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gek genoeg weten we meer van de maan dan van de oceaan. Om het 
zee- en klimaatonderzoek te versterken, gaan de Universiteit Utrecht en het 
NWO-instituut NiOZ, het internationaal erkende topinstituut voor oceaan-, 
zee-, kust- en deltaonderzoek, intensief samenwerken. 
tekst marION de BOO  beeld NIOZ, sOlvIN ZaNkl, reBecca James 

Trossen los 
         voor NIOZ

  

NIOZ en Universiteit 
Utrecht gaan intensiever 

samenwerken

  

  NIOZ eN UU 

TTexel, 27 januari. Buiten raast een noordwester-
storm, maar bij het Koninklijk Nederlands Instituut 
voor Onderzoek der Zee, het NIOZ, zit de stemming 
er goed in. Op het podium in de tjokvolle Oceaan-
zaal staat een dukdalf met drie trossen eromheen. 
NIOZ-directeur Henk Brinkhuis straalt: ‘Gooi die 
trossen maar los!’ Met een welgemikte zwaai werpt 
Bert van der Zwaan, rector magnificus van de Uni-
versiteit Utrecht, het eerste touw weg. 
NIOZ-bestuursvoorzitter Harry Baayen en NWO-
voorzitter Jos Engelen volgen. Daarmee krijgt de 
nieuwe, intensieve samenwerking tussen het NWO-
instituut NIOZ en de Universiteit Utrecht vaart. 
Voor onderwijs en onderzoek op het gebied van 
water en klimaat draagt de universiteit de komende 
tien jaar jaarlijks 2,4 miljoen euro bij aan het 
NIOZ. ‘Een unicum’, zegt rector Van der Zwaan. 
‘Geen Nederlandse universiteit heeft eerder zo lang 

 >>
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Het NIOZ-onderzoeksschip 
Pelagia, het enige oceaan-
gaande onderzoeksschip van 
Nederland. 

zoveel geld in een zusterinstelling geïnvesteerd. 
Door onze expertise te bundelen, versterken we 
onze kennisinfrastructuur.’ 
Het NIOZ begon in 1876 in een schamele houten 
keet, een verplaatsbaar zoölogisch station bij Den 
Helder. In 1931 werd dit een veldstation voor de 
Nederlandse universiteiten. In 1969 volgde de over-
steek naar Texel. Een nevenvestiging in het 
Zeeuwse Yerseke ging zich richten op deltaonder-
zoek. ‘Maar Mission Blue Planet is nog lang niet 
voltooid', zegt Brinkhuis. ‘We weten meer van de 
maan dan van de oceaan. Het aardoppervlak 
bestaat voor 70 procent uit water, maar we weten er 
eigenlijk nog geen barst vanaf. De zee speelt een 
sleutelrol bij de opwarming van de aarde, maar hoe 
werken die klimaatsystemen van land en water op 
elkaar in? Hoe was het vroeger? Wat betekent dat 
voor de toekomst?’

Waarom kiest u voor zo’n verregaande 
samenwerking?
Van der Zwaan: ‘Het levert een enorme synergie op. 
Bijvoorbeeld in de oceanografie, waar de theoreti-
sche kennis uit Utrecht over een fenomeen als El 
Niño de veldwaarnemingen van het NIOZ prachtig 
aanvult. Overigens werken wij al zeker dertig jaar 
samen. Diverse NIOZ-onderzoekers zijn hoogleraar 
in Utrecht en onze studenten en promovendi doen 
bij het NIOZ veldonderzoek.’
Brinkhuis: ‘Het NIOZ houdt een nationale rol voor 
de BV Nederland. Onderzoekers uit heel Nederland 
gebruiken ons schip en overige faciliteiten. We wis-
selen met diverse universiteiten promovendi en 
postdocs uit. Maar onder het huidige kabinet lopen 
de budgetten voor fundamentele wetenschap terug, 
terwijl dit bepaald geen goedkoop onderzoeksveld 
is. We werken met kostbare, zeer gespecialiseerde 
apparatuur onder extreme condities, tot op 6 kilo-
meter diepte in de oceanen. Ons 30 jaar oude 
onderzoeksschip Pelagia, het enige oceaan-gaande 
onderzoeksschip van Nederland, kost, zelfs als het 
niet vaart, al 18.000 euro per dag aan machine-
rieën, verzekeringen, personeel en spullen. En over 
zeven of acht jaar is een nieuw schip nodig, een 
investering van minstens 70 miljoen euro.’

NIOZ eN UU

‘ Door onze expertise te  
bundelen, versterken we onze 
kennisinfrastructuur’
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Van der Zwaan: ‘Dat is misschien veel geld, maar de 
eerste de beste satelliet is tien keer zo duur! De 
Nederlandse overheid beseft te weinig dat juist óns 
onderzoek en onze samenwerking cruciaal zijn voor 
het beschermen van strategische belangen. Als 
Nederland straks posities wil innemen ten aanzien 
van het gebruik van de zee en de zeebodem, is 
kennis van zaken nodig. Of denk aan het bescher-
men van de kust, waar 80 procent van de mensheid 
woont, aan kwesties als klimaat en voedselvoorzie-
ning. Wij willen investeren in sleutelkennis. Op het 
raakvlak tussen land en zee komen alle klimatologi-
sche processen samen en wordt de toekomst van de 
aarde bepaald.’

Brinkhuis: ‘Er spelen grote maatschappelijke belan-
gen. Denk aan politieke verdragen, de Nederlandse 
deelname aan de Arctische Raad. Er komen nieuwe 
windmolenparken op zee, meer transport. Onze 
aarde is vol, maar op zee beginnen we pas.’

Wat betekent de samenwerking voor het profiel 
van het NIOZ en de Universiteit Utrecht? 
Van der Zwaan: ‘We versterken er ons internatio-
naal profiel mee. Qua omvang is Nederland in de 
internationale wetenschap geen grote speler. 
Daarom moeten wij onszelf scherp profileren, 
slimme keuzes maken, investeren in sleutelkennis. 
De Universiteit Utrecht profileert zich op duur-
zaamheid, op het gebied van klimaat, water en 
kusten. Wij willen consequent doorinvesteren in 
wetenschappelijk én maatschappelijk relevante 
thema’s, waarin wij samen met het NIOZ tot de 
wereldtop kunnen behoren. Onze onderzoeksgroe-
pen hebben een geweldige toegevoegde waarde voor 
elkaar, worden aantrekkelijker voor promovendi en 
postdocs. Ook onze nieuwe, interdisciplinaire oplei-
ding Marine Studies wordt interessanter.’
Brinkhuis: ‘De mensheid staat voor enorme uitda-
gingen op het gebied van energie, transport, 
grondstoffen, voedselvoorziening, kustbescher-
ming. Het klimaat warmt op, de zeespiegel stijgt, 
de ijskappen smelten. Al die fysische, chemische en 
biologische processen en hun ingewikkelde inter-  << 

acties en feedbacksystemen, over enorme opper-
vlaktes, ook diep in de oceanen, worden nog slecht 
begrepen. Aan welke knoppen moeten we draaien 
om het klimaat te beheersen en waarom? Dat uit-
zoeken is onze raison d’être als NIOZ. Samen 
slagen we daar nog beter in.’

Gaat het onderzoek dat uw organisaties uitvoeren 
veranderen? 
Brinkhuis: ‘De samenwerking betekent voor het 
onderzoek een enorme impuls en minder versnip-
pering. Als bijvoorbeeld Utrechtse fysisch-
geografen hun onderzoek aan kust- en deltasyste-
men en overstromingen integreren met 
veldonderzoek van het NIOZ, verder de zee op, 
komen we samen tot betere modellen voor hydro-
dynamiek en overstromingen. Overigens werken we 
ook met andere partners graag samen, bijvoorbeeld 
in het toegepast onderzoek met Deltares en TNO. 
Juist die ondersteunende kennis maakt Neder-
landse baggeraars wereldleider. Ze krijgen te 
maken met vervuiling, steden die willen uitbreiden 
of bedreigd worden door zeespiegelstijging, of weg-
zinken door grondwatergebruik en bodemdaling. 
Samenwerking versterkt onze strategische positie 
in de wereld.’
Van der Zwaan: ‘Wij hebben grote programma’s in 
Indonesië, waar baggeraars geconfronteerd worden 
met enorme hoeveelheden sedimenttransport tot 
diep in zee, door grootschalige ontbossing en 
gebrekkig riviermanagement. Om zo’n kustzone 
weer bruikbaar te maken en de visserij te herstel-
len, moeten we alle beschikbare kennis integreren.’

Recent is het NIOZ ingrijpend geherstructureerd. 
Waarom?
Brinkhuis: ‘We willen écht multidisciplinaire, ver-
nieuwende wetenschap bedrijven, die thematisch 
wordt ingezet. Van negen wetenschappelijke 
afdelingen gaan we terug naar vier, namelijk Kust-
systemen, Estuaria & deltasystemen, Oceaansyste-
men en Mariene Microbiologie & Biogeochemie. De 
microbiologie is relevant voor alle drie de watersy-
stemen en ontwikkelt zich razendsnel. Daarom is 
het goed om die mensen bij elkaar te zetten. 
Daarbij groeit de noodzaak tot valorisatie. Wij 
moeten ons onderzoek strategisch positioneren. Wij 
vallen onder de Topsector Water, maar ons zeewier-
productieonderzoek hoort bij de Topsector Agri & 
Food en ons energieonderzoek bij de Topsector 
Energie. Het NIOZ moet beter herkenbaar worden.
Ook geldgebrek speelde mee. Er verdwijnen 17 fte’s, 
maar de locatie Yerseke is gered. Daar concentreren 
we het deltaonderzoek. We gaan ons richten op 
regionale samenwerking en intensief samenwerken, 
in een overzichtelijke structuur.’

sOlviN ZaNkl/geOmar

Koudwaterkoralen 
in het Noorse 
Trondheimfjord. 
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met NIOZ-ecoloog tjeerd bouma en 

fysisch oceanograaf van de tU delft Julie 

Pietrzak. samen onderzoeken ze hoe 

stijgende temperaturen, verzuring van de 

oceaan en frequentere stormen het 

Caribisch kustecosysteem bedreigen. 

Het eilandenrijk telt diverse ondiepe baai-

en met rijke ecosystemen en weinig getij. 

‘de klimaatverandering leidt echter tot 

hogere golfslag, zuurder water en hogere 

temperaturen’, zegt bouma. ‘dat is waar-

schijnlijk ongunstig voor de kalkvormende 

algen in de ondiepe baaien. door hun 

kalkproductie groeien deze baaien gelei-

delijk met de zeespiegel. de lagunes en 

baaien nabij veel Caribische eilanden 

bestaan grotendeels uit zulke kalkafzet-

tingen. Maar dan moet de kalkproductie 

door algen wel in balans zijn met de loka-

le zeespiegelstijging.’

tussen 1993 en 2010 steeg de zeespiegel 

hier op sommige plekken wel 5 millimeter 

Klimaatverandering bedreigt Caribische 
kalkvormende algen

Koudwaterkoralen recyclen de schaarse 
voedingsstoffen voortdurend 

NIOZ eN UU

heden in de duistere diepzee overleven? 

