ingericht te schaden.’
Eigen tomaten
‘We hebben al jarenlang veel vrouwen in dienst en
ook veel jonge ingenieurs. Dit pand zal er toe hebben
bijgedragen dat we een hip imago hebben en dat jonge mensen graag bij ons willen werken. Personeelsadvertenties plaatsen we zelden. We doen het andersom: meldt zich een goede, afgestudeerde ingenieur,
dan mag die bij ons beginnen, ook al was er geen
vacature. Wel investeren we veel in goede contacten
met studentenverenigingen en soms geef ik gastcollege
op de TU Delft. Het bureau bestaat inmiddels zestig jaar.
We willen het beste en het leukste ingenieursbureau van
het land zijn en nee, dat hoeft niet strijdig te zijn. Leuk
maken we het door alle aansprekende projecten waaraan we werken, van de nieuwe A-pier op Schiphol tot
het nieuwe Collectiegebouw van Museum Boymans van
Beuningen. Maar leuk is het ook door de moestuin hier
in het gebouw, waar we onze eigen tomaten verbouwen
en munt waarvan we thee trekken.’ l

illustratie : marco broekman / okra

Leefbaar
Steden werken van oudsher als een magneet voor
mensen, bedrijven en kennis. Op welke manieren kan
nieuwe technologie helpen de stad leefbaar te houden?

Ruimte
Steeds meer Amsterdammers breiden hun pand uit
met een kelderetage. Maar dat is niet zonder risico.
Verzakkingen en wateroverlast liggen op de loer.

Groen
Onze krappe steden staan voor een enorme
verdichtingsopgave. Hoe zorgen we ervoor dat
er voldoende ruimte blijft voor groen?

Slim
Steeds vaker spelen algoritmen en big data een
rol in het besturen en beheren van stedelijke
samenlevingen. Dat biedt grote mogelijkheden,
maar soms wel tegen een hoge prijs.
de inhoud is onder voorbehoud .
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Vragenvuur

Zeven lastige vragen aan
Daniël Poolen, duurzaamheidsonderzoeker bij de Rabobank en panellid
bij het RTL4-programma Briljant!

Tekst: Jim Heirbaut

Wat is het laatste dat u
zelf heeft gerepareerd?

Een paar weken terug heb ik nog de koplamp van mijn auto ver
vangen, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Ik probeer
altijd wel spullen te herstellen, maar helaas zijn apparaten niet
altijd te repareren. Laatst was het veiligheidspalletje van een
blender afgebroken. Ik heb nog geprobeerd om dat precies na te
maken, maar dat lukte niet. Het was frustrerend om een verder
prima werkend apparaat te moeten weggooien.

Voor welk probleem
zouden ze nu eindelijk
eens iets slims moeten
uitvinden?

Ik denk meteen aan grote wereldproblemen zoals armoede en
hebzucht, maar dat bedoel je vast niet. Dan betrek ik het op
mezelf en ik ben lang bang geweest voor naalden. Dat vind ik
zó onnatuurlijk, dat er een stukje metaal in je lichaam wordt
gestoken. Dus ingenieurs: vind iets uit waarmee bloed prikken
minder onprettig wordt.

De zelfrijdende auto is
op komst. Stapt u zonder
bezwaren in?

Ja hoor, als autonome auto’s er eenmaal zijn, heb ik er ver
trouwen in dat de makers de auto’s uit en te na hebben getest
en de nodige veiligheidsmarges hebben ingebouwd. Als bedrijf
kun je je geen slechte pers veroorloven.

Hoe zorgt u ervoor dat
een robot uw baan niet
inpikt?

Daarvoor ben ik niet zo bang, want bij mijn baan komt veel
denkwerk kijken. Ik denk dat kunstmatige intelligentie – ik
neem de vraag breed – mij juist gaat helpen om productiever te
worden.

Wie is uw held op
techniekgebied?

Victor Papanek, een OostenrijksAmerikaanse ontwerper over
wie een docent vertelde tijdens mijn studie industrieel ontwer
pen in Twente. Papanek stelde dat ontwerpers veel meer bezig
zouden moeten zijn met het verbeteren van de wereld, zowel
op sociaal als op ecologisch vlak. Dat vond en vind ik enorm
inspirerend.

Welke technologische
ontwikkeling baart u
zorgen?

