Spraakmaken
en
verzilveren
Vijftien voorbeelden
van
innovatief samenwerken

Voorwoord
In de zeven jaar van zijn bestaan heeft het programma Economie Ecologie Technologie
(E.E.T.) ruim 220 projecten gesteund. Consequent ging het daarbij om strategische lange-termijnprojecten waarin bedrijven en onderzoeksinstellingen samenwerken. Samenwerking om
technologische doorbraken te realiseren die aanzienlijke ecologische en economische winst
opleveren en zo bijdragen aan duurzame economische groei.
De E.E.T.-projecten geven blijk van bereidheid om fors te investeren in innovatie. Ondanks de
hoge technologische risicos is in totaal de afgelopen zeven jaar ruim  450 miljoen geïnvesteerd! Dat zegt ook iets over de beoogde ambities. Zo verwachten de betrokken bedrijven
dankzij de resultaten van hun E.E.T.-project een flinke jaarlijkse omzetstijging met daarnaast
een grote milieuwinst. Als de E.E.T.-projecten succesvol worden, kan een bijdrage worden
geleverd aan het realiseren van vele milieudoelstellingen wereldwijd. Ook in technologisch opzicht is de opbrengst groot: 200 proefschriften en 300 octrooi-aanvragen.
In dit boekje zijn vijftien projectuitvoerders aan het woord over hun E.E.T.-ervaringen. Het zijn
enthousiasmerende verhalen waarin naast de beoogde technologische doorbraak het aspect
samenwerking (gemiddeld met 5 partners) en kennisuitwisseling aandacht krijgt. Hoe heeft
men de samenwerking aangepakt en wat levert het op? Waarom deelt men kennis met elkaar en wat levert bijvoorbeeld een item op het 8 uur journaal op aan publiciteit en extra interesse uit de markt?
Colofon
Dit is een publicatie van het Programmabureau Economie Ecologie Technologie (E.E.T.).
E.E.T. is een programma van de ministeries van Economische Zaken (EZ),
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW) en
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).
E.E.T. is een samenwerkingsverband van Senter en Novem.

De vijftien projectverhalen zijn bedoeld om het belang van samenwerking, onderlinge kennisuitwisseling en communicatie te onderstrepen. Om u hiermee verder te helpen is een CD-rom
toegevoegd waarin u naast samenvattingen van de gehonoreerde E.E.T.-projecten ook praktische hulpmiddelen aantreft. Op deze CD-rom vindt u bijvoorbeeld informatie over zaken als
het opstellen van een ondernemersplan, de inhoud van een marktonderzoek, maar ook over
het schrijven van een persbericht.

© 2003, Programmabureau E.E.T

Programmabureau E.E.T.
Postbus 8242,

Hopelijk doet u bruikbare ideeën op en kunt u gebruik maken van de hulpmiddelen. Of vindt
u aanleiding om contact te leggen met uitvoerders van projecten, van wie u de gegevens op
de CD-rom kunt vinden.

3503 RE Utrecht.
Tel. 030 - 239 34 36
Fax 030  231 64 91
info@eet.nl
www.eet.nl

Tekst: Maurits Groen Milieu & Communicatie, Haarlem (mg@mgmc.nl)

Misschien komt u ook aangenaam verrast tot de ontdekking dat er kennelijk nog heel veel
fundamentele en soms zelfs spectaculaire uitvindingen mogelijk zijn, die een duurzame samenleving dichterbij brengen.
In dat geval beantwoordt het boekje met de CD-rom aan zijn doel. Want E.E.T. wil bijdragen
aan een klimaat waarin innovatie en kennisoverdracht levende begrippen zijn.
Ik wens u veel inspiratie toe!

Projectbegeleiding en redactie E.E.T.: Hanneke op den Brouw
Vormgeving boekje en cd-rom: Mixed Media, Bussum (www.mixedmedia.nl)
Druk: Spinhex-Industrie, Amsterdam
Fotografie: Maurits Groen Milieu & Communicatie, Haarlem en de desbetreffende E.E.T.-deelnemers

Mr. L.J. Brinkhorst,
minister van Economische Zaken
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Inhoud
E.E.T. ambitie: doorbraken stimuleren en versnellen
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Het programma Economie, Ecologie, Technologie (E.E.T.) stimuleert en ondersteunt al sinds 1996 langetermijnprojecten, gericht op technologische doorbraken. Het gaat om grote projecten die resulteren in substantiële ecologische en economische winst. Enthousiaste bedrijven en kennisinstellingen hebben de afgelopen jaren de krachten gebundeld in ruim 220 E.E.T.-projecten met ambitieuze doelstellingen op het gebied
van duurzaamheid. E.E.T. is een gezamenlijk programma van de ministeries van EZ, OCenW en VROM. De
praktische uitvoering ervan is in handen van het programmabureau E.E.T., een samenwerkingsverband van
Novem en Senter. In 2004 gaat het programma op in een nieuwe subsidieregeling voor technologische samenwerking.

Karakteristieken
Het E.E.T.-programma:
� bevordert duurzame economische groei door middel van innovatie;
� stimuleert de ontwikkeling van doorbraaktechnologieën;
� verbetert de afstemming van fundamentele en industriële kennisontwikkeling;
� realiseert strategische samenwerking tussen marktpartijen en de kennisinfrastructuur;
� versterkt de markt- en kennispositie van deelnemende bedrijven en kennisinstellingen.
E.E.T. is bedoeld voor grote ondernemingen, het innovatief midden- en kleinbedrijf, onderzoeksinstituten
en universiteiten. Zij ondersteunt meerjarige ontwikkelingsprojecten en eenjarige, voorbereidende projecten
(kiemprojecten). Meerjarige E.E.T.-projecten omvatten het hele traject van fundamenteel onderzoek tot de
ontwikkeling van een eerste niet-commercieel prototype, demonstratie of model. Het uiteindelijke resultaat
moet na vijf tot tien jaar bereikt kunnen worden.

Projecten
E.E.T.-projecten omspannen een breed werkterrein: innovatie van producten en processen, besparen van
grondstoffen, verminderen van emissies en afval, zonnecellen, windenergie en energie uit biomassa, ontwikkelen en toepassen van biologische grondstoffen en energiebesparing en emissiereductie bij transport. Het
programma steunt nu 133 meerjarige E.E.T projecten en 91 eenjarige kiemprojecten. In totaal hebben overheid, bedrijfsleven en R&D organisaties ruim  450 miljoen in het E.E.T. programma geïnvesteerd. Een doorsnee E.E.T.-project kent vijf partijen. Er is dus een groot aantal strategische samenwerkingsverbanden tussen
bedrijven en kennisinstellingen gevormd.

Resultaten
Medio 2003 waren 85 projecten afgerond; 28 daarvan gaan door in een vervolgproject. Combineren van
ecologische en economische doelstellingen blijkt dus heel wel mogelijk. Hoewel concrete resultaten veelal
nog ontbreken zijn de verwachtingen van de projectuitvoerders hooggespannen:
Economie: Totale omzetverhoging en besparing: enkele miljarden euro per jaar. Door besparingen dalen productiekosten met ruim 1 miljard euro.
Ecologie: De projecten dragen samen aanzienlijk bij aan het verminderen van alle NMP-milieuproblemen behalve verstoring.
Technologie: E.E.T.-projecten besteden 62% van de onderzoeksgelden aan fundamenteel onderzoek, 34%
aan industrieel onderzoek en 4% aan pre-concurrentiële ontwikkeling. E.E.T.-projecten leiden vooral tot procesinnovatie en systeeminnovatie. De onderzoeksresultaten hebben inmiddels geresulteerd in 137 octrooiaanvragen. Dit aantal zal nog groeien, naar verwachting wel tot 300 als alle projecten zijn afgerond.
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E.E.T. en de rol van
kennisoverdracht
Deze publicatie presenteert vijftien concrete voorbeelden van de
manieren waarop kennisoverdracht in E.E.T.-projecten gestalte
krijgt. Immers: het E.E.T.-programma gaat om meer dan alleen
het ontwikkelen en toepasbaar maken van technologische vindingen die op een profijtelijke manier bijdragen aan het streven
naar een duurzame samenleving.

Want met een handvol prachtige kenniseilanden in een oceaan
van traditioneel denken komen we er immers niet. Er is een denkomslag nodig. Om de vereiste transitie te kunnen maken moet die
noodzakelijke omslag breed worden gedragen. Ook actieve deelname van consumenten en afnemers is nodig. Ook hier gaat het
om de bekende trits kennis, houding, gedrag: duurzaam gedrag
kan pas optreden als de nodige kennis heeft kunnen leiden tot een
andere houding.
E.E.T.-projecten moeten daarom niet alleen door samenwerking
tussen bedrijven en kennisinstellingen nieuwe duurzame technologie leveren, maar ook de kennis die daarbij wordt opgedaan zo
breed mogelijk verspreiden. Welke kennis? De technologische
kennis zelf, maar ook de kennis over de manier waarop die met de
meeste kans op succes verspreid kan worden (inclusief de ervaring met samenwerking) en de kennis hoe de nieuwe technologie
tot een commercieel succes gemaakt wordt.
Het Programmabureau E.E.T. draagt bij aan die kennisoverdracht
om de kans te vergroten dat E.E.T.-projecten op den duur daadwerkelijk leiden tot nieuwe producten of processen.
Het verstrekt informatie via internet (www.eet.nl), organiseert bijeenkomsten, zorgt voor samenvattingen van elk project, schrijft
artikelen voor dag- en vakbladen en stelt persberichten op. Al die
activiteiten staan in het teken van het doorverwijzen van mensen
naar de uitvoerders van E.E.T.-projecten. Doel daarvan is dat mensen elkaar gemakkelijk en snel kunnen vinden. Daarnaast reikt het
E.E.T.-Programmabureau voorbeelden van kennisoverdracht aan,
die projectuitvoerders kunnen inspireren om zelf aan kennisoverdracht te doen of hun activiteiten verder uit te breiden en hulpmiddelen om daar daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Hoofdrol
Maar de hoofdrol bij de doorstroming van
kennis wordt natuurlijk gespeeld door de
uitvoerders van E.E.T.-projecten zelf. Om
een indruk te krijgen hoe die hoofdrol in de
diverse projecten wordt ingevuld, heeft het
Programmabureau een inventarisatie uitgevoerd. Voor de inventarisatie zijn 33 van de
109 meerjarige E.E.T.-projecten van eind
2002 uitgekozen, omdat zij op opvallende
wijze werken aan kennisoverdracht. De projecten geven een goede doorsnede van het
E.E.T.-Programma, ze hebben betrekking op
veel verschillende sectoren en technologiegebieden.
Uit de inventarisatie blijkt dat er drie typen
van kennisdoorstroming in en rond E.E.T.projecten te onderscheiden zijn:
• kennisdoorstroming tussen de partners
in het samenwerkingsverband;
• overbrengen van kennis die nodig is om
het product op de markt te brengen;
• kennisdoorstroming ten dienste van het
verspreiden van kennis voor het algemeen
belang.

Beeld van activiteiten van kennisoverdracht
Kennisdoorstroming
binnen het consortium

Kennisdoorstroming
om het product op de markt te brengen

In alle projecten vindt kennisdoorstroming
binnen het consortium allereerst plaats via
(veelal halfjaarlijkse) bijeenkomsten waaraan
alle onderzoekers (6 tot 25) meedoen en
waarin presentaties en bespreking van de
onderzoeksresultaten over de afgelopen periode centraal staan.

Slechts een minderheid van de E.E.T.-projectplannen bevat een
plan van aanpak voor de verspreiding van kennis om het ontwikkelde product op de markt te brengen. En als men wel zon plan
heeft, dan wordt het vaak niet uitgevoerd als onderdeel van het gesubsidieerde E.E.T.-project. De bedrijven die aan het project meedoen, gaan daar zelf mee aan de slag. Tweederde van de projecten
voert marktonderzoek uit, vaak voorafgaand aan het project.

Onderdeel waren de maandelijkse batch- Publiceren heeft niet alleen een externe werking. Voor de researchbabbels waarin betrokken onderzoekers hun afdeling binnen een bedrijf kan het ook intern een nuttige functie
resultaten presenteerden en hun dilemmas vervullen. Dat merk je alleen al aan de emails van onze DSM-marvoorlegden en bediscussieerden. Eens per
keteers die we direct na publicatie van zon artikel krijgen. En per
maand was er ook een bijeenkomst van het slot van rekening zijn zij het die onze techniek moeten verzilveren,
projectmanagementteam. De leiders van de die klanten moeten binnenhalen.
deelprojecten kwamen bij elkaar om de lijnen
Projectleider prof.dr.ir. Hans de Vries, interview pagina 10.
binnen en tussen de diverse onderzoeken af
te stemmen.
De overige activiteiten voor kennisoverdracht zijn in te delen in
Projectleider dr.ir. Zofia Verwater-Lukszo, in- kennis halen en kennis brengen. De middelen die in alle projecterview pagina 52.
ten daarvoor worden gebruikt zijn workshops, beurzen en evenementen. In vrijwel alle projecten bezoeken medewerkers dergelijBij de meeste projecten onderhouden de
ke bijeenkomsten. De helft van de projecten organiseert zelf zulke
onderzoekers/medewerkers van de verschil- evenementen rond (de resultaten van) het project. Er worden ook
lende partijen ook contact per e-mail, tele- meer specifieke middelen van kennisoverdracht gebruikt, zoals
foon en/of werkbezoeken. In steeds meer workshops voor afnemers over technische aspecten bij gebruik
projecten vindt uitwisseling van onderzoeks- van de technologie, het aantrekken van een salesmanager en het
materiaal, protocollen en onderzoeksrappor- organiseren van een workshop over innovatie in samenwerking
tages plaats via het besloten deel van een
met de branchevereniging.
website, die voor het overige ook publiek
toegankelijk is. In een enkel geval krijgt de
Bij de helft van de projecten benut men kennisoverdracht naar
website de functie van een kenniscentrum.
marktpartijen ook voor het vinden van nieuwe partners voor het
project. De ontwikkelingsfase speelt daarbij vaak een rol; in latere
fasen (vervolgprojecten) betrekt men nogal eens meer marktpartijen bij de E.E.T.-projecten. Soms zijn nieuwe partners nodig, omdat
anderen zich uit het consortium hebben teruggetrokken.
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Tijdens een themadag kwam het project aan
de orde. De pers pikte dat op en het resultaat
was heel veel publiciteit. Tot aan voorpaginaartikelen en het NOS Journaal toe. Het leverde heel wat reacties op, waaronder vijf waarmee we in het project waarschijnlijk echt iets
kunnen. Onder meer van een fabrikant die bij
het project betrokken wil worden.
Sectormanager VNSI Pieter t Hart. Zie interview pag. 22

Ons eerste product hebben we toegepast bij een renovatieproject.
We hebben er een gezelschap van veertig man plus pers rondgeleid. Die goede opkomst? We hadden via de vakpers al een aantal
keren van ons laten horen en ook al de nodige contacten gelegd
op beurzen. Dat had de interesse gewekt van grote en kleinere
projectontwikkelaars. Ze wilden graag komen kijken.
Projectleider ir. Egon Hogenboom. Zie interview pag. 19
Niet-technische aspecten of regelgeving speelt bij circa 50% van
de projecten een cruciale rol voor het economisch welslagen. Kennisdoorstroming is dan vooral gericht op het wegnemen van belemmeringen op die terreinen. Voorbeelden van ingezette middelen: bijdrage aan de maatschappelijke discussie via een discussieplatform of een studie naar acceptatie en gebruikerscommissies.

Soms vergt de aard van het project extra
aandacht voor kennisdoorstroming. Bijvoorbeeld omdat het toepassingsgebied voor de
technologische doorbraak zo breed is, dat
niet alle mogelijke toepassers in het samen- Met ons systeem kies je echt voor een ander concept van
werkingsverband vertegenwoordigd kunnen afval(water)afvoer en behandeling. Die stap blijkt voor velen eigenzijn. Of omdat de sector of de keten waarop
lijk een sprong, die ze (nog) niet durven te maken. Dat blijkt tijdens
het project zich richt ingewikkeld georgani- discussies. Naast reële feitelijke vragen worden er vaak
seerd is, waardoor het onmogelijk is alle par- kwesties aan de orde gesteld, die getuigen van
tijen uit de keten bij het project te betrekken. onbewuste weerzin of angst.
Projectleider dr.ir. Grietje Zeeman,

interview pagina 40.

Kennisdoorstroming
voor het algemeen belang

Slechts een enkel project heeft geen wetenschappelijke publicatie of concrete plannen
daarvoor. Het overgrote deel publiceert in

Slecht weinig projecten maken een plan voor kennisdoorstroming
voor het algemeen belang.
Wel maken alle projecten afspraken over de exploitatie en bescherming van kennis, inclusief afspraken over het publiceren van
wetenschappelijke resultaten. Vaak moeten alle partners toestemming geven voor publicatie, maar veelal gebeurt dat ook.

wetenschappelijke tijdschriften, schrijft papers en posters voor wetenschappelijke congressen, waaraan men ook deelneemt. Ongeveer de helft publiceert eveneens in nietwetenschappelijke media.

