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 De laureaten van 2018
Maak kennis met de laureaten van 
de belangrijkste onderscheidingen 
in de Nederlandse wetenschap.
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 De strijd gaat door
Hoe staat het inmiddels met het 
voornemen van NWO om iets te 
doen tegen te lage honorerings-
percentages van onderzoeks-
aanvragen?
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 NWO-strategie
NWO wil alle kennisagenda’s in 
Nederland met elkaar verbinden. 
Wat moet zij doen om die rol met 
verve te kunnen spelen?
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 Topofilie
Steeds grotere horden toeristen 
bezoeken de plek waar hun  
favoriete film of serie is opgeno-
men. Wat drijft hen?
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It incipsa incte ma santo occulla nihilliquam et, sequidissum rem quatur?
Si volut ut latqui renturibus, id molupta tibusandandi odignature eium 
faccaec esequas perisinctem int et doluptam dit velitat.
Ucilisi inci tetur ra as cor alia et ent illorit aperibus con nus dolo volorion 
pellignam, tem abo. Nam est untibus magni id et, no 
> Lees verder

It incipsa incte ma santo occulla nihilliquam et, sequidissum rem 
quatur?
Si volut ut latqui renturibus, id molupta tibusandandi odignature eium 
faccaec esequas perisinctem int et doluptam dit velitat.
Ucilisi inci tetur ra as cor alia et ent illorit aperibus con nus dolo 
volorion pellignam, tem abo. Nam est untibus magni id et, no 
> Lees verder

It incipsa incte ma santo occulla nihilliquam et, sequidissum rem quatur?
Si volut ut latqui renturibus, id molupta tibusandandi odignature eium 
faccaec esequas perisinctem int et doluptam dit velitat.
Ucilisi inci tetur ra as cor alia et ent illorit aperibus con nus dolo volorion 
pellignam, tem abo. Nam est untibus magni id et, no 
> Lees verder

Informatiebijeenkomst call 
Creatieve industrie - Thematisch 
ondezoek 
14:00 hrs

5
feb

2018

10
feb

2018

10
feb

2018

Profiel aanpassen

Uitschrijven

Een microscopisch kleine rotonde voor licht

Nederlands onderzoek gaat test diepzeemijnbouw begeleiden

Grafeen naar je pijpen laten dansen

Deadline Eurekaprijs 2015
14:00 hrs

Matchmaking Sustainable Living 
Labs
14:00 hrs-16:00 hrs

Informatiebijeenkomst call 
Creatieve industrie - Thematisch 
ondezoek 
14:00 hrs

5
feb

2018

10
feb

2018

10
feb

2018

Deadline Eurekaprijs 2015
14:00 hrs

Matchmaking Sustainable Living 
Labs
14:00 hrs-16:00 hrs

NWO-Instituten gewaardeerd om 
kaliteits vernieuwing en nationale 
rol
Ignisqua epudis niatis ulpa in et veliqua spienis 
eum quia ilitiissus, voluptatur, quunto molliam 
nimin etus dolores cipsam fugit, quide volest ut 
quasi ut aut officae sint quiam eatatur, qui que 
ped ma se porendae conemodi dite doluptin 
restotas arum harum, us dolores cipsam fugit, 
quide volest ut quasi ut aut officae sint quiam 
eatatur, qui que ped ma se poreius, volupta 
tenihil es atemporrum solorio omnihiliquas 
auditiatur?

> Lees verder

Hoofdkantoor
Laan van Nieuw Oost-Indië 300 | Den Haag 
T: +31 (0)70 344 06 40

Volg ons op:

IJsbreker Polarstern jaar lang ingevroren
It incipsa incte ma santo occulla nihilliquam et, sequidissum rem quatur?
Si volut ut latqui renturibus, id molupta tibusandandi odignature eium faccaec esequas perisinctem int et 
doluptam dit velitat. Ucilisi inci tetur ra as cor alia et ent illorit aperibus con nus dolo volorion pellignam, tem 
abo. Nam est untibus magni id et, no > Lees verder

Naar de kalender >>

Ook interessant:

Call gelanceerd over legitieme stabiliteit
It incipsa incte ma santo occulla nihilliquam et, sequidissum rem quatur?
Si volut ut latqui renturibus, id molupta tibusandandi odignature eium faccaec esequas perisinctem int et 
doluptam dit velitat. Ucilisi inci tetur ra as cor alia et ent illorit aperibus con nus dolo volorion pellignam, tem 
abo. Nam est untibus magni id et, no > Lees verder

NWO start nieuwe pilot ‘Vluchtelingen in de wetenschap’
It incipsa incte ma santo occulla nihilliquam et, sequidissum rem quatur?
Si volut ut latqui renturibus, id molupta tibusandandi odignature eium faccaec esequas perisinctem int et 
doluptam dit velitat. Ucilisi inci tetur ra as cor alia et ent illorit aperibus con nus dolo volorion pellignam, tem 
abo. Nam est untibus magni id et, no > Lees verder

Exacte en Natuurweten-
schappen

Sociale en Geestes- 
wetenschappen

Toegepaste en Technische  
Wetenschappen

NWO-I, Instituten- 
organisatie van NWO

Utrecht
Van Vollenhovenlaan 659 | Utrecht 
T: +31 (0)30 600 12 11

nieuwsbrief@nwo.nl | www.nwo.nl

16 tOpOfIlIe

15 beleId

Spannende wetenschap • SRON  
naar Leiden • Meer ouders krijgen 
uitstel bij het indienen van een 
aanvraag

27 InteRnatIOnaal

Instituten uitstekend beoordeeld 
• E-science congres • Tien miljoen 
voor Caribenonderzoek

Al het nieuws gebundeld 
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twee weken een digitale nieuwsbrief. 
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de hoogte wilt worden gehouden. 
Meld u aan via: www.nwo.nl/
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  Grote uitdagingen, 
grootse aanpak
Zes sterke consortia zijn aan de 
slag gegaan in de tiende ronde van 
het NWO-programma Perspectief. 
Samen gaan ze grote maatschap-
pelijke uitdagingen te lijf.

22 pOOlOndeRzOek

 Budget onder druk
Nederland staat inter-
nationaal op nummer één in 
het onderzoek naar de Noord- 
en Zuidpool. Daar staat een 
relatief kleine investering tegen-
over. Die staat nu onder druk.

24 WIskunde & kunst

 Met minder metingen 
meer laten zien
Met een speciale scanner is het 
mogelijk kunstobjecten van 
binnen te bekijken. Het Centrum 
Wiskunde & Informatica werkt 
hiervoor samen met het Rijks-
museum.
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18 OceaanOndeRzOek

 Aan boord bij de Pelagia
De onderzoekers die meevaren met 
het onderzoeksschip Pelagia doen 
verrassende ontdekkingen, zoals 
een gezond koraalrif en reuzen-
pissebedden op de zeebodem.

10

Stevinlaureaten hebben een
groot talent voor het verbinden 
van wetenschap en 
maatschappij.
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Niet alleen voor dat ene jaar, maar 
zeker ook voor daarna.’

Refugee academy
Dat langetermijnperspectief is precies 
wat VU-hoogleraar Diversiteit en inte-
gratie Halleh Ghorashi graag wil 
benadrukken. In februari 2018 kreeg ze 
een Vici-beurs voor haar onderzoek 
naar de rol die de sociale wetenschap-
pen kunnen spelen bij het opnemen van 
vluchtelingen in de samenleving van 
hun nieuwe thuisland. ‘Ik vind dit plan 
echt héél belangrijk, maar er moet ook 
worden nagedacht over hoe je op lange 
termijn inclusie aan de universiteiten 
mogelijk kunt maken,’ zegt ze. ‘De 
timing is heel goed. Wie nu uit het niets 
interesse toont voor het NWO-plan, 
komt te laat. De financiering moet aan-
sluiten bij een investering die al is 
gedaan, dan pas kun je op de lange 
termijn iets bereiken. Het geld hoort 
niet terecht te komen bij universiteiten 
die voor een jaar wel een hulpje kunnen 
gebruiken.’
In juni vorig jaar werd aan de VU de 
Refugee Academy gelanceerd, een initi-
atief van Ghorashi. ‘Daar willen we 
wetenschappelijke kennis, professionele 
kennis en ervaringskennis van vluchte-
lingen bij elkaar brengen. Het is een 
ontmoetingsplek om mensen te 

Nieuw 
talent voor 
Nederland

alle projectleiders van door 
NWO of ZonMw gefinancierd 
onderzoek krijgen de mogelijk-
heid om wetenschappers met 
een vluchtelingenstatus een 
aanstelling van een jaar aan 
te bieden. Op 2 juni was de 
aftrap van deze pilot. valt het 
plan in goede aarde? 
tekst malOu van hIntum  

BeeLd haRRy meIjeR

  gevluchte WetenschappeRs

Ahmad al Hosain, Syrisch hoogleraar 
Arabische letterkunde en cultuur, 
zegt volmondig ‘ja’ op de vraag of 
hijzelf een jaarcontract aan een 
Nederlandse universiteit zou willen 
hebben. ’Natuurlijk! Het is een kans. 
Zo’n eerste stap maakt de volgende 
gemakkelijker.’ Voordat hij in 2011 
Syrië ontvluchtte, was hij decaan aan 
de universiteit van Damascus, publi-
ceerde hij korte verhalen en kritieken 
en was hij een Bekende Syriër, als 
presentator van een wekelijks cultu-
reel televisieprogramma. Maar toen 
brak de oorlog uit en stond hij op een 
dag aan een bureau van de Inter-
gemeentelijke Sociale Dienst 
Bollenstreek. Gevlucht en op zoek 
naar werk. ‘Al Hosain, fabriekswerk’ 
schreven ze achter zijn naam, zonder 
zijn cv te lezen.
‘Ik respecteer ieders werk, daar gaat 
het niet om, maar fabriekswerk is 
mijn leven niet’,  zegt hij. ‘Ik was 
professor, ik had vijftien boeken 
geschreven, ik had thuis een biblio-
theek van meer dan vierduizend 
boeken. Ik wás iemand in Syrië, ik 
kon iets betekenen voor mijn land.’ 
Maar in Nederland zat niemand op 
zijn kennis te wachten. ‘Ik zat hier 
alleen maar op de bank, in de ogen 
van mijn kinderen was ik niets 
waard.’ 
Al Hosain schreef tot nu toe ruim 
twintig sollicitatiebrieven naar 
Nederlandse universiteiten, zonder 
succes. Wel werkte hij wekelijks als 
vrijwilliger met studenten Arabisch 
aan de Leidse universiteit, nadat hij 
zelf een Leidse arabist had benaderd. 