Dilemma: u moet kiezen. De eerste
kolonist worden op Mars of een chip
in uw hoofd geïmplanteerd krijgen
die uw geheugen verbetert?
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Het gebruik van data en hoe kunstmatige intelligentie daar
allerlei conclusies uit trekt. Ik snap dat het gebruik van data onze
levens prettiger kan maken, maar we moeten erg oppassen dat
algoritmen geen verkeerde conclusies trekken. Want ze hebben
vaak last van blinde vlekken en vooroordelen. Kunstmatige
intelligentie afschaffen is geen optie, maar bedrijven moeten
transparant maken wat hun algoritmen doen, zodat dit te con
troleren is.
Haha! Ik kies voor het eerste: naar Mars gaan. Want het tweede
klinkt op het eerste gezicht aantrekkelijk, maar ik denk dat ik
gek zou worden als ik nog veel meer informatie in mijn hoofd
zou moeten verwerken.
foto : e . walvisch

Engineer your career
KIVI helpt je verder in je carrière. Als beroepsvereniging van ingenieurs biedt KIVI carrièreservices.
Leden kunnen onder meer gratis gebruikmaken van een cv-check, sollicitatietraining en
loopbaancoaching. Ook brengt KIVI aantrekkelijke vacatures onder de aandacht.

Ben jij een nieuwsgierige Ingenieur die je carrière verder wil uitbouwen op
een technisch uitdagende productielocatie? Wil jij ontdekken hoe het is om
samen met collega’s bij te dragen aan een optimale operatie? Staat veiligheid
en samenwerking bij jou voorop? Welkom bij LyondellBasell...

Fulltime | Moerdijk

Process Engineer
Dit is LyondellBasell
LyondellBasell is een van ‘s wereld grootste chemische, kunststof en raffinage
bedrijven. Het bedrijf produceert producten op 58 locaties in 18 landen en is het op
twee na grootste onafhankelijk chemisch bedrijf ter wereld. [vdRH1] De producten
en technologieën van LyondellBasell worden gebruikt in producten die de kwaliteit
van leven verbeteren voor mensen over de hele wereld, waaronder verpakkingen,
elektronica, auto-onderdelen, woninginrichting, bouwmaterialen en biobrandstoffen.
Dit is de rol
Veiligheid staat bij jou voorop. Je vindt het daarom heel belangrijk om toe te zien
op een juiste toepassing van de veiligheids-, bedrijfs- en milieuvoorschriften binnen
je werkgebied en het naleven van deze voorschriften op de site.
Je bent onderdeel van het Technology team waarmee je de operatie van jullie
fabriek ondersteunt en verbetert.
Je levert dagelijkse ondersteuning aan operatie voor het controleren van de kwaliteit
en stabiliteit van de operatie van jouw eigen sectie. Je analyseert de conditie van
de plant, niet alleen vanachter je bureau maar ook door middel van intensieve
samenwerking met Operations. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over
verbeteringen en aanpassingen aan de instellingen van jouw fabriek, zowel op korte
als op lange termijn.
Bij afwijkingen in de operatie voer je een onderzoek naar de oorzaak uit, waarbij
je eigen analyse maakt en actief informatie inwint bij andere afdelingen zoals o.a.
Operations, onderhoud en Process Safety. Indien nodig neem je ook contact op
met de wereldwijde experts die LyondellBasell in Europa of daarbuiten in dienst
heeft. Als onderdeel van een team ben je in staat om de verandervoorstellen

Heerhugowaard

Sr. Development Engineer (WTB/E)
High tech apparatenbouw

Bravilor Bonamat is al 70 jaar een toonaangevende en innovatieve apparatenbouwer in drankbereidingssystemen.
R&D afdeling met circa 40 uitvinders en productontwikkelaars. Zij beschikt over
een splinternieuw Innovation Centre, inclusief Modelshop (met 3D printer), testlab
en moderne kantooromgeving.
Je maakt deel uit van een multidisciplinair projectteam. Samen begin je het
traject met een blanco vel papier en vult ieder vanuit zijn expertise de gewenste
specificaties in. Dan begint de zoektocht naar technieken, materialen, onderdelen,
machine lay-out, technische haalbaarheid en maakbaarheid in serieproductie.
De Sr. Development Engineer richt zich met name op ontwerp en keuzes van
mechanische of elektrotechnische aspecten. Je tekent en rekent aan ontwerpen
en via rapid prototyping zie je snel of jouw idee haalbaar is. In wekelijkse sessies
overlegt ieder zijn voortgang en bottlenecks. Je gaat zelf aan de slag in de
toolshop om een werkend model te bouwen en te testen. Uiteindelijk lever je een
nulserie op voorzien van alle benodigde documentatie en draag je met jouw team
het project over aan productie.
Profiel: HBO Werktuigbouw of Electrotechniek en relevante ervaring binnen R&D
van een relevante apparatenbouwer met een serieproductie karakter. Stevige
ervaring met Solidworks.
Nieuwsgierig? www.buildingcareers.nl /
Robrecht Bakker / 06 46 41 88 29
BuildingCareers werving en selectie voor
ingenieurs in de industrie.