Omdat er geen zonlicht is, groeien er geen 

algen. Recent toonde onderzoeker dr. dick 

van Oevelen van NIOZ-Yerseke samen met 

collega’s van de Universiteit Utrecht aan 

dat koudwaterkoralen lange perioden van 

voedselschaarste overwinnen door alle 

afvalstoffen van afgestorven organismen 

die naar de zeebodem zakken voortdurend 

te recyclen en schaarse energiebronnen 

per jaar. Als de kalkvormende algen ach-

teruitgaan en de bodem niet meer mee-

stijgt met de zeespiegel, wordt het effect 

van de golfslag steeds sterker en zal het 

ecosysteem steeds verder achteruit gaan. 

bijzonder aan de samenwerking in sCeNes 

is dat de onderzoekers de processen bekij-

ken en modelleren op lokaal, regionaal én 

mondiaal niveau. ‘Veranderingen in de 

Atlantische oceaancirculatie beïnvloeden 

de circulatie en zeespiegel van de Caribische 

Zee’, vertelt dijkstra. ‘dit heeft vooral 

effect op het zogenoemde golfklimaat en 

de watertemperatuur. Wij willen bepalen 

wat dat betekent voor de groei van de 

kalkvormende algen.’ ‘samen kom je tot 

nieuwe manieren van denken’, besluiten 

dijkstra en bouma. ‘Zo’n samenwerking 

zou ook in West-europese estuaria zeer 

inspirerend zijn’. 

optimaal te gebruiken, bijvoorbeeld door 

restenergie uit ammonium te benutten. 

Ze berichtten hierover in Nature Scientific 

Reports.

de onderzoekers werken met een onder-

waterrobot die vanaf een onderzoeksschip 

aan lange stroomkabels afdaalt om de 

koralen te onderzoeken en monsters naar 

boven te halen. Met bijvoorbeeld stabiele 

koolstof- of stikstofisotopen worden de 

chemische processen in de koralen nader 

onderzocht. Van Oevelen: ‘Het koraal 

wordt omringd door een slijmerige laag, 

waarin bacteriën leven die samenwerken 

met de koraaldiertjes. Wij hebben de 

functie van deze symbiose, waarvan beide 

organismen voordeel hebben, voor het 

eerst bij diepzeekoralen aangetoond.’ de 

zeegaande en ecologische expertise van 

het NIOZ vult de geologische en biochemi-

sche expertise van de Universiteit Utrecht 

mooi aan. Uiteindelijk hopen de onderzoe-

kers samen een computersimulatiemodel 

van de rijke koraalriffen in hun voedsel-

arme omgeving te maken. dat kan ook 

laten zien wat de gevolgen zijn van hogere 

temperaturen en klimaatverandering.  
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Meetinstrument voor het registeren 
van de golfslag, een van de factoren 
van invloed op kalkvorming.

Koudwaterkoraal. 

D
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de samenwerking tussen Utrecht en het 

NIOZ komt niet uit de lucht vallen. Al veel 

langer doen de twee instellingen succesvol 

samen onderzoek. een voorbeeld daarvan 

is het project sCeNes (stability of Carib-

bean coastal ecosystems uNder future 

extreme sea level changes). In dit multi-

disciplinaire project werkt de Utrechtse 

klimaatonderzoeker Henk dijkstra samen 

In een ander project wordt samengewerkt 

aan een onderzoek naar koudwater-

koralen in de diepzee. Niet alleen in de 

tropen, maar wereldwijd vind je koraalrif-

fen. koudwaterkoralen groeien soms diep 

in de oceaan, in het stikdonker, tot op 

honderden meters diepte langs continen-

tale hellingen. Het zijn onverwacht rijke 

schatkamers van biodiversiteit. Maar hoe 

kunnen ze onder zulke schrale omstandig-
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‘
‘

‘
cHrIsTOpH U. keller  
hoogleraar Experimentele astro-
fysica Universiteit Leiden

‘Ik wil graag een instrument ontwik-
kelen, EPICS, dat we op de European 
Extremely Large Telescope kunnen 
gebruiken. Deze grootste telescoop ter 
wereld krijgt een diameter van 39 
meter, kan daarom verder en scherper 
kijken dan alle huidige telescopen en 
is rond 2025 klaar. EPICS kan exo-
planeten tot in detail zien: de 
atmosfeer, de oppervlakte, misschien 
een oceaan. Informatie die nodig is 
om te ontdekken of er ook leven moge-
lijk is op andere planeten dan de 
aarde. Met de huidige telescopen 
kunnen we alleen zien dát er andere 
planeten zijn. Het ontwikkelen en 
bouwen van EPICS kost veel geld, het 
is cutting edge technology. Als Neder-
land hierin 25 miljoen investeert, 
wordt onze wens werkelijkheid.’

in de rubriek Uitgesproken reageren drie onderzoekers op 
een ambitie of nieuw beleid van NWO. deze keer: binnenkort 
verschijnt een analyse van alle grootschalige wetenschappelijke 
infrastructuur in Nederland, als basis voor een advies over 
nieuwe investeringen. Welke investeringen zouden onderzoe-
kers graag zien in hun eigen vakgebied?
tekst malOU vaN HINTUm  illUstraties NIcOleTTe Wever

Welke investeringen zijn nodig voor een 

toekomstbestendige, grootschalige 

wetenschappelijke infrastructuur waarbij 

alle disciplines aan hun trekken komen? 

daarop richt de nieuwe Permanente

Commissie voor Grootschalige Weten-

schappelijke Infrastructuur zich. deze 

commissie inventariseert welke faciliteiten 

er al zijn en wat er in de toekomst nodig 

is. dat overzicht presenteert ze binnen-

kort en vormt de basis van een advies 

over nieuwe investeringen aan NWO. 

Als voorschot daarop breken drie weten-

schappers alvast een lans voor een groot-

schalige databank, collectie of opstelling 

in hun eigen vakgebied. Zie ook 

www.nwo.nl/permanentecommissie.

HUIB Ovaa
groepsleider Nederlands Kanker 
Instituut en hoogleraar Chemische 
biologie Universiteit Leiden

‘Veel levenswetenschappers vinden 
mogelijke aangrijpingspunten voor de 
ontwikkeling van medicijnen. Deze 
kunnen ze het beste valideren met 
moleculen. Zulke moleculen kunnen ze 
vinden met behulp van een screenings-
faciliteit en chemische synthese.
Ik wil graag een faciliteit die toeganke-
lijk is voor alle wetenschappers en die 
voortbouwt op de screeningsexpertise 
van het European Lead Factory project. 
Deze faciliteit moet ook subsets van 
screening moleculen ontwikkelen die 
een grotere kans geven op het vinden 
van de juiste moleculen.
Een academische faciliteit met al deze 
kwaliteiten bestaat nog nergens. 
Terwijl die niet alleen belangrijk is 
voor fundamenteel onderzoek, maar 
ook voor valorisatie van nieuwe vindin-
gen in biomedisch onderzoek.’

NIcOlINe vaN der sIJs  
hoogleraar Historische taalkunde van 
het Nederlands in de digitale wereld 
Radboud Universiteit

‘Er zijn prachtige infrastructuren en 
tools voor gedigitaliseerde data, maar 
de data zelf zijn een ondergeschoven 
kindje. Het is vooral toeval wat er 
wordt gedigitaliseerd; er zit geen 
onderzoeksbeleid of onderzoeksidee 
achter. De lacunes in de data belemme-
ren het vinden van betrouwbare patro-
nen en het doen van longitudinaal 
onderzoek, terwijl juist dat nieuwe 
inzichten kan opleveren.
Wij hebben representatieve, liefst zelfs 
complete, datasets nodig om goed 
onderzoek te kunnen doen. Mijn ideaal: 
een enorme digitale snelweg waar je 
via aan elkaar gelinkte metadata de 
benodigde data – en lacunes daarin – 
kunt vinden, en waarop je allerlei ver-
schillende tools kunt loslaten. Zo wordt 
veel sneller én veel beter onderzoek 
mogelijk.’

Investeren in 
wetenschappelijke 
infrastructuur 
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  TaleNT

eén op de drie depressieve adolescenten zegt 
emotioneel mishandeld of verwaarloosd te 
worden door de ouders. psychologe en vici-
laureaat bernet elzinga (Universiteit leiden) zoekt 
naar een oplossing – mét diezelfde ouders. 
tekst merIJN vaN NUlaNd  fOtO kIck smeeTs

‘ Mishandeling 
komt vaak voort 
uit onmacht’

  BerNeT elZINga   

In Nederland kampen zo’n 112 duizend adolescenten met depres-
sieve klachten. Het is daarmee het grootste gezondheidsprobleem 
onder jongeren. Wie eenmaal depressief is, komt daar bovendien 
lastig overheen; slechts de helft heeft baat bij behandeling en bij 
70 procent keert de klachten later terug.
‘Dat zijn schrijnende statistieken’, zegt Bernet Elzinga. In eerder 
onderzoek ontdekte zij dat emotionele mishandeling en verwaar-
lozing tijdens de jeugd een belangrijke risicofactor is voor 
depressiviteit op latere leeftijd. Bij volwassenen met een moeilijke 
jeugd zijn depressies bovendien ernstiger en chronischer.
‘Ik vermoed dat er een belangrijke relatie is met de kwaliteit van 
het contact tussen ouders en hun kinderen. Met name een over-
daad aan kritiek en gebrek aan warmte spelen een rol’, zegt 
Elzinga. ‘Als we daar iets aan kunnen doen, voorkomen we waar-
schijnlijk veel narigheid in iemands latere leven.’ 

Met haar recent toegekende Vici volgt ze de komende vijf jaar 
depressieve jongeren én hun ouders. Vijf keer per dag beantwoor-
den zij in een elektronisch dagboek vragen die een beeld geven 
van de interactie tussen ouders en kind. Hoe vaak was er prettig 
contact? Was er sprake van ruzie? En leidde dat tot somberheid bij 
de adolescent? Door te onderzoeken hoe deze zaken met elkaar 
samenhangen in de tijd worden causale verbanden beter zicht-
baar. De schuldvraag is daarbij niet relevant: ‘We vergeten wel 
eens dat ouders vaak ook slachtoffer zijn. Kritiek op de kinderen is 
dikwijls een teken van onmacht, niet per se van onwil. Zij willen 
net zo graag als hun kinderen dat het goede contact wordt hersteld.’

Daarnaast onderzoekt Elzinga met hersenscans het effect van 
ouderlijke kritiek en verwaarlozing op het brein van adolescenten. 
‘In eerder onderzoek vond ik al veranderde hersenactiviteit bij 
volwassenen die door hun ouders emotioneel mishandeld zijn. Ik 
hoop nu te achterhalen wat precies de impact op het brein is wan-
neer een adolescent daadwerkelijk kritiek of juist een compliment 
ontvangt, en of die impact anders is voor depressieve adolescen-
ten. Op een vergelijkbare manier onderzoekt Elzinga de hersen-
activiteit in neurale netwerken die een rol spelen bij empathie bij 
ouders wanneer ze zich voorstellen dat hun kind iets prettigs of 
iets onaangenaams overkomt. Uiteindelijk hoop ik met al deze 
informatie een nieuwe behandelmethode te kunnen ontwikkelen.’
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‘Ik ben heel blij met de stap die NWO maakt door 
voortaan verplicht te stellen dat onderzoekers hun 
artikelen in open access-tijdschriften publiceren of 
direct na publicatie vrij beschikbaar maken via 
repositories’, vertelt Matlosz, die op uitnodiging van 
NWO naar Nederland komt voor een internationale 
workshop over open access (zie kader). ‘Ik verwacht 
dat op den duur andere onderzoeksfinanciers dat 
beleid overnemen. Voor tijdschriften die nu alleen 
nog toestaan dat onderzoekers prereview-versies in 
repositories deponeren, levert dat vervolgens steeds 
meer druk op om toe te staan dat de gepubliceerde 
versies snel openbaar toegankelijk worden.’