Ook was hij examinator Arabische taal 
voor tolken en adviseur bij War Child: 
‘Daar hielp ik bij het ontwikkelen van 
een programma voor onderwijs in de 
Arabische taal aan kinderen in asiel-
zoekerscentra die afkomstig zijn uit 
Libanon, Jordanië en Zuid-Soedan.’ 
Inmiddels heeft hij Harmonie Taal En 
Cultuur opgezet, een bureau voor 
inburgeringscursussen met meer dan 
25 vestigingen en 70 medewerkers. Ook 
kreeg hij een jaarcontract van de Vrije 
Universiteit in Brussel om onderzoek te 
doen. Al Hosain gebruikte dat contract 
om zijn onderzoek te beginnen naar 
Syrische romans die verschenen zijn 
sinds de revolutie daar. Het jaar is nu 
bijna om.

springplank 
Met de 750.000 euro van de NWO-pilot 
kunnen acht tot vijftien wetenschap-
pers met een vluchtelingenstatus een 
jaar meedraaien in een onderzoeks-
groep van een door NWO gefinancierde 
wetenschapper. Mede-initiatiefnemer 
Behnam Taebi, techniekfilosoof aan de 
TU Delft, lid van De Jonge Akademie en 
oud-bestuurslid van de Stichting voor 
Vluchteling-Studenten UAF, benadrukt 
dat het idee – ontstaan in samenspraak 
tussen NWO, De Jonge Akademie en 
UAF – een tweeledig doel heeft: ‘Aan de 
ene kant willen we gevluchte weten-
schappers op weg helpen. En aan de 
andere kant willen we als samenleving 
hun talenten kunnen benutten.’ De 
NWO-pilot is zowel bedoeld voor senior 
als voor junior wetenschappers (mas-
terstudenten en promovendi). In het 
jaar kunnen ze behalve nieuwe collega’s 

ook de wetenschappelijke cultuur in 
Nederland leren kennen, zegt Taebi. 
‘Het is hopelijk een springplank naar de 
Nederlandse wetenschap. Ze bouwen 
een relevant netwerk op, en het is 
natuurlijk belangrijk dat je op je cv 
kunt laten zien dat je door NWO gefi-
nancierd onderzoek hebt gedaan. Ik ben 
ervan overtuigd dat het mensen helpt 
én dat we zo capaciteit mobiliseren voor 
de Nederlandse wetenschap.’ Aan de 
Nederlandse universiteiten is het plan 
verwelkomd, zegt hij. ‘Het ligt goed op 
bestuurlijk niveau. De universiteiten 
hebben goede ervaringen met UAF-
studenten, en we ontvangen positieve 
reacties van collega-wetenschappers. 
De mate waarin universiteiten deze 
pilot ondersteunen zal cruciaal zijn. 

 halleh ghorashi :

‘  Je eerste jaren in  
Nederland boks je  
tegen een muur van  
onmogelijkheden op’

 ahmad al hosain: 

‘ Zo’n eerste  
stap maakt de  
volgende  
makkelijker’
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verbinden, maar binnen de Academy 
hebben we ook onderzoek gedaan naar 
maatschappelijke initiatieven voor 
vluchtelingen.’ 

anders gekleurd talent
Zelf vluchtte Ghorashi dertig jaar 
geleden vanuit Iran naar Nederland. 
Ze weet nog precies hoeveel tijd en 
energie het haar kostte om tegelijker-
tijd te studeren én twee talen te leren, 
Nederlands en Engels. Goed Neder-
lands spreken moet, zegt ze. Je komt er 
aan de universiteit niet met Engels 
alleen. Tegelijk moeten organisaties 
ook veranderen om de nieuwkomers 
echt te kunnen opnemen. ‘Een verzor-
gingsstaat zoals Nederland is gericht 
op het wegwerken van achterstanden. 
Op zich heel mooi, maar daardoor zien 
mensen niet wat je wél kunt, en alleen 
maar wat je – nog – niet perfect kunt, 
zoals Nederlands of Engels spreken.’ 
Daar komt nog iets bij, is haar erva-
ring. ‘Als je een beetje anders bent dan 
de gemiddelde Nederlander, wordt dat 
anders-zijn meteen gezien als een 
gebrek. “Anders” is in Nederland altijd 
“minder”, zeker als je niet-westers 
bent.’ Wat ook niet helpt, is dat het 
Nederlandse systeem met al zijn 

zijn geen economische vluchtelingen 
die hier komen voor eten en een uitke-
ring. Wij zijn oorlogsvluchtelingen en 
wij willen werk!’
Al Hosains vlammende woorden 
sluiten goed aan bij een observatie 
van de inmiddels overleden oud-
premier Ruud Lubbers, die Taebi zich 
herinnert (hij zat vijf jaar met hem in 
het bestuur van de organisatie voor 
vluchtelingstudenten): ‘Lubbers 
benadrukte dat je hoogopgeleide 
vluchtelingen in staat moet stellen 
hun maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid te vervullen. Dat willen ze 
graag. Ze hebben een enorme gedre-
venheid die je in goede banen moet 
leiden. Als dat lukt ontstaat voor de 
betreffende wetenschapper én voor 
de samenleving een win-winsituatie.’ 
Het is precies wat Taebi van de NWO-
pilot hoopt en verwacht.

projectleiders van door NWO of 

ZonMw gefinancierd onderzoek 

kunnen tot 13 september 2018 

een aanvraag indienen om gedu-

rende een jaar een wetenschap-

per met vluchtelingenstatus toe 

te voegen aan hun onderzoeks-

groep. kandidaten kunnen via de 

NWO-site een interesseformulier 

invullen. Zie www.nwo.nl / vidw.

Meedoen?

 ‘ Hoogopgeleide 
vluchtelingen zijn 
enorm gedreven’

bureaucratische regels tamelijk inf lexi-
bel is. Ghorashi: ‘Daarom is een extra 
stimulans – in dit geval voor universi-
teiten – essentieel, net als ref lectie 
binnen organisaties. Dat zijn voorwaar-
den om inclusie van talent met een 
andere kleur mogelijk te maken. Want 
nu boks je je eerste jaren in Nederland 
tegen een muur van onmogelijkheden op.’

landelijk plan
Arabist Al Hosain kan uit eigen erva-
ring bevestigen dat Nederland geen 
gemakkelijk land is om te integre-

ren. Al Hosain heeft al 
diverse ministeries aange-
schreven met ideeën voor 
hoe de talenten van 

vluchtelingen beter 
kunnen worden benut, 

maar een reactie bleef tot 
nu toe uit. ‘Ook van de 

gemeenten horen we niets, 
behalve dat we kunnen gaan 
schoonmaken. Ze hebben echt 
geen idee hoe ze hun voordeel 
met ons kunnen doen. Er zou 
een landelijk plan moeten zijn 
voor hoogopgeleide vluchtelin-

gen die al wat ouder zijn. Wij 

 << 

h
Zij kunnen de vooraanmelding vervolgens uitwerken tot 
een volledige aanvraag, die tot 18 december kan worden 
ingediend.

De Nationale Wetenschapsagenda is er voor maatschap-
pelijke en wetenschappelijke doorbraken, zo lichtte 
minister Ingrid van Engelshoven het programma toe bij 
de startbijeenkomst op 8 mei. ‘Dit kabinet investeert nu 
fors in de Nationale Wetenschapsagenda, een unieke 
verbinding tussen alle sectoren van de wetenschap én 
een agenda die de samenleving gezamenlijk heeft 
gemaakt. Zo’n mooi product kun je niet laten liggen. Die 
agenda moet nu uitgevoerd worden.’

Het programma beoogt doorbraken te bereiken door 
talent ruim baan te geven. Daarnaast wil het weten-
schap en samenleving dichter bij elkaar brengen. De 
vragen die onderzocht gaan worden komen immers 
rechtstreeks uit de samenleving. Minister Van Engels-
hoven: ‘De Nationale Wetenschapsagenda kan een brug 
slaan (…). Een brug die ver boven de politieke waan van 
de dag hangt en kabinetsperiodes overstijgt. Elke 
inschrijving is straks in de race voor zes tot acht jaar 
financiering. Dat is uniek lang, biedt stabiliteit en 
betrouwbaarheid en is een grote kans.’ 

voor de call, zie www.nwo.nl / nwa

Het voornemen om een Nationale Wetenschapsagenda 
op te stellen werd vier jaar geleden gelanceerd in de 
Wetenschapsvisie 2025 van de toenmalig ministers 
Bussemaker (OCW) en Kamp (EZ). De ministeries sig-
naleerden een behoefte aan meer samenhang binnen 
de Nederlandse wetenschap en een nauwere relatie 
tussen wetenschap en samenleving. De Nationale 
Wetenschapsagenda zou een antwoord moeten zijn op 
deze behoefte. 

De Kenniscoalitie – bestaande uit de Nederlandse 
universiteiten, hogescholen en universitair medische 
centra, NWO, KNAW, de TO2-federatie voor 
toegepast onderzoek, VNO-NCW en MKB-Nederland – 
kreeg opdracht om te inventariseren welke belangrijke 
wetenschappelijke vragen er leefden bij burgers en 
maatschappelijke organisaties. In totaal kwamen er 
11.700 vragen binnen, die werden geclusterd tot 140 
vragen. Door deze 140 vragen werden 25 zogenaamde 
routes getrokken, die variëren van ‘duurzame productie 
van gezond en veilig voedsel’, via ‘jeugd in ontwikke-
ling’ tot ‘de quantum/nano-revolutie’.

Onderzoekers kunnen nu dus financiering aanvragen 
bij NWO voor onderzoeksprojecten binnen de 25 routes 
van de Nationale Wetenschapsagenda. Ook in de  
toekomst zal er jaarlijks een subsidieronde worden 
uitgevoerd. Er is in deze eerste ronde ruim 52 miljoen 
euro beschikbaar; dat bedrag is niet geoormerkt per 
route. Om tijdverspilling te voorkomen dienen belang-
stellende onderzoekers eerst een beknopte vooraan-
melding in. De deadline hiervoor is 11 september. Op 
basis van deze beknopte voorstellen ontvangen de 
indieners een advies over hoe kansrijk hun voorstel is. 

 << 

Forse investering 
voor een ‘mooi product’
NWO start een eerste financieringsronde om uitvoering te geven aan de Nationale 
Wetenschapsagenda. tot 11 september 2018 kunnen consortia van onderzoekers 
en hun maatschappelijke partners een vooraanmelding indienen.
tekst maRIette huIsjes  BeeLd melvIn tas

natIOnale Wetenschapsagenda

Minister Ingrid van Engelshoven van OCW 
geeft de aftrap voor het uitvoeren van de Nationale 
Wetenschapsagenda.