te beoordelen op eventuele procesmatige risico’s. Indien deze risico’s worden
aangetroffen help je mee met de ontwikkeling van de oplossing, waarbij je een ook
leidende rol kan nemen.
Je bent verantwoordelijk voor het identificeren van procesverbeteringen welke je
binnen je team en de organisatie communiceert. Hiervoor doe je technische verbetervoorstellen, waarvoor je ook anderen enthousiasmeert. Wanneer de verbeteringen ontworpen en uitgevoerd gaan worden dan ben je onderdeel van het team dat
deze verbeteringen realiseert.
Dit ben jij
Je voelt je op je plek in een productie omgeving waarbij je met veel verschillende
afdelingen samen werkt om technische puzzels op te lossen. Jij maakt dan ook
makkelijk contact. Als energieke zelfstarter, heb je uitdaging nodig en heb je de
ambitie om door te groeien binnen onze technisch complexe omgeving.
Dit breng je
• Master’s degree Chemische Technologie, werktuigbouwkunde richting apparatenbouw, polymeer kunde bijvoorbeeld;
• 3-5 jaar ervaring in vergelijkbare chemische productieomgeving;
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels.
Dit bieden wij
Wij bieden je een afwisselende en verantwoordelijke baan in een internationale
onderneming die de ontwikkeling van zijn werknemers, kwaliteit en veiligheid hoog
in het vaandel heeft. Je komt te werken op een site met voldoende doorgroeimogelijkheden. Je krijgt de vrijheid om een breed scala aan verantwoordelijkheden
op je te nemen in een snel evoluerende omgeving. Daarnaast bieden wij je een
competitief salarispakket.
Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over deze rol,
bel Natalie Backx at +3125460316.
Wil je solliciteren? Kijk dan op
www.careers.lyondellbasell.com/job/

Zwolle

Senior Leraar Bouwkunde
Binnen het college Techniek & Gebouwde Omgeving is vanwege pensionering van
een van onze collega’s een vacature ontstaan voor de functie van senior leraar
Bouwkunde. Deze vacature heeft een omvang van 0,8/1,0 fte.
Als senior leraar breng je het functioneren van jouw team op een hoger plan door
te verbinden en te vertalen. Je weet onderwijsontwikkelingen (zowel pedagogisch
als didactisch) en ontwikkelingen in het werkveld te vertalen naar toepasbare
concepten en projecten binnen het team. Hierbij weet je collega’s en andere intern
dan wel extern betrokkenen te inspireren om mee te werken aan deze ontwikkelingen. Je bent in staat om je team mee te nemen in processen en veranderingen.
Je weet je collega’s te motiveren en te stimuleren om samen te werken aan de
kwaliteit van het onderwijs. Je kunt goed overzicht bewaren en weet dingen op de
juiste wijze vast te leggen en te borgen voor je team.
Jouw functieprofiel
Beschik jij over:
- hbo+ werk- en denkniveau;
- opleiding hbo Bouwkunde of een vergelijkwaardige opleiding;
- een (eerste- of tweedegraads) onderwijsbevoegdheid;
- brede kennis en ervaring binnen het vakgebied Bouwkunde.
Ons aanbod
We bieden je in eerste instantie een tijdelijk dienstverband aan voor de duur van
een jaar. De functie van senior leraar is ingedeeld in salarisschaal LC. Het maximale brutosalaris dat daarbij hoort bedraagt EUR 4.779,- per maand, excl. 8%
vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33%. De bepalingen in de cao-mbo
https://www.mboraad.nl/themas/cao-mbo zijn van toepassing. Bovendien kent
Deltion goede secundaire arbeidsvoorwaarden: kijk voor meer informatie op onze
website https://www.deltion.nl/werken-bij/vacatures/arbeidsvoorwaarden
Iets voor jou?
Heb jij dit gelezen en ben je geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan uiterlijk
15 maart 2020.
Voor nadere informatie over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met
Karin Hof (opleidingsmanager)
telefoonnummer: 06-28574148.
https://www.deltion.nl/werken-bij-deltion/vacatures/senior-leraar-bouwkunde-2469539
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Ook uw vacature op deze pagina? Neem contact op met
Sandra Broerse via 06 461 86 14 of sandra.broerse@kivi.nl