Octrooien, proefschriften en artikelen in wetenschappelijke en vakbladen zijn in E.E.T.projecten veelvuldig aan de orde. In totaal
zijn tot eind 2002 maar liefst 634 publicaties
verschenen die E.E.T.-projecten tot onderOns uitgangspunt is geweest: laten we onze zakelijke afspraken werp hadden. Gemiddeld bijna zes publicain een vroeg stadium goed regelen. Geef ze een gedegen juridi- ties per meerjarig project.
sche basis. Als je eenmaal weet wat je precies aan elkaar hebt en
Bron: Doorbraken in zicht. De verwachte
je weet dat je belangen goed zijn beschermd, dan kun je je volledig effecten van het programma E.E.T. 1996concentreren op de inhoud van het project zelf.
2002.
Projectleider dr. Gert Jan Jongerden, interview
pagina 43.
Overigens stelt het E.E.T.-programma -conform de EU-regels- de
publicatie van tenminste het fundamentele onderzoek verplicht.
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‘De boulevardbladen van
de chemie leveren de
meeste reacties op’
Milieuvriendelijke katalyse voor de fijnchemie
“Het is in ons eigen belang om zoveel mogelijk te publiceren!”
Projectleider Hans de Vries (prof.dr.) is zeer uitgesproken in
zijn mening. Natuurlijk bestaat er een spanningsveld tussen het
publieke belang om kennis, die mede dankzij overheidssteun is
verworven, openbaar te maken, en het bedrijfsbelang om zulke
nieuwe vindingen te reserveren voor de eigen onderneming.
Octrooiering is dan het sleutelwoord. De Vries: “Daar zitten
dan nog wel haken en ogen aan,
Bij de productie van fijnchemicamaar je moet vertrouwen dat
liën worden nog veel gehalogeje kennisvoorsprong voldoende
neerde koolwaterstoffen gebruikt
groot is om je concurrenten voor
en afvalzouten geproduceerd.
te blijven.”
Het project “Homogene kaProjecttitel

Homogene katalyse voor
milieuvriendelijke fijnchemie
Looptijd
1 april 1998 tot 1 juni 2000
1 april 2000 tot 1 april 2004
Penvoerder
DSM NV
Plaats
Heerlen
Contactpersoon
Ing. J. Jochems
(tel. 045 - 578 23 89)
Partners
Universiteit van Amsterdam,
RU Groningen, DSM Pharmaceutical Chemicals Venlo BV

talyse voor milieuvriendelijke

DSM-Research zoekt, samen met
fijnchemie” ontwikkelt nieuwe
de Universiteit van Amsterdam en
katalysatoren (in feite een soort
de Rijksuniversiteit Groningen, binversnellers) waardoor processen
nen het kader van een E.E.T.-promet minder chemicaliën kunnen
ject naar nieuwe katalysatoren voor
worden uitgevoerd en de hoeveelde productie van fijnchemicaliën.
heid afval tot een minimum wordt
Nu worden er bij die productie nog
teruggebracht.
steeds gehalogeneerde koolwaterstoffen gebruikt en daarbij komen relatief veel afvalstoffen vrij, met name
minerale zouten die worden geloosd op op- oplossingen die elders bij DSM ontwikkeld
pervlaktewater. De projectpartners probe- worden, in de richting van homogene karen zowel milieutechnisch als economisch
talyse, gebaseerd op complexen van overeen sprong te maken. Voor de chemici: ze gangsmetalen.
doen dat door het vinden van nieuwe che- Het gaat om high-tech onderzoek, dat van
mische methoden om bouwstenen te ma- groot is belang voor DSM, één van de grootken voor geneesmiddelen. Belangrijk hierbij
ste producenten van fijnchemicaliën ter weis dat er direct de ruimtelijke variant gemaakt
reld, en voor beide genoemde universiteiten
wordt die nodig is voor de biologische acti- die hun vooraanstaande positie op dit onderviteit. Met ouderwetse methoden werd vaak zoeksgebied graag willen handhaven.
een mengsel gemaakt waarvan de helft niet
biologisch actief was. Deze nieuwe katalyti- Openheid
sche methoden voorkomen dus veel afval. Over de wetenschappelijke details gaat het
Het project zoekt, naast biotechnologische
niet in dit verhaal. Die zijn elders royaal be-

schikbaar. De essentie van De Vries boodschap:
Het is in het belang van alle projectpartners om van
de daken te roepen wat we hebben bereikt door
zoveel mogelijk wetenschappelijk te publiceren. Je
laat daarmee zien: hier wordt goed werk gedaan!
Daarmee geef je niets weg. In tegendeel, het levert
je iets op.
Die openheid is niet nieuw voor de wetenschappe-
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lijke wereld, die zo snel mogelijk publiceren juist nastreeft. Maar wel voor DSM, van oorsprong een typische chemiebulkproducent, die pas zon twintig jaar in de fijnchemie zit en zich
nu helemaal toelegt op life science producten en hoogwaardige
materialen. De Vries: Dat heeft een botsing van culturen opgeleverd. Vijf jaar geleden waren we op ons terrein weliswaar al een van
de grootste, maar publiceren? Weinig! Nou ja, in je vrije tijd dan,
soms en met permissie.
Er zijn duidelijke verschillen tussen de fijnchemie en de bulkchemie.
De laatste is een business, waarin de concurrentiepositie sterk afhangt van het gebruikte proces; men is dus niet scheutig met informatie over het eigen productieprocédé en er wordt dus weinig gepubliceerd. De fijnchemie moet zijn voorsprong juist ontlenen aan
het feit dat klanten precies op de hoogte zijn welke kwaliteit we in
huis hebben. Bij ons gaat het er dus om dat we aan klanten duidelijk kunnen maken waarom ze juist bij ons moeten zijn.
Die omslag naar openheid is dus nog maar vrij recent. Het heeft
ons alleen maar goede dingen gebracht. Onze reputatie (van DSM,
maar dat geldt ook voor de andere projectpartners) is er duidelijk
door verstevigd. Bij klanten, in de branche, maar ook in de wetenschappelijke wereld. Men weet je gewoon ook gemakkelijker te
vinden. Daarom willen we onze nieuwe vindingen het liefst publiceren nog op de dag zelf dat een octrooiaanvraag is ingediend.

Polsslag van de markt
Publiceren heeft niet alleen een externe werking. Voor de researchafdeling binnen een bedrijf kan het ook intern een nuttige functie
vervullen. Je merkt bijvoorbeeld dat de marketeers feed-back van
de klanten krijgen naar aanleiding van onze publicaties.. En per slot
van rekening zijn zij het die onze techniek moeten verzilveren, die
klanten moeten binnenhalen. Die marketeers zijn bij ons trouwens
vaak chemici, want je moet in deze branche toch wel echt ook inhoudelijk kunnen begrijpen waar het over gaat. Ze verkopen geen
zeep. Het gaat om complexe, hoogwaardige producten, toegesneden op de specifieke behoeften van de klant.
De R&D-afdeling van DSM probeert zo goed mogelijk de polsslag
van de markt te voelen, door een nauw contact te onderhouden
met de marketeers. Incidenteel, via persoonlijke contacten, maar

ook structureel door het houden van gezamenlijke bijeenkomsten. De marketeers houden uiteraard nauwgezet bij welke vraag er
in de markt is, ze lopen octrooi-ontwikkelingen na om trends op het spoor te komen etc.
Overigens wonen onze marketeers ook de
jaarlijkse intensieve bijeenkomsten bij met de
partners van het E.E.T.-project (zie verderop).
Zo blijven ze goed op de hoogte.

Management overtuigen
De Vries: Veel bedrijven zijn opgehouden
met het doen van fundamentele research.
Het management zag er dan het nut niet
van in. Niet omdat er geen mooie vindingen
gedaan werden, maar omdat de vertaling
naar producten en processen vaak moeizaam verliep. Ook wij R&D-ers hebben pas
door schade en schande geleerd dat je jezelf
ook intern moet verkopen. Door te publiceren, begrijpelijke lezingen te houden, open te
staan voor invloeden van buitenaf en vooral
goed te luisteren. En door te laten zien dat
fundamentele research wel degelijk past binnen toegepast onderzoek naar oplossingen
waar klanten op zitten te wachten. Al gebeurt die fundamentele research dan vooral
binnen samenwerkingsverbanden waaraan
we deelnemen. Pas als je het management
kunt overtuigen van dat nut, is men bereid je
daarvoor de mensen en de middelen te geven. Met name in de fijnchemie, waarbij de
klanten veelal farmabedrijven zijn, is het van
groot belang dat je snel op de markt komt.
Maar ondertussen is het doen van nieuwe
vindingen op het terrein van de katalyse in
de fijnchemie toch net een graadje moeilijker

☛
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dan de klassieke niet-katalytische chemie. De kwaliteit
van je processen luistert zeer
nauw. Maar als schone chemie een langer ontwikkel-traject nodig heeft dan wat minder
schone chemie die dezelfde resultaten oplevert, dicteert de markt

“Je moet je
onderzoeksproject ook intern verkopen. Door te publiceren, begrijpelijke lezingen te houden, open te
staan voor invloeden
van de markt.“

de keuze voor het laatste.

Tempo
Onze opgave binnen het E.E.T.-project is
dus duidelijk: sneller werken. We moeten
binnen drie weken kunnen zeggen of we
voor een bepaalde katalyse de juiste stoffen hebben geselecteerd. Daarom hebben
we als DSM ook zelf robots ontwikkeld, die
in één serie 96 reacties kunnen uitvoeren en
dan meteen onderzoek doen op 15 factoren
tegelijk aldus De Vries.
Hij voegt eraan toe: Een lastig aspect is overigens dat je soms sneller moet octrooieren
dan je zou willen. Soms wil je dingen nog wat
preciezer uitzoeken, maar dan zit de concurrentie je op de hielen en moet je soms wel.
Dat uitzoekwerk moet dan allemaal gedaan
in het jaar waarin je octrooi-aanvraag verder verduidelijkt en onderbouwd mag worden. Naast fundamentele research heeft het
marktrijp maken van de ontwikkelde technologie de volle aandacht. Ook het opschalen van laboratoriumschaal naar tonnenproductie moet snel. En soms vergt daarbij het
oplossen van kleinigheden wel een half jaar.
Ook die periode moet je echter zo kort mogelijk houden. Die vereiste snelheid kun je
overigens ook bevorderen door met anderen
samen te werken of zelfs door soms bepaalde kennis in te kopen.

Samenwerken
De Vries: Inmiddels hebben we als DSM gekozen voor de koers dat we bij fundamenteel
nieuwe technologie het zwaartepunt duidelijk
leggen bij de samenwerking met de universiteiten en dingen niet meer alleen (laat staan:

op eigen houtje) proberen te
ontwikkelen. Het E.E.T.-project
is een voorbeeld van deze strategie. De R&D-afdeling van DSM
concentreert zich dus nu vooral
op het productierijp maken.
Die taakverdeling vergt een goede
onderlinge afstemming. Binnen dit

E.E.T.-project houden we daartoe niet
alleen tussendoor steeds nauw contact, maar
gaan we elk jaar ook een keer met alle betrokkenen uitgebreid om
de tafel zitten. Elke keer wisselt de locatie; we zijn telkens bij elkaar
te gast. Tijdens die bijeenkomsten krijgen de projectmedewerkers
van elke projectpartner een half uur de tijd om hun verhaal te doen:
waar is men mee bezig, welke ervaringen, successen, knelpunten
zijn er. Van onze bedrijfskant zijn ook de competence manager en
de marketeers aanwezig. Een andere manier om nauw contact te
onderhouden en wederzijdse kruisbestuiving te creëren is het feit
dat ik bij de Groningse partner deeltijd-hoogleraar ben. Dat is een
gelukkige bijkomende omstandigheid.
En ik begon er al mee- we publiceren veel. Kennisoverdracht in
optima forma. In het belang van de lezers, maar zeker ook van de
projectdeelnemers. Natuurlijk kiezen we eerst de wetenschappelijke topbladen in de chemiewereld. Maar vervolgens recyclen we
die publicaties in wat ik een beetje gekscherend de chemische
boulevardbladen noem, zoals Chemical & Engineering News: leesbaar, maar toch nog voldoende wetenschappelijk om serieus genomen te worden. Dit gaat vaak in de vorm van highlights of editorial overzichten. En juist daarop krijgen we tien keer meer reacties
dan op die topbladen.
Uiteraard laten we ons als projectpartners ook zien op wetenschappelijke conferenties en trade shows. Daar leg je niet alleen
face to face interessante wetenschappelijke en commerciële contacten, maar via de publiciteit die zulke conferenties en shows
vooraf en achteraf oproept, bereik je nog veel meer mensen op
een laagdrempelige manier.
Kortom: naast het ontwikkelen van de juiste technologie, in goede
samenwerking binnen ons projectconsortium, moeten we onszelf
verkopen, zowel wetenschappelijk als commercieel. Extern én intern. Zonder kennisoverdracht zouden we niet ver komen. ■
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Peter Leerkamp

De beste
communicatie:
scherpe prijs en
goede timing
‘Jump’: Textiel verven zonder water
Alles heeft zijn prijs. Zo heeft het verven van textiel de
keerzijde van een groot waterverbruik. Het verfproces levert naast kleurig veredeld textiel ook enorme
hoeveelheden verontreinigd water op. Zuivering
daarvan is mogelijk, maar kostbaar. Bovendien vergt
het veel energie. Voor de hand liggende vraag daarom: kan dat niet anders? Het E.E.T.-project Jump
hoopt daarop een bevestigend antwoord te kunnen
geven. Voor het zover is, wordt aan het project weinig publiciteit gegeven.
Om een haalbaar project neer te zetten heb- een product tegen een scherpe prijs en met
ben we ons op het grootste segment van de een goede timing te introduceren. Tot dat
markt gericht, aldus drs. Peter Leerkamp, grote moment blijft het wat stil en regeert de
product group sales manager bij Stork Prints. voorzichtigheid.
Ons business plan, het plan waarin we in feite onze kennis en verwachtingen van CO2 Superkritisch CO2 heet het project in de
superkritisch verven op een zakelijke manier wandelgangen. Met Stork als penvoerder
hebben verwoord, richt zich op de polyes- en de Technische Universiteit Delft en de
ter substraten. We hadden ter voorbereiding
bedrijven FeyeCon en Ames (onderdeel van
daarvan uiteraard ook een SWOT-analyse Gamma Holding) als andere projectpartners,
gemaakt en gekeken naar potentiële mark- wordt sinds april 2000 gewerkt aan een reten die we zouden kunnen aanboren met ons
volutionair verfprocédé. Door proceswater
nieuwe procédé. De beste manier om over
bij het verven te vervangen door superkrihet nieuwe product (of de vinding) te com- tisch CO2 kunnen waterverbruik en verontmuniceren is uiteindelijk via de markt: door reiniging sterk dalen. Het superkritische CO2

☛

Projecttitel
Verven zonder water in de
textielindustrie
Looptijd
1 april 2000 tot 1 april 2005
Penvoerder
Stork Brabant
Plaats
Boxmeer
Contactpersoon
Dr.ir. J.W. Gerritsen
(tel. 0485  58 86 57)
Partners
FeyeCon, TU Delft,
De Watermolen
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heeft deels eigenschappen van gas en deels
die van vloeistof. Kleurstoffen kunnen daarin oplossen en zich dan hechten aan te verven oppervlakken. Het is een complexe en
moeilijke werkwijze, en daardoor strandden
eerdere pogingen van bedrijven om haar te
commercialiseren.

Research: geen garantie
op doorbraak

Een bijdrage vanuit E.E.T. was daarom meer dan welkom, gewoonweg een noodzaak. Ten eerste was het bedrijf er anders uit
financiële overwegingen domweg niet aan begonnen. Ten tweede
gaf die bijdrage vanuit de overheid aan dat men er brood in zag.
Erkenning van buitenaf heeft beslist een positief effect op de waardering binnen het bedrijf.
Waarop zou het onderzoek naar CO2 superkritisch verven zich in

eerste instantie richten? Na een technisch- en marktonderzoek
was de keuze niet zo moeilijk. De markt voor het verven van polyPeter Leerkamp praat met een enthousi- ester materialen is namelijk verreweg het grootst en de technische
asme over het nieuwe procédé waaruit niet
problemen zijn het kleinst. Peter Leerkamp: Nu al bestaat zon
alleen commerciële te50% van alle substraten in
vredenheid, maar ook
de markt waarop wij ons
inhoudelijk-deskundige
richten uit polyester subTextielveredeling vergt veel water
betrokkenheid en trots
straten. We ontdekten dat
en resulteert in aanzienlijke
spreekt:
Nederland
die markten veel groter wawaterverontreiniging. Het project
is in de textielwereld
ren dan we eerst hadden
“Verven zonder water in de textieleen kleine speler. We
verondersteld. Dat zag er
industrie” pakt beide problemen
moeten het hebben
dus gunstig uit. Onze volbij de bron aan door water te
van kwaliteit, technologende taak was het vinden
vervangen door superkritisch CO2.
gie en (dus) kostenbevan de beste partners op
De driver van het project is de
heersing. Wie wil meehet gebied van alle relevanforse kostenreductie die het ontspelen, investeert in
te aspecten: van chemischwikkelde procédé mogelijk maakt.
vernieuwingen die een
wetenschappelijk tot en
voorsprong geven. Dat
met machinebouw. Dat is
kost járen en veel geld.
gelukt en heeft inmiddels
In dit geval gaat het om vernieuwingen van zn vruchten opgeleverd. Goede samenwerking van de partners,
het verfprocédé voor textiel en voor kunst- die elk op totaal ander terrein hun inbreng leveren, is daarbij een
stof. De problemen zitten vooral bij het eer- Achilleshiel.
ste; dat is technisch het lastigst. Het vergt
naar schatting tenminste zeven jaar research
voordat je echt iets technisch realiseerbaars
hebt. En dan nog. Want research is geen garantie voor doorbraak-vindingen. Je moet
dus bereidt zijn om aanzienlijke risicos te
lopen.

Een projectstructuur en sturing die
daarop is toegesneden en terdege rekening houdt met een optimale projectinterne overdracht van kennis
is dus essentieel. Een onderdeel
van de afspraken daarover betrof natuurlijk ook de geheimhouding ten opzichte van der-

“Veel ruchtbaarheid hebben
we tot nu toe niet willen geven aan de onderzoeksresultaten. Zodra we toe zijn aan
marktintroductie zal
dat drastisch veranderen.”

den. Daar hebben we strikte afspraken over gemaakt. We functioneren nu eenmaal in een scherp
concurrerende markt. Dit aspect van
optimale maar beschermde kennisoverdracht heeft daarom veel aandacht gekregen.
Daarnaast hebben we steeds geprobeerd de voortgang binnen
ons eigen bedrijf goed te presenteren. Per slot van rekening is de
interne ondersteuning door de bedrijfsleiding van groot belang.
Maar naar buiten toe zijn we steeds dus nogal terughoudend geweest. Daarom hebben we ook geen publicaties met specifieke informatie verzorgd. 

Stilte voor de storm
Peter Leerkamp: We zijn nu technisch in staat om het verfprocédé
twee maal zo snel en 40% goedkoper te laten verlopen. We hebben veel minder uitval, kunnen niet-benutte kleurstoffen regenereren, hebben bij het verven geen water meer nodig en veroorzaken
(daardoor ook) geen waterverontreiniging. De terugverdientijd van
de investering bedraagt circa twee jaar. Tel uit je winst.

Zoals gezegd zijn we begonnen met
CO2 superkritisch verven van polyesters. De bedoeling is dat we
daarmee know-how en cash
flow creëren die we kunnen
gebruiken om ook een start
te maken met het verven van
katoen op de nieuwe manier.
En daarmee kunnen we dan
ook de markt overtuigen dat
we een revolutionair, maar betrouwbaar procédé in handen
hebben.