‘ Deze agenda overstijgt 
de politieke waan van  
de dag’

 behnam taebi : 

‘ Capaciteit  
mobiliseren  
voor de 
Nederlandse 
wetenschap’

Hypothese   

M
a

r
c

eL
 k

r
ij

g
er



0 8  Hypothese   

 << 

 << 

mMassaspectrometers, biodatabanken, 
sterke magneten, elektronenmicros-
copen, telescopen, gedigitaliseerde 
datasets – het zijn grootschalige, 
kostbare infrastructuren die weten-
schappers nodig hebben om inter-
nationaal toponderzoek te kunnen 
uitvoeren. Sommige megafaciliteiten 
zijn zo duur dat individuele kennis-
instellingen de financiering en 
exploitatie ervan onmogelijk alleen 
kunnen dragen. De in 2016 geactuali-
seerde Nationale Roadmap Groot-
schalige Wetenschappelijke Infrastruc-
tuur brengt onderzoeksvelden bij 
elkaar om gezamenlijk te bepalen 
welke apparatuur het meest urgent is. 
Zo kan een heel onderzoeksveld 
beschikken over de meest geavan-
ceerde faciliteiten. 
De zogeheten Permanente Commissie 
heeft in 2016 de inventarisatie van alle 
Nederlandse grootschalige onderzoeks-
faciliteiten geactualiseerd. Zij consta-
teerde dat soms op verschillende 
plekken vergelijkbare apparatuur wordt 
aangevraagd, en nieuwe investeringen 
worden gedaan terwijl bestaande facili-
teiten nog capaciteit hebben. Daarom 
bestaat de Roadmap naast 16 indivi-
duele faciliteiten uit 17 clusters van 
faciliteiten, waaraan is gevraagd een 
gezamenlijke investeringsagenda op te 
stellen.

crossovers
Belangrijker nog dan een efficiënter 
gebruik van bestaande middelen is dat 
het gezamenlijk beheer van faciliteiten 
bij uitstek de mogelijkheid biedt om 
crossovers tussen vakgebieden te ont-
dekken. Dat is bijvoorbeeld het geval 
bij de combinatie van het High Field 

  ROadmap ROadmap

Magnet Laboratory (HFML) en de Free 
Electron Laser for Infrared eXperiments 
(FELIX), beide van de Radboud Univer-
siteit Nijmegen. Het HFML genereert 
zeer sterke magneetvelden en FELIX 
zeer intens infrarood licht. Met behulp 
van financiering uit de Roadmap worden 
nieuwe laboratoria ingericht die beide 
technieken combineren. Onder de 
extreme omstandigheden die zo ontstaan 
kunnen materialen in toestanden worden 
gebracht die eerder niet bereikbaar 
waren. Dat schept unieke mogelijkheden 
voor onderzoek van moleculen en mate-
rialen. Bijvoorbeeld onder-
zoek naar nieuwe biomarkers voor medi-
sche diagnose, naar de motor voor foto-
synthese of naar nieuwe materialen voor 
energiezuinige dataopslag. ‘Deze combi-
natie is voor ons een terra incognita’, aldus 
Britta Redlich, directeur van FELIX. 
‘Het is heel spannend en we hopen dat 
we in de toekomst met HFML-FELIX 
onbegrepen fenomenen kunnen verklaren 
en nieuwe effecten kunnen opsporen.’
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briljante zet
Ook de bundeling van zogeheten 
‘omics’-vakgebieden in de geneeskunde 
schept nieuwe mogelijkheden. Onder-
zoek op het gebied van DNA (genomics), 
eiwitten (proteomics) en producten van 
de stofwisseling (metabolomics) levert 
grote hoeveelheden bio-informatie op. 
In het Netherlands X-omics Initiative, 
onder leiding van het Radboudumc, 
wordt die informatie bij elkaar 
gebracht. Dit maakt het mogelijk om te 
analyseren hoe cellen en weefsels als 
systeem functioneren. ‘Maar er is nog 
zoveel meer mogelijk’, aldus Alain van 

dit voorjaar maakte NWO bekend welke grootschalige 
onderzoeksfaciliteiten de komende tien jaar extra finan-
ciële steun ontvangen. de Nationale roadmap grootschalige 
Wetenschappelijke infrastructuur levert niet alleen nieuw 
gereedschap voor onderzoekers op, maar zorgt ook voor 
spannende crossovers tussen wetenschapsgebieden. 
tekst amanda veRdOnk
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de Nationale roadmap grootschalige Wetenschappelijke infrastructuur is in 2008 

voor het eerst opgesteld en sindsdien elke vier jaar geactualiseerd. in de laatste 

roadmap van 2016 zijn 33 (clusters van) faciliteiten opgenomen, geselecteerd op basis 

van criteria zoals belang voor wetenschap en samenleving, uniciteit en omvang.

aan de roadmap is de mogelijkheid gekoppeld tot structurele financiering van de 

geselecteerde onderzoeksfaciliteiten. die wordt verdeeld in tweejaarlijkse rondes. in de 

laatste ronde was (dankzij aanvullende financiering) een totaalbedrag beschikbaar van 

138 miljoen euro. 21 al dan niet geclusterde faciliteiten van de roadmap dienden een 

subsidieaanvraag in. hiervan zijn er door NWO dit voorjaar tien gehonoreerd, op basis 

van advies van een onafhankelijke internationale beoordelingscommissie.

voor het volledige overzicht, zie www.nwo.nl/roadmap. 

Over de Roadmap

Gool, hoogleraar Personalized 
healthcare aan het Radboudumc en 
coördinator van het initiatief. ‘Met 
deze subsidie zijn we in staat om meer 
informatie uit het statisch DNA en 
dynamische eiwitten en metabolieten 
te halen en deze data te combineren. 
Dat is de toekomst! Het was een bril-
jante zet van NWO om de Nederlandse 
omics-expertise in één cluster te bun-
delen.’ De onderzoekers hebben nu 
gezamenlijke expertise en apparatuur, 
zoals sequencers en massaspectrome-
ters die voor iedereen toegankelijk zijn. 
Door het koppelen van bio-informatie 
willen ze therapieën ontwikkelen die 
heel gericht op een individu zijn afge-
stemd. 

gouden eeuw
Niet alleen de bèta- en levensweten-
schappen, ook de alfa- en gamma-
wetenschappen kunnen profiteren van 
een grootschalige gezamenlijke infra-

Groot en grensoverschrijdend 
structuur. Bijvoorbeeld in CLARIAH-
PLUS (CLARIAH staat voor Common 
Lab Research Infrastructure for the 
Arts and Humanities), waar technieken 
worden ontwikkeld om analoge 
bronnen van tekst, beeld en geluid te 
structureren en digitaal te doorzoeken. 
Het doel is om één geïntegreerd digitaal 
bestand te maken met alle relevante 
gegevens voor de geesteswetenschap-
pen. Dankzij CLARIAH-PLUS hoeven 
onderzoekers dan niet meer archieven, 
bibliotheken en musea af te struinen om 
bronnen te raadplegen, maar kan het 

met één digitale zoek-actie. ‘In de toe-
komst kunnen geesteswetenschappers 
alle stappen van de bouw van een 
onderzoekstool overslaan. Daarmee 
komt hun focus te liggen waar die 
hoort: bij het onderzoek’, aldus Lex 
Heerma van Voss, directeur van 
Huygens ING en voorzitter van de 
executive board van CLARIAH. Zo 
komen onderzoeksprojecten binnen 
bereik die voorheen niet mogelijk 
waren. Zoals het NWO-project Golden 
Agents, waarin interacties tussen 
producenten en consumenten van kunst 
in de Nederlandse Gouden Eeuw 
worden geanalyseerd. Door bijvoorbeeld 
informatie over schilderijen, boeken of 
prenten te combineren met notariële 
aktes over kunstbezit kunnen nieuwe 
verbanden worden ontdekt.’ Zo brengt 
de Roadmap over de volle breedte van 
het academisch veld, van alfa en gamma 
tot bèta, partijen bij elkaar die door 
samen te werken de wetenschap met 
sprongen vooruit kunnen helpen. 

Data combineren is 
de toekomst!

Sommige megafaciliteiten zijn zo duur 
dat individuele kennisinstellingen de 
financiering ervan onmogelijk alleen 
kunnen dragen.

De ontvangers van de Roadmap-cheques 
rond NWO-voorzitter Stan Gielen, minis-
ter Van Engelshoven en voorzitter van de 
Permanente Commissie Hans van Duijn.

 << 
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Anna Akhmanova, 
celbiologie  
Zonder botten is het menselijk lichaam een slap hoopje 
vlees. Minder bekend is dat ook individuele cellen een 
skelet hebben. Prof. dr. Anna Akhmanova (hoogleraar 
Celbiologie aan de Universiteit Utrecht, 1967) onder-
zoekt deze zogeheten cytoskeletten. Ze heeft zich 
gespecialiseerd in het functioneren van de micro-
tubuli, buisvormige eiwitstructuren in het cytoskelet 
die essentieel zijn voor celdeling, celmigratie en intra-
cellulair transport. Verstoringen in die buisjes kunnen 
voor veel ellende zorgen, onder meer voor de ziekte 
van Alzheimer. Door de bestudering van de micro-
tubuli brengt de onderzoeksgroep van Akhmanova de 
bestrijding van deze en andere ziektes wellicht een 
stap dichterbij. 
De van oorsprong Russische Akhmanova is volgens 
de Spinozavoordracht ‘de onbetwiste autoriteit’ in 
Nederland op het gebied van microtubuli, en ook 
internationaal behoort ze tot de absolute wereldtop. 
Eerder ontving ze verschillende 
premies van onder meer NWO en 
ZonMw, waarmee ze haar eigen 
onderzoeksgroep kon opzetten. 
Met deze onderzoeksgroep – 
bestaande uit jonge 
onderzoekers van over de hele 
wereld – schreef ze verschil-
lende wetenschappelijke 
doorbraken op haar 
naam in onze kennis 
over microtubuli.