Wetgeving in de maak
‘In Frankrijk eisen we nog geen direct vrij toeganke-
lijke versies, maar moedigen we plaatsing van 
artikelen in openbaar toegankelijke repositories wel 
sterk aan.’ Zelf werkt zijn Agence Nationale de la 
Recherche (ANR), de Franse evenknie van NWO 
waar Matlosz voorzitter van is, ook aan het verbete-
ren van de indexen van repositories door het goede 
subsidienummer aan artikelen toe te voegen. ‘Dat 
geeft extra zichtbaarheid aan resultaten uit door ons 
gefinancierde projecten.’

Verder is er in Frankrijk wetgeving in de maak die 
onderzoekers het recht geeft hun artikelen in reposi-
tories te plaatsen na een embargoperiode van 
maximaal zes maanden voor de natuurwetenschap-
pen en maximaal twaalf maanden voor de sociale en 
de geesteswetenschappen, licht Matlosz toe.
Science Europe stelde op het gebied van infrastruc-
tuur al een lijst op met voorwaarden waaraan 
uitgevers van open access-tijdschriften minimaal 
moeten voldoen. Indexering via standaard data-
bases, zoals PubMed en Web of Science, is een must, 
evenals een vast internetadres waarmee de publica-
tie permanent te bereiken is. Verder moeten 
uitgevers gebruik maken van open standaarden om 
de volledige tekst en de eventuele bijbehorende 

de druk op commerciële uitgevers om 
over te stappen op open access-modellen 
neemt toe. Uiteindelijk zullen ook de 
meest prestigieuze tijdschriften overstag 
gaan, verwacht science europe-voorzitter 
prof. dr. michael matlosz. ‘We moeten 
duurzame businessmodellen vinden om 
dit te laten werken en zorgen dat ook bij 
volledig open access-tijdschriften kwaliteit 
hoog in het vaandel staat.’
tekst marTINe segers beeld Harry meIJer 
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De resultaten van publiek gefinancierd onderzoek 
horen niet achter betaalmuren te verdwijnen. 47 
grote publieke Europese organisaties die onderzoek 
financieren en/of uitvoeren, verenigd in Science 
Europe, dragen dat standpunt sinds 2013 uit. Deze 
organisaties, samen goed voor zo’n 30 miljard euro 
aan onderzoeksgeld per jaar, moedigen wetenschap-
pers in heel Europa aan hun artikelen in open 
access-tijdschriften te publiceren of zo snel moge-
lijk na publicatie in openbaar toegankelijke 
repositories te plaatsen.

Science Europe, waarvan ook NWO lid is, onder-
handelt zelf niet direct met uitgeverijen over 
bijvoorbeeld embargoperiodes. Toch is het waarde-
vol best practices uit te wisselen en gezamenlijke 
standpunten in te nemen, stelt voorzitter prof. dr. 
Michael Matlosz. ‘Hierdoor kunnen onze leden alle-
maal dezelfde stem laten horen richting overheden, 
wetenschappers en uitgevers en dat voert de druk 
op om zo snel mogelijk op open access over te 
stappen.’
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gaan betrokken 
partijen minimum 
kwaliteitsstandaarden 
vaststellen voor open access-
tijdschriften. De academische 
wereld is er immers niet bij gebaat 
als kwantiteit boven kwaliteit gaat 
doordat uitgevers meer verdienen als ze 
meer artikelen accepteren voor publicatie. 
‘Er zijn overigens al tijdschriften van academi-
sche verenigingen waar auteurs per pagina betalen 
en die selectief zijn gebleven in hun keuze over wat 
ze wel en niet publiceren.’

prof. dr. michael matlosz, van huis uit 

chemisch technoloog, is voorzitter van de 

agence Nationale de la recherche (aNr), 

de franse evenknie van NWO, en bestuurs-

lid van de global research council. sinds 

vorig jaar is hij tevens de voorzitter van 

science europe. hij behaalde zijn doctorsbul 

aan de University of california, berkeley, werkte bij het prestigi-

euze Zwitserse École polytechnique fédérale de lausanne en gaf 

vanuit het franse cNrs leiding aan een groot europees onder-

zoeksprogramma rond microgestructureerde materialen.

Michael Matlosz

data goed met computers doorzoekbaar te maken.
Ook om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke 
redactie- en publicatiekosten van wetenschappelijke 
artikelen is het interessant om  als Europese onder-
zoeksfinanciers samen op te trekken. ‘Elk systeem 
kost geld, maar we willen meer zicht krijgen op wat 
een eerlijke prijs is.’
Onderhandelen over kortere embargoperiodes, 
duurzame businessmodellen vinden waarmee te 
garanderen is dat publicaties tien tot vijftig jaar 
toegankelijk blijven, en zorgen voor een betrouwbare 
infrastructuur voor repositories. Dat zijn volgens 
Matlosz andere uitdagingen waar de academische 
wereld voor staat als het gaat om de transitie naar 
open access.

kwaliteitsstandaarden
Maar misschien wel de belangrijkste uitdaging is: 
hoe krijgen we het voor elkaar dat kwaliteit boven 
kwantiteit gaat? Critici van open access-tijdschriften 
stellen dat er met de groei van het aantal open 
access-tijdschriften een steeds grotere stortvloed 
aan artikelen verschijnt, waardoor wetenschappers 
door de bomen het bos niet meer zien en steeds 
minder goed kunnen vertrouwen op de conclusies uit 
wetenschappelijke artikelen.
Volgens Matlosz verschijnen er nu al te veel tijd-
schriften met weinig toegevoegde waarde. Dat moet 
veranderen. ‘Dat open access ook het debat hierover 
stimuleert, is heel gezond.’ Als het aan Matlosz ligt 

NWO brengt 21 en 22 maart hoge vertegenwoordigers van onder-

zoeksfinanciers uit de hele wereld samen in den haag. Ze gaan 

in gesprek over de toekomst van open access met vertegenwoor-

digers van de europese commissie, van wetenschappelijke uitge-

verijen als elsevier en de Nature publishing group, en van onder-

zoeksorganisaties en -instituten met een voortrekkersrol op het 

gebied van open access. doel is om te komen tot concrete afspra-

ken, die vervolgens gepresenteerd worden op de Open science 

dutch presidency conference op 4 en 5 april in amsterdam en 

tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de global research council 

(grc), eind mei in New delhi.

Workshop over wereldwijde open access

  OpeN access
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In het nieuwe onderzoekscentrum gaan 
topwetenschappers uit het hele land 
samenwerken met bedrijven zoals 
AkzoNobel, Shell en BASF. Dat gebeurt 
met steun van NWO, het ministerie van 
Economische Zaken en de Topsector 
Chemie. Het initiatief bouwt deels 
voort op eerdere rondes van het finan-
cieringsprogramma Zwaartekracht van 
OCW. ARC CBBC is het derde onder-
zoekscentrum in zijn soort; eerder werd 
met steun van NWO het nanolitho-
grafiecentrum ARCNL en het kwantum-
computercentrum QuTech opgericht.

Met een jaarlijkse investering van elf 
miljoen euro in de eerste tien jaar gaan 
de bij CBBC betrokken partijen geza-
menlijk op zoek naar doorbraken om 
onze planeet leefbaar te houden. De 
chemie speelt hierin een cruciale rol, 
zegt Ben Feringa, hoogleraar Organi-
sche chemie aan de RUG en voorzitter 
van NWO-gebied Chemische Weten-
schappen. ‘Coatings, zeep, plastics, 
geneesmiddelen, slimme materialen om 
auto’s te maken – bijna alle producten 
worden door de chemische industrie 
gemaakt, op basis van fossiele grond-
stoffen. Momenteel is de aardolie 
ongelofelijk goedkoop en er is nog heel 
veel aardgas, maar die grondstoffen 
raken een keer op. Een ander probleem 
is de veel te grote uitstoot van CO2.’ 

Brandstof maken uit cO2

We moeten daarom alternatieven 
vinden, zegt Feringa. ‘Dat kan op basis 
van groene grondstoffen, maar die 
kunnen in directe competitie zijn met 
de voedselvoorziening. Het is veel beter 
om elementen te gebruiken die volop 
voorhanden zijn, zoals CO2 en stikstof, 
en te proberen die om te zetten in 
bruikbare bouwstenen. Als dat lukt, 
maak je een enorme slag in de overgang 
naar een circulaire economie. Dat is 
precies waar we ons met ARC CBBC op 

‘ Ammonia uit 
windenergie, 
waterstof en  
stikstof uit de 
lucht’

Chemische 
bouwstenen voor 

een duurzame 
toekomst

gaan richten.’ Hij vertelt enthousiast 
over zijn droombeeld: vloeibare brand-
stoffen en materialen maken uit CO2 
met behulp van elektriciteit uit zon en 
wind. ‘Dat zou een echte doorbraak 
betekenen, want dan heb je de cyclus 
rond: je verbrandt brandstoffen en zet 
de vrijgekomen CO2 op een slimme, 
katalytische manier weer om in nieuwe 
grondstoffen.’

Tien jaar, tien miljoen
Wie wil nou niet aan de wieg staan van 
dit soort doorbraken? Toch kostte het 
twee jaar om bedrijven te overtuigen 
mee te doen, vertelt Bert Weckhuysen, 
hoogleraar Anorganische chemie en 
katalyse aan de Universiteit Utrecht en 
de wetenschapper in het topteam van 
de Topsector Chemie. ‘Ze zeiden echt 
niet allemaal “ja graag”. De beoogde 
CBBC-projecten vragen om een lange 
adem. Tien jaar is voor een bedrijf een 
heel lange termijn. Daarnaast lijkt tien 
miljoen euro voor mondiaal opererende 
bedrijven misschien peanuts, maar je 
moet bedenken dat ze dat geld overal 
kunnen uitgeven: in de Verenigde 
Staten, in China, in Engeland. We 
moeten, ook als top chemie-land, tegen 
een wereldwijde concurrentie opbok-
sen. Dat doen we nu door met ARC 
CBBC maximale synergie te creëren 
tussen toponderzoek en urgente maat-
schappelijke vraagstukken.’

groene ammonia
AkzoNobel is een van de partijen die de 
meerwaarde van het onderzoekscen-
trum zagen. Marco Waas, directeur 
Research, Development, Innovation & 
Technology, noemt de spinning disc-
reactor als voorbeeld. ‘Een nieuw type 
reactor dat beter kan mengen, waar-
door er minder bijproducten zijn. Met 
CBBC willen we ingewikkelde chemi-
sche reacties in deze nieuwe apparaten 
tot stand brengen, en daarvoor moet je 
weten hoe het zit met katalysatoren 
(stoffen die de snelheid van chemische 

duurzaamheidsvraagstukken behoren tot de urgentste kwesties van dit moment. Oplossingen 
vergen behalve kennis, geld en tijd, ook intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen, 
overheid en bedrijfsleven. deze partijen werken samen in het nieuwe advanced research center 
chemical building blocks consortium (arc cbbc), dat hoogwaardige fundamentele wetenschap 
verbindt met concrete toepassingen. dat opent prachtige perspectieven in de overgang naar 
een circulaire, meer duurzame economie, vertellen vier initiatiefnemers.
tekst malOU vaN HINTUm  beeld rHONald BlOmmesTeIJN

  arc cBBc

van molecuul tot kathedraal
Voor Hans Kuipers, hoogleraar Chemi-
sche technologie aan de TU Eindhoven, 
is het doel van CBBC ‘een geïntegreerde 
benadering, om zo betere processen te 
kunnen maken’. Beter, omdat ze veel 
efficiënter gebruikmaken van grond-
stoffen, minder energie gebruiken, en 
op een economische en veilige manier 
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precies de goede dingen maken met zo 
min mogelijk bijproducten. ‘Daarvoor 
moeten we in de hele keten van mole-
cuul tot reactor veel beter begrijpen 
wat daar chemisch en technologisch 
gebeurt.’ 