Veel ruchtbaarheid hebben de projectpartners tot nu toe niet willen geven aan de researchresultaten. Peter Leerkamp: Stilte
voor de storm. Zodra we toe zijn aan de
marktintroductie, zal dat drastisch veranderen. Dan zullen we iedereen graag uitvoerig
uitleggen waarom men juist met ons procédé
in zee zou moeten. ■
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Hoe lok je de markt?
Biologisch afbreekbaar rubber als
an offer you can’t refuse

16

Projecttitel
Ontwikkeling van biologisch
afbreekbare latex en rubber

Het lijkt een ideaal product: een hernieuwbare
grondstof, die geschikt gemaakt kan worden voor
de meest uiteenlopende toepassingen en die bovendien biologisch afbreekbaar is. In Wageningen zetelt
Agrotechnology & Food Innovations (voorheen ATO)
als penvoerder van een E.E.T.-project, dat dat ideaal
probeert te verwezenlijken. En daar al heel dichtbij
is. Probleem alleen: hoe verleid je de markt, zodat
je de schaalgrootte bereikt waardoor je vinding
ook financieel onweerstaanbaar wordt? Hoe kun je
overtuigen, hoe draag je kennis over zonder die kennis ook op straat te gooien?

met programmeerbare
eigenschappen op basis van
hernieuwbare grondstoffen
Looptijd
1 maart 1997 tot 1 januari
2000; 1 oktober 2000
tot 1 april 2004
Penvoerder
Agrotechnology & Food
Innovations BV
(voorheen ATO)
Plaats
Wageningen
Contactpersoon
Dr. A. Mooibroek
Telefoon (0317  47 53 22)
Partners
Purac Glucochem (voorheen
Glucona BV), Terpo Rubber BV, Schouten Groep
BV, Flexsys BV, CSK Food
Enrichment BV, Stichting
Onderzoek en Ontwikkeling
Noord-Nederland

Polyhydroxyalkanoaten (PHA voor intimi). Kostprijs
Zo heet het biologisch afbreekbare poly- Maar ja, de kostprijs. Zoals met elk nieuw
meer, dat bepaalde bacteriën kunnen ma- product is het eerste exemplaar verreweg
ken van hernieuwbare grondstoffen zoals
het duurst. Dr. Hans Mooibroek, projectleider
de vetzuren uit lijnzaad en
kokos, maar bijvoorbeeld
ook uit reststromen van de
papierindustrie. Het polymeer, dat in de bacteriecel voorkomt in de vorm
van bolletjes, kan dienen
als vervanger van producten gemaakt op basis van
de eindige grondstof aardolie. Plastics bijvoorbeeld.
De milieuvoordelen daarvan
spreken voor zich. Een belangrijk bijkomend voordeel
Hans Mooibroek
is de precisie waarmee producten voor specifieke toepassingen gemaakt kunnen worden. Je kunt namelijk spelen met
namens Agrotechnology & Food Innovations:
de soort grondstof en met een groot aantal We moeten dus de markt lokken. Bedrijven
procesvariabelen. Daardoor kun je uiteinde- overtuigen dat ze verantwoord kunnen inveslijk producten maken die optimaal geschikt
teren in onze technologie. Maar dat is nog
zijn voor een bepaalde toepassing. Extreem
niet zo eenvoudig. De kostprijs van concurprecies maatwerk.
rerende grondstoffen bedraagt 1-2 euro per

kilo. Op dit moment is onze
kostprijs nog 3-5 euro. Het
is een kip/ei-situatie: zodra
de industrie afzet en winst
ziet, zal zij de pittige aanvangsinvesteringen
aandurven. Dan kun je grootschalig gaan produceren

In het project “De ontwikkeling
van biologisch afbreekbare latex
en rubber met programmeerbare
eigenschappen op basis van hernieuwbare grondstoffen” draait
het om polyhydroxyalkanoaten,
een polymeer dat bepaalde bacteriën kan maken uit bijvoorbeeld
lijnzaad en kokos.

en kan de kostprijs flink
omlaag. Maar zelf kunnen
we het natuurlijk ook aantrekkelijker maken door efficiëntere processen en productiemethoden
te vinden, waardoor de kostprijs sowieso al
daalt. Daar werken we binnen het E.E.T.-project dus ook hard aan.

Een soort tussenweg is het zoeken van niches voor bepaalde producten. Die kunnen
dan fungeren als startmarkt. Hans Mooibroek: In niche-markten voor specifieke producten (specialities), zoals medische applicaties, betaalt men vaak hogere prijzen. Daarmee zou je dan de hogere
investeringen kunnen verantwoorden. Naast technologische procesverbeteringen zoeken we daarom
ook nieuwe toepassingen.
Een mogelijkheid is ook het
benutten van een kleine
hoeveelheid van ons product als additief in andere polymeren, die
daardoor nieuwe toepassingsmogelijkheden en/of eigenschappen krijgen. Vanwege
die kleine hoeveelheden speelt de kostprijs
dan een veel minder belangrijke rol. Daarmee
kunnen we dan extra markten aanboren.

Kennisoverdracht
We bestaat naast Agrotechnology & Food
Innovations nu uit de TU Delft, de Schouten Groep, CSK Food Enrichment, AVEBE
en Purac Glucochem en sinds kort ook Applikon Dependable Instruments. Waar de ene
partij vooral verdieping van wetenschappe-

lijke of technologische
kennis zoekt, is de ander met name uit op
nieuwe of betere marktkansen voor de eigen
producten. De variatiemogelijkheden daarin
zijn zeer uitgebreid, van

alternatieve
kaascoating, via bindmiddel in
verf (zonder schadelijke
oplosmiddelen) tot aan
rubberproducten die geen allergische reacties uitlokken.

Kennisoverdracht is bij het project op diverse manieren van groot
belang. Om te beginnen intern. De communicatie tussen de talrijke samenwerkingspartners luistert vrij nauw. Hans Mooibroek:
Om de zaak overzichtelijk, efficiënt en zelfs maar beheersbaar te
houden, lopen de contacten tussen partners onderling en met het
Programmabureau E.E.T. altijd via Agrotechnology & Food Innovations, dat ook fungeert als penvoerder richting E.E.T. Daarmee dragen we een zware verantwoordelijkheid. Maar ook de overdracht
van kennis, die binnen het project wordt ontwikkeld, naar de buitenwereld is op meerdere manieren essentieel. Ook in geval van publicaties of patentaanvragen heeft Agrotechnology & Food Innovations een coördinerende rol om ervoor
te zorgen dat geen van de partners wordt geschaad. Eén
van de belangrijke aspecten waar we in dat opzicht voortdurend op moeten letten is daarom de vertrouwelijkheid
van gegevens. Dat is niet gemakkelijk.
Niet altijd is goed te overzien welke partner welke informatie op welk moment nodig heeft, en of -dan wel onder welke
voorwaarden- die informatie doorgegeven mag of juist moet worden. In de eerste plaats moeten wij er binnen Agrotechnology &
Food Innovations natuurlijk zelf goed op letten dat we in dit opzicht
correct te werk gaan.
Maar we moeten ook de andere partners wijzen op het belang van
vertrouwelijkheid. Dit element staat ook goed omschreven in ons
samenwerkingscontract. Iedere partner heeft natuurlijk buiten dit
samenwerkingsverband ook zijn eigen netwerk. Pas als we daar
expliciet samen een besluit over hebben genomen kunnen bepaalde gegevens openbaar gemaakt worden. Er wordt per slot van rekening binnen het project ook gewerkt aan patenten, en daar kunnen grote belangen mee gemoeid zijn. Natuurlijk is er soms wel
een bepaalde spanning tussen het belang van openbaarheid (we

☛
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werken uiteindelijk deels ook met

“Natuurlijk is er soms
wel een bepaalde
spanning tussen het
belang van openbaarheid en het belang
van de individuele projectpartners.”

overheidsgeld) en het belang van de
individuele projectpartners. Een gezonde
spanning, want ook de projectpartners hebben er belang bij dat de buitenwereld zo snel
mogelijk weet welk baanbrekend onderzoek
we doen. Dat versterkt je reputatie en levert
dan weer nuttige contacten op met kennisinstellingen en bedrijven, ook in het buitenland.
Dat nut kan uiteenlopen van mogelijke samenwerking tot en met extra afzet van producten van projectpartners.

Nederland te klein
Overigens levert alle onderzoek in het kader
van ons project ook veel informatie op, die
niet voor patentering in aanmerking komt,
maar wel degelijk interessant is en die we
dan gewoon publiceren. Daarnaast zijn we
actief met het houden van lezingen en presentaties tijdens al dan niet wetenschappelijke congressen. Hans Mooibroek: Dat
is een zeer efficiënte manier om heel direct

Launching customer
als uithangbord

19

Stekkerklare meervoudig bruikbare
ruimtescheidingen
intensieve contacten te leggen met

mensen uit de hele wereld. Mensen die
je anders misschien zelfs nooit zou weten
te vinden. En we hebben het buitenland gewoon
nodig. Voor sommige ontwikkelingen is Nederland gewoon te klein.
Onze deelname aan zulke congressen heeft ook feitelijk al nuttige
contacten opgeleverd, waardoor het overheidsgeld weer kan terugstromen naar B.V. Nederland.
Verder publiceren we uiteraard. In boekvorm, maar ook in tijdschriften. De ervaring leert echter dat sommige, vooral kleinere bedrijven
geen wetenschappelijke literatuur lezen. Te moeilijk, te specialistisch, te tijdrovend. Agrotechnology & Food Innovations speelt ook
hier een rol om deze informatie toch op een geschikte manier aan
te leveren. Overigens gebruiken wij zelf een email-alert om ons op
basis van trefwoorden die we hebben aangegeven wekelijks te laten attenderen op nieuwe publicaties, patenten en ontwikkelingen
binnen het onderzoek.
Vooralsnog heeft het project nog geen producten in de schappen opgeleverd. Maar die tijd hoeft niet meer ver te zijn. Hans
Mooibroek: Er is veel gaande. Als we eenmaal slagen met een
eerste doorbraak, dan zou het daarna wel eens heel hard kunnen gaan. ■

Herindeling en wijziging van bestaande woningen
– tegenwoordig schering en inslag - brengen veel
verstoring, rommel en kosten met zich mee. Dat
moet slimmer kunnen, was de veronderstelling van
het E.E.T.-project. Het kon inderdaad met een wonder van eenvoud, het Kabelweg-systeem. Volgende
vraag: hoe overtuig ik de markt? Egon Hogenboom
(ir.) is namens Polynorm Bouwproducten betrokken
bij het project en inmiddels degene die de marketing en verkoop van het systeem kan gaan uitvoeren.
“Wat we nodig hadden”, zegt hij, “was een launching
customer, een
partij met een
Egon Hogenboom
goede reputatie
en van voldoende omvang die
in ons systeem
geloofde
en
bereid was het
risico te nemen
van kinderziektes en dergelijke.

Projecttitel
Stekkerklare meervoudig
bruikbare ruimtescheidingen
Looptijd
1 april 1998 tot 1 april 2003
Penvoerder
Polynorm Bouwproducten BV
Plaats
Bunschoten
Contactpersoon

Het is het Ei van Columbus, zegt ir. Egon
Hogenboom. Het moest alleen nog even
worden uitgevonden. Dat even was wel
een kwestie van jaren. Onder leiding van
Polynorm zochten de projectdeelnemers
naar een oplossing voor de gewenste eenvoudige flexibilisering van de plattegrond van
woningen en kantoren. De projectpartners
construeerden een systeem met volledig verplaatsbare wanden, waarin de leidingen en

aansluitingen voor electra, kabel en telefoon,
computer, beveiligingsinstallatie en voor
domotica (elektrotechnische toepassingen
voor de woonomgeving, ten behoeve van
comfort, veiligheid en gemak) geïntegreerd
zijn. De TU Delft deed onderzoek naar de
mogelijke milieuwinst door diverse LCA-modellen (levenscyslusanalyse) door te rekenen.
Corus ontwikkelde voor kozijnen geschikte
coatings zonder de zware metalen chroom

☛

P.J. Linthorst
(tel. 033  298 98 82)
Partners
TU Delft, Corus IJmuiden

20

en zink Het bedrijf
Flamco onderzocht of
ook verplaatsbare radiatoren in het systeem
opgenomen konden
worden en vond een
stekkersysteem
uit
voor het aansluiten en

Herindeling en wijziging van bestaande woningen brengen veel
overlast, afval en kosten met zich
mee. Het project ”Stekkerklare
meervoudig bruikbare ruimtescheidingen” heeft wandelementen ontwikkeld waarin de leidinginfrastructuur voor elektriciteit en
data volledig geïntegreerd zijn.

automatisch bijvullen
van radiatoren.
En er kwam succes, al
bleek een volledig verplaatsbaar wandsysteem vooralsnog een
brug te ver. Men concentreerde zich op de
infrastructuur die in de wanden voorkomt:
electra en CV. Het Kabelweg Systeem was
het zichtbare resultaat.

Meervoudig voordeel
Dankzij het nieuwe systeem kan de verkoper of verhuurder van een woning tot in een
zeer laat stadium voorafgaand aan de bouw
de plattegrond van een woning nog aanpassen aan de wensen van de koper/huurder.
Installateurs hoeven voortaan niet meer in
ruwbouw te werken. Hun werk kan voortaan in de (droge) afbouwfase plaatsvinden
en kan zich beperken tot het inleggen van
prefab gestekkerde kabels en
componenten.
Sneller
en ongeschoold (dus
goedkoper) werk.
Een dubbele besparing, waar
de hogere materiaalkosten
ruimschoots
tegenop
wegen.
En bij verbouwingen, onder meer
om een andere indeling van ruimten te creëren,
is het voordeel dat geen breekwerk meer nodig is voor nieuwe leidingen. En
tenslotte: ook de meest onhandige bewoner

kan voortaan risicoloos zelf
wandcontactdozen
verplaatsen en bijplaatsen.
Ook al levert de vinding tal
van besparingen op, zonder
in de praktijk zichtbare en
tastbare toepassingen zou
de sceptische bouwwereld

niet snel overstag gaan, wisten de E.E.T.-projectdeelnemers. Het was daarom zaak
om een partij te vinden, die
in de bouwwereld als betrouwbaar en respectabel te boek staat en
die bereid zou zijn tot het realiseren van een demonstratieproject.
Egon Hogenboom: Daarmee zouden we dan concreet kunnen
aantonen dat het systeem echt uitvoerbaar is. Dat demonstratieproject zou des te overtuigender kunnen zijn, als zon derde partij
geen direct eigenbelang zou hebben
bij de exploitatie
van het nieuwe systeem. We mikten
voor het bereiken
van de markt dus
vooral op praktische  en kostenvoordelen.
Voor
ons zelf was een
belangrijk uitgangspunt dat het Kabelweg Systeem ook ecologisch grote voordelen
heeft (minder sloopafval), maar richting de markt hebben we dat
niet centraal gesteld.

Launching customer
Egon Hogenboom: Doordat we al vroeg tijdens de ontwikkelfase samenwerkten met de Amsterdamse woningbouwvereniging
Het Oosten, was men daar van meet af aan goed op de hoogte
van waar we mee bezig waren. Ze konden de ontwikkelingen op
de voet volgen. Het is een organisatie die zelf ook altijd op zoek
is naar vernieuwingen in het bouwproces. Toen wij bij hen aanklopten of we met hen een proefproject konden uitvoeren, waren
ze dan ook meteen enthousiast. Het Oosten was voor ons onder
meer een belangrijke partij, omdat zij door hun grootte in principe
voldoende volume zouden kunnen bieden. Dat gaf bij ons de doorslag om echt stevig te gaan investeren in de concrete uitwerking
van onze ideeën.

Zodra we ons eerste product, ons systeem hadden, hebben we
het toegepast bij een renovatieproject in de Amsterdamse Vrolikstraat. We hebben er daarna een gezelschap van veertig man plus
pers rondgeleid om het resultaat te laten zien. De goede opkomst
hadden we onder meer te danken aan het feit
dat we in de voorafgaande periode via
de vakpers al een aantal keren van
ons hadden laten horen en door“Een de-

Productiegereed
Het systeem zelf is inmiddels productiegereed. Er kan en zal dus binnenkort stevig
aan de poorten van de markt gerammeld
gaan worden. Hoe dat in de praktijk zal verlopen? Polynorm gaat het systeem met
de leidinggeïntegreerde (metalen) kozijnen en (houten) deuren produ-

dat we al de nodige contacten
monstratieproceren. Voor de verkoop wordt
hadden gelegd op beurzen.
ject is des te overtuieen apart bedrijf opgericht. HoZowel grote als kleinere progender als een derde
genboom maakt het business
jectontwikkelaars waren op
partij meedoet die geen
plan voor dat nieuwe bedrijf.
grond daarvan geïnteresseerd
direct eigenbelang
Polynorm Bruynzeel zal in de
geraakt en wilden graag koheeft bij de exploitatie
onderneming een aandeel krijmen kijken.
van het nieuwe
gen om de betrokkenheid bij het
De rondleiding heeft de nodige
systeem.”
nieuwe systeem via een concreet
reacties opgeleverd, maar nog geen
belang vast te leggen. Ook een
klanten. Er zijn in de bouwwereld en bij
product engineering bedrijf zal tot de
woningbouwverenigingen echter wel veel
aandeelhouders gaan behoren, om desogen geopend, en dat zal zeker leiden tot bredere
kundig en snel te kunnen inspelen op de ontoepassing van het Kabelweg Systeem. Dat zal echter nog wel
getwijfeld steeds veranderende marktvraag.
enige tijd vergen, want niet alleen is de bouwwereld conservatief, Het Kabelweg Systeem lijkt nu een snelle
er wordt ook gewerkt met lange-termijnplanningen. Dus zelfs als doorbraak te kunnen maken. Met dank aan
vandaag wordt besloten het systeem voortaan te gaan toepassen, die belangrijke startklant Het Oosten, die bedan nog kan het jaren duren, voordat de eerste panden ermee zijn
reid was te fungeren als uithangbord voor het
uitgerust. Geduld is een schone zaak.
veelbelovende systeem. ■
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Weerstand
verminderen
door publiciteit te
vermeerderen
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Lucht-gesmeerde schepen varen voordeliger

Projecttitel
Project Energiebesparende
Lucht≠gesmeerde Schepen

Een vacht van lucht? De E.E.T.-partners van PELS
(Project Energiebesparende Luchtgesmeerde Schepen) werken inderdaad aan een bijzonder project.
Het brandstofverbruik van schepen is sterk afhankelijk van de weerstand van het water. Vermindering van die weerstand moet dus ook resulteren in
verlaging van het brandstofverbruik. Tien procent
(zeeschepen) tot twintig procent (binnenvaart) moet
mogelijk zijn, zo ontdekten de onderzoekers van het
MARIN. Met de kennis die daarvoor nodig is, zijn de
E.E.T.-partners bijzonder scheutig: “In onze branche
kun je er beter voor zorgen om vóór te lopen dan
om te proberen kennis angstvallig voor jezelf te houden.”

(PELS)
Looptijd
1 maart 2001 tot 1 maart
2004
Penvoerder
Maritime Research Institute

Vijftien miljard euro. Dat is de jaarlijkse brandstofrekening van de wereldhandelsvloot. Alleen al de Nederlandse binnenvaart verstookt
jaarlijks een miljoen ton gasolie. Brandstofkosten:  250 miljoen. Wanneer je erin zou
slagen om die met pakweg 10-20 procent
te verminderen, dan is dat natuurlijk financi-

eel en ook uit milieu-oogpunt zeer de moeite
waard. Dat zou te bereiken zijn door het verminderen van de waterweerstand bij schepen door luchtsmering. Dat wil zeggen door
ervoor te zorgen dat zich constant minuscule
luchtbelletjes bevinden tussen de scheepswand en het water. Een idee van iemand met

Netherlands (MARIN)
Plaats
Wageningen
Contactpersoon

Arne Hubregtste en Pieter t Hart

Het brandstofgebruik van schepen wordt sterk bepaald door de
waterweerstand. Het PELS-project (“Project Energiebesparende
Luchtgesmeerde Schepen”)
streeft naar een drastische vermindering van die weerstand door
luchtsmering, door ervoor te zorgen dat zich constant minuscule
luchtbelletjes bevinden tussen de
scheepswand en het water.

teveel fantasie?
Geenszins. In Wageningen werkt het MARIN
(Maritiem Research Instituut Nederland) aan
de verwezenlijking van die potentie. Want die
besparing is beslist mogelijk. Ir. Arne Hubregtse (adjunct directeur MARIN): Reeds in de
19e eeuw werd er in Rusland over gedacht,
tien jaar geleden zijn er zelfs al praktijkproeven mee gedaan, en nu zijn we zover dat we
zeker weten dat het mogelijk is. We begrijpen
wiskundig hoe het werkt. Ook hebben we al
onderzocht hoe het fysisch werkt en hoe je
die luchtsmering kunt realiseren. De praktijkproeven op modelschaal die we hebben uitgevoerd hebben bemoedigende resultaten
opgeleverd. De fase waarvoor we nu staan is
het vertalen van die resultaten en ervaringen
in een praktijkproef met een echt schip onder
reële omstandigheden. Zodat we de effecten
van luchtsmering op de brandstofbesparing
en op het gedrag van het schip zoals stabiliteit, bestuurbaarheid, manoeuvreerbaarheid
in de alledaagse praktijk kunnen gaan onderzoeken. We zoeken nu een reder die het
systeem wil gaan toepassen.