Spinoza- en 
Stevinlaureaten 2018 

Net als Akhmanova bestudeert ook prof. dr. Marileen 
Dogterom (hoogleraar Bionanowetenschappen aan de 
TU Delft, 1967) de microtubuli in het cytoskelet. Maar 
waar haar leeftijdsgenote een biologisch perspectief 
heeft, kijkt Dogterom met een natuurkundige blik naar 
de processen binnenin de cel. In haar lab bouwt 
Dogterom delen van cellen na in een gecontroleerde 
omgeving, om zo tot een kwantitatief begrip van de 
werking van het cytoskelet te komen. Ze was de eerste 
die op nanoschaal metingen verrichtte naar het groeien 
en krimpen van microtubuli. Ze geldt als een van de 
belangrijkste pioniers van de moleculaire biofysica, 
een vakgebied dat mede dankzij haar inzet in ons land 
f loreert. 
Dogterom weet voor haar onderzoek regelmatig toon-
aangevende beurzen te verwerven. Zo ontving ze in 
2013 – samen met Anna Akhmanova – een Synergy 
Grant van 7,1  miljoen euro van de European Research 
Council.  In 2017 kreeg een onderzoeksgroep onder 
haar leiding bovendien een Zwaartekrachtsubsidie van 
18,8 miljoen euro om een synthetische cel te maken. 
Van NWO ontving ze eerder een Vici. In 2017 werd 
Dogterom gekozen in het bestuur van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Op 15 juni maakte NWO-voorzitter stan gielen bekend wie in 
september de hoogste onderscheidingen in de Nederlandse weten-
schap ontvangen. de levenswetenschappen zijn opvallend goed 
vertegenwoordigd. Maak kennis met zes bijzondere onderzoekers.
tekst meRIjn van nuland  BeeLd beeld Rafael phIlIppen

  OndeRscheIdIngen

Bacteriën kunnen schadelijke virussen herkennen door 
middel van korte segmenten van herhaalde DNA-codes. 
Prof. dr. John van der Oost (hoogleraar Microbiologie 
en Biochemie bij Wageningen University & Research, 
1958) maakt handig gebruik van deze DNA-codes om 
het genoom van organismen te bewerken. Met die zoge-
heten CRISPR-Cas-techniek kunnen artsen in de 
toekomst wellicht erfelijke ziektes zoals taaislijmziekte 
of de ziekte van Huntington voorkomen. Van der Oost 
en zijn collega’s hadden als eersten door dat CRISPR-
RNA wordt gebruikt om overeenkomstig DNA te 
herkennen en te knippen, en dat je DNA op elke 
gewenste plek kunt ‘aanvallen’ door de CRISPR-
sequentie aan te passen.
Van der Oost ontving onder meer een Vici en twee 
TOP-subsidies van NWO. Ook van de European Mole-
cular Biology Organization en de KNAW kreeg hij 
meerjarige onderzoeksbeurzen. Daarnaast ontving hij 
in 2017 een Zwaartekrachtsubsidie als deelnemer aan 
het eerdergenoemde consortium dat onder leiding van 
Marileen Dogterom een synthetische cel ontwikkelt. 
Hij is lid van de redactieraad van verschillende weten-
schappelijke tijdschriften, en een veelgevraagd peer 
reviewer voor toonaangevende publicaties in Nature, 
Science en Cell.

Marileen Dogterom, 
bionanowetenschappen

John van der Oost,
microbiologie en biochemie 

Carsten de Dreu, 
sociale en organisatiepsychologie 
Is de mens een rationele en berekenende ‘homo 
economicus’? Niet bepaald, laat onderzoek van prof. 
dr. Carsten de Dreu (hoogleraar Sociale Psychologie 
van de Organisatie aan de Universiteit Leiden, 1966) 
zien. Uit zijn studies blijkt dat de mate van samenwer-
king en competitie tussen mensen f link wordt 
beïnvloed door sociale dimensies. De Dreu heeft in zijn 
wetenschappelijke carrière veelvuldig onderzoek 
gedaan naar allerlei vormen van groepsdynamiek, 
waaronder onderhandelingsmethoden, conflictculturen 
en besluitvormingsprocessen. Die kennis komt van pas 
bij de samenstelling van teams en het bevorderen van 
innovatie en hoogwaardige besluitvorming.
De Dreu wordt geroemd om zijn interdisciplinaire 
aanpak: hij combineert methoden en ideeën uit de 
organisatiepsychologie, experimentele economie en 
neurowetenschappen om te begrijpen hoe individuen 
zich gedragen tijdens het samenwerken en oplossen 
van conf licten. Zijn belangrijke bijdrage aan dit span-
nende werkveld wordt internationaal erkend, wat onder 
meer blijkt uit zijn aanstelling als ‘distinguished 
research fellow’ aan de Universiteit van Oxford. In 
2015 ontving hij de Dr. Hendrik Muller Prijs van de 
KNAW voor zijn gehele oeuvre. 

nWO reikt de spinozapremie jaarlijks uit aan 
maximaal vier wetenschappers die tot de 
internationale top van hun vakgebied behoren. 
Iedere winnaar ontvangt een bedrag van 
2,5 miljoen euro, naar eigen inzicht te 
besteden aan wetenschappelijk onderzoek. 
de spinozapremie geeft sinds 1995 elk jaar 
een stimulans aan de beste onderzoekers van 
nederland.

Over de Spinozapremies
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Strijd tegen 
hypercompetitie 

gaat door
een jaar geleden verkende NWO tijdens een 

binnenlandse en een internationale conferentie wat er 
kan worden gedaan tegen de te lage honorerings-

percentages bij onderzoeksaanvragen. hoe staat 
het daar inmiddels mee? een tussenstand. 

tekst maRIette huIsjes  Beeld haRRy meIjeR

aanvRaagdRuk
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Marion Koopmans,
virologie
Besmettelijke ziekten domineerden de afgelopen jaren 
regelmatig het nieuws. Ebola zorgde voor duizenden 
sterfgevallen in West-Afrika; even werd zelfs gevreesd 
voor een pandemie. Zika hield Latijns-Amerika in zijn 
greep en zorgde daar voor ernstige geboorteafwijkingen. 
Prof. dr. Marion Koopmans (hoogleraar Virologie aan 
het Erasmus MC in Rotterdam, 1956) verscheen vaak in 
de media om deze uitbraken van deskundig commentaar 
te voorzien. Ze is onder meer gespecialiseerd in de 
virusoverdracht van dieren op mensen. Bovendien vocht 
ze zelf mee tegen de verdere verspreiding van ziekten. 
Tijdens de Ebola-uitbraak leidde ze drie mobiele labora-
toria in Sierra Leone en Liberia. Later bestudeerde ze de 
impact van het Zika-virus op zwangere vrouwen in 
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.
Voordat ze hoogleraar werd heeft Koopmans jarenlang 
gewerkt bij het RIVM, waar ze onder meer aan het hoofd 

stond van het laboratorium voor infec-
tieziekten. Tegenwoordig 

combineert ze haar werk aan het 
Erasmus MC met uiteenlopende 
adviesfuncties bij het RIVM, het 
ministerie van Economische 
Zaken, de Europese Unie en vele 
andere instanties waarvoor haar 
kennis uiterst waardevol is. In 2017 
ontving Koopmans een eredoctoraat 

aan de Technische Universiteit 
van Denemarken.

Wat kwam er ook weer uit die conferenties vorig jaar?
Tijdens de internationale conferentie bleek dat alle 
westerse landen te maken hebben met stijgende 
aantallen onderzoeksaanvragen en gelijkblijvende 
of zelfs teruglopende financiering. Dat leidt overal 
tot lage honoreringspercentages en dus veel vruch-
teloos werk. Het was voor het eerst dat hiervoor 
oplossingen werden gedeeld. Tijdens de Neder-
landse conferentie, die vooral door wetenschappers 
zelf werd bezocht, kwamen twee soorten maatrege-
len bovendrijven: het indammen van de stroom aan 
onderzoeksvoorstellen en het verbeteren van de 
beoordelingsprocedures. Bij het beperken van de 
aanvragen hebben de universiteiten een zware 
verantwoordelijkheid, als werkgevers van de aan-
vragers. Voor het verbeteren van de procedures is 
NWO aan zet.

Wat is er sindsdien concreet gebeurd?
NWO heeft voor de Veni- en Vidifinancieringsronde 
die nu loopt een inbeddingsgarantie ingevoerd. Dat 
wil zeggen dat onderzoekers voortaan alleen een 
Veni of Vidi kunnen aanvragen als zij hierin 
gesteund worden door een universiteit. 

Wat wordt precies van de universiteiten verwacht 
met zo’n inbeddingsgarantie?
Bij een Veni-kandidaat, die aan het begin van zijn of 
haar carrière staat, moet de universiteit verklaren 
dat de aanvrager bij toekenning de gelegenheid 
krijgt om binnen die instelling onderzoek uit te 
voeren, met gebruikmaking van alle faciliteiten die 
daarvoor nodig zijn. Bij een Vidi-kandidaat, die een 
eerste eigen groep gaat leiden, moet de universiteit 
verklaren dat de aanvrager bij toekenning een 
tenure track of vaste aanstelling krijgt.

Wat zal deze maatregel opleveren?
De verwachting is dat door de eis van een inbed-
dingsgarantie het aantal aanvragen zal dalen, dus 
het honoreringspercentage zal stijgen. Bovendien 
kunnen de universiteiten meer sturen welke posities 
en welke personen ze willen versterken; de Vernieu-
wingsimpuls ondersteunt hun personeelsbeleid.

En de aanvraagprocedures zelf, zit daar ook 
beweging in?
Jazeker. De NWO-domeinen Sociale en Geestes-
wetenschappen en Toegepaste en Technische 
Wetenschappen experimenteren voor de Veni-
aanvragen met een pre-proposalronde. Alle 
aanvragers sturen eerst een cv en een beknopt 
onderzoeksidee in. Pas als dit goed wordt 
beoordeeld, mogen zij een uitgewerkt voorstel 
indienen. Dit moet voorkomen dat aanvragers 
tevergeefs veel tijd investeren in een voorstel dat 
het toch niet haalt. 

NWO had toch ook om meer geld gevraagd? 
Dat is ook een oplossing.
Ja. De Kenniscoalitie, waarin werkgevers en 
kennisinstellingen samenwerken, vroeg om een 
extra jaarlijkse investering van 1 miljard euro om 
het Nederlandse onderzoek op peil te houden. Het 
kabinet heeft 400 miljoen toegezegd. Dat geeft in 
elk geval enige verlichting. 

Eerst een beknopt voorstel, 
dan pas een aanvraag

Over de 
Stevinpremies 

de stevinpremie 
wordt dit jaar voor 

het eerst uitgereikt. 
de maximaal twee 

stevinpremies – die elk 2,5 
miljoen euro bedragen – 

gaan naar individuele 
wetenschappers of onder-

zoeksteams die een bij-
zondere prestatie hebben 

geleverd op het gebied 
van kennisbenutting. 