Bij alle grootschalige processen om 
chemische bouwstenen of brandstoffen 
te creëren, heb je met meerdere fasen 
te maken, legt hij uit. ‘Daar moeten we 
een veel beter begrip van hebben; 
opschalen naar grotere volumes is heel 
erg moeilijk.’ Er zitten heel wat fasen 
tussen een molecuul en de ‘kathedra-
len’ in de procesindustrie – reactoren 
die een diameter kunnen hebben van 
vijftien meter en wel veertig meter 
hoog kunnen zijn.

Daarnaast is voor het realiseren van 
toekomstige doorbraken talentontwik-
keling heel belangrijk, zegt Kuipers: 
‘Zodat voor de wetenschappers van 
morgen geïntegreerd werken aan duur-
zame technologieën, materialen en 
processen de normaalste zaak van de 
wereld is.’

reacties beïnvloeden, red). De universi-
teiten van Groningen, Utrecht en 
Eindhoven brengen hiervoor de nodige 
expertises bij elkaar en investeren zelf 
de komende tien jaar ook aanzienlijk in 
CBBC. Ook willen we gaan samenwer-
ken met expertise die aan andere 
Nederlandse onderzoeksinstellingen te 
vinden is.’ 

Ook Waas hoopt met elektriciteit uit 
zon en wind chemische producten te 
gaan maken waarvoor nu nog fossiele 
grondstoffen nodig zijn. ‘Wij maken 
uit zout en elektriciteit chloor, loog en 
waterstof. Dat zijn belangrijke grond-
stoffen voor heel veel industrieën, 
onder anderen de plastics-industrie. 
En je kunt voor meer van zulke proces-
sen schone elektrische energie 
gebruiken.’ Hij ziet ook mogelijkheden 
om chemicaliën te maken uit bio-
massa, zoals hout, gras of 
cellulose-achtige materialen. ‘Maak je 
ammonia uit windenergie, waterstof 
en stikstof uit de lucht, dan heb je een 
heel groen ammonia. En als je van 
hout of gras een chemische bouwsteen 
maakt, zoals bijvoorbeeld methanol, 
dan ben je echt circulair bezig.’

Op 10 mei 2016 gaat het 

advanced research center voor 

chemische bouwstenen officieel 

van start. tijdens het oprich-

tingssymposium gaan experts uit 

wetenschap en bedrijfsleven in 

lezingen en workshops nader in 

op de onderzoeksvragen waarmee 

arc cbbc aan de slag gaat. Ook 

geven ze aan hoe andere partijen 

zich bij het initiatief kunnen 

aansluiten. aanmelden kan via 

info@arc-cbbc.nl.

Oprichtingssymposium 
ARC CBBC

arc cBBc
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  IN Beeld

Toverlantaarns:
de voorlopers 

van PowerPoint 

Sinds de komst van de diaprojector – en later dus Power-
Point – zijn de toverlantaarns in onbruik geraakt. Talloze 
lantaarnplaten liggen in archieven te verstoffen. In Euro-
pees verband probeert men nu het tij te keren. 
Nederlandse, Britse, Belgische en Spaanse wetenschap-
pers onderzoeken de historische betekenis van de platen.
Hoogleraar Film- en televisiegeschiedenis Frank Kessler 
en mediahistorica Sarah Dellmann (beiden Universiteit 
Utrecht) nemen het Nederlandse gedeelte voor hun 
rekening, gefinancierd door NWO. Dellmann: ‘De glasdia's 
vertellen van alles over de tijdgeest waarin ze geprodu-
ceerd zijn. Zo schetsen veel platen een stereotiep beeld 
van andere culturen. Een oude Duitse presentatie over 
Nederland besteedde bijvoorbeeld onevenredig veel aan-
dacht aan Volendam en Marken, terwijl Nederland in 1906 
al tamelijk geïndustrialiseerd was.’

De onderzoekers willen in mei 2018 – wanneer het project 
af loopt – ook aanbevelingen doen voor het beter conserve-
ren en ontsluiten van de dia’s. Kessler: ‘Het is een ware 
schat aan onontgonnen beeldmateriaal. Met behulp van 
uniforme richtlijnen kunnen we die rijkdom in de nabije 
toekomst beter toegankelijk maken voor verder onderzoek.’

iedereen werkt voor een presentatie wel 
eens met powerpoint. maar wist u dat 
onze overgrootouders al een handige 
manier hadden om beelden te projecteren? 
toverlantaarns waren vooral tussen 1850 
en 1950 populair en veroorzaakten een 
heuse didactische revolutie. hele klaslokalen 
maakten dankzij de lantaarns kennis met 
andere culturen, het heelal en het menselijk 
lichaam. 
tekst merIJN vaN NUlaNd  beeld eye FIlm INsTITUUT eN 
UNIversITeITsmUseUm UTrecHT 

Rechts: Een straatbeeld van het 
Griekse eiland Korfu. Het beeld 
maakt deel uit van een Duitse serie 
over Griekenland (‘Griechische 
Reisebilder’). De zwart-witfoto is 
omstreeks 1910 gemaakt en ach-
teraf met de hand ingekleurd.
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Links: Panorama van de Spaanse 
stad Salamanca. Dit is een 
ingekleurde zwart-witfoto die de 
toeschouwer een beeld moest geven 
van andere landen en culturen.

Links: Kinderen op Marken, 
gefotografeerd in 1906. In het 
bijbehorende tekstboek stonden veel 
stereotiepe weetjes over Nederland, 
die de vertoner tijdens de presen-
tatie kon voorlezen. 

Onder: Een kaart van het zonnestel-
sel. De kaart werd gebruikt om te 
laten zien hoe groot de zon is in 
verhouding tot planeten. 
Het kleurverschil versterkt het effect. 
De kaart werd waarschijnlijk niet in 
academisch onderwijs gebruikt maar 
vooral in populairwetenschappelijke 
vertoningen.

Rechts: Een vastgelopen vrachtauto 
met kampuitrusting. Deze plaat werd 
gemaakt door Utrechtse geologen op 
Cuba. Daar deden zij in 1933 onder-
zoek. Wat opvalt is dat zij niet alleen 
steenformaties en hun successen op de 
gevoelige plaat vastlegden, maar ook 
de ontberingen. 



17 maart 2016

BeleId

in februari ontvingen 32 wetenschappers een vici van NWO. met de 
beurs van 1,5 miljoen euro kunnen zij een eigen onderzoeksgroep 
opbouwen en vijf jaar onderzoek doen. Op nwo.nl/vi staat een overzicht 
van alle laureaten. de vici vormt samen met de veni en vidi de 
vernieuwings-impuls. in de rubriek talent (p. 8) vindt u een interview 
met een van de nieuwe vici-laureaten. 

NWO-nieuws   internationaal

Belangrijke bijdrage 
Nikhef aan meting 
zwaartekrachtsgolven
Wetenschappers hebben voor het eerst 

rimpelingen in de ruimtetijd, zogeheten 

zwaartekrachtsgolven, waargenomen. dat 

nieuws ging afgelopen februari de hele 

wereld over. Met de meting werd een 

belangrijke voorspelling van Albert 

einsteins algemene relativiteitstheorie uit 

1915 bevestigd. Nederlandse wetenschap-

pers waren nauw betrokken bij deze 

baanbrekende ontdekking. 

Natuurkundigen van NWO-instituut 

Nikhef en de Vrije Universiteit Amsterdam, 

en sterrenkundigen van de Radboud 

Universiteit leverden cruciale bijdragen 

aan de validatie van de meting, de data-

analyse van de zwaartekrachtsgolven en 

aan de astrofysische interpretatie.

de gemeten zwaartekrachtsgolven waren 

afkomstig van een extreem heftige 

gebeurtenis in het heelal. de golven 

bevatten informatie over hun eigen tur-

bulente oorsprong en over de aard van 

zwaartekracht, die op geen andere 

manier kan worden verkregen. 

Natuurkundigen hebben geconcludeerd 

dat de gedetecteerde golven zijn ontstaan 

in de laatste fractie van een seconde van 

de samensmelting van twee zwarte gaten, 

waardoor één enkel, zwaarder tollend 

zwart gat ontstond. de samensmelting 

van twee zwarte gaten was tot nu toe 

alleen voorspeld, maar nooit waargeno-

men. kijk voor Nikhef-animaties over de 

ontdekking op www.nikhef.nl/media. 

Op nwo.nl

Aan de slag met 
de Nationale 
Wetenschapsagenda 
Alle 140 vragen van de Nationale Weten-

schapsagenda (NWA), die vorig jaar 

oktober werd gepresenteerd zijn onder-

gebracht in zestien exemplarische routes. 

dit voorjaar worden voor deze routes, en 

nog drie additionele routes, zogenoemde 

routeworkshops georganiseerd. Alle 

partijen uit de kenniscoalitie (NWO, VsNU, 

Vereniging Hoge-scholen, NFU, kNAW, 

VNO-NCW, Mkb-Nederland en tO2) zijn 

verantwoordelijk voor de ontwikkeling en 

uitvoering van een of meerdere van de 

routes en bijbehorende workshops. NWO 

is onder meer verantwoordelijk voor de 

workshops over de route ‘Veerkrachtige 

en zinvolle samenlevingen’ en ‘Oorsprong 

van leven’. Op basis van de uitkomsten van 

de workshops doet de kenniscoalitie tegen 

de zomer voorstellen voor het aanpassen, 

aanvullen of laten vervallen van routes. 

Het proces van de uitwerking van de NWA 

wordt sinds januari geleid door louise 

Gunning, voormalig bestuurder van de 

Universiteit van Amsterdam. Gunning 

werd in januari door de stuurgroep van de 

NWA-kenniscoalitie benoemd tot nieuwe 

voorzitter van de NWA. 

een overzicht van alle workshops staat op 

www.wetenschapsagenda.nl.
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Groningen sluit aan 
bij Nikhef
Het Van swinderen Institute for Particle 

Physics and Gravity van de Rijksuniversiteit 

Groningen is toegetreden tot het FOM-

instituut Nikhef. Groningen sluit daarmee 

aan bij de samenwerking op het gebied van 

de (astro)deeltjesfysica van FOM, de Rad- 

boud Universiteit, de Universiteit Utrecht, 

de Universiteit van Amsterdam en de Vrije 

Universiteit Amsterdam. de wetenschap-

pelijke vraagstelling van het Van swinderen 

Institute richt zich op fundamentele 

eigenschappen van elementaire deeltjes en 

een zoektocht naar nieuwe deeltjes, en past 

daarmee uitstekend bij de missie van Nikhef.
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Huib Bakker nieuwe 
directeur AMOLF

Prof. dr. Huib bakker is sinds februari de 

nieuwe directeur van FOM-instituut 

AMOlF. Hij volgt Vinod subramaniam op, 

die sinds september 2015 rector magnificus 

van de Vrije Universiteit Amsterdam is. 

bakker was sinds 1 september 2015 al 

interim-directeur en kent AMOlF goed: hij 

is er gepromoveerd en is sinds 2003 hoofd 

van de afdeling moleculaire nanofysica. 

bakker is hoogleraar aan de Universiteit 

van Amsterdam en sinds 2015 lid van de 

kNAW.