VNSI): De branche-organisatie speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen en handhaven van het
lange termijn innovatievermogen van de branche.
In onze branche zijn er veel bedrijven die niet meer
dan 50-100 medewerkers hebben. Een heel andere schaal dus dan bijvoorbeeld in de auto-industrie.
Bij innovatie, wat veel onderzoek en investeringen
vergt, is in onze branche samenwerking dus een

noodzaak.
De belangen van de onderzoeksinstelling MARIN,
die haar opdrachten uit de markt moet halen, en die
van de maritieme sector lopen dus veelal parallel.
Beiden hebben belang bij een goede afstemming
tussen vraag en aanbod van kennis. Om die reden zijn er formele
overlegfora ingesteld. Die bestaan ook in Europees verband. De
Nederlandse inbreng daarin wordt in goed overleg gecoördineerd.

Openheid
Overigens is die eerste reder die met een eigen schip het PELSconcept in de praktijk wil toepassen er misschien al. Na de recente
publiciteit over PELS zijn er serieuze reacties binnengekomen.

Dr.ing. C. Thill
(tel. 0317 - 49 33 67)
Partners
v.d. Giessen - de Noord,
Damen Shipyards, Bodewes
Binnenvaart, Scheepswerf
Grave, DK Groep, VNSI

Samenwerking
Opmerkelijk is de nauwe samenwerking die
in de scheepvaartwereld bestaat tussen de
bedrijven, verenigd in de branche-organisatie VNSI (Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie) en een onderzoeksinstituut
als MARIN. Pieter t Hart (sectormanager

Die publiciteit past in het beleid van de projectpartners -naast MARIN doet een aantal individuele scheepswerven mee alsmede de
hele branche in de gedaante van de VNSI- om de technologie zoveel mogelijk bekendheid te geven. Het denken over deze revolutionaire methode kan daardoor meer gemeengoed worden. Arne

☛
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Hubregtse: We zijn vrij
open in het geven van
informatie. We stellen
kennis zo veel mogelijk

“We zijn vrij
open in het geven
van informatie. We stellen kennis zo veel mogelijk zonder voorwaarden beschikbaar. We vertrouwen op
eigen innovatiekracht; dat is
beter dan angstig iets proberen te beschermen terwijl dat toch nauwelijks
mogelijk is.”

zonder voorwaarden beschikbaar. Generieke kennis is voor iedereen opvraagbaar. Bij meer specifieke onderzoeksgegevens zijn we terughoudender, maar ook dan vertellen we wel
wat bijvoorbeeld de mogelijke besparingen zijn. In
dat opzicht is de scheepvaartbranche anders dan veel andere. In
de scheepsbouw komen patenten nauwelijks voor. Patenten kosten veel geld en bovendien moet je veel energie steken in het controleren of niemand je patent ontduikt. En dan nog: het is meestal
niet zo moeilijk om een patent te omzeilen. We lopen dus liever gewoon voor op de markt. Daarmee vertrouw je ook op eigen kracht
en dat is beter dan angstig iets proberen te beschermen, terwijl dat
toch nauwelijks mogelijk is.

Kennisoverdracht is macht
De PELS-partners zoeken de publiciteit dus eerder op dan dat ze
die mijden. Kennisoverdracht is macht lijkt het motto. En zelfs
de kranten en het NOS Journaal hebben PELS inmiddels ontdekt.
Pieter t Hart: Tijdens een themadag annex algemene ledenvergadering kwam het project aan de orde. De pers pikte dat op en
het resultaat was heel veel publiciteit. Tot aan voorpagina-artike-

Publiceren, presenteren!
Veel energie in onderzoek naar betere batterij
len (Algemeen Dagblad) toe.
En verder Radio Rijnmond,
NOS Journaal, noem maar
op. Het leverde ook heel wat

reacties op, waaronder vijf
heel serieuze contacten waarmee we in het project waarschijnlijk echt iets kunnen. Onder
meer van een fabrikant van compressoren die erbij betrokken wil worden. Omgekeerd maken die publiciteit en reacties ook
binnen de branche weer het nodige los: kennelijk zijn we met iets bijzonders bezig. Dat
stimuleert de interesse en draagt bij aan de
geloofwaardigheid.

PELS blijft daarom deze koers van openbaarheid en publiciteit varen. Eind 2003 zal
PELS aparte aandacht krijgen tijdens een
van de grootste Europese maritieme beurzen (Europort), waar zon duizend bedrijven
vertegenwoordigd zullen zijn. PELS gaat dus
ook de grens over, en dat is een logische
stap in zon letterlijk grenzenloze markt als
de maritieme. ■

Batterijen zijn handig
en daarom neemt het
Peter Notten
gebruik
ervan
nog
voortdurend toe.
Mobiele telefoons, laptops,
walkmans
en
allerlei andere draadloze apparatuur – zonder
de energie-opslag in
batterijen zouden ze
niet kunnen functioneren.
Een
bekend
nadeel van batterijen is
echter dat hun capaciteit door het gebruik
vermindert, wat hun
levensduur
beperkt.
En in tegenstelling tot
de computerchips, waarvan de capaciteit pakweg
elke 1,5 jaar verdubbelt, verloopt het vergroten van
de energieopslagcapaciteit van herlaadbare batterijen aanzienlijk trager: 5% á 7% per jaar. Evolutie in
plaats van revolutie. Alleen een fundamentele benadering kan hier voor een doorbraak zorgen. Daarop
richt zich dan ook het E.E.T.-project batterij modellering en –management. Het vergt inzet en coördinatie
van uiteenlopende disciplines. Zorgvuldige kennisoverdracht is daarbij cruciaal.
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Projecttitel
Batterij Modellering & Batterij
Management
Looptijd
1 oktober 2000 tot 1 oktober
2005
Penvoerder
Philips Electronics Nederland
Plaats

Zo simpel als ze er uitzien, zo complex is in
werkelijkheid het functioneren van batterijen.
Wie uitrekent hoeveel stroom een batterij per
euro feitelijk kost, kan dat trouwens ook al
wel enigszins vermoeden. De kWh-kosten
van batterijen zijn hoog. Alleen het gebruiksgemak rechtvaardigt de hoge prijs ervan. In
de loop der jaren zijn bij het fenomeen batterijen wel degelijk de nodige ontwikkelingen geweest. Zo werden de zware metalen
kwik en cadmium steeds meer vervangen
door minder milieubelastende stoffen. Her-

laadbare batterijen hebben in grote aantallen
hun intrede gedaan. Maar het lage energierendement bleef relatief vrijwel onveranderd.
In zekere mate geldt dat ook voor de snelheid van herladen en de levensduur van batterijen. Gezien het oprukkende gebruik van
elektrische apparatuur die juist nuttig is op
plaatsen waar geen stopcontact in de buurt
is, valt er dus op meerdere fronten veel winst
te behalen.

☛

Eindhoven
Contactpersoon
Dr.ir. P.H.L. Notten
(tel. 040 - 274 22 63)
Partners
TU Eindhoven, Eurandom
Instituut
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Meer aspecten

Intensief contact

Concreet doel van het E.E.T.-project is het
realiseren van een Batterij Management Systeem, dat een integraal onderdeel moet
gaan uitmaken van de apparaten waarin
herlaadbare batterijen zitten en dat gaat zorgen voor een optimaal stroomgebruik van de
batterijen. Prof.dr. Peter Notten (hoogleraar

Zelfs Philips Research, dat toch ook op batterijgebied al heel wat
basispatenten op haar naam heeft staan, is niet in staat om die
klus alleen te klaren. Om die reden wordt in het E.E.T.-project samengewerkt met de mensen van het Eurandom Instituut, die thuis
zijn in de wereld van toeval en waarschijnlijkheden. Daardoor zijn
zij bij uitstek in staat om te rekenen aan complexe modellen met
talrijke parameters. Verder is TU Eindhoven partner. Een positieve

elektrochemische energieopslag en onder- en integrerende factor binnen het project is het feit dat Peter Notzoeker bij Philips Research Nederland): Je
ten (als Philips-researcher hoofd van de afdeling portable energy)
hebt te maken met talrijke factoren, die al- naast E.E.T.-projectleider ook buitengewoon hoogleraar is aan de
lemaal op elkaar inwerken. Je kunt niet al- TU Eindhoven en daar verantwoordelijk is voor de groep die zich
leen kijken naar capaciteitsverbetering, maar
bezighoudt met elektrochemische energie-opslag. Het is deze
je moet ook rekening houden met aspecten groep die bij het E.E.T.-project betrokken is.
als
betrouwbaarheid.
Feitelijk ben je op zoek
Het hoeft geen betoog dat
naar een optimaal proeen goed onderling conHerlaadbare batterijen moeten
ces. Dat betekent dat je
tact tussen de projectparteen langere levensduur en een
op fundamenteel niveau
ners over modelconceptgrotere betrouwbaarheid moeten
moet leren begrijpen
ontwikkelingen en concrete
krijgen. Ook kunnen ze gebruikshoe de fysisch-chemionderzoeksresultaten cruvriendelijker en veiliger worden.
sche processen in een
ciaal is. Peter Notten: We
Dat is het uitgangspunt van het
batterij verlopen. Spanhouden elkaar intensief op
project “Batterij Modellering en
ning, druk, warmte-opde hoogte. Naast de talBatterij Management”.
bouw, snelheid waarrijke individuele contacten
mee processen verloover specifieke aspecten
pen  stuk voor stuk zijn
(bijvoorbeeld met postdie factoren van invloed op de eigenschap- docs die aan bepaalde deelonderzoeken werken) hebben we elke
pen en prestaties van een batterij. Om in- twee weken een ochtend gestructureerde presentaties en overleg
zicht te krijgen in de onderlinge samenhang over wat iedereen heeft gedaan en bereikt. Verder hebben we twee
en wederzijdse beïnvloeding van parameters
maal per jaar gedurende een volle dag een review meeting met
moet je modellen maken. Daar kun je dan
medewerkers van alle batterijgerelateerde projecten binnen Philips
aan gaan rekenen en als je dan telkens die en de universiteit. Die dagen worden opgezet in samenwerking
parameters verandert, kom je steeds meer te
met E.E.T.-programmabureau, dat ook vaak deelneemt. Er worweten over hoe die processen verlopen. De den rapporten gepresenteerd en er wordt gediscussieerd over de
feitelijke metingen aan de systemen spelen
voortgang van projecten.
vanzelfsprekend een grote rol. Gewapend
met die kennis kun je dan kijken hoe, onder Alles onder handbereik
welke omstandigheden en met behulp van
Peter Notten: We proberen en passant ook om hier in Zuid-Newelke stoffen je de gewenste capaciteitsver- derland, rond Eindhoven, zowel synergie, kritische massa als mogroting en levensduurverlenging zou kunnen
mentum te creëren. De kans daarvoor ligt er gewoon. Per slot van
realiseren.
rekening heeft Philips hier dadelijk zn nieuwe research-campus
met maar liefst 8000 medewerkers liggen, hebben we hier een
Technische Universiteit, maar ook technologisch geavanceerde bedrijven als ASML die ook duidelijke raakvlakken hebben met ons
onderzoeksterrein. En vergeet niet dat we daarnaast ook autobe-

drijven als DAF en Volvo om de hoek hebben. In die sector gaat
taat en -nog later- rendement oplevert. Maar
energie-opslag ook een steeds grotere rol spelen  denk maar ook dan is het goed om te laten zien waar je
aan hybride autos, brandstofcellen en volledig elekmee bezig bent. Dat geldt nog sterker
trisch aangedreven voertuigen. We hebben hier
als je deels ook met overheidsdus alles onder handbereik, van fundamengeld werkt, zoals in dit E.E.T.teel wetenschappelijk onderzoek tot aan
“Naast verproject. Dan moet je je ook
grootschalige industriële toepassing. En
antwoording is
in het openbaar verantdaarbij gaat het om de arbeidsplaateen tweede belangwoorden. Om die reden
sen van tienduizenden mensen. Sarijke reden voor publilaten we zowel in wetenmenwerking ligt daarom niet alleen
caties en publiciteit de
schappelijke tijdschriften
praktisch en wetenschappelijk voor
contacten en de eren op wetenschappelijde hand, maar is regionaal-economisch
kenning die ze opke conferenties als in de
ook van groot belang. Gelukkig komt die
leveren.“
populaire media (kranten,
samenwerking ook van de grond. Zo zijn de
tijdschriften) graag van ons
contacten tussen Philips en de halfgeleiderinhoren. Naast verantwoording is
dustrie recent al aanzienlijk geïntensiveerd.
een tweede belangrijke reden voor
publicaties en publiciteit de contacten en
Draagvlak
de erkenning die ze opleveren. Die contacHoezeer het onderzoek voor de ontwikkeling van het Batterij Ma- ten kunnen je verder helpen en de erkenning
nagement Systeem vooralsnog ook een fundamenteel-weten- is heel nuttig voor het verstevigen van het
schappelijk accent heeft, naarmate het project vordert gaat het draagvlak voor het onderzoek. Overigens: alsteeds meer in de richting van toepassingen. Ook al om die re- leen al het feit dat het E.E.T.-programma ons
den vindt het onderzoek steeds meer in het zicht van de buiten- project heeft geselecteerd en gehonoreerd is
wereld plaats. Peter Notten: We publiceren en presenteren zoveel
een vorm van erkenning, die ook intern binmogelijk over onze conceptontwikkeling en onderzoeksresultaten. nen Philips doorwerkt. Openheid en commuPhilips is als bedrijf wel gewend aan het investeren in sterk risico- nicatie dragen daarom sterk bij aan de slaagdragend onderzoek, dat pas over een aantal jaren (mogelijk!) resul- kans van het project. ■

27

Je eigen baas is je
eerste klant
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aspecten hebben geholpen om het sneller
van de grond te krijgen.

Bij een gigant als Shell zijn interne procedures per
definitie zorgvuldig. Ook bij creatieve bedrijfsonderdelen als research. Als je iets onvergelijkbaar
nieuws hebt uitgevonden, waarbij de distance
to market nog behoorlijk lang is, kan die
zorgvuldigheid wel eens als hinderlijk vertragend worden ervaren. De eerste die je
dan moet overtuigen van nut en waarde
van je vinding is de bedrijfsleiding.

Projecttitel
Koolstoffixatie
Looptijd
1 september 1999 tot
31 augustus 2001;
vervolgproject voorzien
Penvoerder
Shell Global Solutions
International BV
Plaats
Amsterdam
Contactpersoon
Ir. T.C. Blanken
(tel. 020 - 630 35 53)
Partners
Struyk Verwo Groep,

Na de raffinage van
ruwe olie resteert een
zeer harde, zware en
koolstofrijke fractie. Nu
wordt dat materiaal veelal
ingezet als brandstofcomponent voor onder meer electriciteitscentrales en zeeschepen.
Dat levert een grote CO2-uitstoot op. Binnen Shell werd al geruime tijd onderzoek verricht naar de hechtingseigenschappen van
dit materiaal aan bijvoorbeeld katalysatoren
en wanden van reactoren, omdat die goede
hechting voor problemen kon zorgen. Shellmedewerker drs. Rini Reynhout bedacht
echter dat je die eigenschap juist ook positief
kunt benutten: hij gebruikte het als bindmiddel en ontwikkelde zo een revolutionaire nieuwe categorie bouwmaterialen: koolstofbeton.
Het bleek de gunstige eigenschappen van
beton en die van asfalt te combineren. Naast
product-extras als extreme hardheid en uitstekende resistentie tegen zuren, zouten en
extreme gebruiks- en weersomstandigheden
bleek dit koolstofbeton grote milieuvoordelen
te hebben. Niet alleen bindt het veel koolstof
(vandaar de naam: C-Fix = Carbon Fixation)
en voorkomt het de uitstoot van grote hoeveelheden CO2, maar ook is de energie-inzet

bij de productie laag en is 100% hergebruik
op eenvoudige wijze mogelijk.

Missiewerk
De potentiële toepassingen leken legio: dakpannen, wegdek, geluidsschermen, bakstenen, dijkelementen etc. Kortom: in principe
ligt een miljardenmarkt in het verschiet.
Maar ja, om de conservatieve bouwmarkt,
waar de concurrentie hard is en de marges
laag zijn, te overtuigen van de waarde van CFix zou nog veel onderzoek en overtuigingskracht vergen. En Shell is groot, maar niet in
de bouwwereld. Het kostte dus het nodige
interne missiewerk om het management te
overtuigen om flink te investeren in onderzoek naar de eigenschappen en mogelijkheden van C-Fix.

Henk Mooiweer

Het lukte echter om zowel het eigen management als de Adviescommissie van E.E.T.
te overtuigen van de C-Fix perspectieven,
zodat men subsidie wilde accepteren c.q.
verstrekken.
Dr. Rob Tausk, manager technology development van Shell Global Solutions: Voor
ons was dat tegelijk de erkenning van het
enorme potentiële belang en de mogelijkheden van C-Fix en van het besef dat er nog
veel onderzoek nodig was om de bouwwereld te kunnen bewijzen dat we werkelijk be-

Ook Shell zoekt naar mogelijkheden om de uitstoot van het
broeikasgas kooldioxide drastisch
te verminderen. Bij die speurtocht
deed het bedrijf een spectaculaire
uitvinding. Het project “Fixatie
van koolstof uit aardolie” ontwikkelt een compleet nieuwe klasse
van bouwmaterialen: C-Fix. Dit
koolstofbeton houdt het ideale
midden tussen beton en asfalt.