Bijna iedereen heeft haar wel eens op televisie 
gezien. Prof. dr. Beatrice de Graaf (hoogleraar 
Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen 
aan de Universiteit Utrecht, 1976) is een veelge-
vraagd gast als het gaat over terrorisme, spionage 
en de veiligheidsdiensten. Ze schuift regelmatig aan 
bij programma’s als De Wereld Draait Door en 
Nieuwsuur, en ze is columnist voor NRC Handels-
blad. Ze vertelt haar verhaal op een aantrekkelijke 
en begrijpelijke manier, maar is ook niet bang om 
de complexiteit van haar onderwerpen te laten zien. 
Daarnaast geeft ze de overheid vaak advies over ter-
rorismebestrijding en veiligheid. De Graaf is een 
symbool geworden van beleidsvorming op basis van 
wetenschappelijk inzicht.
Mede dankzij De Graaf is het vak terrorismestudies 
in Nederland op de kaart gezet. Zo was ze in 2007 
aan de Universiteit Leiden medeoprichter van het 
Centre for Terrorism & Counterterrorism, tegen-
woordig het Institute of Security and Global Affairs. 
In haar huidige functie aan de Universiteit Utrecht 
bestudeert De Graaf voornamelijk de geschiedenis 
van veiligheid en (contra)terrorisme vanaf de negen-
tiende eeuw. Ze ontving onder meer een Vidi van 
NWO en een Consolidator Grant van de European 
Research Council. In 2015 gaf ze samen met Alexan-
der Rinnooy Kan leiding aan de  totstandkoming van 
de Nationale Wetenschapsagenda.

Beatrice de Graaf,
geschiedenis van de 
internationale betrekkingen 
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‘‘
jOsé van dIjck   
president KNAW en universiteits-
hoogleraar Universiteit Utrecht

‘NWO heeft een geweldig luisterend 
oor en doet echt iets met de infor-
matie die ze in het veld ophaalt. 
Denk bijvoorbeeld aan de aandacht 
voor aanvraagdruk, voor het belang 
van diversiteit, risicovol fundamen-
teel onderzoek, voor team science 
en voor het mattheüseffect. Er zijn 
veel verschillende belangen binnen 
en buiten de wetenschap, en op al 
die fronten moet je mensen bij 
elkaar brengen. Als je erin slaagt 
die consensus te organiseren, sta je 
sterk tegenover de politiek. Daarom 
is het belangrijk dat NWO als 
onderzoeksfinancier die verbin-
dende rol goed oppakt, en zich inzet 
om het Nederlandse wetenschaps-
bestel goed in balans te houden. Ik 
zou zeggen: blijf vooral heel goed 
luisteren!’

NWO wil de kennisagenda’s van alle partijen in Nederland 
met elkaar verbinden, zodat het mogelijk wordt een 
nationale onderzoeksstrategie te ontwikkelen. Wat moet 
NWO doen om die rol met verve te kunnen spelen? drie 
betrokkenen geven hun mening.
tekst malOu van hIntum  BeeLd mOnIque WIjbRands

In de onlangs verschenen NWO-

strategie 2019-2022 spreekt NWO de 

ambitie uit om een ‘Nexus-rol’ op zich 

te nemen. Ze wil de onderzoeksagen-

da’s van alle kennisinstellingen, topsec-

toren, departementen en bedrijven met 

elkaar verbinden. doel is de huidige 

versnippering van denkkracht en mid-

delen tegen te gaan en een nationale 

onderzoeksstrategie te ontwikkelen, 

inclusief een periodiek geactualiseerde 

Nationale Wetenschapsagenda. 

ROb hameR  
R&D-directeur Unilever en boegbeeld 
van de route ‘Duurzame productie 
van gezond en veilig voedsel’ in de 
Nationale Wetenschapsagenda

‘Als NWO echt een verbindende rol wil 
vervullen, moet ze fors investeren in de 
eigen mensen. Want wie de meest uit-
eenlopende agenda’s wil verbinden en 
ook verbindingen wil leggen tussen 
allerlei typen onderzoek, kan niet vol-
staan met het incidentele bezoek van 
een wetenschapper aan een commissie. 
Een verbinder is een partner. Die heeft 
draagvlak nodig, en daarvoor moet je 
structureel aanwezig zijn op alle 
niveaus: van het bepalen van de agenda 
tot en met de uitvoering van onderzoek 
en de implementatie daarvan. NWO is 
de enige partij tussen al die ministeries, 
bedrijven, topsectoren, universiteiten 
en kennisinstellingen die onafhankelijk 
kan verbinden. Ze zal daarom een eigen, 
zelfstandig kennisbureau moeten opzet-
ten. Anders gaat het niet lukken.’

‘
thOm de gRaaf 
voorzitter Vereniging Hogescholen

‘De wetenschap kent verschillende 
schakels en het praktijkonderzoek 
van de hogescholen is daar één van. 
Dat lijkt logisch, maar voor de hoge-
scholen is NWO lang een moeilijk 
neembaar bastion geweest. De ver-
houdingen zijn sterk verbeterd toen 
we — nog met Jos Engelen als NWO-
voorzitter — heel actief zijn gewor-
den in de Kenniscoalitie. 
Wij hogescholen doen onderzoek op 
basis van maatschappelijke vragen: 
uit de zorg, het onderwijs, enzo-
voort. NWO erkent nu de waarde van 
dit praktijkgerichte onderzoek, dat 
nog maar een korte traditie heeft. 
Het is een jonge plant die bescher-
ming verdient om verder te kunnen 
groeien. Een NWO dat wil verbin-
den, heeft oog voor die positie, blijft 
investeren in ons onderzoek en ver-
sterkt onze samenwerking.’

Hoe wordt NWO de 
gedroomde verbinder?

beleId

in april maakte NWO haar strategisch plan bekend voor de periode 
2019-2022. het plan beschrijft vijf ambities van NWO om de 
wetenschappelijke en maatschappelijke impact van het Nederlandse 
onderzoek te bevorderen. kijk voor een animatie, de samenvatting 
en het volledige plan op www.nwo.nl/strategie.

NWO-nieuws
Meer ouders krijgen 
uitstel
kandidaten voor een Veni-, Vidi- of 

Vicibeurs mogen hiervoor normaal gespro-

ken niet later dan respectievelijk drie, 

acht of vijftien jaar na hun promotie-

datum een aanvraag indienen. Op deze 

regeling geldt een uitzondering voor 

vrouwen die voor, tijdens of na hun 

promotie een kind krijgen en tijd beste-

den aan de verzorging hiervan. Per kind 

mogen zij als ze dit willen achttien maan-

den optellen bij de gangbare uiterste 

indieningstermijn. 

NWO heeft deze regeling nu uitgebreid. 

sinds eind april hebben ook andere 

ouders dan de biologische moeder (dus 

vaders, adoptieouders en lesbische part-

ners) recht op verlenging van de indie-

ningstermijn. Zij krijgen zes maanden 

extra per kind, mits het kind deel uit-

maakt van hun eigen huishouding.  

door deze uitbreiding van de zogeheten 

extensieregeling wil NWO een gebaar 

maken tegenover de vele onderzoekers 

die tijd besteden aan de zorg voor hun 

kinderen, maar zichzelf hiermee benade-

len in hun wetenschappelijke carrière. 

Ook hoopt NWO bij te dragen aan een 

evenwichtiger verdeling van werk- en 

zorgtaken tussen ouders.

Op nwo.nl

Spannende 
wetenschap
NWO wil wetenschap en samenleving 

meer met elkaar te verbinden, zo stelt zij 

in haar nieuwe strategie. Om hier uitvoe-

ring aan te geven zet NWO zich samen 

met universiteiten, gemeenten en andere 

wetenschapsorganisaties in om onderzoek 

toegankelijk te maken voor een groot 

publiek. dat gebeurt bijvoorbeeld in de 

Nacht van de Wetenschap op 5 oktober in 

het stadhuis van den Haag, rond het 

onderwerp ‘supermens’. NWO is ook part-

ner van het Betweter Festival, eveneens op 

5 oktober, in Utrecht. daar gaan weten-

schappers, schrijvers en kunstenaars op 

zoek naar extremen, en vragen zich tege-

lijkertijd af wat extreem nu eigenlijk is, en 

wie bepaalt wat extreem is. samen met de 

gemeente den Haag, de universiteiten van 

delft en leiden en studium Generale van 

delft en leiden organiseert NWO het 

science Café in den Haag. science Cafés 

worden regelmatig in verschillende 

Nederlandse steden gehouden. Het zijn 

informele interactieve bijeenkomsten rond 

minicolleges door gerenommeerde onder-

zoekers. In april was het thema van het 

Haagse science Café ‘cybersecurity’. Op 

5 juli is het thema ‘space’. Op de rol staan 

dan nog ‘toekomst’ en ‘circulaire econo-

mie’. door over al deze publieksevene-

menten inhoudelijk mee te denken en 

door geschikte sprekers te zoeken onder 

NWO-subsidiënten geeft NWO uitvoering 

aan een van de ambities uit de 

strategienota.
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SRON naar Leiden
de Utrechtse vestiging van NWO’s insti-

tuut voor ruimteonderzoek sRON gaat 

verhuizen. Het gebouw op de campus van 

de Universiteit Utrecht is verouderd en 

daarnaast vond sRON niet langer aanslui-

ting bij het Utrechtse universitaire onder-

zoek, omdat de afdeling sterrenkunde 

aan die universiteit was opgeheven. sRON 

gaat daarom verhuizen naar een nieuw te 

bouwen laboratorium op het leiden Bio 

science Park. Het nieuwe pand verrijst 

naast het Huygens laboratorium, waar 

onder meer de leidse sterrewacht is 

gevestigd en de faculteiten Wis- en 

Natuurkunde. de sRON-locatie op de 

Zernike Campus van de Rijksuniversiteit 

Groningen blijft in Groningen.

een belangrijk voordeel voor vestiging 

van sRON in leiden is dat samenwerking 

makkelijker wordt, niet alleen met de 

Universiteit leiden, maar ook met de 

technische Universiteit delft en met indus-

triële partners in de omgeving. de contou-

ren van zo’n samenwerking, op technisch 

en inhoudelijk vlak, zijn al geschetst. 

Momenteel lopen er aanbestedingen voor 

het ontwerp, de bouw en de projectlei-

ding van bouw en verhuizing. Als alles 

volgens plan verloopt gaat sRON-Utrecht 

begin 2021 over naar leiden.
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V.l.n.r.: The Hobbit, Matamata, 
Nieuw-Zeeland; Richard Wagner, 
Bayreuth, Duitsland; Game of 
Thrones, The Dark Hedges, Ierland.

Boven, v.l.n.r.: James Bond, Phang Nga Bay, 
Thailand; Pirates of the Caribbean, Ko 
Olina, Hawaï; Downton Abbey, Newburry, 
Engeland.
 
Rechts: Abba, Stockholm; Dracula, Bran, 
Roemenië.
 
Onder, v.l.n.r.: Harry Potter, Orlando, 
Florida; The Sound of Music, Salzburg,  
Oostenrijk; The Beatles, Abbey Road, 
Londen.