Huib Bakker 

Het nieuws werd onder meer 
gepresenteerd op een persconferentie 
bij Nikhef.

Presentatie van de NWA, afgelopen 
november in Den Haag. 

FOtO’s arIe WapeNaar
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blijven liggen. De dialoog van de afge-
lopen jaren heeft de kans daarop al 
verminderd, meent Bolhuis, maar het 
gesprek zal door moeten gaan. ‘Het is 
een structurele maatschappelijke, poli-
tieke en wetenschappelijke discussie: 
wat vinden we voor ons onderwijs 
belangrijk?’

kennisportal
NRO’s tweede opdracht is het verster-
ken van de wisselwerking tussen 
onderzoek en onderwijs, bijvoorbeeld 
door samenwerking met scholen te ver-
langen bij financiering van praktijk-
gericht onderzoek. ‘Maar we bereiken 
ons doel pas écht als elke leraar in 
Nederland wetenschappelijke informa-
tie kan gebruiken om de dagelijkse 
praktijk systematisch en duurzaam te 
verbeteren’, zegt Bolhuis. ‘Leraren 
hebben behoefte aan op de eigen prak-
tijk toegesneden informatie in de eigen 
taal, gestoeld op relevant onderzoek uit 
de hele wereld.’ Het regieorgaan helpt 
zulke informatie beschikbaar te 
maken. ‘Onderwijsprofessionals met 
kennisvragen over onderwijs kunnen 
bijvoorbeeld terecht bij onze Kennis-
rotonde. Ook kunnen ze via de online 
Kennisportal Onderwijs vijftien 
databases met resultaten van onder-
wijsonderzoek raadplegen. En op de 
website Leraar24 biedt het NRO prak-
tische informatie aan, gebaseerd op 
inzichten uit onderwijsonderzoek.’ 

Bolhuis is dan ook optimistisch over de 
invloed die het NRO de komende jaren 
zal hebben. ‘Nu al zie ik meer positieve 
aandacht voor onderzoek in de school, 
meer onderzoek dat leraren relevant 
vinden, meer gebruik van zulk onder-
zoek. Ik zie goede mogelijkheden om 
daarin nog meer stappen te zetten.’

het Nationaal regieorgaan Onderwijsonderzoek (NrO) werd in 
2012 opgericht om versnippering van onderwijsonderzoek tegen 
te gaan en het gebruik van wetenschappelijk onderzoek door 
beleidsmakers, docenten en schoolbestuurders te stimuleren. een 
evaluatiecommissie oordeelde begin dit jaar dat het NrO op de 
goede weg is. NrO-stuurgroeplid sanneke bolhuis blikt vooruit. 
tekst peTer vermIJ  FOtO kIck smeeTs

Wetenschap ten dienste 
van beter onderwijs

Onderwijsonderzoek, onderwijspraktijk 
en onderwijsbeleid beter met elkaar 
verbinden. Het is een van de taken waar 
het NRO na de oprichting mee aan de 
slag ging. En in die richting zijn sinds 
2012 inderdaad goede stappen gezet, 
vindt Sanneke Bolhuis. Tot haar pensi-
oen in 2012 was zij lector aan de Fontys 
Lerarenopleiding in Tilburg en onder-
zoeker aan het Radboud UMC in 
Nijmegen. Sindsdien denkt ze, als lid 
van de stuurgroep van het NRO, mee 
over de strategie van het regieorgaan. 
‘We hebben in Nederland prachtig, 
internationaal erkend onderwijsonder-
zoek’, zegt Bolhuis. ‘Er kan alleen veel 
meer mee worden gedaan, zowel in de 
klas als op het ministerie van OCW.’

Twee opdrachten
Het NRO heeft twee opdrachten. De 
eerste is: in dialoog met het veld meer 
samenhang en balans brengen in het 
brede palet van fundamenteel, beleids-
gericht en praktijkgericht onderwijs-
onderzoek. ‘Het NRO heeft een aantal 
voorheen losse geldstromen gebundeld 
en kan onderzoek nu meer gecoördi-
neerd uitzetten en financieren’, zegt 
Bolhuis. Voor de komende jaren ligt er 
echter ook een uitdaging, denkt ze. ‘Veel 
onderwijsonderzoek wordt niet via het 
NRO gefinancierd, maar door universi-
teiten of door het ministerie van OCW. 
Op zich geen probleem, maar het regie-
orgaan zou wel meer overzicht over het 
brede veld moeten krijgen’, zegt 
Bolhuis. Dat voorkomt dat werk wordt 
uitgezet dat elders al wordt gedaan, of 
dat belangrijke zaken ten onrechte 

  NrO
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Zou je de wiskunde uit de samenleving 
halen, dan komt die knarsend tot 
stilstand. Vliegtuigen storten neer, 
internet valt uit en supermarkten 
blijven dicht. Wiskunde is alomtegen-
woordig, even onzichtbaar als onmisbaar. 
En haar invloed breidt zich als een 
inktvlek uit, demonstreert wiskundige 
en oud-CWI-directeur Jan Karel 
Lenstra. ‘Veel wiskunde is ontwikkeld 
voor de natuurkunde, sterrenkunde, 
scheikunde en andere exacte vakken. 
Na de oorlog kwamen daar de logistiek, 
informatietechnologie en computerbe-
sturing bij. Inmiddels kunnen de 
psychologen en zelfs de alfawetenschap-
pers evenmin zonder wiskunde. Ook de 
wiskunde van het menselijk lichaam 
komt op. Die zal er bijvoorbeeld voor 
zorgen dat kankerpatiënten straks na 
een MRI-scan direct aan hun behande-
ling kunnen beginnen, in plaats van 
drie weken thuis te moeten wachten op 
de uitslag.’

Toppositie onderzoek bedreigd
Of het nu komt doordat wiskundigen uit-
stekende perspectieven hebben op de 
arbeidsmarkt, doordat het vak op het 
vwo boeiender gegeven wordt, of doordat 
het een cool imago heeft gekregen 
dankzij enthousiaste ambassadeurs als 
Ionica Smeets; feit is dat na een 
dieptepunt in 2002 het aantal nieuwe 
wiskundestudenten explosief is 
gegroeid. ‘Daar zijn we blij mee’, zegt 
Lenstra. ‘Maar er zit ook een schaduw-
zijde aan. Want al die studenten moeten 
wel onderwijs krijgen, terwijl ons docen-
tenkorps nog steeds is afgestemd op de 
periode dat wiskunde maar weinig acht-
tienjarigen kon boeien. Het water staat 
docenten niet aan de lippen, het is hun 
tot boven de kruin gestegen. En daar-
mee komt ook het onderzoek in gevaar. 
De Nederlandse wiskunde behoort tot de 
top tien van de wereld, maar alles wijst 
erop dat we deze positie als het zo door-
gaat niet kunnen behouden.’

Tijd voor actie
Tijd voor actie dus. Gelukkig is de wis-
kunde al een tijdje geen versnipperd 
veld vol einzelgängers meer. Dat is niet 

‘ We houden niet 
alleen de hand op. 
We tonen ook zelf 
initiatief’

het Deltaplan voor de Nederlandse wiskunde stelt concrete acties voor om de 

wiskunde in Nederland tot bloei te brengen. voor het eerst worden onder-

wijs, onderzoek, lerarenopleiding en toepassing daarbij als één samenhan-

gend geheel behandeld. een speciale commissie zal de uitvoering van het 

plan ter hand nemen. Zij staat onder voorzitterschap van frank van der duyn 

schouten, emeritus-hoogleraar toegepaste wiskunde en oud-rector van zowel 

de Universiteit van tilburg als de vrije Universiteit. Om het plan uit te voeren is 

geld nodig: voor de aanstelling van meer wiskundigen aan de universiteiten en 

om samenwerking te organiseren. voor consolidatie en groei van de vier wis-

kundeclusters heeft NWO exacte Wetenschappen twee miljoen euro beschik-

baar gesteld. het plan wordt op 21 maart aangeboden aan minister van OcW 

jet bussemaker. de wiskundigen rekenen ook op structurele financiering door 

OcW. bekijk het volledige plan via: www.nwo.nl/deltaplan-wiskunde.

Deltaplan voor de Nederlandse wiskunde 
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tien jaar geleden kon elke universiteit één 
klasje vullen met eerstejaarsstudenten wiskunde. 
Nu melden zich er jaarlijks zo’n 800 aan, ruim 
vijf keer zo veel. Wiskunde heeft de wind in de 
rug. het wordt tijd dat beleidsmakers daarnaar 
handelen, vinden jacob fokkema en jan karel 
lenstra. samen maakten ze een plan.  
tekst marIeTTe HUIsJes  beeld sJOerd vaN de HUcHT

  delTaplaN WIskUNde

Jan Karel Lenstra (l) 
en Jacob Fokkema.

vanzelf gegaan. De traditie in het vak-
gebied is nu eenmaal dat één promotor 
en één promovendus – gewapend met 
niet meer dan potlood, papier en prul-
lenbak – samen groots werk verzetten. 
Maar rond 2000 beseften de wiskun-
digen dat de lage organisatiegraad hen 
kwetsbaar maakte. Ze richtten Master-
math op, dat voor heel Nederland 
mastercolleges verzorgt. Het onderzoek 

werd geconcentreerd in vier inhoude-
lijke clusters, waarvan de leden elkaar 
regelmatig ontmoetten. In 2010 ont-
stond het Platform Wiskunde Nederland 
(PWN), waarin universitaire wiskundi-
gen en wiskundeleraren samenwerken. 
De voorlopige climax van deze gestage 
bundeling van krachten en groeiende 
assertiviteit vormt het Deltaplan voor 
de Nederlandse wiskunde, dat in 
december 2015 het licht zag. Jacob 
Fokkema, oud-rector van de Technische 
Universiteit Delft en voorzitter van 
NWO Aard- en Levenswetenschappen, 
leidde de commissie die verantwoorde-
lijk is voor het rapport. Lenstra was 
vicevoorzitter. Fokkema: ‘We zijn vanaf 
begin 2015 het land doorgetrokken en 
hebben met tientallen mensen gespro-
ken: bij universiteiten, bij NWO en 
OCW, maar ook bij bedrijven. Zo 

    Nieuwe impuls 
  voor de

wiskunde

kunnen we gerust stellen dat ons plan 
breed gedragen is.’

Terugverdienmodel
Het Deltaplan maakt duidelijk dat de 
samenleving wiskundigen nodig heeft, 
meer dan ooit. Nieuwe generaties wis-
kundigen opleiden en het onderzoek op 
niveau houden, is een zaak van natio-
naal belang. ‘Maar we houden niet 
alleen de hand op’, benadrukt Fokkema. 
‘We tonen ook zelf initiatief. Zo willen 
we de opleiding, nascholing en certifi-
cering van eerstegraads wiskunde-
leraren terughalen naar de wiskunde-
faculteiten, waar ze thuishoren. PWN 
kan daar een coördinerende rol in 
spelen en zo tegelijkertijd zichzelf 
terugverdienen.’ ‘We zullen ons ook 
beter profileren bij de topsectoren’, 
vult Lenstra aan. ‘Industrial doctorates 
opzetten bijvoorbeeld, zodat jonge 
wiskundigen bij een bedrijf hun promo-
tieonderzoek kunnen doen. En we 
zoeken toenadering tot collega’s bij 
andere vakgebieden, bijvoorbeeld infor-
matici, biologen en economen. Samen 
met hen kunnen we colleges verzorgen 
op de grensgebieden tussen twee 
vakken, daar waar het spannend wordt.’

