BERT WECKHUYSEN ZIET GROOTSTE
BELEMMERING IN RISICOBEREIDHEID

NEDERLAND ALS SILICON
VALLEY VAN DE CHEMIE
Nederland heeft bijna alles in zich om uit te groeien tot een Silicon Valley van de
chemie, vindt Bert Weckhuysen, hoogleraar Anorganische Chemie en Katalyse
aan de Universiteit Utrecht. Ons land kan volgens hem meerwaarde scheppen
dankzij een sterke onderzoekstraditie, een vooraanstaande chemische industrie
en vooral veel uitwisseling tussen beide. Wat nog ontbreekt is voldoende
durfkapitaal, risico’s durven nemen en de bereidheid tot falen.
Tekst: Joost van Kasteren

B

ert Weckhuysen, hoogleraar
Anorganische Chemie en
Katalyse aan de Universiteit
Utrecht, herkent zich in het beeld
dat de chemische industrie in
Nederland mede zo sterk is dankzij
het wetenschappelijk onderzoek,
zoals bijvoorbeeld procestechnologie en katalyse. Terwijl omgekeerd
het wetenschappelijk onderzoek in
Nederland wereldwijd voorop loopt
dankzij de aanwezigheid van een
sterke chemische industrie. “In de
loop der jaren is er een soort
natuurlijke interactie ontstaan tussen industrie en academische
wereld,” zegt Weckhuysen, “die je in
veel andere landen niet of weinig
hebt en dat weerspiegelt zich in de
kwaliteit van het wetenschappelijk
onderzoek en in de kracht van de
chemische industrie.”
Op welke manieren komt die
interactie tot stand?

“Er is natuurlijk de formele publiekprivate samenwerking, vastgelegd
in procedures en contracten, maar
dat bedoel ik niet. Het gaat verder
dan fondsen; het gaat ook om het
uitwisselen van ideeën en ervaringen, bij elkaar in de keuken kijken.
Ik krijg bijvoorbeeld soms katalysatoren van bedrijven – real life samples – die ik zonder die interactie
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niet gehad zou hebben. Omgekeerd
heeft de chemische industrie, zowel
mkb als de grote bedrijven, dankzij
deze samenwerking toegang tot
onder meer hoogwaardige apparatuur en kan ze zich laven aan frontier
science die ze zelf niet ontwikkelt
omdat het te nieuw of te duur is of
gewoon wat buiten haar interesseveld valt. Een derde vorm van interactie is dat veel academisch opgeleide mensen gaan werken in de
chemische industrie. Het komt nu
meer en meer voor dat de industriele begeleider van een onderzoeksproject iemand is die bij mij is
gepromoveerd of als postdoc heeft
gewerkt.”
Loopt u niet het risico dat u zich te
veel moet richten op kortetermijnonderzoek, van belang voor de industrie, en niet meer toekomt aan fundamenteler langetermijnonderzoek?

“Zo zie ik dat helemaal niet. De
interactie met de industrie is toch
vooral een intellectuele kruisbestuiving met respect voor elkaars rol. Ik
ga geen toegepast onderzoek doen.
Ik wil wel dingen uitproberen, maar
als het proof of concept, het bewijs
dat het werkt of potentieel heeft, is
geleverd, dan mag de industrie het
al of niet overnemen, maar zelf ga ik
iets anders doen.”

Heeft het mkb wel voldoende mensen
in dienst om met zijn academische
counterparts te sparren?

“Het mkb is erg belangrijk voor
vernieuwing, maar vaak hebben
deze bedrijven niet voldoende
capaciteit – en dan vooral menskracht – in huis om mee voorop te
lopen. Een van de mogelijkheden is
om een medewerker een dag per
week te detacheren bij de universiteit om onderzoek te doen. Bij mij
loopt er zo iemand en dat werkt
heel stimulerend, voor beide kanten. Ik kan me voorstellen dat niet
alle wat kleinere bedrijven die
mogelijkheid hebben. Daarom denk
ik dat scienceparken, zoals die de
laatste jaren geformeerd worden
rond universiteiten en hogescholen, een goed idee zijn. Vooropgesteld natuurlijk dat het mkb ook
daadwerkelijk contact zoekt.”
U bent ook lid van het Topteam
Chemie, dat de onderzoeksagenda
formuleert voor de Topsector Chemie. Is er wel voldoende ruimte om
in te spelen op de grote maatschappelijke uitdagingen?

“Laat ik even een misverstand uit
de weg ruimen: het is niet zo dat de
maatschappelijke uitdagingen nu
pas een rol gaan spelen in de chemie. Dat was altijd al het geval.
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Bert Weckhuysen: “Het mkb is
erg belangrijk voor vernieuwing.”