Kip/ei
Daarbij hielp de subsidie van E.E.T. Daarvoor moest en passant eerst een kip/ei-probleem worden opgelost. Uit principe wil Shell
namelijk nooit overheidssubsidie accepteren voor activiteiten die op de lange termijn
economisch niet rendabel lijken te zijn. Zo
voorkom je projecten die alleen maar worden uitgevoerd omdat je er subsidie voor
kunt krijgen.
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Inventiviteit

Relaas van de C-Fix revolutie

zig waren een zeer waardevol en betrouwbaar nieuw materiaal te ontwikkelen. Dat de
overheid via de E.E.T.-subsidie, waarbij je
echt moet meedingen in competitie met andere project-kandidaten, aangaf dat zij veel
geloof had in het C-Fix concept, zorgde ervoor dat intern bij Shell het project echt met
prioriteit op de agenda werd geplaatst. Beide

Het C-Fix team heeft er de nodige creativiteit ingestoken om het zover te krijgen.
Het lukte om de allerhoogste bedrijfsregionen persoonlijk voor C-Fix te interesseren.
Middels het planten van een C-Fix boompje op het Shell terrein in Amsterdam en
het leggen van een C-Fix stenen vloertje op de 22e verdieping van
het Shell Kantoor in Londen -tijdens een vergadering van de hoogste Shell-directie- werd de interesse van de bedrijfstop gewekt. In
de periode daarna memoreerde ir. Jeroen van der Veer, voorzitter
van de Raad van Bestuur, het project lovend in toespraken en interviews. Dat leverde zowel intern als extern veel publiciteit en het
nodige prestige op. Wie weet hoeveel duizenden projecten er bij
Shell lopen, krijgt bewondering voor de inventiviteit waarmee men
dat voor elkaar heeft gekregen.
Dr. Henk Mooiweer, manager van het C-Fix project: Dat vergde
overigens meer dan alleen die inventiviteit. We kregen die aandacht bepaald niet cadeau. Er werden ons en terecht- zeer kritische vragen gesteld over technische aspecten en haalbaarheid. Maar uiteindelijk hielp ook dat ons verder. Want
ook de externe partners, die we absoluut nodig hadden
om het concept verder te ontwikkelen, wisten dat we die
kritische interne vragen moesten beantwoorden. Doordat
het ons lukte daarop bevredigende antwoorden te geven,
konden we ook belangrijke partners als Den Boer Beton,
HBG, BAM, Struyk-Verwo Groep en andere bedrijven in
de bouw(-materialen)wereld, maar ook kennisinstellingen
overtuigen om samen met ons in onderzoek en productontwikkeling te duiken. Of het dan lukt om gezamenlijk
doorbraken te realiseren is afhankelijk van vertrouwen in
elkaar en de bereidheid om kennis te delen. Daarom hebben wij van meet af aan een zo open mogelijke communicatie nagestreefd.
Rob Tausk: Het C-Fix materiaal is een nieuwe eend in hun
bijt. Voor alle partners is het natuurlijk ook van belang dat ze weten wat er op het onderzoeksterrein gebeurt. Als ze C-Fix als een
bedreiging waren gaan zien, had ons dat nog heel wat problemen
kunnen opleveren. Een open houding en eerlijke kennisoverdracht
zijn dan van groot belang om vertrouwen te kweken. Trouwens, je
moet elkaars belangen ook terdege kennen om goed te kunnen
samenwerken.

TU Eindhoven

☛

Delen is vermenigvuldigen
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Die openheid was er ook
steeds richting de buitenwereld. Wie aankomt met een
compleet nieuw materiaal zal
met feiten moeten kunnen aantonen wat de waarde daarvan is. En

“Voor het
team dat de
LCA-studie moest
begeleiden hebben
we ook de Stichting
Natuur en Milieu en de
cementindustrie uitgenodigd.”

zeker als je als Shell aankomt met een
product waarvan je beweert dat het flink kan bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van CO2. Zodra voldoende onderzoeksinformatie beschikbaar was, werd C-Fix dan
ook aan een levenscyclusanalyse onderworpen die door INTRON
werd uitgevoerd. Henk Mooiweer: Voor het team dat de Life Cycle Analyse (LCA) studie moest begeleiden hebben we naast wetenschappelijke en technologische instituten meteen ook de Stichting Natuur en Milieu en de cementindustrie uitgenodigd. Dat was
geen truc om mogelijke critici wind uit de zeilen te nemen. We wilden gewoon precies weten wat de waarde en mogelijkheden van
C-Fix zijn en waar we stonden. En die houding heeft ons behalve
een bredere bekendheid en goodwill ook extra inhoudelijke kennis opgeleverd.
Een mooi voorbeeld dat delen (van kennis) tegelijkertijd vermenigvuldigen is. Het is een steeds terugkerend thema bij C-Fix. Voortdurend is het team naast onderzoek met kennisoverdracht bezig
geweest. Dat heeft een groot aantal artikelen opgeleverd in vakpers (wegenbouw, bouw- en betonwereld, milieupers, interne
periodieken), maar ook in kranten en tijdschriften. Ook op beurzen was C-Fix veelvuldig aanwezig. Op een daarvan, de Infratech
2003, won C-Fix zowel de Innovatieprijs als de Mobiliteitsaward.
Wat ook weer de nodige publiciteit opleverde en het gemakkelijker
maakte om bij nog meer mogelijk belanghebbende partijen aan tafel te kunnen komen.

Cirkel rond
Dr. Guy Verbist (Shell Gobal Solutions): De cirkel is nu weer rond.
De vele contacten met marktpartijen en met name met producenten van allerlei bouwmaterialen, gaven ook weer richting aan de
onderzoeksfase: voor welke toepassingen is C-Fix allemaal geschikt en onder welke condities? Als we echt de markt opgaan,
moeten we natuurlijk 100% zeker weten dat we echt een steengoed product hebben. Daarom was er ook een parallel traject van
zowel fundamenteel- als toepassingsonderzoek. Die twee voedden elkaar, zowel wat betreft de technische als de economische
aspecten. Want C-Fix producten moeten technisch aan de vereis-

te kwalificaties voldoen, maar ook
concurrerend geproduceerd kunnen worden.

Praktijktoepassingen
Inmiddels worden er op allerlei plaatsen praktijkproeven uitgevoerd met

C-Fix producten, tot aan de poolcirkel en
in de Arabische woestijn toe. Mondjesmaat
vindt ook commerciële praktijktoepassing
plaats, gewoon omdat de afnemers nu al
vertrouwen hebben in het product. Zo ligt
C-Fix materiaal nu op diverse plaatsen in de
Rotterdamse haven. Het C-Fix weerstaat de
enorme belasting glansrijk. Zo ook in en buiten de hallen van afvalverwerkers AVR in de
Rijnmond en het Drentse Essent (voorheen
VAM) waar men telkens de betonnen en asfalt vloer moest vervangen, omdat die snel
werd aangetast door agressieve zuren uit
het GFT-materiaal. De C-Fix vloeren liggen
er na dik een jaar nog steeds ongeschonden bij. Henk Mooiweer: Toch zijn we nog
steeds terughoudend om voluit de markt op
te gaan. Ook vanuit het buitenland krijgen
we regelmatig al aantrekkelijke aanbiedingen.
We willen eerst volkomen zeker zijn van onze
zaak en we willen ons eerst vooral in Nederland bewijzen.

Zelfstandige BV
Om optimale condities te scheppen voor
een goede verdere ontwikkeling van C-Fix is
er inmiddels een zelfstandige BV opgericht.
Shell is daarvan (groot)aandeelhouder, maar
niet de enige. De medewerkers kunnen zich
nu volledig concentreren op de ontwikkeling
en het in de markt plaatsen van het eigen
product. Het jonge bedrijf kan snel en flexibel reageren zonder lastig gevallen te worden
door complexe besluitvorming en prioriteitsbeslissingen in het grote Shell-bedrijf. Deze
opzet werpt zijn vruchten nu reeds af. De
grootschalige marktintroducties van het veelbelovende materiaal komen rap naderbij. ■

Kwaliteit, prijs
en snelheid als
samenwerkende
succesfactoren
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Kunststukje met
veelzijdig polypropyleen
“Het is een eenvoudige rekensom. De auto-industrie
wil materiaal dat milieuvriendelijk is en goed recyclebaar.
Maar het mag niets extra
kosten. Het betekent dat je
weliswaar een prachtig, superieur product kunt hebben,
maar dat je toch ook op zoek
moet naar goedkopere productiemethoden.” Aldus ir.
Hans Jacobs van Lankhorst
Indutech (Sneek), een hoogtechnologisch
bedrijf
dat
onder meer een van de oudste kunststofproducenten en –recyclaars van Europa is. Zijn bedrijf slaagde
erin om een composietmateriaal van 100% polypropyleen te ontwikkelen dat geschikt is voor tal van
toepassingen. Maar geschiktheid is in veel van de
doel-markten niet voldoende. Voor afzet en omzet is
meer nodig. Naast scherpe prijzen is ook een sterke
klantgerichtheid een absolute marktvoorwaarde.

Hans Jacobs

Projecttitel
PURE: Polymeric construction materials with Ultimate
properties Recyclability and
Environmental safety
Looptijd
1 juli 2001 tot 31 december
2003
Penvoerder

Jammer voor de glasvezel, maar PURE is
gewoon op allerlei fronten veel aantrekkelijker. Glasvezel, het is bekend, wordt sinds
een aantal jaren toegepast in tal van producten. Niet alleen in de bekende kabel die de
televisie en telefoon in huis brengt, maar ook
in kunststofplaten in de meest uiteenlopende
toepassingen. Prachtig materiaal. Maar het
heeft ook nadelen. Glasvezel is bijvoorbeeld
maar zeer beperkt recyclebaar. Daarom
is Lankhorst Indutech (Sneek) samen met

E.E.T.-projectpartners op zoek gegaan naar
een snel, eenvoudig en goedkoop productieprocédé voor polypropyleen (PP), dat in veel
opzichten een geschikte vervanger is. Dat
is gelukt: met relatief conventionele extrusieprocessen hebben ze een All PP ontwikkeld, dat én een hoge sterkte én een hoge
stijfheid heeft. En daardoor is het aantal potentiële toepassingen zeer groot. PURE heet
het materiaal, en dat is een enigszins fantasierijk acroniem voor Polymeric construction

☛

Lankhorst Indutech BV
Plaats
Sneek
Contactpersoon
Ir. J.A.J. Jacobs
(tel. 0515 - 48 75 19)
Partners
BW Industrial products BV,
DSM NV, Polynorm Plastics
BV, TU Eindhoven
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materials with Ultimate
properties
Recyclability and Environmental
safety.

Voordelen
Bodemplaten,
dashboards, zijpanelen, da-

Doel van het project “PURE” is
het ontwikkelen van composietmaterialen die volledig bestaan
uit polypropyleen, ter vervanging
van glasvezel gevulde polypropyleen materialen die milieu- en
veiligheidsnadelen hebben en ook
duurder zijn.

ken. De potentiële toepassingen van PURE
alleen al in autos zijn talrijk. Het materiaal is
erg sterk (grote impactresistentie) en versplintert bij botsingen niet  en dat is een
groot veiligheidsvoordeel ten opzichte van
bepaalde koolstofvezels die nu wel worden
gebruikt om de klap bij botsingen op te vangen. PURE kan dus ook de huidige metalen
veiligheidsdwarsbalken vervangen. Alleen al
het lichtere gewicht van PURE maakt dat de
moeite waard. Elke kilo van het materiaal dat
in een auto wordt verwerkt (en dat dus de
huidige zwaardere metalen onderdelen vervangt) bespaart per jaar (zeer conservatief
geschat) een liter brandstof. En toepassing
van PURE onderdelen kan elke auto 50 kilo
lichter maken. Grote besparingsmogelijkheden voor brandstof dus. Elk jaar worden er

immers mondiaal 57 miljoen autos geproduceerd.
Bovendien biedt PURE
ook in de afvalfase voordelen: het materiaal hoeft
alleen maar geshredderd
te worden en dan kan het
na verhitting 100% wor-

den hergebruikt. Ook dat
scheelt zeer veel grondstoffen en (productie)energie ten opzichte van de huidige situatie
waarin metalen onderdelen worden gebruikt. Kortom: veiligheid,
milieu, energie en kosten. Vier voordelen van PURE. Dat verkoopt
zichzelf, zou je denken.

Klantgerichtheid
Hans Jacobs: Ja, de markt voor PURE is in principe groot. Maar
zo eenvoudig is het nog niet. Elke toepassing vraagt natuurlijk om
specifieke eigenschappen. Voor ons betekent dat: maatwerk. Het
vraagt extra kennis en dat vergt onderzoek en brengt dus kosten
met zich mee. Dat maakt het product duurder. We moeten dus
zoeken naar goedkopere procédés, die toch een optimaal product voor een specifieke markt opleveren. Om rendabel te kunnen
werken moeten we daarom in de eerste plaats marktniches zoeken, waar je een aantrekkelijke prijs kunt rekenen. In veel gevallen
hebben we te maken met bulkmarkten met lage marges. En dan
kunnen we nog zon prachtproduct hebben, toch blijft de prijs het
meest overtuigende communicatiemiddel. Functionaliteit en financieel
voordeel als de meest compacte
vorm van kennisoverdracht. Vanuit
die gedachte zijn we ook met een
grote diversiteit aan markten bezig,
variërend van constructiematerialen
en consumentenproducten tot buizen en verpakkingen.

Voorsprong
Natuurlijk, ondertussen gaat er achter de
schermen een hele wereld aan wetenschappelijke en technologische kennis
schuil. Kennis die voortdurend en koortsachtig verder ontwikkeld moet worden.
Want weliswaar heeft ook Lankhorst zo zijn
patenten, maar het meest interessant blijft
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toch het handhaven van de technologische
voorsprong die het bedrijf heeft. De markt
is namelijk internationaal en wacht niet. Je
moet er daarom voor zorgen dat potentiële
afnemers gewoon niet om je heen kunnen.
Je moet een kennisvoorsprong houden, die
het je mogelijk maakt om beter, efficiënter
en goedkoper te produceren dan anderen
en je moet nieuwe toepassingen vinden. Dat vergt een verstandig zich daar veel sneller af of bepaalde onderen pragmatisch kennis(ontwikkelings)management. Hans Jacobs: zoeken wel voldoende fundamenteel van
Wij zitten dicht op de markt. Die vraagt in veel gevallen naast kwa- aard zijn. Zowel die beperkte flexibiliteit als
liteit en een voordelige prijs ook snelheid. Als bedrijf moeten wij die kritische vraag naar het fundamentele kazo snel mogelijk inspelen op nieuwe wensen van klanten. Flexibi- rakter van onderzoek zijn vanuit de aard van
liteit en aanpassing is dan het parool. Wij concentreren ons dus een universiteit begrijpelijk. En dan moet je
op het zoeken en vervolmaken van technologische vernieuwingen gewoon pragmatisch zon bypass met TNO
(waaronder opschaling), nieuwe toepassingen en nieuwe markten. maken. Verder kunnen we een en ander ook
Het verder ontwikkelen van fundamentele kennis is daarvoor een zelf doen natuurlijk.
noodzakelijke bron, maar dat vergt een andere instelling. Wie
Ondertussen vergt deze aanpak wel veel
bezig is met een proefschrift naar een bevan de zorgvuldigheid waarmee ontwikpaald (deel)aspect van een bepaalde
kelde kennis aan elkaar wordt overchemische reactie (om maar eens iets
gedragen. Niet alleen van de funte noemen) kan immers niet ineens
“Functionadamentele onderzoekers naar
compleet een andere richting uit
liteit gecombions, maar ook andersom. Want
switchen of een heel ander thema
neerd met financieel
wij ontdekken in onze technobij de kop pakken, omdat toevalvoordeel is uiteindelijk
logische ontwikkelingspraktijk
lig een afnemer daar ineens in gede meest compacte
weer dingen waarmee zij hun
interesseerd blijkt te zijn.
vorm van kennisvoordeel kunnen doen.�■

Snelheid

overdracht.”

Hans Jacobs: Maar de markt laat zich
nu eenmaal niet dicteren door (de logica
van) wetenschappelijk onderzoek. Daarom laten
veel fundamentele research graag over aan onder andere de TU
Eindhoven, met wie we in E.E.T.-verband samenwerken. Ook huren we wel TNO in om ontwikkelde producten van voor naar achter te laten doormeten. Dat is duur, maar dan hebben we wel snel
resultaten waar we meteen weer mee verder kunnen. Snelheid is
belangrijk. De TU kan daar minder flexibel op inspelen. Ze vragen

Hercules:
geen woorden
maar daden
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Keten-innovatie geeft varkensboeren weer
toekomst

Projecttitel
Milieugerichte technologische
innovatie in de productieketen voor varkens en
meststoffen
Looptijd
1 januari 1998 tot 1 januari
2001 (eerste fase)
1 januari 2001 tot 1 januari
2005
Penvoerder
Agrotechnology & Food Innovations BV (voorheen IMAG )
Plaats

De problematiek van de varkenssector behoeft
nauwelijks uitleg: lage prijzen en steeds hogere
uitgaven voor milieumaatregelen. De markt voor
kwaliteitsvlees, dat is geproduceerd onder dier- en
milieuvriendelijke omstandigheden en waarvoor een
hogere prijs wordt betaald, is klein. Varkensboeren
zitten klem. Voor investeren in onderzoek en ontwikkeling hebben ze domweg geen geld. Maar om
te mogen blijven produceren moeten ze toch hun
bedrijfsvoering aanpassen aan de milieuwetgeving.
Het E.E.T.-project “Milieugerichte technologische
innovatie in de productieketen voor varkens en meststoffen” heet daarom treffend ook wel “Hercules”. Er
ligt een kolossale en zware taak.
Kees van t Klooster
De
Augiasstal
moet
schoon,
maar met welke
middelen? Hoe
haal je varkensboeren
over
om toch mee te
doen?

Wageningen
Contactpersoon
dr. ir. N.W.M. Ogink
(tel. 0317  47 65 86)
Partners
Wageningen Universiteit,
Proef≠station voor de
Varkenshouderij, Farmtec BV,
NUON NV, Hendrix Voeders
BV, Fancom BV, Technisch
Handels- & Adviesbureau
Janssen-Kessel BV, DSM NV

De Griekse held Hercules
loste in de Oudheid het probleem van de vervuilde Augiasstal zeer vernuftig op:
in plaats van tijden lang te
gaan zwoegen en zeulen met
grote hoeveelheden mest,
verlegde hij een riviertje, dat de zaak in no
time schoonspoelde. Hercules had nog niet
te maken met de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Nu wij met een soortgelijk mestprobleem kampen, moeten we dat
dus toch wat anders aanpakken. Gelukkig

hebben we op Hercules voor, dat we niet
zijn veroordeeld tot een end of pipe oplossing. Wij hebben de vrijheid om het te zoeken in preventie en een integrale benadering.
En dat is dan ook precies de insteek van het
E.E.T.-project.

Kijken met een
andere blik
De dier- en milieuproblemen van de varkenshouderij beknopt op een rij:
emissies van ammoniak en
stank, mestoverschot en
lage kwaliteit van de mest,

“Milieugerichte technologische
innovatie in de productieketen
voor varkens en meststoffen”. De
projecttitel vormt tevens de kortst
mogelijke omschrijving van het
projectdoel. Om daadwerkelijke
toepassing te bevorderen houdt
het project zeer nauwgezet contact met varkenshouders.

hoog energiegebruik, dierengezondheid en welzijn
problematisch. Dr.ir. Peter
Groot Koerkamp en dr.ir. Kees van t Klooster, de oude respectievelijk nieuwe, E.E.T.projectleider: De sector kent die problemen
zelf natuurlijk als geen ander. Men ziet de
noodzaak van verandering echt wel in, maar
het ontbreekt gewoon aan geld voor eigen
research en investeringen. Daarom hebben
we ons in eerste instantie gericht op het zoeken naar oplossingen - technologische oplossingen, maar wel zodanig dat we steeds
hebben gekeken naar de hele productieketen voor vleesvarkens en vermarktbare meststoffen. Dan kijk je toch met een andere blik
dan wanneer je bijvoorbeeld alleen stankoverlast of ammoniakuitstoot wilt voorkomen. En het is ons inderdaad gelukt om een
ander stalconcept te ontwikkelen dat onder
meer de indamping van gier (volumereductie en concentratie van waardevolle stoffen)
combineert met luchtwassing, gebruik makend van de warmte-energie uit de stal. Ook
hebben we gezorgd voor stabilisering en een
efficiënte droging van de vaste mest, zodat
die beter verkoopbaar is. En zo zijn er veel
meer innovaties, die bij elkaar voor een heel
nieuw systeem zorgen dat de geschetste
problemen geïntegreerd oplost. In de huidige
tweede fase vervolmaken we dat concept en
werken we aan opschaling.