Bescheidenheid voorbij
Het bruist van de nieuwe ideeën onder 
wiskundigen in Nederland. Nu zou het 
veld graag een signaal ontvangen dat 
ook het ministerie van OCW het Delta-
plan serieus neemt. ‘Daar moeten we 
hard aan trekken’, zegt Fokkema. ‘En 
dat doen we ook. Ze zijn het niet van 
ons gewend. De wiskunde is altijd een 
heel goedkoop en bescheiden vakgebied 
geweest, maar nu willen we de dyna-
miek vasthouden. We zullen niet snel 
opgeven.’
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sinds midden vorig jaar werkt NWO aan een interne verbouwing: een transitie 
naar een slagvaardiger wetenschapsorganisatie die nog beter verbindingen 
kan leggen tussen vakgebieden en tussen de wetenschap en de samenleving. 
de afgelopen maanden is binnen en buiten NWO hard gewerkt aan de 
‘ontwerpfase’ van de verbouwing. inmiddels krijgt de uitvoering daarvan 
steeds meer vorm.  tekst peTer vermIJ  beeld peTra klerkx

TraNsITIe NWO

Het nieuwe NWO
Vanaf 1 januari 2017 bestaat NWO uit 

vier domeinen in plaats van de huidige 

negen gebieden: sociale en Geestesweten-

schappen, toegepaste en technische 

Wetenschappen, exacte en Natuur-

wetenschappen en Zorgonderzoek en 

Medische Wetenschappen.

Aan de top zullen vanaf dat moment 

besluiten worden genomen door een 

nieuwe raad van bestuur, een collegiaal 

bestuur waarvan de leden nauw verbon-

den zijn met de organisatieonderdelen. 

de raad zal bestaan uit een voorzitter, 

een portefeuillehouder bedrijfsvoering en 

financiën (beiden fulltime) en vier weten-

schappelijke leden met ieder één domein 

in portefeuille. Zodra de NWO-wet is 

aangepast zullen zij tegelijk optreden als 

voorzitters van hun respectievelijke 

domeinbesturen.

de acht NWO-instituten vallen straks 

rechtstreeks onder de raad van bestuur en 

zullen ondersteund worden door een 

nieuwe institutenorganisatie.

de raad van bestuur zal worden bijge-

staan door een raad van advies die breed 

is samengesteld, met wetenschappers en 

maatschappelijke stakeholders als leden. 

Ook in de nieuwe raad van toezicht zul-

len vertegenwoordigers van wetenschap 

en van publieke en private maatschappe-

lijke partijen een plaats krijgen.
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Geharmoniseerde financieringsinstrumenten
de afgelopen maanden zijn de mogelijkheden onderzocht om NWO's finan-

cieringsinstrumenten in alle vier de nieuwe domeinen meer op één lijn te 

brengen. deadlines voor aanvragen kunnen bijvoorbeeld worden geharmo-

niseerd, maar ook gegevens die onderzoekers moeten leveren of de inrichting 

van beoordelingsprocedures. Alle opties worden op dit moment verwerkt en 

geïntegreerd in een geactualiseerde set van financieringsinstrumenten. In mei 

van dit jaar zullen onderzoekers kunnen zien hoe de instrumenten er in 2017 

uit zullen zien en waar en hoe zij hun voorstellen voor nieuw onderzoek 

kunnen indienen.

Update transitie NWO

Transitiewerkgroepen
Vijftien werkgroepen dachten de afgelo-

pen maanden intensief mee over alle 

onderdelen van het vernieuwde NWO. 

bijna 160 werkgroepleden, van binnen en 

buiten NWO, bogen zich over vragen als: 

Hoe kan een vernieuwd NWO het best 

worden bestuurd? Wat zijn de behoeften 

van de vier domeinen, en hoe kunnen 

domeinoverstijgende onderzoeksthema’s 

worden gestimuleerd? Welke aanpassin-

gen zijn nodig op het gebied van perso-

neel, huisvesting en bedrijfsvoering?

Na afzonderlijke werkgroepbijeenkomsten 

en een overkoepelende werkconferentie 

kwamen de werkgroepen eind januari met 

hun adviezen. terwijl die adviezen werden 

verwerkt in het integrale vernieuwings-

plan, vroeg Hypothese drie werkgroeple-

den van buiten NWO naar hun ervaringen.

Open gesprekken
‘Ik heb open gesprekken gehoord tussen 

gemêleerde groepen mensen die vanuit 

hun eigen competenties nuttige bouw-

stenen aandroegen,’ zegt Maarten van 

steen, wetenschappelijk directeur van 

het Centre for telematics and Information 

technology (CtIt) van de Universiteit 

twente, een instituut met meer dan 

vierhonderd onderzoekers.

Van steen zelf was als ‘man van de prak-

tijk’ lid van de werkgroep die nadacht 

over ‘domeinoverstijgende’ initiatieven. 

‘dankzij mijn ervaring kon ik beschrijven 

hoe de buitenwacht nu ervaart hoe multi-

disciplinaire onderzoeksaanvragen worden 

beoordeeld,’ zegt hij. ‘en ik kon mee-

denken over hoe dat in de toekomst beter 

zou kunnen.’

de overgang van negen gebieden naar 

vier domeinen noemt Van steen al een 

grote stap, maar maatschappelijke uitda-

gingen vragen volgens hem ook om 

onderzoek dat twee, drie of zelfs alle vier 

de domeinen omvat. twee strategieën 

hoorde hij in het bijzonder om meer 

ruimte te creëren voor multidisciplinair

onderzoek: vergelijkbare financierings-

instrumenten, procedures en deadlines 

voor de vier domeinen; en beoordelings-

commissies die meer kennis krijgen aange-

reikt over methoden, normen en waarden 

van disciplines waarin ze zelf niet werk-

zaam zijn.
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‘Als exacte wetenschapper kan ik bijvoor-

beeld van alles vinden van methoden in 

de sociale wetenschappen, maar uiteinde-

lijk moet ik die respecteren,’ zegt Van 

steen. ‘Andersom net zo. Als je elkaar 

daarin schoolt, kunnen multidisciplinaire 

projecten eerlijker worden beoordeeld.’

Overzichtelijke opdracht
Onvermijdelijk ging het gesprek vaak over 

praktijk en organisatie van NWO zelf, en 

dat stelde het geduld van buitenstaanders 

soms op de proef. ‘Aan het eind van de 

serie bijeenkomsten had ik wel het gevoel 

dat er genoeg was gepraat en dat het tijd 

was om aan het werk te gaan,’ zegt 

Marcel levi, bestuursvoorzitter van het 

Amsterdamse Academisch Medisch 

Centrum en waarnemend voorzitter van 

ZonMw.

Zelf zat levi de werkgroep voor die zich 

boog over de inpassing van ZonMw, het 

medisch gerichte domein in een ver-

nieuwd NWO. Hoe dat volgens het kabi-

net in detail moet gebeuren was tijdens 

het overleg van de werkgroep nog niet 

volledig bekend. Niettemin had de werk-

groep een relatief overzichtelijke 

opdracht, meent levi, omdat het kabinet 

al wel had laten weten dat ZonMw de 

bestaande opdracht in elk geval moet 

voortzetten. de werkgroep concentreerde 

zich onder meer op het uitwerken van 

ideeën over brede onderzoeksprogram-

ma’s: hoe kennisverbanden en samen-

werkingsprogramma’s op te zetten, 

in welke kaders ze te vangen.

vooroordeel
Rianne letschert, voorzitter van 

de Jonge Akademie en hoogleraar 

Victimologie en internationaal recht in 

tilburg, was positief verrast door haar 

ervaringen in de werkgroep die sprak 

over de besturing van een vernieuwd 

NWO.

‘Zoals veel wetenschappers had ik lang 

een nogal negatief vooroordeel over 

NWO als een stoffige, bureaucratische, 

proceduregerichte organisatie, maar 

dat bleek absoluut niet te kloppen,’ 

zegt ze. ‘Ik vond het bijzonder hoe 

mensen zich kwetsbaar opstelden, 

flexibiliteit toonden en betrokken 

meedachten, ondanks onzekerheid 

over sommige banen. en men stond 

erg open voor wat mensen van buiten 

te zeggen hadden.’

binnen haar werkgroep klikte het zeer 

goed, zegt letschert – er werd zelfs 

een gezamenlijke eetafspraak 

gemaakt. ‘Het waren mensen met uit-

gesproken gedachten die ook naar 

elkaar wilden luisteren en elkaars 

inbreng respecteerden. Ons eindadvies 

bevatte ideeën van iedereen, maar we 

konden ons er ook allemaal in vinden.’

drie begrippen sprongen eruit, zegt 

letschert: verbindend leiderschap, 

collegialiteit en domeinoverstijgend 

werken. Als lid van de benoemings-

adviescommissie van de nieuwe raad 

van bestuur kan ze proberen de daad 

bij die woorden te voegen.

De plannen voor een vernieuwde organisatie 
krijgen steeds meer vorm

Nieuwe bestuurders 
gezocht
sterk en verbindend leiderschap, 

collegiaal bestuur en het vermogen 

om met wetenschappelijk gezag over 

discipline-, domein- en instituutsgrenzen 

heen te kijken: kernbegrippen bij de 

zoektocht naar nieuwe NWO-hoofd-

bestuurders. In februari startte de 

werving, momenteel spreken voordracht-

commissies met mogelijke kandidaten.

poreuze grenzen
In de profielen voor alle bestuurders is 

grote nadruk gelegd op hun vermogen om 

uiteenlopende mensen, belanghebbenden, 

organisaties en gezichtspunten met elkaar 

te verbinden. Ze moeten door hun grote 

kennis en ervaring inspirerende en gezag-

hebbende boegbeelden zijn voor afzonder-

lijke domeinen. tegelijkertijd moet het 

nieuwe bestuur ervoor zorgen dat domein-

overstijgende initiatieven en projecten 

geen last hebben van organisatorische 

of culturele scheidslijnen tussen de vier 

domeinen en instituten, en dat de 

– poreuze – binnengrenzen tussen de 

onderdelen opschuiven als de wetenschap 

daarom vraagt. binnenshuis gaan ze 

leiding geven aan een platte NWO-

organisatie, waarin medewerkers in meer 

dan één onderdeel taken zullen verrichten. 

Verwacht wordt dat namen van nieuwe 

bestuurders in mei bekend kunnen worden 

gemaakt, zodat ze nog volop aan de 

uitwerking van de plannen voor het 

vernieuwde NWO kunnen bijdragen.



2 2  Hypothese   2 2  Hypothese   

 << 

  dWdd pOp-Up mUseUm

eind vorig jaar organiseerde NWO-

WOtRO science for Global development 

de internationale eindconferentie van het 

onderzoeksprogramma CoCooN (Conflict 

and Cooperation over Natural Resources 

in developing Countries). de doelstelling 

van dit programma was tweeledig: bij-

dragen aan kennis over de dynamiek van 

conflict en samenwerking in ontwikke-

lingslanden rond het gebruik van natuur-

lijke hulpbronnen, en het gebruiken van 

deze kennis voor het formuleren en uit-

voeren van doeltreffender nationaal en 

internationaal beleid om deze conflicten 

tegen te gaan. tijdens de conferentie 

werden de uitkomsten van de verschillen-

de onderzoeksprojecten onder de loep 

genomen en werd besproken wat deze 

uitkomsten betekenen voor onder meer 

het huidige Nederlandse beleid. 

een uniek aspect van CoCooN was dat 

binnen het programma niet alleen allerlei 

wetenschappelijke disciplines zij aan zij 

werkten. de Nederlandse en lokale 

wetenschappers voerden hun zogenoem-

de actie-onderzoek uit in nauwe samen-

werking met vertegenwoordigers van 

lokale maatschappelijke organisaties, 

overheden en lokale gemeenschappen. 