Uitdagingen als de zure regen en
het gat in de ozonlaag zijn mede
dankzij chemici opgelost, alleen
heeft de sector zijn rol niet altijd
even duidelijk aangegeven naar de
buitenwereld toe. Nu zijn de maatschappelijke uitdagingen, mede
dankzij Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma
van de Europese Unie, expliciet
gemaakt. Daardoor kunnen we het
onderzoek in de Topsector Chemie
oplijnen naar die gebieden die
relevant zijn voor de maatschappelijke uitdagingen en waar
Nederland sterk in is, zoals vermindering van de afhankelijkheid
van fossiele grondstoffen en het
ontwikkelen van materialen die
totaal recyclebaar zijn. Voor mij
als onderzoeker is het ook prettig,
omdat je kunt laten zien aan de
samenleving wat je doet met
onderzoeksgeld dat indirect door
de belastingbetaler bij ons
terechtkomt.”

Momenteel heeft de bulkchemie
het zwaar als gevolg van de hoge
energieprijzen. Er worden zelfs installaties in de mottenballen gezet. Gaat
dat het onderzoek nog beïnvloeden?

“Laten we om te beginnen oppassen
dat we weer in de reﬂex van het
doemdenken schieten en elkaar van
alles gaan aanpraten. Op zich vind ik
het namelijk heel reëel dat bedrijven
investeren in het Verre Oosten, want
dat is een enorme opkomende
markt van miljarden mensen op
zoek naar werk en welstand. Ik zou
het juist raar vinden als ze hier zouden investeren in extra installaties.
Dat is dus een gegeven. Van daaruit
moet je bedenken waar we wel iets
toe kunnen voegen met onze sterke
kennis- en industriële infrastructuur op een relatief klein oppervlak
en dan kom ik uit bij het beeld van
een Silicon Valley voor de chemie:
het ontwikkelen van geavanceerde
oplossingen, waarbij je je voorsprong gebruikt om waarde te creë-

FOTO: NWO

Bert Weckhuysen studeerde af aan de Universiteit van
Leuven als ingenieur voor de scheikunde en landbouwindustrieën en promoveerde er op een onderzoek naar
heterogene katalyse. Na zijn promotie werkte hij in de
VS als postdoc. In 2000 werd hij benoemd tot hoogleraar Anorganische Chemie en Katalyse aan de Universiteit Utrecht. In 2003 werd hij wetenschappelijk directeur van het Nederlands Instituut voor Onderzoek in de
Katalyse. In 2006 diende hij samen met anderen een
onderzoeksvoorstel in voor een SmartMix-programma
op het gebied van chemische katalyse voor de omzetting van biomassa in chemicaliën, afgekort CatchBio.
Met zijn onderzoek richt Weckhuysen zich op het ontrafelen van reactiemechanismen en actieve sites van
heterogene katalysatoren, zoals zeolieten en gedragen
metaaloxiden, met name gebruikt in rafﬁnage en bulkchemie. Als lid van het Topteam Chemie is hij betrokken
bij het vormgeven van het topsectorenbeleid. In 2012
won hij de prestigieuze International Catalysis Award
en ontving hij een Europese ERC Advanced Grant.

ren tot ze algemeen geaccepteerd
zijn. Tegen die tijd moet je dan weer
nieuwe geavanceerde oplossingen
in portefeuille hebben, waarmee je
in kunt spelen op maatschappelijke
uitdagingen, maar die ook economisch interessant zijn.”
Dat vraagt om een type ondernemer
dat je eerder in de Verenigde Staten
aantreft dan in Europa?

“Dat wil niet zeggen dat ze er niet
zijn. Je ziet nu scienceparken ontstaan in de omgeving van universiteiten en hogescholen waar jonge mensen, vaak pas afgestudeerd, een
spin-off-bedrijf beginnen en waarbij
ze in allerlei praktische zaken worden ondersteund met incubators en
adviezen van ervaren ondernemers.
Een belangrijk verschil met Silicon
Valley is echter de beschikbaarheid
van risicokapitaal. Op Sandhill Road
in Menlo Park vind je een hele rij
investeerders die bereid zijn om
durfkapitaal ter beschikking te stellen met een kans van een op tien dat
zo’n jonge starter er een succesvol
bedrijf van maakt. Dat en het gebrek
aan bereidheid om te falen vormt op
dit moment een belangrijke belemmering om ons te ontwikkelen tot een
soort Silicon Valley van de chemie.
Maar dat kan wel veranderen.” p
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