  In beeld In beeld

Wat is écht in Game of Thrones, en wat 
van bordkarton? Dat willen de scharen 
fans die van over de hele wereld naar 
de setlocatie in Dubrovnik komen 
gevlogen graag met eigen ogen zien. En 
ook: een plek bezoeken waar ze al een 
warme band mee hebben voordat ze er 
ooit geweest zijn. Snippers informatie 
verzamelen over decors en acteurs. 

Wat drijft de horden mensen die op 
een plek willen zijn waar een populaire 
film of serie is opgenomen of waar 
hun favoriete band is ontstaan? deze 
vorm van toerisme neemt inmiddels 
zulke massale vormen aan dat hij 
onderwerp is van serieus wetenschap-
pelijk onderzoek.
tekst maRIette huIsjes  BeeLd shutteRstOck

Topofilie

Voor even deel uit-
maken van de 

fictieve wereld van hun 
helden; misschien zelfs 

een scènetje naspelen. En 
samen met andere fans zonder 

gêne opgaan in gedeelde adoratie. 
Die motieven onderscheidt Rotter-
damse mediawetenschapper Abby 
Waysdorf. Met financiering uit de Vrije 
competitie van NWO ondervroeg en 
observeerde zij fan-toeristen op drie 
verschillende locaties: Dubrovnik, de 
regio rond Belfast (beide opnameloca-
ties voor de succesvolle serie Game of 
Thrones) en attractiepark The Wizar-
ding World of Harry Potter in Orlando, 
Florida. ‘De fans zijn zich zeer bewust 
van het verschil tussen fictie en werke-

lijkheid’, aldus Waysdorf. ‘Maar ze 
vinden de ontmoeting tussen het fic-
tieve en de fysieke ruimte waardevol, 
ook als een rituele erkenning van de rol 
die de serie in hun leven heeft 
gespeeld.’

Niet alleen films en series, ook muziek 
is de basis voor een succesvolle toeris-
tenindustrie. Dit fenomeen onderzocht 
literatuur- en cultuurwetenschapper 
Leonieke Bolderman, tijdens haar pro-
motieonderzoek eveneens verbonden 
aan de Erasmus Universiteit. Zij reisde 
onder meer naar Stockholm (bakermat 
van Abba), en naar Dublin (bakermat 
van U2) en Bayreuth (bedevaartsoord 
voor Wagner-fans). Fans projecteren 
hun liefde voor de muziek op een 
bepaalde plaats, concludeert Bolder-
man. ‘De emotionele vervoering die ze 
ervaren bij het luisteren naar de 
muziek leidt tot de voor sommigen 
onweerstaanbare wens om de plaats te 
bezoeken. Zo hopen ze dichter bij de 
ongrijpbare kracht van de muziek te 
komen.’

 >> 
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Drukke Noordzee

in juli zal de pelagia de Noordzee 

bevaren, een van de meest intensief 

gebruikte zeeën ter wereld. het 

onderzoek daar richt zich onder 

meer op de ecologische effecten van 

economische activiteiten, bijvoor-

beeld de impact van sleepnetten 

op het bodemleven. Maar ook de 

bijdrage van schimmels aan algen-

afbraak en de levenscyclus van de 

kwal komen aan bod. 

Zeestorm

hoe stromen de oceanen en hoe 

voorspel je die bewegingen? 

Oceaanwervelingen hebben een 

doorsnede van 100 tot 300 kilome-

ter. Zulke ‘eddy’s’ ontstaan aan de 

oostkant van de caribische Zee en 

trekken in enkele weken tot maan-

den heel langzaam naar de golf van 

Mexico. Ze worden opgespoord aan 

de hand van satellietdata. Omdat 

zo’n werveling veel warmte bevat, 

zet het water uit. plaatselijk kan het 

zeeoppervlak wel een halve meter 

stijgen. de NicO-onderzoekers 

gebruikten akoestische stromingsme-

ters en zetten boeien vol meetappa-

ratuur in. Zo konden ze de snelheid 

van de stromingen op verschillende 

dieptes precies bepalen. een beter 

begrip van de wervelingen in zee 

kan bijdragen aan betere klimaat-

modellen.

een supergezond koraalrif waar niemand dat 
verwachtte, nagenoeg uitgestorven vogels die 
overvliegen, pissebedden van een halve meter 
op de zeebodem... Onderzoeksschip pelagia 
doet verrassende ontdekkingen.
tekst maRIOn de bOO

Een rijke 
vangst voor de 
Pelagia

OceaanOndeRzOek OceaanOndeRzOek

voor het laatste nieuws, kijk op 
www.nico-expeditie.nl

Hoe reageren onze oceanen op het 
veranderende klimaat? Die vraag staat 
centraal bij de NICO-expeditie, kort voor 
Netherlands Initiative Changing Oceans. 
Volgeladen met meetapparatuur vaart 
onderzoeksschip Pelagia zeven maanden 
over de wereldzeeën. Het schip vertrok 
in december 2017 vanuit het NWO-
instituut NIOZ op Texel, voer via Gran 
Canaria, de Nederlandse Cariben, de 
Golf van Mexico en Ierland weer naar 
Texel en gaat vandaar door naar de 
Azoren. Eind juli is de vaartocht ten einde. 
Aan boord hebben dan zo’n honderd 
onderzoekers van uiteenlopende discipli-
nes en twintig universiteiten of instituten 
één of meer van de twaalf etappes mee-
gevaren. Ze doen verrassende vondsten.  

Toeristenpoep

Bij de antilliaanse koraalriffen is de 

voedselkringloop flink verstoord. 

koraalriffen gedijen bij voedselarm 

water, maar onlangs zijn voor de 

kust van curaçao op 70 meter diepte 

dikke matten glibberige blauwalgen 

ontdekt. vermoedelijke oorzaak is 

overbemesting met ongezuiverd riool-

water, want de riolering op curaçao 

is niet toegerust op de honderd-

duizenden toeristen die het eiland jaar-

lijks overspoelen. NicO-onderzoekers 

hebben met een speciale technologie 

happen uit het sediment en water-

monsters genomen. duikers verzamel-

den vanaf de pelagia monsters 

blauwalgen. gevreesd wordt dat de 

algenmatten bij toenemende lozingen 

ook op minder grote diepte verschij-

nen en de koraalriffen verstikken. de 

verkregen data kunnen mogelijk 

helpen dat proces te keren.

Reuzenpissebedden

de sababank is een enorme onder-

zeese berg ter grootte van de 

provincie utrecht. hier is de helft van 

alle koraalriffen verdwenen, onder 

meer doordat het zeewater te warm, 

te vuil en te zuur is geworden. Maar 

verrassend genoeg ontdekte NicO 

zo’n 40 kilometer ten zuidwesten 

van saba een groot, supergezond 

koraalrif van ruim tien kilometer lang 

en één kilometer breed. grote richels 

blijken begroeid met harde en zachte 

koralen, tot 107 meter diepte. het 

rif groeit in een uithoek, ver van de 

bewoonde wereld. de onderwater-

camera’s van de pelagia hebben 

allerlei bodemgemeenschappen in 

kaart gebracht: steenkoralen en 

hoornkoralen, haaien, meterslange 

zeepalingen en reuzenpissebedden 

van een halve meter. 

Een wetenschappelijke expeditie is 
bepaald geen luxe cruise, vertelt Noord-
zee-ecoloog Rob Witbaard, een van de 
expeditieleiders. ‘Je staat om vier uur 
op, want je wilt om zes uur je spulletjes 
in het water hebben voor de experimen-
ten. Je draait een vierentwintiguurs-
dienst en tussendoor doe je een hazen-
slaapje. Je hebt maar een paar weken, 
daar moet je alles uithalen wat erin zit! 
Driekwart van het aardoppervlak 
bestaat uit oceanen. We proberen onze 
kennis daarover te toetsen door op 
plekken te monsteren waarvan we 
denken dat die representatief zijn. Het 
zijn weliswaar speldenprikken, minus-
cule samples van het onmetelijk grote 
oceaansysteem, maar dit is toch de 

enige manier om een coherent 
beeld op te bouwen van de veran-
deringen die zich in de oceanen 
voltrekken. Zo’n beeld is noodza-
kelijk, want de oceanen worden op 
allerlei manieren bedreigd door 
processen die vaak heel moeilijk 
omkeerbaar zijn. De meeste 
mensen leven met het idee dat de 
zee onuitputtelijk is, maar veel van 
die rijkdom verdwijnt heel stiekem, 
zonder dat we ons ervan bewust 
zijn en zonder dat we er iets tegen 
doen. De NICO-expeditie zet de 
wereldwijde oceaanproblematiek 
weer duidelijk op de kaart.’ 
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Zwartkopstormvogel 

in 1960 verklaarde men de zwart-

kopstormvogel voor uitgestorven. 

drie jaar later werden toch nog een 

paar vogels ontdekt. inmiddels zijn 

er drie kolonies bekend, allemaal 

op het straatarme haïti, waar de 

vogels alleen kunnen overleven op 

heel afgelegen, voor de mens onbe-

reikbare rotsen. Wereldwijd bestaan 

er mogelijk nog 200 tot 500 broed-

paartjes van de zwartkopstormvogel. 

Opmerkelijk genoeg zagen vogelaars 

tijdens de NicO-expeditie maar liefst 

twaalf exemplaren voorbijvliegen. 