Over deze samenwerking is een speciaal 

magazine gepubliceerd, dat gratis 

beschikbaar is via www.nwo.nl/cocoon. 

Hier zijn ook filmpjes over de onderzoeks-

projecten te vinden. 

EU-geld voor terreur-
onderzoek NSCR

NWO-nieuws   internationaal

INTerNaTIONaal

NWO op technologie-
beurs Hannover Messe
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eind vorig jaar verscheen de Nederlandse editie van experimentNl, het 
jaarlijkse magazine van NWO en Quest met tientallen inspirerende voor-
beelden van wetenschappelijk onderzoek dat door NWO wordt gefinan-
cierd. inmiddels is ook de engelse versie van het blad beschikbaar via 
www.nwo.nl/experimentnl-en. U kunt het blad hier downloaden of een 
gratis papieren exemplaar bestellen.

Van 25 tot en met 29 april 2016 neemt 

NWO deel aan de grootste technologie-

beurs ter wereld, de Hannover Messe. 

NWO-instituten AstRON, dIFFeR, Nikhef 

en sRON, en onderzoekscentrum ARCNl 

staan in hal 2 (stand C12), de hal voor 

Research & development. Ze richten zich 

op de beurs in samenhang op drie thema’s: 

smart Industry, big science en science for 

Climate. er is een inhoudelijk programma 

met seminars en er zijn spin-offs van 

wetenschappelijk onderzoek te zien. 

Met hun onderzoek leveren de NWO-

instituten elk op hun eigen terrein hoog-

waardige kennis voor samenwerking met 

het hightech bedrijfsleven. door zich 

gezamenlijk te presenteren, maken de 

instituten de samenwerking tussen onder-

zoeksgebieden zichtbaar die nodig is om 

complexe vraagstukken op te lossen. 

NWO maakt deel uit van ongeveer 180 

Nederlandse exposanten op de beurs. 

Nederlandse ondernemers, kennisinstellin-

gen en overheid werken nauw samen om 

de Nederlandse hightech- en energiesec-

tor tijdens de Hannover Messe goed op de 

kaart te zetten. Via nwo.nl zijn toegangs-

kaarten voor de beurs beschikbaar.

Het Nederlands studiecentrum Criminaliteit 

en Rechtshandhaving (NsCR), onderdeel 

van NWO, en de Vrije Universiteit 

Amsterdam hebben met een internatio-

naal consortium een omvangrijk project 

gehonoreerd gekregen binnen het 

europese Horizon 2020-programma. Het 

project (PROtON) richt zich op de sociale, 

psychologische en economische processen 

die van invloed zijn op daderschap en cri-

minele netwerkvorming bij georganiseer-

de misdaad, terrorisme en cybercriminali-

teit. In dit internationale project gaat het 

NsCR de komende drie jaar samenwerken 

met universitaire partner-instituten, priva-

te partners, beleidsmakers en eindgebrui-

kers. Het deelproject waarvoor het NsCR 

verantwoordelijk is, richt zich op het iden-

tificeren van de sociaal-economische aan-

jagers van terroristische en andere extre-

mistische activiteiten. Het gaat vooral om 

radicaal jihadisme, maar ook om andere 

extremistische activiteiten, zoals racistisch 

geweld. In het project gaan de onderzoe-

kers na in hoeverre er in de levensloop 

van verdachten van terroristische activitei-

ten indicaties zijn van sociaal-economische 

achterstand of tegenslag. 

Op nwo.nl

Zwaar bewapende agenten bij een 
politie-actie in Amsterdam.

Ook vorig jaar was NWO op de 
Hannover Messe aanwezig. 

Panelsessie tijdens de afsluitende 
conferentie.
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Sinds eind januari is in het Amster-
damse Allard Pierson Museum het 
werk van negen gastconservatoren te 
zien. Allen richtten zij een eigen zaal 
in. Zo leefde natuurkundige Robbert 
Dijkgraaf zich uit op een authentieke 
Wunderkammer: een rariteitenkabinet 
waarin verzamelaars al sinds de zes-
tiende eeuw hun exotische collecties 
schelpen, koralen, struisvogelveren, 
monsters-op-sterk-water, gravures en 
wat niet al tentoonstelden.

Uit de collectie van het Leidse Museum 
Boerhaave koos Dijkgraaf enkele 
antieke meetinstrumenten, die ooit op 
ingenieuze wijze hebben bijgedragen 
om de wetenschap vooruit te helpen, 
maar nu in een donker hoekje staan te 
verstoffen. Blikvanger aan het plafond 
is een eeuwenoude zaagtandhaai, die 
zijn eigen opmerkelijke gereedschap 
heeft: een vlijmscherpe ‘zaag’ op zijn 
snuit, bijna even lang als zijn lijf. 
In de gang naast de Wunderkammer 
toont NWO Geesteswetenschappen, als 
een van de partners van het Pop-Up 
Museum, wisseltentoonstellingen. Een 
half jaar lang worden hier verschillende 
door NWO meegefinancierde onderzoe-
ken uitgelicht, waarbij telkens een link 
wordt gelegd met de expositie van een 
van de gastconservatoren.

Wetenschapshistorica Esther van 
Gelder beet het spits af. Zij onderzoekt 
hoe de kijk op de Nederlandse  natuur 
door de eeuwen heen veranderde. Zo 
toonde zij handingekleurde boeken van 
de achttiende-eeuwse Amsterdamse 
uitgever J.C. Sepp, met illustraties van 

dieren in hun eigen leefmilieu, in plaats 
van op sterk water in een rariteitenka-
binet. Mede dankzij deze populaire 
boeken kregen Nederlanders meer oog 
en waardering voor hun eigen omge-
ving en groeide het draagvlak voor 
natuurbescherming.

Tot eind maart laat modeontwerpster 
Pauline van Dongen zien hoe zij mode 
met technologie verbindt tot weten-
schappelijke creaties. ‘De uitdaging is 
om technologie op een natuurlijke, 
esthetische manier in een prettig 
draagbaar ontwerp te integreren’, 
vertelt ze. Van Dongen toont de ver-
schillende stappen in het ontwerp-
proces van haar spraakmakende solar 
shirt, bekleed met f linterdunne, 
f lexibele zonnecellen, op het textiel 

Net als vorig jaar brengt het tv-programma de Wereld draait door in het dWdd pop-Up 
museum verborgen schatten uit de depots van elf Nederlandse musea voor het voetlicht. 
dit keer zorgen geesteswetenschappers voor extra verdieping. 
tekst marION de BOO   beeld lIselOTTe FleUr, WIkImedIa cOmmONs

Wetenschap in het 
DWDD Pop-Up Museum

gelamineerd. Het shirt is ontworpen 
samen met het Holst Centre in Eind-
hoven. ‘In anderhalf uur kan je zo je 
mobiel of camera  opladen. Dat kan 
buiten of binnen bij kunstlicht, al duurt 
dat wat langer. Het energieoverschot 
kun je opslaan in batterijtjes om 
’s avonds te gebruiken. Zo kunnen we 
duurzame energie oogsten op onze 
kleren. Uiteindelijk wil ik de sterk 
vervuilende, overproducerende 
kledingindustrie graag duurzamer 
maken.’

NWO Geesteswetenschappen is een 
van de partners van het DWDD 
Pop-Up Museum. Te zien tot 22 mei 
2016. NWO heeft nog enkele vrij-
kaarten beschikbaar, kijk op 
www.nwo.nl/popup.



H wel een of twee concrete en bruikbare 
oplossingen. ‘Een bedrijf heeft vaak 
niet de tijd en menskracht om buiten de 
gebaande paden te denken’, zegt Vivi 
Rottschäfer van de Universiteit Leiden, 
eveneens lid van het SWI-comité. ‘De 
wiskundigen die meedoen, doen dat 
typisch wel. De meeste deelnemers 
kennen elkaar van tevoren niet. Ze 
kijken met een frisse blik naar een 
probleem. De meesten zijn gewend om 
veel alleen te doen en voor hen is SWI 
ook een inspirerende manier om nu 
eens intensief in een groep samen te 
werken.’ 

Natuurkunde sluit aan
Natuurkundigen begonnen in 2010 met 
hun eerste Workshop Physics with 
Industry, naar het concept van de SWI. 
Universitair hoofddocent Christian 
Poelma van de TU Delft deed in 2014 

mee aan het oplossen van een probleem 
dat was ingebracht door wateronder-
zoeksinstituut Deltares. ‘Onderzoekers 
een week lang opsluiten en ze gezamen-
lijk over één probleem laten buigen, 
werkt’, zegt Poelma. ‘Het zorgt voor een 
heel andere dynamiek dan wanneer je 
eens per maand met iemand van een 
bedrijf gaat praten. Het concept van 
de workshop is laagdrempelig en biedt 
ook ruimte om gekke ideeën uit te 
proberen.’
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Het was een wens waar Philips al een 
tijd mee rondliep: het f link verhogen 
van de snelheid waarmee een MRI-
apparaat tijdens een operatie scant, om 
zo de artsen meer en betere informatie 
te kunnen leveren tijdens hun werk. 
Vorig jaar was het een van de vraag-
stukken tijdens de Studiegroep 
Wiskunde met de Industrie (SWI). 
‘Binnen een week kwam een multidisci-
plinaire groep wiskundigen al met een 
nieuw idee’, vertelt Alessandro Di Buc-
chianico van de TU Eindhoven en lid 
van het landelijk comité dat SWI orga-
niseert. ‘Het leidde tot een f linke 
verbetering van het algoritme van 
Philips en lostte het probleem groten-
deels op.’

Nu lukt dat lang niet voor elk SWI-pro-
bleem zo snel, maar elk jaar rollen uit 
de vijf of zes onderzochte vraagstukken 

het idee is even eenvoudig 
als effectief: laat een groep 
universitaire wiskundigen een 
week lang werken aan een 
zorgvuldig geselecteerd indu-
strieel probleem. die formule 
van de studiegroep Wiskunde 
met de industrie levert al 
zeventien jaar successen op 
voor grote en kleine bedrijven 
en organisaties. inmiddels 
heeft het concept science 
with industry ook buiten de 
wiskunde navolging gekre-
gen. NWO, fOm en stW 
leveren financiële steun.  
tekst BeNNIe mOls   beeld FJOdOr BUIs

‘ Het concept biedt 
ook ruimte voor 
gekke ideeën’

Wetenschap en industrie 
in een snelkookpan

scIeNce WITH INdUsTry  

Poelma en zijn collega-natuurkundigen 
zochten naar een manier om het meten 
van vloeistofstromingen op millimeter-
schaal in een lab, waar dat meten met 
een laser gebeurt, een factor duizend 
op te schalen naar lengtes die voor 
praktische stromingsproblemen rele-
vant zijn. Op die schaal van ongeveer 
een meter doet Deltares haar proeven. 
‘Het gebruik van dure en kwetsbare 
lasers in het lab, waarvoor ook nog 
eens kostbare veiligheidsmaatregelen 
moeten worden genomen, is commer-

Tijdens ICT with Industry bogen de deelnemers zich onder andere over een 
vraagstuk van de Belastingdienst.