Vers twee
Maar oplossen van de technische uitdaging
is één ding, het zorgen voor marktacceptatie en toepassing is vers twee. En voordat
dat gezongen wordt... Er zijn maar erg weinig

varkensboeren die nog
zomaar kunnen investeren. De projectleiders:
We hebben een totaalconcept
ontwikkeld.
Dat moest wel, omdat
juist de oude, gefragmenteerde benadering

sterk heeft bijgedragen
tot de bestaande problemen. Je komt tot de
beste oplossingen, als je problemen benadert vanuit het perspectief van de hele keten en de onderdelen van je concept van meet
af aan op elkaar zijn afgestemd. Maar iets anders is, dat je dat totaal-concept vervolgens opdeelt in stukjes, die men ook inderdaad
stuk voor stuk zou kunnen implementeren. Dat verlaagt de drempel voor daadwerkelijke toepassing op twee manieren: zowel mentaal als financieel kan men de overgang geleidelijk aan maken. Heel
concreet: als je de besparingen, die varkensboeren kunnen realiseren door ons hele concept in te voeren, verdisconteert in de daarvoor noodzakelijke investeringen, dan zijn de kosten op het eerste gezicht niet onoverkomelijk. Maar omdat de boeren een relatief

lage prijs krijgen voor hun varkensvlees, vormen ze toch een enorme hinderpaal. Die extra kosten komen nu namelijk vrijwel overeen
met de marge die ze nog maken op hun product. Invoering in één
keer zou dus betekenen dat ze geen inkomen zouden overhouden,
en dat is natuurlijk geen aantrekkelijke propositie.

☛
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Acceptatie
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Niet wetenschappelijke en
technologische kennis, maar
marktacceptatie vormt het
voornaamste obstakel voor
het realiseren van de oplossing voor dit nijpende milieuprobleem. Het accent binnen

“We hebben
te maken met
een zeer sterke koppeling tussen marktvraag, technologische
vereisten en financieeleconomische randvoorwaarden.”

dit E.E.T.-project ligt dus zwaar
op de eerste E. Ook al moet het
werk om het uitgedachte totaal-concept voor innovatie in de productieketen voor
varkensvlees uit te werken tot een feilloos en efficiënt systeem, niet
worden onderschat. Er is een groot aantal projectpartners bij betrokken om dat voor elkaar te krijgen: dit betreft bedrijven als Nutreco Nederland, Fancom, Farmtec, Christiaens Groep, Nooyen
Roosters, Agrifirm, DOFCO en Najade. Vanuit Wageningen Universiteit en Research is een aantal kennisinstellingen betrokken: Agrotechnology & Food Innovations BV (voorheen IMAG), de leerstoelgroepen bedrijfskunde en milieutechnologie van de Universiteit en
het Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group.
Het projectteam houdt daarom zorgvuldig een vinger aan de pols
van de markt. Niet alleen probeert het team onder andere via enquêtes grip te krijgen op de acceptatie van het systeem bij de diverse betrokkenen (naast de varkensboeren ook bestuurders en
maatschappelijke organisaties). Daarnaast organiseert het team
workshops waarin het zijn systeem presenteert. Die workshops
zijn bedoeld voor de potentiële gebruikers, maar eveneens voor
vertegenwoordigers van betrokken gemeenten, provincies en zogenaamde Reconstructie-commissies (die in Brabant, Limburg,

Gelderland en Utrecht de veehouderij moeten herstructuren) en van
maatschappelijke organisaties
zoals Stichting Natuur en Milieu
en de Dierenbescherming.

Doorslaggevend
argument

De kennis die ze bij die sessies opdoen wordt weer gebruikt als input bij
meer academische sessies over de inhoudelijke uitwerking van wensen die kennelijk in de markt leven en over de mogelijkheden om geconstateerde belemmeringen, van
welke aard ook, op te lossen.
De projectleiders: We hebben te maken
met een zeer sterke koppeling tussen marktvraag, technologische vereisten en financieeleconomische randvoorwaarden. Als het ons
niet lukt om die koppeling tot stand te brengen, dan gaat het feest domweg niet door.
Maar we hebben goede hoop. Die techniek
gaat lukken, de vraag komt er ook (ons luisterend oor en onze kennisoverdracht richting
markt en onze communicatie met de andere
betrokkenen werpt steeds meer vrucht af),
dus het is nu aan ons om te zorgen voor
kostenreductie. Dat wordt het noodzakelijke
doorslaggevende argument  en we denken
dat ook dat gaat lukken. ■
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Routes
uitzetten

Margot Weijnen

Hoe maken we veilig de overgang naar
een waterstof-economie?
Kennisoverdracht? Ja, maar dan moet je wel eerst
kennis hebben om over te dragen. Het E.E.T.-project
met de wat merkwaardige titel “Vergroening van
gas” moet in veel opzichten zelf de weg effenen naar
de ontwikkeling van kennis. Het heeft zich namelijk
de ambitieuze taak gesteld om uit te zoeken langs
welke routes onze samenleving een veilige transitie zou kunnen maken naar een waterstofeconomie.
Economie, ecologie, technologie, in vrijwel geen
enkel E.E.T.-project is een hechte samenhang in die
driehoeksverhouding zo essentieel. De projectpartners hebben natuurlijk zelf al wel degelijk de nodige
kennis in huis van allerlei aspecten en factoren die
bij die transitie aan de orde zijn. Eerst zullen ze die
kennis moeten delen, opdat ze vervolgens samen
kunnen bezien welke kennis op welke wijze bruikbaar is, danwel (verder) ontwikkeld moet worden.
Interne kennisoverdracht is hier dus voorlopig het
alpha en omega van het project.

Projecttitel
Vergroening van gas (vG)2
Looptijd
1 oktober 2001 tot 1 januari
2007
Penvoerder
Technische Universiteit Delft
Plaats
Delft
Contactpersoon
mw. prof.dr.ir. M.P.C. Weijnen
(tel. 015 - 278 80 74)
Partners
E+ i.d., ECO Ceramics,
Electrabel Nederland, Neder-

De eindigheid van de fossiele brandstof- weids geheel, waarbij je moet oppassen niet
fen die onze samenleving nu draaiend hou- te verdrinken wegens de oeverloosheid erden noopt tot nadenken over die post-fos- van. Maar juist het multidisciplinaire en secsiele periode. Maar ook nu al noodzaakt de
toroverstijgende karakter maakt Margot
CO2-uitstoot, die gepaard gaat met het ge- Weijnen bij uitstek ook tot de geschikte leibruik van die fossiele-energiebronnen, tot der van het E.E.T.-project Vergroening van
nadenken hoe de mogelijke gevolgen daar- gas. Dat onderzoekt de mogelijkheden van
van (broeikaseffect) beperkt kunnen wor- het bijmengen van waterstof en/of biogas in
den. Aan de TU Delft werkt prof.dr.ir. Margot
het bestaande aardgasnet. Margot Weijnen:
Weijnen als leider van het multidisciplinaire Uitgaande van de bestaande aardgasinfraen sectoroverstijgende programma Ont- structuur kijken we hoe een nationale wawerp en beheer van infrastructuren. Een
terstofinfrastructuur eruit zou moeten zien

☛

landse Gasunie, Gemeentelijk
Havenbedrijf Rotterdam,
Hoek Loos, RU Groningen,
Schouten Research, TU Delft,
TU Eindhoven
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en hoe je die geleidelijk zou
kunnen ontwikkelen.
In dat kader onderzoeken
de partners in het project

“Omdat we
met veel partners bij elkaar zitten
die elk veel kennis op
hun eigen terrein meebrengen, was kennisoverdracht in de eerste
fase van het project
een vereiste.”

ook de veiligheid, betrouwbaarheid en doelmatigheid
van de aardgas/waterstof-voorziening en de aangesloten gasapparatuur tijdens het overgangstraject
van aardgas naar waterstof. Dat vraagt om
kennis van fundamentele verbrandingseigenschappen en materiaaleigenschappen zoals:
hoe zit het met verbrossing van gasleidingen
onder invloed van waterstof?

waterstof plaatsvinden door
omzetting van fossiele brandstoffen, en dat levert nu eenmaal ook het broeikasgas CO2

op. We kijken daarom eveneens
naar een CO2-infrastructuur om
dat kooldioxide nuttig in te zetten in
industriële processen.
Heel praktisch kijkt men in het project hoe
dat er in het Rotterdamse haven- en industriegebied uit zou moeten zien.
Margot Weijnen: De relevantie van ons onderwerp is groot en de
belangstelling voor ons project is navenant. Omdat we met veel
partners bij elkaar zitten die elk veel kennis op hun eigen terrein
meebrengen, was interne kennisoverdracht binnen de eerste fase
van het project een eerste vereiste. Overdracht is eigenlijk niet helemaal een goed woord. Er was van meet af aan tweerichtingsverkeer, een goede communicatie. Je zit nu eenmaal met slimme en
deskundige partners om tafel.

Uitwisseling van ideeën

Bont gezelschap
Het hoeft geen betoog dat de deelnemers
in dit E.E.T.-project talrijk en divers van achtergrond zijn. Naast grote jongens als de bedrijven Gasunie, Electrabel, Hoek Loos, Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en universiteiten (Groningen, Eindhoven, Delft) doen
ook kleinere gespecialiseerde bedrijven mee:
E+i.d., ECO Ceramics, Schouten Research.
Dit bonte gezelschap denkt dus na over de
meer abstracte grote lijnen en systemen,
maar is ook zeer praktisch bezig. Margot
Weijnen: Voorlopig zal de productie van

Margot Weijnen: Op basis van de vaststelling van eenieders kennis hebben we vervolgens geformuleerd waarop ons onderzoek
zich zou moeten richten. En daar zitten we nu middenin. En omdat goede samenwerking nu eenmaal vergt dat je nauw contact
met elkaar onderhoudt en er voortdurend een uitwisseling van
ideeën en kennis plaatsvindt, besteden we daar in het project veel
aandacht aan. Binnen twee grote deelprojecten organiseert men
zn eigen meetings, zo vaak als de deelnemers dat nodig vinden.
Daarnaast komen we twee keer per jaar ook plenair bij elkaar. Telkens is een van de tien projectpartners gastheer/vrouw, dus we zitten dan ook steeds op een andere interessante locatie. Tijdens die
bijeenkomsten passeren alle aspecten en ontwikkelingen binnen
het hele project de revue. Intensief, maar eens per half jaar is natuurlijk niet voldoende. Om meer frequente communicatie tijdens
deelprojecten een stevige basis te geven, hebben we een website
voor en over het project opgezet (www.vg2.nl). Die site heeft zowel
een openbaar gedeelte als een deel dat alleen via een wachtwoord
bereikbaar is. Overigens besteden de projectpartners in hun eigen
interne bladen ook de nodige aandacht aan het project, zodat de
eigen achterban goed geïnformeerd is. Het gaat per slot van rekening ook om de toekomst van elk van de deelnemers.

Workshops
Het project is tot nu toe bewust nog niet zoveel naar buiten getreden. Margot Weijnen: Een gestructureerd plan
voor externe communicatie is er nog niet. Wel hebben we
activiteiten ondernomen, waaronder een internationale
workshop voor wetenschappers, op basis van halen en
brengen  wij presenteerden onze kennis, maar het was
de bedoeling dat de deelnemers van buiten ook met hun eigen
kennis op tafel kwamen. Verder hebben we in het kader van het
energietransitie-traject van het ministerie van Economische Zaken
een workshop gehouden. Verder draaien er natuurlijk ook de nodige afstudeerders binnen het project mee bij allerlei projectpartners
en dat leidt ook weer tot publicaties en presentaties. De tijd dat we
uitgebreider met de buitenwereld gaan communiceren komt als
we meer resultaten kunnen laten zien. Maar op dit moment gaat
de meeste aandacht toch nog vooral uit naar ons ambitieuze onderzoek zelf. ■

Het project “Vergroening van gas”
ontwerpt transitieroutes naar een
waterstofeconomie en onderzoekt
mede ten dienste daarvan de
veiligheid, betrouwbaarheid en
doelmatigheid van de aardgas/
waterstofvoorziening en aangesloten gasapparatuur.
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Kennisoverdracht
als eerste stap
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Grietje Zeeman

De gescheiden werelden van drink- en afvalwater

Projecttitel
Decentrale Sanitatie en
Hergebruik (DESAH)
Looptijd
1 maart 2001 tot
1 januari 2007
Penvoerder
Wageningen Universiteit
Plaats
Wageningen
Contactpersoon
Mevrouw dr.ir. G. Zeeman
(tel. 0317 - 48 42 41)
Partners
Van Hall Instituut, TU Twente,
TU Delft, Paques BV, Vitens
Divisie Water, Roediger VHTGmBH (D), Milieu Platform
Zorgsector (MPZ), Gemeente
Wageningen

“In de ontwikkelingslanden hebben we helemaal geen
overtuigingskracht nodig. Daar is veelal gewoon
geen geld voor riolering. Ons systeem is dan per
definitie een vooruitgang. Onze ‘ontwikkelde’ wereld
bekijkt dat vaak diametraal tegenovergesteld. ‘Wij
hebben het toch prima voor elkaar met onze riolering?’ is de redenering. Dat riolering in wezen een
kostbaar en bovendien onduurzaam systeem is, wil
men liever niet horen. Valt kennisoverdracht ginds
dus in vruchtbare aarde, hier wil men er eigenlijk
niets van weten.”
Dr.ir. Grietje Zeeman, werkzaam aan de Wageningen
Universiteit en projectleider van het DESAH-project
(Decentrale Sanitatie en Hergebruik), heeft daarom
een dubbele taak. Ze zoekt naar een technisch perfect alternatief voor riolering, maar moet ook veel
energie steken in het aantonen van het nut van haar
werk.
Kennisoverdracht is daarvoor
slechts een eerste
Onze riolering heeft zich ontwikstap.
keld tot een complex en hoogst
efficiënt
systeem. Toch zitten er
Vanaf medio 19e eeuw heeft het
naast alle voordelen ook nadelen
westerse rioleringssysteem de weaan: hoge investeringen, enorm
reld veroverd. Ze droeg sterk bij
water- en energiegebruik, verlies
aan een verbetering van de volksvan waardevolle grondstoffen.
gezondheidssituatie. Na de onhygi“Het project Decentrale Sanitatie
enische toestanden, die met name
en Hergebruik” ontwikkelt een
in de steden hadden gezorgd voor
systeem zonder deze nadelen
menige epidemische uitbraak van
– voor de Derde Wereld, maar ook
ziekten, was riolering een zegen. In
voor in ons eigen land.
de loop der tijd heeft zij zich ontwikkeld tot een efficiënt systeem. Een
keerzijde is er echter ook. Riolering
vergt niet alleen de aanleg van een fijnmazig
afvoerleidingennet, maar verbruikt ook enorme hoeveelheden (spoel)water en (transporten zuiverings)energie. Bovendien gaan met
de huidige zuiveringstechnieken essentiële
grondstoffen verloren.

dat DESAH al financieel uit zou kunnen als
het systeem functioneert voor ca. 1200 personen, uitgaande van de huidige zuiveringslasten.

oleringssysteem bekijkt, ziet meer dan een
soepel functionerend stelsel dat dichtbevolkte gebieden op hygiënische wijze verlost van faecaliën, urine en ander afvalwater.
Grietje Zeeman: Feitelijk mengen we volkomen uiteenlopende soorten afval(water). Wat
uit al die rioleringspijpen aankomt bij de zuiveringsinstallaties is een enorme hoeveelheid
water met allerlei componenten die dus sterk
verdund zijn. Per persoon produceren we
1,5 liter urine en faeces. Die 1,5 liter bevat de
helft van al het organisch materiaal en verreweg de meeste fosfaat en stikstof die voorkomt in rioolwater. Maar we verdunnen dat
zwarte afvalwater met een plens van 130
liter (wc-spoelwater, was-, afwas-, bad- en
douchewater). Daar komt dan nog eens een
forse hoeveelheid regenwater bij, die via goten en kolken ook in het riool terechtkomt.
Ja, en probeer dan maar eens efficiënt te
gaan zuiveren. Dat lukt per definitie niet.

Doortrekken,
wegspoelen – klaar!
Enorme verdunning
Niet alleen het gangbare rioleringssysteem
heeft zich afgelopen anderhalve eeuw ontwikkeld. Dat geldt ook voor het denken over
en de kennis van mogelijke alternatieven.
Wie met een onbevangen blik ons huidige ri-

dorpsniveau. Dat scheelt enorm: je hoeft
geen grootschalig gecentraliseerd leidingennet aan te leggen, je bespaart veel energie (transport, beluchting etc.) en krijgt zelfs
energie terug (biogas) en je houdt nuttige,
niet-milieubelastende producten over (organische stof, nutriënten).
In de voorstudie (E.E.T.-Kiem) is uitgerekend

De logica achter het alternatief dat Zeeman in samenwerking met een flink aantal partners ontwikkelt is eenvoudig: houdt
afval(water)stromen gescheiden, zodat je
elk daarvan optimaal efficiënt kunt behandelen. En doe dat decentraal  op wijk- of

Voor de hand liggende vraag derhalve: waarom wordt die logica niet omarmd en is er al
niet veel eerder gewerkt aan vervolmaking
van dit systeem? Grietje Zeeman: Omdat het rioleringssysteem
goed functioneert. Als burger kun je gewoon heel eenvoudig van
al je afvalwater afkomen: doortrekken, wegspoelen  klaar! Alles
verdwijnt meteen uit het zicht. De instanties die daarvoor zorgen
doen hun werk goed, en waarom zouden ze veranderen? Ze hebben het mandaat en krijgen het geld om het rioleringssysteem in
stand te houden. Er is geen marktmechanisme, en (mede daardoor) ook geen sterke maatschappelijke druk om het anders aan
te pakken.