Mogelijk is het caribisch gebied 

als broedplaats belangrijker dan 

gedacht. 
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Een
scheepsschroef 

uit de printer

InnOvatIe
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juni 2018

hHet ambitieuze NWO-programma Perspectief kende 
in de laatste ronde eind vorig jaar 21 miljoen euro 
toe, de consortiumpartners droegen zelf 11 miljoen 
euro bij. Een consortium kan bestaan uit gespeciali-
seerde startups met een briljant idee, multi-
nationals die een nieuwe technologie breed kunnen 
introduceren, en soms organisaties van eindgebrui-
kers. De hele keten doet mee. Gaat het bijvoorbeeld 
om een oplossing voor een medisch probleem, dan 
schuiven artsen, technologen, farmaceuten én 
patiënten aan. Zes nieuwe ketens zijn nu aan de 
slag. Ze werken aan  efficiëntere zelf lerende 
systemen, extreme microscopie zonder lens (om 
bijvoorbeeld productiefouten in chips op nano-
schaal te kunnen opsporen), nieuwe bacterie-
stammen die bijvoorbeeld afvalgassen uit de staal-
industrie kunnen omzetten in brandstoffen, 
sensoren voor blessurevrij sporten, draagbare 
robotica voor mensen met onwillige spieren en een 
nieuwe 3D-printer voor grote metalen onderdelen. 
Vanuit de wetenschap doen 74 promovendi en 
25 postdocs mee.

kapotte onderdelen
Een van de nieuwe Perspectiefprojecten betreft 
onderzoek naar het 3D-printen van grote metalen 
structuren voor de scheepvaart. ‘Schepen liggen 
soms maanden op reserveonderdelen te wachten’, 
vertelt onderzoeksleider Ian Richardson van de 
afdeling Technische Materiaalwetenschappen van 
de TU Delft. ‘3D-printen biedt veel perspectief om 
reserveonderdelen op afroep te maken. Dat zou juist 
in de scheepvaart enorm in de transport- en opslag-
kosten schelen.’ In het onderzoek werken vier 
universiteiten samen, onder meer met het RAMLAB 
in de haven van Rotterdam en met scheepsbouw-
firma Damen. In het RAMLAB  is binnen drie 
weken al een scheepsschroef van 400 kilo geprint, 
de eerste ter wereld.  

grote uitdagingen moet je groots aanpakken. Met brede consortia waarin alle rele-
vante wetenschappelijke vakgebieden, industriële branches en gebruikersorganisaties 
zijn vertegenwoordigd. dat is wat het NWO-programma perspectief mogelijk maakt. 
in de tiende ronde zijn weer zes sterke consortia aan de slag gegaan. daarin werken 
de allerbeste experts aan innovatieve technologieën die grote maatschappelijke 
problemen moeten oplossen. tekst maRIOn de bOO  BeeLd caROlyn RIdsdale

plastic door elkaar, maar alleen uit zuivere grond-
stoffen – dus plastic van dezelfde chemische 
samenstelling – kun je weer hoogwaardige  folies, 
petf lessen,  enzovoorts maken. Veel ingezameld 
plastic wordt om die reden uiteindelijk niet herge-
bruikt. Onder leiding van Rem ontwikkelen vijf 
universiteiten (Nijmegen, Utrecht, Eindhoven, 
Twente en Delft) samen met bedrijven een innova-
tieve technologie om de plastic afvalstroom 
goedkoop, secuur en energiezuinig te scheiden en zo 
de recycling te vereenvoudigen. Men brengt de rest-
stromen in een bad met een speciale vloeistof, 
waarin plastic deeltjes van verschillend gewicht 
onder invloed van een magnetisch veld uiteen 
worden gedreven. Elke fractie bevat dan nog 
steeds tientallen soorten plasticdeeltjes, maar ver-
volgens wordt die mix telkens in tweeën gedeeld. 
Rem: ‘Had je eerst bijvoorbeeld zestien soorten, 
dan zijn dat er in stap twee nog maar acht, en in 
stap vijf is je fractie zuiver.’ Aan het project 
werken veel maatschappelijke partners mee, waar-
onder afvalbedrijven, bouwers van grote magneten 
en experts in supergeleiding bij lage temperatu-
ren. De proeffabriek in Biddinghuizen draait heel 
snel en succesvol. Een onverwachte spin-off is dat 
grote zaadbedrijven met deze techniek 100 procent 
opkomst van hun kostbare zaden kunnen garande-
ren door de loze zaden weg te blazen. Rem: ‘Ik zie 

 << 

perspectief is een groot onderzoeksprogramma van het NWO-

domein toegepaste en technische Wetenschappen (ttW), uitge-

voerd in opdracht van het ministerie van economische Zaken en 

klimaat. Brede consortia kunnen hier tot 4 miljoen euro financie-

ring aanvragen. Ze dienen complete  programma’s in, waarmee 

flinke stappen worden gezet om technologische en maatschap-

pelijke problemen op te lossen. NWO viert het tienjarig bestaan 

van perspectief op 8 november, tijdens het innovatiefestival 

tekNOWLOgy (zie www.teknowlogy.nl).

Tien jaar Perspectief

graag dat mijn onderzoek wordt toegepast. Daarom 
werk ik in elk project samen met de industrie. Op de 
huidige plasticrecycling moet 800 euro per ton 
worden toegelegd. De Nederlandse burger betaalt 
dat wel, maar wereldwijd ligt dat anders. Dus om op 
grote schaal plastic opnieuw te gebruiken moeten 
we toe naar een manier van recyclen die geen geld 
kost. Ook proberen we technologie te ontwikkelen 
om meer hightech materialen uit afval te recyclen, 
in plaats van ze nieuw te maken. Want dat kost veel 
energie en er komt veel CO2 bij vrij. En fossiele 
grondstoffen zijn nu eenmaal eindig.’   

Succesvolle proeffabriek 
scheidt plastic afval

Richardson: ‘3D-printen gaat veel sneller dan het 
traditionele metaalgieten, waarbij het maken van 
een mal weken kan duren. Je bouwt een product 
laagje voor laagje op en kunt door wisselende com-
ponenten te gebruiken verschillende plekken 
verschillende eigenschappen meegeven. De ene plek 
moet bijvoorbeeld extra corrosiebestendig zijn, een 
andere juist extra slijtvast. En je kunt met deze 
technologie ook versleten plekken repareren. Onze 
centrale vraag is niet langer “hoe maak ik dit 
object?”, maar “welke eigenschappen geef ik dit 
object mee?” De onderzoekers willen weten hoe je 
kunt zorgen dat zo’n uit laagjes opgebouwd voor-
werp niet vervormt, scheurt of op onverwachte 
plekken gaat roesten. Ze zullen de eigenschappen 
van het geprinte materiaal bestuderen tot op micro-
niveau en modellen maken waarmee ze het gedrag 
van het totale object kunnen voorspellen en contro-
leren. Richardson: ‘Misschien zal straks in havens, 
op boorplatforms of grote schepen zo’n print-
installatie staan. Dan hoeven de offshore- en 
scheepvaartindustrie veel minder kostbare voor-
raden aan te houden.’ 

slim scheiden
Eveneens aan de TU Delft leidt hoogleraar Resour-
ces & Recycling Peter Rem een Perspectiefproject 
gericht op het snel en slim scheiden van plastic 
afval. Dit onderzoek is al in 2015 van start gegaan 
en heeft inmiddels geleid tot een proeffabriek in 
Biddinghuizen. De recycling van plastic is verre van 
eenvoudig. In de inzamelbak zitten zo’n 250 soorten 
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vergaande plannen om samen met 
Frankrijk, Duitsland en Noorwegen 
een gezamenlijk nieuw station te 
bouwen, met een modern lab, dat het 
hele jaar open kan zijn. ‘Voor het 
Nederlandse onderzoek zou dat een 
enorme winst betekenen’, zegt 
Blaauw. ‘Daarom is onze tweede aan-
beveling dat Nederland hierin zou 
moeten investeren. Ook hier zouden 
we voor relatief weinig geld veel 
mogelijkheden erbij krijgen. Maar 
zolang wij geen zekerheid hebben 
over de financiële toekomst van ons 
poolonderzoek na 2020, kunnen we 
ons hier nu niet aan committeren.’ 

Die mening deelt Gemma Kulk van de 
Rijksuniversiteit Groningen. In beide 
poolgebieden onderzoekt zij de rol 
van algen in de wereldwijde CO2-
cyclus. Ze verbleef op Spitsbergen in 
het Duitse poolstation en werkte in 
het zuiden op de Britse basis Rothera. 
‘Als klein landje presteren wij opval-
lend goed, juist omdát we zo nauw 
samenwerken met andere landen en 
over hun faciliteiten kunnen beschik-
ken’, benadrukt ze. ‘Wij voegen 
belangrijke elementen toe aan wat zij 
al doen. Je merkt daar elke dag 
hoezeer dat gewaardeerd wordt, 

2 3 juni 2018

Het kleine Nederland is een grote 
speler in het internationale pool-
onderzoek. Niet wat betreft onze 
investeringen daarin, maar wel als je 
kijkt naar de prestaties van de onder-
zoekers. Terwijl landen als Frankrijk 
en Groot-Brittannië hun eigen grote 
poolstations runnen, houdt Nederland 
het bescheiden. We hebben sinds 2013 
het Dirck Gerritsz laboratorium: vier 
als lab ingerichte zeecontainers op de 
Britse basis Rothera, op het Antarc-
tisch Schiereiland. Bij de Noordpool 
staat op Spitsbergen een eenvoudig 
Nederlands poolstation. Rond noord- 
en zuidpool hebben we tien 
automatische weerstations. Ook 
hebben we formele overeenkomsten 
met Duitse en Britse onderzoeks-
instellingen voor samenwerking in 
polair onderzoek en het gebruik van 
hun faciliteiten. 

  pOOlOndeRzOek

Ruilwaarde
Dat is prachtig, maar versterking is 
nodig, stelt het rapport Polar Research 
Infrastructure: future requirements 
dat in maart verscheen. Een onafhan-
kelijke commissie schreef dit rapport 
op verzoek van NWO. De aanleiding is 
een voorgenomen bezuiniging op het 
budget voor poolonderzoek vanaf 2020. 
Het totale jaarlijkse budget voor het 
Nederlands Polair Programma bedraagt 
nu 4,2 miljoen euro; over 1,5 miljoen 
euro daarvan - de jaarlijkse bijdrage 
van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW) -  wil 
OCW ‘in gesprek treden’ met het NWO-
bestuur.  ‘Als dat budget werkelijk 
wegvalt, dan kunnen we ons Dirck 
Gerritsz laboratorium niet handhaven’, 
benadrukt voorzitter van de infra-
structuurcommissie Robert Blaauw. 
Het rapport geeft een aantal aanbeve-
lingen. Ten eerste zou Nederland het 

pOOlOndeRzOek

investeer méér, niet minder in de infrastruc-
tuur van ons poolonderzoek. dat bepleit een 
onafhankelijke commissie. ‘Nederland doet 
internationaal hoogstaand poolonderzoek. 
dat kan alleen zo blijven als onze onder-
zoeksfaciliteiten in orde zijn.’ 
tekst nIenke beIntema 
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Leentjebuur aan 
de polen

en hoe serieus we worden genomen. 
Daarom krijgen wij allerlei extra 
hulp, wat ons onderzoek naar een 
hoger plan tilt.’ 
Stef Bokhorst van de VU Amsterdam 
onderzoekt hoe zeevogels en 
-zoogdieren het milieu op het land 
beïnvloeden. Net als Kulk werkt hij in 
beide poolgebieden. ‘In het zuiden zijn 
wij geheel afhankelijk van de Britse 
logistiek’, vertelt hij. ‘Het feit dat wij 
daar zelf ook serieus investeren in 
onderzoek, maakt onze positie veel 
sterker. Juist daardoor kunnen wij 
zulk goed langetermijnwerk leveren.’

vijf voor twaalf
Het poolgebied lijkt misschien ver 
weg, maar Nederland ligt dichter bij 
de noordpoolcirkel dan bij Lissabon. 
Veranderingen in de poolgebieden 
zijn tot ver daarbuiten merkbaar. Het 
smelten van de ijskappen is bijvoor-
beeld voor laag liggend Nederland 
extra zorgwekkend. Nederlands 
onderzoek draagt bij aan het begrip 
van processen op de polen en aan 
strategieën voor aanpassing daaraan. 
Wil Nederland internationaal mee-
praten over polair beleid en polaire 
geopolitiek, en ook meeprofiteren van 
de economische kansen, dan moet het 
wel zelf serieus investeren. ‘Het is vijf 
voor twaalf’, aldus Blaauw. ‘Als we nu 
niets doen, dan loopt onze reputatie 
serieus gevaar.’ << 

‘ We zitten voor 
een dubbeltje op 
de eerste rang’

Het Dirck Gerritsz laboratorium 
op Antarctica.

