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daarvan op 24 juni lanceert de commissie ook een 
website waar alle bestaande grootschalige faciliteiten 
op staan. ‘Dat is meteen een goed instrument om aan 
beleidsmakers te laten zien wat we hebben en hoe 
zich dat ontwikkelt.’

Om de landschapsanalyse te kunnen maken, heeft de 
commissie afgelopen najaar alle universiteiten en 
publiek gefinancierde onderzoeksinstituten gevraagd 
hun plannen voor grootschalige faciliteiten voor de 
komende vijf jaar kenbaar te maken, van telescopen 
en MRI-scanners tot universitaire boekencollecties 
en biobanken. Het gaat om faciliteiten waarbij de 
kosten voor aanschaf van apparatuur en het draaiend 
houden van de faciliteit minimaal 10 miljoen euro 
zijn. Verder was de toegankelijkheid voor onderzoe-
kers van buiten de faciliteit een belangrijk criterium 
voor opname in de landschapsanalyse. Aan sommige 
faciliteiten is gevraagd om die toegankelijkheid het 
komende jaar te verbeteren.

een nieuwe nationale roadmap
De volgende stap is het maken van een nieuwe Natio-
nale Roadmap, die dit najaar klaar moet zijn. Om op 
de Roadmap te komen, moet een faciliteit of een 
cluster van faciliteiten van groot wetenschappelijk 
belang zijn voor Nederland. Aansluiting bij de Natio-
nale Wetenschapsagenda is eveneens belangrijk. 
Aansluiting bij andere prioriteiten zoals topsectoren 

Nederland is zo’n 160 grootschalige onderzoeks-
faciliteiten rijk, blijkt uit de landschapsanalyse van 
de permanente commissie voor grootschalige 
Wetenschappelijke infrastructuur. die analyse vormt 
de opmaat voor de nieuwe Nationale roadmap voor 
grote onderzoeksfaciliteiten. de interesse om op die 
roadmap te komen en daarmee kans te maken op 
NWO-financiering is enorm, stelt commissievoor-
zitter hans van duijn. ‘dat maakt clustering onont-
koombaar.’
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Een tweedaagse bijeenkomst was er nodig om alle 
nieuwe en reeds bestaande  grootschalige infra-
structuur te bekijken voor de landschapsanalyse 
van de Permanente Commissie voor Grootschalige 
Wetenschappelijke Infrastructuur. En voor de 
komende maanden  staan de agenda’s van de twaalf 
commissieleden vol met afspraken. ‘Het is een 
drukke tijd voor ons. We spelen als commissie een 
actieve bemiddelende rol door zelf  in gesprek te 
gaan met partijen die mogelijk kunnen samenwer-
ken’, stelt commissievoorzitter en wiskundige prof.
dr.ir. Hans van Duijn, die tot een jaar geleden rector 
van de TU Eindhoven was. Zijn commissie probeert 
ook te helpen bij plannen waar veel potentie in zit, 
maar die nog niet ver genoeg uitgewerkt zijn. ‘Ons 
doel is om alle goede ideeën boven water te krijgen. 
Wat dat betreft kun je ons beter met de wegenwacht 
vergelijken dan met de politie.’ Witte vlekken heeft 
de commissie overigens niet gevonden.

De landschapsanalyse is het eerste wapenfeit van de 
Permanente Commissie voor Grootschalige Weten-
schappelijke Infrastructuur. Bij de presentatie 

‘We gaan nu terug naar het veld met de boodschap: 
er is te weinig geld om alle initiatieven te ondersteu-
nen. Help ons door initiatieven te clusteren, zoals op 
het gebied van MRI-apparatuur en microscopen, maar 
bijvoorbeeld ook in de sociale wetenschappen. Dat is 
onontkoombaar.’
Een goed voorbeeld vormen de academische zieken-
huizen, stelt Van Duijn. ‘Die maken zelf gezamenlijke 
keuzes. Personalized health and medicine zijn 
daarin belangrijke thema’s. Dat vergt veel monito-
ring van patiënten en dus ook  het ontsluiten, 
opslaan en analyseren van data.’

bergen met data
Big data blijkt sowieso een rode draad in een groot 
deel van de aanvragen van de astronomie tot de 
geesteswetenschappen, constateert Van Duijn. ‘Bij 
bijna alle faciliteiten is ook ict-infrastructuur nodig 
om grote hoeveelheden data op te slaan en daar 
informatie uit te halen.’