Deelnemers aan de workshop ICT with 
Industry, die in december vorig jaar 
werd gehouden in het Lorentz Center 
in Leiden. 

cieel niet zo aantrekkelijk’, zegt Gosse 
Oldenziel van Deltares, ‘De oplossing 
bleek te liggen in het gebruik van 
krachtige ledlampen.’ 

Oldenziels collega Anton de Fockert 
van Deltares roemt de samenwerking 
die er binnen een week ontstond, maar 
geeft ook aan dat die tijd te kort is om 
oplossingen volledig uit te kunnen 
werken. Niets staat echter verdere 
samenwerking in de weg. Voor het stro-
mingsprobleem van Deltares wordt 
vanaf dit jaar zelfs een nieuw FOM-
valorisatieproject opgestart tussen de 
TU Delft en Deltares. ‘Binnen een half 

jaar hopen we de eerste resultaten te 
boeken’, zegt De Fockert. Voor Chris-
tian Poelma snijdt het mes van de 
samenwerking aan twee kanten: ‘Als 
wetenschappers helpen we de 
industrie, maar de industrie helpt ons 
als wetenschappers eveneens omdat we 
de meettechniek met ledlampen ook 
voor onze laboratoriumopstellingen 
verder kunnen ontwikkelen.’

het idee om wiskundigen en mensen uit het bedrijfsleven een week lang samen te 

laten werken aan een concreet probleem werd in 1968 in het britse Oxford voor het 

eerst in de praktijk gebracht onder de naam Oxford Study Group with Industry. het 

concept: Op maandag presenteert een handvol industriële partners ieder hun eigen 

probleem. daarna kunnen de wiskundigen drie dagen brainstormen, modelleren 

en mogelijke oplossingen zo ver mogelijk uitwerken. Op vrijdag presenteren ze de 

behaalde resultaten. de hele week kunnen industriële partners de universitaire wis-

kundigen bijsturen en van extra informatie voorzien. 

het concept werd zo succesvol dat het onder de naam European Study Groups with 
Industry in diverse europese landen werd uitgerold. Nederland kreeg in 1998 zijn 

eerste studiegroep Wiskunde met de industrie (sWi). sindsdien hebben de wiskundi-

gen zelf jaarlijks een sWi georganiseerd aan telkens een andere Nederlandse univer-

siteit. de sWi van 2015 was al de 114e in europa. geïnspireerd door dit succes wer-

den er de afgelopen jaren verschildende varianten ontwikkeld, waaronder Physics 
with Industry, ICT with Industry en Life Sciences with Industry. deze workshops heb-

ben sindsdien jaarlijks plaatsgevonden bij het lorentz centrum van de Universiteit 

leiden, met financiële steun van NWO, fOm en stW. 

Science with Industry van 1968 tot nu
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Belastingdienst en INd
De jongste loot aan het concept van Science with 
Industry, is de Workshop ICT with Industry. 
Daarvan vond afgelopen december de derde editie 
plaats. De uitdaging die de Immigratie- en Natura-
lisatiedienst IND indiende samen met de 
Belastingdienst en het Leibniz Center for Law, 
leverde na een week al een concreet resultaat op. 

In hun streven naar betere, snellere en transparan-
tere beslissingen, zoeken de IND en de 
Belastingdienst naar oplossingen voor het semi-
automatisch behandelen van grote aantallen zaken. 
‘Binnen een week hadden we een taal ontwikkeld 
die goed aansluit bij de wetteksten van de IND en 
de Belastingdienst’, vertelt Tijs van der Storm, 
senior onderzoeker bij het Centrum Wiskunde & 
Informatica (CWI). ‘Bij het CWI ontwikkel ik 
gereedschap om computertalen te maken die je bij 
bepaalde informaticaproblemen kunt gebruiken. 
Dat gereedschap heeft zich al binnen een week 
bewezen. We hebben zelfs al plannen gemaakt voor 
een wetenschappelijk artikel, voor verdere samen-
werking en voor een aparte workshop.’

  scIeNce & INdUsTry 

 << 

IND-medewerker Robert van Doesburg keerde meer 
dan tevreden met de resultaten terug naar zijn 
werk: ‘Binnen de IND dachten velen dat het maken 
van ondersteunende software om onze analyses van 
juridische wetten te formaliseren lang duurt en 
grote investeringen vergt. De resultaten van de 
workshop laten echter zien dat toepassingen veel 
dichterbij liggen. Het mooie is bovendien dat het 
ontwikkelde instrument niet alleen geschikt is voor 
het analyseren van wet- en regelgeving, maar ook 
voor alle andere soorten regels en normen. Dat 
maakt het interessant om op zoek te gaan naar 
toepassingsmogelijkheden binnen andere sectoren 
waarin regels een grote rol spelen zoals bij banken 
en verzekeraars, binnen de voedingsindustrie en in 
de luchtvaart.’ 

Nederlandse berg
De wiskundigen hebben de meeste ervaring met het 
concept van Science with Industry. Hebben zij in de 
loop van de jaren nog elementen aangepast in de 
formule? ‘Twee dingen’, zeggen Vivi Rottschäfer en 
Alessandro Di Bucchianico. ‘Allereerst hebben we 
erop aangedrongen dat er tijdens de hele week meer 
overleg is tussen de academici en de mensen van het 
bedrijf dan in de beginjaren. Daarnaast hebben we 
de “populaire proceedings” geïntroduceerd: een 
uitleg in lekentaal van de ingebrachte problemen en 
de gevonden oplossingen. Dat heeft geholpen bij het 
onder de aandacht brengen van de wiskunde en 
haar toepassingen bij een breed publiek.’

Sommige SWI-problemen werden zelfs breed uitge-
meten in de landelijke media, bijvoorbeeld toen 
wiskundigen zich in 2012 bogen over de droom van 
wielerjournalist Thijs Zonneveld om in Nederland 
een heuse berg aan te leggen voor wielrenners, 
skiërs en bergbeklimmers. Een massieve berg van 
twee kilometer hoogte bleek al snel volstrekt 
onhaalbaar vanwege de benodigde materialen, maar 
een holle berg van heuvelformaat sloten de wiskun-
digen niet uit. De wiskundigen kwamen ook met 
suggesties over mogelijke locaties en creatieve 
ideeën om de berg te gebruiken voor energiewin-
ning en -opslag. De-Berg-die-onhaalbaar-bleek was 
een mooi voorbeeld van ‘meedoen is belangrijker 
dan winnen’, niet in de laatste plaats om publieks-
interesse voor de brede toepasbaarheid van de 
wiskunde te wekken.

Routes to Urban 
Research and 
Innovation
Op 13 april vindt in Amsterdam de con-

ferentie Routes to Urban Research and 

Innovation plaats. NWO, NRPO-sIA en 

Platform31 organiseren dit samen met 

europese partners, vanuit het Joint 

Programming Initiative Urban europe. 

deelnemers uit wetenschap, maatschap-

pij, financieringsorganisaties en bedrijfs-

leven buigen zich gezamenlijk over de 

vraag hoe wetenschappelijk onderzoek 

kan bijdragen aan het oplossen van 

stedelijke vraagstukken. de workshops 

gaan onder meer over Amsterdam als 

slimme duurzame stad, de europese 

Urban Agenda en over het aantrekkelijk 

en gezond houden van steden in de verre 

toekomst. Het volledige programma 

staat op http://urbaneurope.verdus.nl. 

Conferentie 
circulaire economie
Op 16 juni 2016 is NWO mede-organisa-

tor van de conferentie science for 

Circular economy in eindhoven. de 

focus ligt op de rol van de wetenschap 

bij het behalen van de korte, middel-

lange en lange termijn europese 

klimaat- en energiedoelstellingen. In 

het programma is aandacht voor de 

samenwerking tussen verschillende 

wetenschappelijke disciplines die daar-

voor nodig is en voor krachtenbunde-

ling tussen wetenschap, praktijk en 

beleid. de conferentie is primair 

bedoeld voor wetenschappers, onderne-

mers en beleidsmakers uit de europese 

Unie. kijk voor meer informatie op 

www.differ.nl, onder News & Agenda.

Conferentie Maat-
schappelijk verant-
woord innoveren
Het NWO-programma Maatschappelijk 

verantwoord innoveren organiseert op 

9 en 10 juni een speciale eU-voorzitter-

schapseditie van haar jaarlijkse conferen-

tie in Amsterdam. de conferentie sluit aan 

bij het europese beleid om Responsible 

Research & Innovation te bevorderen. Het 

evenement richt zich op de uitwisseling 

van best practices uit het onderzoekspro-

gramma. Het doel is wetenschappers, 

beleidsmakers, ondernemers en vertegen-

woordigers van NGO’s inzicht te geven in 

hoe verantwoord innoveren aanjager kan 

zijn voor innovatief onderzoek en nieuwe 

producten en diensten. Meer informatie 

over de conferentie is binnenkort beschik-

baar op www.nwo.nl/mvi.
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Op dinsdag 24 mei organiseren NWO 

Chemische en exacte Wetenschappen, 

NWO Aard- en levenswetenschappen en 

stichting FOM het evenement Insight Out, 

voor vrouwen werkzaam in de bèta-

wetenschappen. er zijn panelsessies over 

gendervraagstukken, workshops over 

carrière maken in de wetenschap en 1-op-

1-sessies met senior wetenschappers. Meer 

informatie op www.nwo.nl/insightout. 

Op 21 mei wordt in den Haag de bio Art 

& design (bAd) Award uitgereikt. tien 

jonge kunstenaars/ontwerpers pitchen 

tijdens de wedstrijd hun nog te realiseren 

kunstproject op het gebied van biokunst 

en -design voor een jury van deskundigen, 

pers en publiek, die hieruit drie winnaars 

selecteert. die krijgen elk 25.000 euro om 

hun idee uit te voeren. NWO is mede-

organisator van de bAd Award.

Insight Out voor 
vrouwen in bèta

Uitreiking Bio 
Art & Design Award

In het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de 

europese Unie organiseert NWO in de eerste helft van dit jaar 

diverse evenementen. Naast de workshop over open access 

(zie p. 10), hieronder nog een aantal van de activiteiten. 

NWO en het EU-voorzitterschap

Een van de sessies gaat over waardenbe-
wust ontwerpen van nieuwe technologie, 
zoals intelligente energiesystemen.
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‘ De resultaten van de workshop 
laten zien dat toepassingen veel 
dichterbij liggen dan gedacht’
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Bessensap 2016: 
Wetenschap 

ontmoet pers
Vrijdag 10 juni 

Rode Hoed, Amsterdam

Uitnodiging

Op 10 juni 2016 organiseren NWO en de 
Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en 

-communicatie Nederland (VWN) het jaarlijkse 
evenement bessensap, dat zo’n 400 journalisten,
onderzoekers en voorlichters bij elkaar brengt.

Wetenschappers geven journalisten een update 
van de laatste stand van zaken in hun 

vakgebied, journalisten geven onderzoekers een 
kijkje in de keuken van een journalistieke 

redactie. er zijn workshops, interviews en een 
bekende keynotespreker. de dag sluit traditie-

getrouw af met de bekendmaking van de 
nieuwe spinozalaureaten.

Aanmelden kan via 
www.nwo.nl/bessensap

@bessensap_NWO      
#bsap16