Stap of sprong
De eerste taak van Zeeman is om aan te tonen dat er voor de huidige riolering een goed functionerend alternatief mogelijk is. Dat
vergt nog de nodige inspanningen, en daarop richt zich het E.E.T.project waarin Wageningen Universiteit samenwerkt met de TU
Delft, TU Twente, het Van Hall Instituut, Paques BV, Vitens Divisie
Water, Roediger VHT-GmbH, het Milieu Platform Zorgsector en de
gemeente Wageningen. Bij
de sectie Milieubeleid
van de WUR is een
promovenda aangesteld, die kijkt naar
de sociologische
aspecten van de
toepassing
van
DESAH. Binnen het
project een zeer belangrijk aspect! Alles
bijelkaar een combina-

☛
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tie dus van instellingen voor fundamenteel - en praktijk onderzoek,
bedrijven en de overheid. Het
project DESAH omvat namelijk ook praktijkproeven. Zo is de bedoeling
om de nieuwbouw in de
Wageningse wijk Rusten-

“Kennisoverdracht, het
eenvoudigweg uitleggen hoe het systeem
werkt en wat de voordelen ervan zijn, is slechts
een eerste stap. Het gaat
om meer dan een rationele keuze voor een
ander technisch
systeem.”

burg uit te rusten met een
DESAH-systeem.
Daarbij
komen dan bijna onvermijdelijk alle discussies en bezwaren
tegen een niet-rioleringssysteem
aan bod. Nog helemaal los van technisch-inhoudelijke aspecten blijkt duidelijk
dat er een grote, bijna emotionele kloof overbrugd moet worden.
Het DESAH-systeem is niet zomaar iets wat je eventueel later weer
gemakkelijk even vervangt door de vertrouwde riolering.
Grietje Zeeman: Met DESAH kies je echt voor een ander concept
van afval(water)afvoer en behandeling. Die stap blijkt voor velen
eigenlijk een sprong, die ze (nog) niet durven te maken. Dat blijkt
tijdens discussies waarin wordt gepraat over de mogelijke keuze
voor DESAH. Naast reële feitelijke vragen worden er dan vaak
kwesties aan de orde gesteld die getuigen van een misschien wel
onbewuste weerzin of angst. In de praktijk heeft dat al geleid tot
aanpassingen van het systeem, die het optimaal functioneren ervan alleen maar bemoeilijken. Tsja, en dan wordt het natuurlijk wel
erg lastig om de voordelen ervan ten volle aan te tonen.

Open, uitnodigende sfeer
Kennisoverdracht, het eenvoudigweg uitleggen hoe het systeem
werkt en wat de voordelen ervan zijn, is dus slechts een eerste
stap. Het gaat om meer dan een rationele keuze voor een ander
technisch systeem. Essentieel is dat men de stap moet willen maken om het systeem echt onbevangen op zn merites te beoordelen. Dat vergt veel communicatie, in een open, uitnodigende sfeer.
Daarin ligt  naast het technische werk  de uitdaging
voor het DESAH-project. Zeeman c.s. besteden daar
dan ook in toenemende mate aandacht aan. Het is het
vertrouwde rijtje. Artikelen publiceren, niet alleen in vakbladen, maar ook in de algemene pers. Lezingen houden, zowel op vakcongressen als daarbuiten. Zelf symposia organiseren en daarvoor actief mensen uitnodigen.
Een heldere en aantrekkelijke website opzetten en vooral
goed onderhouden. En niet te vergeten heel gericht binnen de drink- en afvalwaterwereld mensen benaderen en

met ze praten: laten zien wat je doet,
resultaten presenteren, open uitnodigen daarop te reageren. En ondertussen scherp in de gaten
houden of er zich bij nieuwbouwprojecten kansen voordoen om echte DESAH-projecten te realiseren. Want bij
uitstek hier geldt: zien is geloven.

Signalen

Zeeman: Ik zie duidelijk vooruitgang. Er zijn steeds meer signalen dat
mensen bereid zijn om echt te luisteren en
te kijken wat we feitelijk doen. Tot voor kort
was de houding vooral: Ja, misschien wel
een leuk systeem voor ontwikkelingslanden.
Niet hier, want wij hebben immers die hele
afval(water)kwestie keurig opgelost? Die
houding begint te veranderen.
Bij meerdere waterschappen, die zich in het
verleden eigenlijk helemaal niet met de thematiek bezig hebben gehouden, ontstaat
meer en meer belangstelling voor DESAH
concepten. Gelukkig zijn er signalen dat men
nu in de afval(water)wereld begint te begrijpen dat het huidige systeem niet duurzaam
is. Naarmate we steeds beter kunnen laten
zien dat ons systeem niet alleen fundamenteel beter is, maar ook technisch voor 100%
werkt, zullen en kunnen we ook steeds meer
aandacht besteden aan kennisoverdracht en
mentaliteitsverandering. Want daar ligt de
sleutel voor de acceptatie en brede praktijktoepassing van ons systeem. ■

‘Na huwelijkse
voorwaarden kan de
liefde bloeien’
Degelijke contractuele
afspraken over flexibele
zonnecellen stimuleren
open kennisoverdacht
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Gert Jan Jongerden

Het
verhaal
van
de
ontwikkeling van de Helianthos zonnecelfolie is
eenvoudig. En de lessen
die de partners tijdens
het project hebben geleerd zijn al even helder.
Het gaat in dit project om
een mooi voorbeeld van
complexe samenwerking
die toch soepel kan verlopen en succesvol kan
zijn. “Na verstandige contractuele afspraken kun je
je volledig concentreren op de inhoud van het project zelf.”

Projecttitel
Helianthos zonnefolie:
ontwikkeling van roll-to-roll
productietechnologie voor de
vervaardiging van flexibele
zonnecellen

De voordelen van zonne-energie behoeven
geen toelichting. En de rechtstreekse omzetting van zonne-energie in elektriciteit al evenmin. De hinderpaal voor de grootschalige introductie van deze schone en comfortabele
energiebron ligt dan ook vooral in de nog te
hoge kosten voor de eindgebruiker. Het Helianthos-project heeft tot doel hierin verandering te brengen door via drastische productiekostenverlaging een prijsdoorbraak mogelijk te maken. Die lagere productiekosten
moeten gerealiseerd worden door een roll
to roll proces, dat flexibele zonnefolie produceert. De truc is dat dunne zonnecelfolie
geproduceerd wordt op een tijdelijke drager,
die later wordt verwijderd. En de kunst is om
dat productieprocédé op een flinke productieschaal te kunnen uitvoeren, zodat je gro-

te folieformaten in grote hoeveelheden kunt
maken, die op een handige wijze geïnstalleerd en opgenomen kunnen worden in onze
leefomgeving.
De technologie die dat alles vergt is knap
ingewikkeld. Dat is de reden dat de zoektocht daarnaar plaatsvindt door een aantal
excellente partners die nauw samenwerken.
Penvoerder van het project is Akzo Nobel
Chemicals. Met zijn royale geschiedenis en
expertise op het gebied van de productie
van chemische producten, films en coatings is het daarvoor in een uitgelezen positie. De tweede partij is Shell Solar, een van
de grootste zonnecelproducenten ter wereld,
voor wie de globale markt voor zonnecellen
weinig geheimen kent. De universitaire partners brengen ook elk een specialiteit in: Delft

Looptijd
1 januari 1999 tot 1juli 2001
1 januari 2002 tot
1 januari 2005
Penvoerder
Akzo Nobel Chemicals BV
Plaats
Arnhem
Contactpersoon
Dr. G.J. Jongerden
(tel. 026  366 22 65)
Partners
TNO, TU Delft, TU Eindhoven,
Universiteit Utrecht

☛
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“Helianthos zonnefolie: grootschalige productie van zonnecellen in
een roll to roll proces”, de naam
van het project is veelzeggend.
Het probeert door toepassing van
een nieuwe productiemethode de
prijsdoorbraak te realiseren, die
noodzakelijk is om eindelijk te
zorgen voor een marktdoorbraak
van zonnestroom.

en Utrecht hun grondige kennis van de fysica en groei van zonnecellen, Eindhoven haar
kennis van het aanbrengen van plasmas. En
TNO heeft bijvoorbeeld veel expertise van de
groei en de toepassing van lichtdoorlaatbare toplagen met een goede elektrische geleiding.

Samen sterk
Communicatie binnen een samenwerkingsverband is een
voortdurend proces. Dat is nooit af. Daarom nemen de regelmatige project-teambijeenkomsten (eens per zes weken) een belangrijke plaats in. Gert Jan Jongerden: Daar
melden de teamleden hun voortgang, leggen we prioriteiten vast, discussiëren we over resultaten en de te volgen
koers en leggen die vast in afspraken. Allerlei subgroepjes
hebben tussentijds uiteraard contact over deelonderwerpen wanneer en zo vaak als dat maar nodig is.
Een keer per jaar houden we bovendien een workshop van enkele
dagen om te evalueren en vooruit te blikken. Je hebt dan met elkaar de tijd voor een diepgaander contact en om de klokken weer
gelijk te zetten.

Instappen
Vroeg regelen
Zes stevige projectpartners, dat vraagt om
goede afspraken en coördinatie. Projectleider dr. Gert Jan Jongerden (Akzo Nobel Chemicals): Ons uitgangspunt is geweest: laten
we onze zakelijke afspraken in een vroeg stadium goed regelen. Geef ze een gedegen juridische basis. Na het vastleggen van huwelijkse voorwaarden kan de liefde bloeien, zou
je kunnen zeggen. Als je eenmaal weet wat
je precies aan elkaar hebt en je weet dat je
belangen goed zijn beschermd, dan kun je je
volledig concentreren op de inhoud van het
project zelf. Dat is een voorwaarde voor de
open kennisoverdracht, die noodzakelijk is
om van zon complex project een succes
te kunnen maken. Dat de medewerkers binnen het project elkaar ook
face to face kennen is een tweede belangrijk aspect; het draagt
bij aan een soepele communicatie.

Communicatie met derden buiten het project is
er natuurlijk ook. Gert Jan Jongerden: Al dan
niet binnen E.E.T.-verband nemen we deel aan
congressen, publiceren artikelen en posters.
Ook streven we ernaar met potentiële afnemers
van ons toekomstige product een goede relatie
op te bouwen. Onze ontwikkeling zien we direct
in relatie tot hen: het gaat erom wat ons product
uiteindelijk voor de gebruiker toevoegt. Daarom
waren we ook erg blij toen Shell Solar al in een
vroeg stadium geïnteresseerd bleek. Shell heeft
inmiddels voor haar huidige commerciële zonnepanelen de weg naar de markt gevonden. De
samenwerking met Shell zal daarom het opbouwen van een goed contact met toekomstige afnemers van ons product stimuleren.
De hele keten, van
productie tot en
met feitelijke toepassing, moet
solide zijn. Dus

ook de bouw en de installatiewereld zullen op tijd bij het verhaal moeten worden betrokken.
Dat zal ook gelden voor de juiste opleiding en training van degenen die dadelijk met het materiaal
aan de slag gaan.

“Als je eenmaal weet wat
je precies aan elkaar
hebt en je weet dat je
belangen goed zijn beschermd, dan kun je je
volledig concentreren
op de inhoud van
het project zelf.“

Naast gemeenschappelijk belang ook eigen belang
Doel van het E.E.T.-samenwerkingsverband is het ontwikkelen van
een solide procédé voor het produceren van een flexibele zonnefolie geschikt voor grootschalige toepassing. Elk van de project-

partners heeft een helder
omschreven belang bij het
project en dus bij de goede samenwerking die nodig
is om er een succes van te

maken.
Voor de universiteiten behoeft
dat weinig toelichting; academische
kennis wordt geïmplementeerd in het
bedrijfsleven; studenten en promovendi worden op voor het project van belang zijnde uitdagende vragen gezet en maken zodoende
alvast kennis met het werken in een industriele omgeving; en last but not least vormen
de E.E.T.-gelden natuurlijk een aantrekkelijke
bron van financiën. TNO ziet markten in aangrenzende velden, zoals warmte reflecterende ramen, voor de kennis die zij binnen het
project opdoet.
Shell Solar ziet in Helianthos een volgende
generatie technologie, een duidelijke aanvulling op de huidige commerciële zonneceltechnologieën. Gert Jan Jongerden: Voor
Akzo Nobel tenslotte biedt Helianthos het
perspectief van een grote groeimarkt voor
zonnecellen, terwijl daarnaast de ontwikkelde geavanceerde grootschalige coatingtechnologie ook voor andere producten van belang is. Zo kan de ontwikkeling bijdragen aan
een interne groei van Akzo Nobel in voor het
bedrijf nieuwe markten.
De projectpartners zijn een heel eind op weg.
Het is het resultaat van samenwerking op
basis van de vooraf helder geformuleerde
belangen van elk van de partners die elk
hun specifieke expertise konden inbrengen.
En van open communicatie en kennisuitwisseling. ■
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Guus Hulsken

Voorspellen is
voordeliger dan
herstellen
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Analyseren end of life in plaats van
oplossen end of pipe
Een exotische reeks namen co-auteurs siert het
artikel dat E.E.T.-projectleider Guus Hulsken recent
publiceerde onder de intrigerende titel “Functional
Signature Analysis for Product End-of-Life Management”. Naast Van den Bogaard zijn dat Wynn, Di
Bucchianico, Mushkudiani en Shangguan. Het project Signature Analysis, zo doen die namen terecht
vermoeden, heeft gezorgd voor een brede internationale samenwerking en kennisontwikkeling en
-uitwisseling. Kern van de speurtocht is het uiterst
exact meten van gedragsverandering van complexe
modules en systemen.
Projecttitel
Signature Analysis
Looptijd
1 januari 2001 tot
1 januari 2003
1 april 2003 tot 1 april 2005
Penvoerder
Flextronics International
Europe BV
Plaats

Ondernemers bouwen hun producten steeds ducten. Het unieke aan deze meettechnolovaker in modules, die op afroep worden gele- gie is dat de levensduurvoorspelling niet faiverd in een specifieke configuratie. De trend
lure driven is, maar performance driven. Met
is immers om de productie van onderdelen andere woorden: Signature Analysis is niet
en samenstellingen (niet-kerntaken) uit te gebaseerd op het meten van ongewenste
besteden aan andere bedrijven. Deze werk- c.q. afwijkende functionaliteit en/of techniwijze geeft echter problemen bij het
voorspellen van de levensduur en de
performance van complexe, samenApparatenbouwers werken steeds
gestelde elektromechanische en
vaker met modules, die op afroep
elektronische modules.

Venray
Contactpersoon
Ing. G. Hulsken
(tel. 0478 - 25 55 05)
Partners
EURANDOM Instituut,
TU Eindhoven

Het E.E.T.-project Signature Analysis zocht een fundamentele oplossing voor dit probleem. En met succes. Ing. Guus Hulsken, werkzaam
bij Flextronics in Venraij en leider van
het project: Signature Analysis is
een wereldwijd unieke technologie
aan de hand waarvan de parameters kunnen worden gemeten die
bepalend zijn voor de levensduur
van (onderdelen van) complex samengestelde mechatronische pro-

door derden in een bepaalde configuratie worden geleverd. Nadeel
van deze werkwijze: het bemoeilijkt het voorspellen van prestatie
en levensduur van met name
complexe elektromechanische
en elektronische modules. Het
project “Signature Analysis” wil
die voorspelling verbeteren door
het zeer precies meten van de
gedragsverandering van functies
in de tijd.

sche prestaties, maar op het voorspellen van
de levensduur op basis van de actuele, feitelijke technische prestatie van een product.

Fundamentele
doorbraak
Een tweede belangrijk voordeel van Signature Analysis is dat het de mogelijkheid biedt
om het hergebruik van productmodules betrouwbaar te meten. Dat is met name van
belang nu de digitalisering van complexe
producten hun levenscyclus steeds verder
bekort, terwijl de hardware modules en componenten van die producten technisch nog
lang niet aan hun eind zijn. Signature Analysis maakte continue bewaking van het presteren van machines en daardoor pro-actief
onderhoud- mogelijk. Resultaat: minder uitval, storingen en defecten. En in de ontwerpfase van een product kan Signature Analysis
worden gebruikt om het ontwerp van producten af te stemmen op de gewenste levensduur en mogelijkheden voor hergebruik.

Optimaal functioneren
Hoe is Signature Analysis ontstaan? Guus
Hulsken: Wij zijn begonnen om het probleem fundamenteel te benaderen: we onderzoeken slijtage op het meest basale niveau. Ik wil heel precies weten wanneer het
gedrag van een bepaalde component van
een apparaat zodanig verandert, dat het een
risico gaat vormen voor het optimaal functioneren van het hele apparaat. Dan kun je
vervolgens gaan proberen om die periode
te verlengen. Of te verkorten. Want in feite

gaat het om optimaal gebruik. Om dat optimaal te kunnen doen,
moet je niet alleen het functioneren van alle individuele componenten heel precies kunnen meten, maar ook de interactie tussen die
componenten. De grote vraag is daarbij: hoe doe je dat? Je kunt
meten door het registreren van bijvoorbeeld elektronische signalen, vibraties, geluid. Bij het zoeken van een antwoord op die vraag
krijg je daarom te maken met zowel werktuigbouwkunde als elektrotechniek. Ook heb je zeer grondige, diepgaande wiskundige
kennis nodig (en voor dat aspect werken we in het project dan ook
samen met het Eurandom Instituut en de TU Eindhoven). Je wilt
natuurlijk met name die functie meten, die het snelst verandert en
die dus als eerste het functioneren van het geheel in gevaar brengt.
Vanuit die kennis kun je dan functioneel gaan ontwerpen, in de zin
zoals zojuist geschetst: optimaal en coherent afgestemd op de gewenste gebruiksduur.

☛
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Mondiale
impact
Aanvankelijk was Xerox
Manufacturing de penvoerder van het E.E.T.-project Sig-

“Dat we met
ons project zorgen voor de overdracht van kennis, is ook
volstrekt duidelijk. Op universiteiten wordt nu leerstof aangepast op grond
van de uitgangspunten
en bevindingen van
ons project.”

nature Analysis. Dat is nu Flextronics, aan wie Xerox wereldwijd
de manufacturing overgedaan heeft.
Flextronics telt 100.000 werknemers. Het
heeft meer dan honderd fabrieken in 28 landen op 4 continenten.
Alleen al de R&D-afdeling telt 2500 medewerkers. Het heeft een
mondiale benadering. Het bedrijf produceert niet alleen, maar wil
ook ontwerpen en ziet vooral ook een profijtelijke markt in het end
of life management van apparatuur, die het heeft samengesteld
voor zijn opdrachtgevers. Daardoor kunnen resultaten van het
E.E.T.-project automatisch een wereldwijd effect krijgen.
Guus Hulsken: Het eerste projectjaar was vooral gericht op de
fundamentele, wiskundige kant van het probleem. Het tweede
jaar stond in het teken van experimenten. We hebben praktijktoetsen uitgevoerd van ons model-in-ontwikkeling. Nu kijken we of we
onze bevindingen daadwerkelijk kunnen toepassen in de manufacturing, de productie.
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Van fouten naar
gedrag
Dat we allerlei nuttige kennis
hebben ontwikkeld, staat buiten kijf, aldus Guus Hulsken.