Daarom heeft de Permanente Commissie besloten 
een subcommissie op te richten op gebied van ict 
met prof.dr. Sally Wyatt als voorzitter. Wyatt zit ook 
in de Permanente Commissie voor Grootschalige 
Wetenschappelijke Infrastructuur, de overige leden 
zijn ict-specialisten, onder andere van SURF. ‘Goed 
overleg met bijvoorbeeld SURF is belangrijk. Ons 
doel is immers om met beperkte middelen toch 
zoveel mogelijk te kunnen doen’, aldus Van Duijn.
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in de Wetenschapsvisie 2025 liet het kabinet weten stra-

tegische keuzes op het gebied van grootschalige weten-

schappelijke infrastructuur voortaan niet meer aan een 

ad-hoc-commissie te willen overlaten. daarom vroeg het 

aan NWO een permanente commissie voor grootschalige 

Wetenschappelijke infrastructuur te benoemen. 

deze commissie ging zomer 2015 van start met het maken 

van een landschapsanalyse. Op 24 juni presenteert de com-

missie deze analyse samen met een nieuwe website waarop 

alle huidige faciliteiten te vinden zijn. de volgende stap is 

het maken van een Nationale roadmap, die dit najaar klaar 

moet zijn. voor het eerst gaat het werk van de commis-

sie ook daarna nog door, om sneller in te kunnen spelen 

op goede ideeën. hierdoor ontstaat de mogelijkheid de 

roadmap tussendoor aan te passen, al zal dat niet elk jaar 

gebeuren.

in de commissie is een breed scala aan vakgebieden 

vertegenwoordigd. de alfa- en gamma-wetenschappen, 

de medische en levenswetenschappen en de technische 

en toegepaste wetenschappen zijn elk door drie leden 

vertegenwoordigd. twee leden hebben hun wortels in 

het bèta-en techniekveld. kijk voor meer informatie op 

www.onderzoeksfaciliteiten.nl (online vanaf 24 juni). 

Van tijdelijk naar permanent

en de faciliteiten van het European Strategy Forum 
on Research Infrastructures (ESFRI) is een pre.
In totaal willen 104 van de 160 aangemelde faciliteiten 
graag op de nieuwe Nationale Roadmap van de com-
missie komen. De anderen hebben waarschijnlijk al 
genoeg andere bronnen van financiering. Wie op de 
Roadmap staat, maakt kans op financiering door 
NWO. ‘Bij de Roadmap selecteren we streng op weten-
schappelijke excellentie, bij de landschapsanalyse zijn 
we ruimhartig geweest omdat faciliteiten voor toege-
past onderzoek ook belangrijk zijn om op de kaart te 
zetten.’  

Ruim zestig aangemelde faciliteiten zijn overigens al 
onderdeel van een Europees samenwerkingsverband 
op het gebied van wetenschappelijke grootschalige 
infrastructuur, zoals de BBMRI Biobanken en de 
Large Hadron Collider.
Op de huidige Nationale Roadmap, opgesteld in 
2013, staan 29 faciliteiten. Onder deze faciliteiten is 
elke twee jaar 80 miljoen euro te verdelen. Duidelijk 
is dat er met 104 aanvragen voor de nieuwe versie van 
de Roadmap meer belangstelling is dan dat er geld is. 
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Nederland telt op dit moment ruim 160 grootschalige onderzoeks-
faciliteiten. Op www.onderzoeksfaciliteiten.nl zijn ze vanaf 
24 juni allemaal te vinden.

‘ Help ons door initiatieven  
te clusteren’ 