Dat we met ons project zorgen
voor de overdracht van kennis, is
ook volstrekt duidelijk. Op universiteiten
wordt nu de leerstof aangepast op grond van
de uitgangspunten en bevindingen van ons
project. Was men voorheen vooral gericht op
foutenanalyse, nu komt een veel groter accent te liggen op gedrags- en performancevectoren.
Hulsken: We kunnen meten wat er in (de
modules van) de apparatuur gebeurt en nu
kunnen we theoretisch ook aantonen waarom en hoe het gebeurt. En dat vormt de
sleutel om ook feitelijk te kunnen ingrijpen
en een optimale life cycle te realiseren. Want
daar gaat het om. Om functionele aanpassing aan specifieke eisen. Binnen het E.E.T.project zijn we al heel ver gekomen om dat
te kunnen realiseren. Die kennis verspreiden
we onder meer via wetenschappelijke artikelen, seminars en directe contacten binnen
de wetenschappelijke wereld. We hebben
er alleen maar belang bij om zoveel mogelijk deskundigheid te mobiliseren en reacties
uit te lokken. We moeten en kunnen vertrouwen op eigen kracht om onze wetenschappelijk en bedrijfsmatige voorsprong te handhaven. �■

Albert Winnemuller

Answers blowing
in the wind
De wedloop op ervaringskennis over
offshore windturbines
Windenergie is een voor de hand liggende optie
voor het post-fossiele tijdperk. In een windrijk, maar
dichtbevolkt land als Nederland lijken echter vooral
offshore zeer grote windparken planologisch haalbaar te zijn. Die buitengaatse parken brengen echter
hoge kosten met zich mee. Naast hogere windsnelheden zal vooral schaalvergroting en kostenreductie
die optie haalbaar moeten maken. Dat vergt kennis
die vooralsnog ontwikkeld moet worden, maar potentieel een grote waarde heeft. Wie wind oogst, kan
immers duurzaamheid zaaien. Dat lukt alleen door
intensieve samenwerking en kennisuitwisseling tussen windenergiedeskundigen en offshore bedrijven.

Projecttitel
DOWEC, Dutch Offshore
Wind Energy Converter
Looptijd
1 april 1999 tot 1 januari 2004
Penvoerder
NEG Micon Holland BV

Een windturbine van 1,5 MegaWatt is commercieel momenteel wel zo ongeveer de normaal haalbare prestatie. Maar in Nederland
kun je zulke joekels planologisch nauwelijks
kwijt. Serieus windvermogen zul je hier dus
buitengaats moeten bouwen. Echter, willen offshore windparken van de grond kunnen komen, dan zullen de hoge kosten van
aanleg en onderhoud ervan gecompenseerd
moeten worden door een forse toename van
de capaciteit van die turbines. Het E.E.T.project onder leiding van windturbineproducent NEG Micon mikt daarom op de ontwikkeling van turbines met een capaciteit van

5-6 MW die bovendien relatief weinig onderhoud vergen. Dat is een hele sprong ten opzichte van de bestaande turbines. Daarom
wordt geprobeerd de kloof in twee etappes
te overwinnen. Eerst staat ontwikkeling en
bouw van een 3 MW offshore turbine op het
programma en bij succesvolle tests op land
wil men dan dat ontwerp mogelijk opschalen
voor een 6 MW-turbine op zee.

Plaats
Rhenen
Contactpersoon
ir. A.H.J. Winnemuller
(tel. 0317  61 90 04)
Partners
LM Glasfiber Holland BV, van
Oord AZC BV, ECN, TU Delft

Turbulente markt
De markt voor windturbines is de afgelopen
jaren erg turbulent geweest. Fusies, overnames en faillissementen hebben de sector van
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de windturbinebouwers
de afgelopen jaren gekenmerkt. Ook technologisch verkeert deze
(in deze gedaante) relatief jonge industrie in
een stroomversnelling.
Vooruitlopend op de

In het project “Ontwikkeling van
offshore windturbines” werkt
een samenwerkingsverband
van windenergiebedrijven, een
offshore-bedrijf en kennisinstituten aan de realisering van een
windturbine met groot vermogen
(6 MW) om economisch rendabele
grootschalige offshore windturbineparken mogelijk te maken.

Ir. Albert Winnemuller, projectleider bij NEG Micon:
Toen offshore bedrijven
eenmaal begonnen mee te
denken over de aanleg van
grootschalige windturbineparken buitengaats, was
dat voor alle partijen echt

te verwachten markt
een nieuwe ontwikkeling.
hebben naast NEG MiEr trad een soort kruisbecon Holland ook TU
stuiving op die voor alle
Delft, ECN, Van Oord AZC, en het bedrijf LM
partijen zowel de windmensen als degenen uit de offshore- een
Glassfiber Holland binnen het E.E.T.-project
toegevoegde waarde leverde. Door die kennisuitwisseling en doorOntwikkeling van offshore windturbines de dat elk van de partners vanuit een heel andere hoek ineens stevig
kans gekregen samen te werken aan realise- werd bevraagd over de eigen kennis (en moest gaan nadenken
ring van deze doelstelling. Dat was hard no- over vragen die eerder niet op die manier aan de orde waren gedig om Nederland op een of andere manier weest) kreeg ieders kennis een extra dimensie.
nog aansluiting te laten houden met de wind- Daarmee verkregen de partijen die deelnemen in het E.E.T.-project
energiemarkt. De toch al schaarse windener- een voorsprong, die ze ook hard nodig hadden. Want de markt
giebedrijven zijn de afgelopen jaren stuk voor
voor windenergie blijft zich stormachtig ontwikkelen. In andere lanstuk failliet gegaan of overgenomen door bui- den, waar onder meer de planologische procedures een stuk sneltenlandse ondernemingen. Ook NedWind, ler verlopen dan in Nederland, verrijzen al flinke offshore windtureen van de laatste zelfstandige Nederland- bineparken.
se producenten van windturbines, werd vier
jaar geleden overgenomen door het Deen- Praktijkkennis essentieel
se NEG Micon. Daarmee werd tenminste in
Daardoor krijgen concurrenten eerder de kans om praktijkervaring
eerste instantie nog wel een productielocatie op te doen. Albert Winnemuller: En die praktijk heb je echt nodig.
voor ons land behouden. En dat is belangrijk, Want je kunt jaren nadenken,
omdat er hier wel degelijk allerlei relevante modellen maken en tekenen,
kennis beschikbaar is voor de windenergie- zolang je dat niet in de prakindustrie. Niet alleen ligt de kennis van (o.a.)
tijk kunt toetsen, mis je iets esde aerodynamica bij ECN en TU Delft op een sentieels. De werkelijkheid buihoog peil, maar ook kent ons land een aan- ten is altijd anders dan achter
tal bedrijven die veel verstand hebben van
je bureau en aan de tekentafel.
offshore bouwen. Zonder (uitwisseling met
Wind- en golfbelasting, monen toepassing in een) productie-omgeving
tage, onderhoud  dat zijn zazou de kennisontwikkeling op die gebieden
ken die je in de praktijk moet
geïsoleerd raken en op den duur misschien ervaren.
wel verdwijnen.
Nederland heeft via dit E.E.T.project dus de kans om op dit
Kruisbestuiving
vlak mee te blijven doen. NeDe samenwerking tussen windenergiedes- derland? Ir. Albert Winnemulkundigen en de offshore bedrijven binnen
ler: De andere projectpartners,
het E.E.T.-project Ontwikkeling van offshore
behalve LM Glasfiber Holland
windturbines bracht een geheel eigen dyna- dat in Deense handen is, zijn
miek op gang.
natuurlijk puur Nederlands,

maar ook bij ons, een bedrijf in Deens eigendom, werken nu op
onze locatie in Rhenen 16 man aan de R&D van dit project. Dat is
twee maal zoveel als voorheen. (Overigens, ter vergelijking: NEG
Micon heeft 2500 medewerkers onder wie 230 R&Ders). Maar
bovendien: als Nederland het gaat aandurven om echt structureel en grootschalig werk te maken van windenergie, dan zal de werkgelegenheid die
daarmee gepaard gaat ongetwijfeld
ook hier terecht komen. Al was het
alleen maar omdat je met zulke
enorme turbines niet internationaal kunt gaan slepen. Nee,
die dingen zullen dan wellicht
ook in Nederland worden
gebouwd. Dan praten we
wel over een mogelijke structurele productie van 300-400
MW per jaar.

Nederland doet
serieus mee

men. TU Delft is in de positie om vooraanstaand te blijven met haar aerodynamische
en offshore windenergie kennis. Het ECN
was, samen met TU Delft, een van de eersten die nadachten over offshore windenergie en zich ging bemoeien met de specifieke
problemen die je dan moet oplossen,
tot en met een goede fundering

“De kennisontwikkeling
is marktgestuurd, zo
snel gaan de internationale commerciële ontwikkelingen. Je kunt je niet permitteren om een bepaald
probleem wetenschappelijk
eens even rustig tot op
het bot te gaan uitpluizen.”

Winnemuller ziet nog steeds voldoende kansen voor Nederland om op windenergiegebied een belangrijke rol te blijven spelen: De kennis die hier aanwezig is, staat
op een zeer hoog peil. Maar om die vooraanstaande rol te kunnen
behouden zullen de betrokken instellingen wel duidelijke keuzes
moeten maken. Focussen. Van achter hun bureau vandaan ko-

van installaties aan toe. Op dat
terrein is nog veel kennis te
vergaren, maar dat lukt je
alleen als je aansluiting
hebt en houdt met praktijkervaring. En dat geldt
optima forma voor het
aan elkaar knopen van
de kennis op alle deelgebieden waarmee je te maken hebt bij grootschalige
toepassing van offshore windturbines. ECN kan op dat gebied
een nuttige rol blijven spelen. Telkens
net een stapje voor blijven, nadenken over
de problemen van morgen. En dat geldt voor
ook voor de andere partners.

Tijd is cruciaal
In dit E.E.T.-project bestaat een bijzondere
en nauwe relatie tussen de ontwikkeling van
kennis en die van de markt. De kennisontwikkeling is marktgestuurd, zo snel gaan de
internationale commerciële ontwikkelingen.
Je kunt je niet permitteren om een bepaald
probleem wetenschappelijk eens even rustig
tot op het bot te gaan uitpluizen. Tijd is cruciaal. Winnemuller: Praktijkproeven zijn essentieel en omdat je met windseizoenen van
zes maanden werkt, moet je nieuwe apparatuur op bepaalde momenten klaar hebben,
want anders mis je zo een heel jaar. Intensieve samenwerking en kennisuitwisseling is
binnen ons project dus een absolute noodzaak. Maar dat maakt het wel zo spannend
en uitdagend. ■
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Systematiek voor
kennisoverdracht:
een kostbaar
geschenk
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Schonere en efficiëntere batchprocessen

Projecttitel
Verbetering van de operatie
van batchprocessen
Looptijd
1 september 1998 tot
1 september 2003

Veel industriële installaties zijn geschikt voor het
maken van uiteenlopende producten. Van zulke
batchgewijze productie wordt vaak gebruik gemaakt
als een bepaalde installatie niet volcontinu of uitsluitend voor de productie van een bepaalde stof nodig
is. Voor elk gebruik moet de installatie dan wel grondig worden gereinigd. Milieubelastend! Kan dat niet
schoner en efficiënter en daardoor ook goedkoper?
Met die vraag ging een E.E.T.-project onder leiding
van de TU Delft eind 1998 aan de slag. Zeer diverse
partijen deden mee, want de thematiek speelt in navenant uiteenlopende bedrijven. Er werd waardevolle
kennis ontwikkeld, die ook na de recente afsluiting
van het project zo breed mogelijk wordt verspreid.

Unilever, Avebe, Cap Gemini/Ernst & Young,
Meneba Meel en TNO-TPD heeft ze gezocht
naar structurele, liefst algemeen toepasbare
mogelijkheden om batchgewijze productie
efficiënter en daardoor ook minder milieubelastend en voordeliger te maken: We hebben onder meer gekeken hoe je door een
betere planning van de productierun-volgor-

(www.batchcentre.tudelft.nl).

Virtuele schatkamer

Zofia Verwater-Lukszo

Penvoerder
Technische Universiteit Delft
Plaats
Delft
Contactpersonen
Dr. ir. Z. Verwater-Lukszo
(tel. 015  278 11 47)

Fijnchemie, geneesmiddelproducenten, fabrieken die lijm, bindmiddelen en coatings
maken, maar ook de voedings- en genotmiddelenindustrie en de kunststofproducenten: allemaal werken ze met batchgewijze
productie. Dat heeft een aantal oorzaken. De
markt vraagt steeds meer productvariatie en

Partners
TNO-TPD, Avebe, Suiker
Unie, Unilever Research
Laboratorium, Meneba Meel
Weert BV, Corus Groep

Batchgewijze productie wordt in
de procesindustrie steeds vaker
toepast. Dat betekent de noodzaak om apparatuur veelvuldig te
reinigen. Kostbaar en belastend
voor het milieu. Het project
“Schonere en efficiëntere batchprocessen” heeft methoden en
technieken ontwikkeld om daar
verbetering in te brengen.

kortere levertijden. Dat leidt tot productie in
kleinere partijen (batches). Het compliceert
de productie ook: de producent heeft te
maken met steeds grotere aantallen uiteenlopende producten en daarvoor benodigde
grondstoffen en met beperkende regels die
gelden voor opslag en bevoorrading. Een
meer dan interessante vraag was
daarom: kunnen productieplanning, receptuurmanagement en de
afstemming tussen die twee niet
structureel worden verbeterd?

Betere planning,
slimmere receptuur
Dr.ir. Zofia Verwater-Lukszo heeft de
afgelopen vijf jaar het E.E.T.-project
Schonere en efficiëntere batchprocessen geleid. Met uiteenlopende partners als Suiker Unie, Corus,

zelf welke punten voor verbetering vatbaar zijn. Dat lok je zo als
het ware uit. Aldus Zofia Verwater-Lukszo, die vanaf het begin van
het project heeft gestreefd naar een zo breed mogelijke verspreiding van de opgedane kennis: In de loop van het project is het
internet daarbij een steeds belangrijker rol gaan spelen. Gelukkig
had een van onze onderzoekers, dr.ir. Petra Heijnen, daar veel affiniteit mee. Met name haar deskundigheid heeft ertoe geleid dat
we een geweldige, zeer actuele en veel bezochte website hebben

de een hogere bezettingsgraad kunt realiseren, productieverliezen kunt verminderen en
minder milieubelastend hoeft te reinigen. En
hoe je door slimmer receptuur-management
niet alleen de productkwaliteit kunt verhogen, maar ook minder grondstoffen en energie nodig hebt en minder of helemaal geen
ongewenste bijproducten krijgt. En tenslotte:
hoe je door het combineren van die twee
(betere planning en slimmere receptuur) en
verder door geïntegreerd plant management
nog eens extra voordelen kunt behalen.

Systematische aanpak
We hebben vooral gewerkt aan de keuze
van verbeteropties. Als je het hele productieproces systematisch naloopt, de keuzes
die je maakt expliciteert en de consequenties daarvan in relatie tot de doelstellingen
duidelijk in beeld brengt, dan ontdek je van-

Via de website kan elke internetsurfer een
ware schatkamer aan kennis over schoon
en efficiënt batchgewijs produceren binnengaan. Via de site kan men doorlinken
naar specifiekere onderdelen over batchonderzoek, -software, -literatuur en -cursussen. Er zijn zelfs on-line introductiecursussen beschikbaar. Zofia Verwater-Lukszo: Die site is als het ware ons cadeau
aan het E.E.T.-programma, want de systematiek van kennisontsluiting en kennisoverdracht via het internet die we hebben
ontwikkeld is ook bruikbaar voor andere
E.E.T.-projecten. En al zeg ik het zelf: het
is geen gering cadeau, want het heeft heel
veel inspanning en energie gekost om het te ontwikkelen. Je bent
geneigd te onderschatten wat kennisoverdracht allemaal vergt aan
tijd en deskundigheid. Wij hebben dat aanvankelijk ook gedaan.
Terwijl die overdracht van kennis natuurlijk essentieel is voor het
project; anders blijft die alleen binnen de kleine kring van bedrijven
en onderzoekers die er direct bij betrokken zijn.

Cohesie
Maar voordat er gewerkt werd aan kennisoverdracht aan derden,
was het zaak binnen het project die kennis te ontwikkelen en intern over te dragen. Dat was een hoofdactiviteit, bedoeld om de
cohesie tussen de verschillende onderdelen van het project te bevorderen. Onderdeel daarvan waren de maandelijkse batchbabbels, waaraan alle bij het project betrokken Delftse onderzoekers
deelnamen. Ze presenteerden daar hun resultaten, legden hun dilemmas voor en discussieerden daarover met elkaar. En eens per
maand was er ook een bijeenkomst van het projectmanagementteam. De leiders van de deelprojecten namen daar aan deel om de
lijnen binnen en tussen de diverse onderzoeken af te stemmen, de
(voortgang in de) samenwerking met de bedrijven te bespreken en

☛
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oplossingen te zoeken voor knelpunten.
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Interactief
discussieplatform
Naarmate het project meer naar
buiten trad, met name door de
genoemde website en door de

“Je bent geneigd te onderschatten wat kennisoverdracht allemaal vergt aan tijd en
deskundigheid.”

instelling van het Batch Knowledge
Centre, kreeg men ook drastisch meer
respons van de buitenwereld. Er ontstond
zelfs een interactief discussieplatform.
Zofia Verwater-Lukszo: Dat liep uiteen van
software verkopers, die programmas in de
aanbieding hadden om batchgewijze productie te optimaliseren tot aan bedrijven die
zochten naar mogelijkheden om hun productieprocessen te verbeteren. De website
en het Centrum genereerden zelf al de nodige contacten, maar we stimuleerden dat nog
verder door overal lezingen en posterpresentaties te houden. Die gecombineerde aanpak

heeft zeker gewerkt. Van overal ter
wereld hebben we reacties gehad,
van zowel onderzoeksinstellingen
als bedrijven.

Concreet profijt
Mooi, dat kenniscentrum. Een
aanwinst, die website. Leuk, al die

reacties. Maar heeft het project ook al
concrete toepassingen opgeleverd? Zofia
Verwater-Lukszo: Zeker. Een mooi voorbeeld
is een Groningse suikerfabriek, die zocht naar mogelijkheden om
het energiemanagement van het bedrijf te verbeteren door het stabiliseren van de energievraag van de kookpannen. TNO-TPD en
TU Delft hebben toen geholpen met het opzetten van een Operator
Support Systeem (OSS) voor het kristallisatiestation. Resultaat: enthousiaste operators en een tevreden productiemanagement. Het
geteste OSS blijkt zoveel mogelijkheden te bieden, dat men het
systeem nu verder wil uitbreiden tot de rest van de suikerfabriek.
Het concrete profijt? De inschatting is, dat het systeem gedurende
de bietencampagne een vermindering van het energiegebruik gaat
opleveren van 2%-5%. Door het enorme energiegebruik van de fabriek is dat een zeer substantiële besparing.

Website in de lucht houden
Voorjaar 2003 hebben de projectdeelnemers bij
wijze van afsluiting van het project zelf een internationaal congres georganiseerd. Zofia Verwater-Lukszo: Daaraan hebben meer dan honderd mensen deelgenomen. Alle resultaten zijn
daar de revue gepasseerd. Het project is nu afgelopen, maar de ontwikkeling van kennis over
verdere verbetering van batchgewijze productie
natuurlijk nog geenszins. Daarom willen we in
elk geval de website in de lucht houden en actueel houden. Hoe dat precies moet (wie gaat
dat doen, wie betaalt de kosten?) weten we nog
niet. Maar het project heeft zoveel opgeleverd
en losgemaakt, dat we denken dat daar wel een
mouw aan te passen moet zijn. ■
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