Het Nederlandse poolstation 
in Ny-Ålesund op Spitsbergen, 
bij de Noordpool.

Internationaal 
op nummer één
Het Nederlandse poolonder-
zoek is bovengemiddeld goed. 
dat blijkt uit de Evaluatie 
van het Nederlands Polair 
Programma 2009-2014 door 
een onafhankelijke commissie 
en uit een studie van de Noorse 
Onderzoeksraad. Nederlanders 
publiceren nu jaarlijks zo’n 
honderd poolstudies met een 
gemiddelde citatie-index van 
1,5 tot 2. dat betekent dat de 
Nederlandse artikelen wereld-
wijd anderhalf tot tweemaal zo 
vaak worden geciteerd als een 
gemiddeld polair onderzoeks-
artikel. daarmee staat ons land 
nu op nummer één in het inter-
nationale poolonderzoek. 

een paar recente 
hoogtepunten:

eind deze eeuw valt er in het 
Noordpoolgebied meer regen 
dan sneeuw. 
Richard Bintanja en Olivier 
Andry van het kNMI in Nature 
Climate Change, 2017.

Afname in zeeijs beïnvloedt 
algen en daarmee de hele 
voedselketen in Antarctica. 
Fokje schaafsma en Jan Andries 
van Franeker van Wageningen 
Marine Research in Frontiers in 
Marine Science, 2017

Brandganzen ‘bezuinigen’ op 
hun immuunsysteem in de 
relatief ziektevrije Arctis. 
Cecilia sandström, Maarten 
loonen en collega’s, van het 
Groningse Arctisch Centrum in 
PLoS One 2014 

Dirck Gerritsz lab na 2020 moeten 
handhaven. ‘Het huidige lab is welis-
waar klein, maar innovatief en f lexibel’, 
vertelt Blaauw. ‘Onze Britse partner 
onderstreept dat deze mobiele labs een 
duidelijke meerwaarde hebben. In ruil 
daarvoor mogen Nederlandse onder-
zoekers gebruik maken van alle Britse 
onderzoeksfaciliteiten.’ Dat is een 
belangrijk gegeven. Onderzoek doen in 
de poolgebieden is een grote en dure 
logistieke uitdaging. Nederland heeft 
niet de middelen om zelf een volwaar-
dig station te runnen. Alleen door met 
andere landen samen te werken kunnen 
Nederlanders in de poolgebieden onder-
zoek doen. Blaauw: ‘Door zelf een vrij 
geringe maar effectieve bijdrage te 
leveren, zitten wij nu voor een dubbel-
tje op de eerste rang.’
 
zekerheid 
Hetzelfde geldt in het noordpoolgebied. 
Op Spitsbergen heeft Nederland via een 
overeenkomst met Duitsland toegang 
tot Duitse onderzoeksfaciliteiten. 
Nederland heeft er zelf ook twee 
huisjes, maar die zijn alleen bruikbaar 
in de zomer. Ze kunnen slechts een 
handvol onderzoekers huisvesten en 
bieden geen labruimte. Maar er zijn 
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Hoe komt een kunstobject tot stand, vanaf het prille 
idee tot het eindproduct? Welke technieken en 
materialen gebruikte de kunstenaar, welke keuzes 
maakte hij, in welke context ontstond zijn werk? ‘Bij 
historische objecten is er niemand om dat aan te 
vragen’, vertelt Erma Hermens, senior onderzoeker 
technische kunstgeschiedenis bij het Rijksmuseum. 
‘Dan bestuderen we bijvoorbeeld kunsttechnologi-
sche bronnen en analyseren we met behulp van 
imaging de technieken en materialen waarmee het 
object is gemaakt.’ 
Een nieuwe CT-scanner, op een paar kilometer van 
het Rijksmuseum gestationeerd bij het Centrum 
Wiskunde & Informatica (CWI), maakt het mogelijk 
om verborgen aanwijzingen in kunstobjecten te ont-
dekken, zoals sporen van gereedschappen, 
vingerafdrukken, verschillende materialen en jaar-
ringen in hout. Deze röntgenscanner – een loden 
kubus van twee bij twee meter –  is onderdeel van 
het nieuwe FleX-ray Lab, dat vorig jaar werd 
geopend. Nieuw is dat de informatie uit deze 
scanner al binnen één seconde beschikbaar is op 
een monitor, zodat de gebruiker direct ziet wat er 
gebeurt. ‘We gaan de manier van scannen drastisch 
omgooien’, vertelt Joost Batenburg, hoofd van de 
afdeling Computational Imaging bij het CWI. ‘De 
CT-scans die nu in het ziekenhuis worden gemaakt, 
worden pas achteraf door de arts bekeken. Hij weet 
immers al precies waar hij naar op zoek is. Maar 
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een kunstkenner heeft geen verwachting, hij was er 
niet bij toen het object gemaakt werd. Met deze 
scanner kan een expert meekijken, en wanneer hij 
iets interessants ziet direct bijsturen.’

slimme algoritmes
Zo’n scanner is niet zomaar off the shelf beschik-
baar. Daarom zocht het CWI samenwerking met de 
Vlaamse producent van CT-scanners X-Ray Engi-
neering en het Amsterdamse ASI (een spin-off van 
Nikhef). Gezamenlijk ontwikkelen ze de hardware 
en software. Er komen namelijk heel wat berekenin-
gen bij kijken om uit de verzameling beelden een 
reconstructie te maken die voor de gebruiker te 
begrijpen is. Het liefst zou je zo uitgebreid mogelijk 
willen meten om een object heel precies in kaart te 
brengen, maar dat kost veel tijd en is daardoor erg 
duur. Bovendien zijn de effecten van langdurige 
blootstelling aan röntgenstralen onvoldoende 
bekend. De wiskundigen hebben daar een oplossing 
voor bedacht: het apparaat scant het object alleen 
op hoofdlijnen en slimme algoritmes vullen de ont-

WIskunde & kunst

Wiskundigen en kunsthistorici ontmoeten elkaar in een nieuw project. Met behulp 
van een scanner bekijken ze de binnenkant van kunstobjecten in 3d. hiermee kan 
het rijksmuseum de geheimen van het vakmanschap van kunstenaars onthullen. 
en het centrum Wiskunde & informatica ontwikkelt een slimme scanmethode die 
op termijn ook in ziekenhuizen en fabrieken nuttig kan zijn. tekst amanda veRdOnk
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Met minder 
metingen 

meer laten 
zien

brekende details in. Batenburg: ‘Dat kan met 
bepaalde aannames, bijvoorbeeld als je al weet 
uit welke objecten het materiaal bestaat. Of je 
maakt gebruik van machine learning: je traint 
het apparaat met beelden van soortgelijke objec-
ten om daarmee te voorspellen hoe het nieuwe 
object eruit ziet. Het is een manier om met 
minder metingen toch meer te laten zien.’ 

breiwerkje als model
In het onlangs gehonoreerde NWO-project 
IMPACT4Art zal het Rijksmuseum de scanner 
gebruiken voor objecten van verschillende mate-
rialen, zoals metaal, keramiek en hout maar ook 
transparante materialen, waar het apparaat 
goed mee overweg kan omdat het geen last heeft 
van ref lecties. Hermens: ‘Over de totstandko-
ming van bergkristal uit de zestiende en 
zeventiende eeuw, met zijn prachtige decoraties, 
weten we bijvoorbeeld heel weinig. Met deze 
methode straks hopelijk meer.’ Het doel is dat 
het museum een eigen scanner aanschaft die 
geschikt wordt gemaakt om zelf 3D-scans uit te 
voeren. De scanner van het CWI is dan ook 
vooral een proeftuin, aldus Batenburg. ‘We 
stoppen er van alles in: een lunchtrommel, een 
horloge of een dynamisch object zoals een 
lavalamp. De microstructuur van huis-, tuin- en 
keukenobjecten is namelijk representatief voor 
geavanceerde materialen. Een breiwerkje is bij-
voorbeeld geweven uit vezelstructuren, net zoals 
de composietmaterialen die in de industrie 
worden toegepast. Dit experiment levert ons 
nieuwe ideeën op voor hoe we het apparaat in de 
praktijk kunnen inzetten.’ De inzet van de 
3D-scanner beperkt zich dan ook niet tot de 
museumwereld. Batenburg - die in maart de 
Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek won - wil 
het vakgebied van beeldreconstructie uit zo min 
mogelijk metingen naar een hoger plan tillen. ‘Ik 
verwacht dat realtime 3D-scannen leidt tot veel 
en grootschalige potentiële vernieuwingen. Alles 
wat er in de wetenschap en in de industrie 
gemaakt wordt, wil je van binnen kunnen zien 
om te checken of de kwaliteit goed is. Van speel-
goed, windmolens en vliegtuigmotoren tot 
voedingsmiddelen. Je hebt niet de luxe om elk 
object langzaam te scannen. Ik denk dus dat we 
ons basisonderzoek uiteindelijk terug gaan zien 
in alle toepassingsgebieden.’   

kijk mee hoe het fleX-ray lab het onzichtbare 

zichtbaar maakt: www.nwo.nl/flexraylab  << 

het is niet voor het eerst dat het rijksmuseum en 

het cWi samenwerken. in een eerder NWO-project 

onderzochten ze met behulp van een ct-scanner

chinese puzzelballen van ivoor uit de achttiende 

eeuw. deze rijkversierde kunstwerken bestaan uit 

meerdere ballen, soms wel negen en steeds iets 

kleiner, die onafhankelijk van elkaar kunnen bewe-

gen. Ze zijn uit één stuk ivoor gemaakt. emma 

hermens van het rijksmuseum: ‘je kunt ze niet 

openmaken, dus is het lastig te onderzoeken hoe 

ze zijn gemaakt. Met de scans van het cWi kun-

nen we ook de binnenste ballen zien, de patronen 

onderscheiden en zelfs de sporen van instrument-

gebruik. aan de hand daarvan hopen we het mys-

terie van de ballen op te lossen, namelijk hoe het 

mogelijk is om die uit één stuk ivoor te maken.’

Chinese puzzelballen

Een zogeheten Chinese puzzelbal uit de achttiende 
eeuw, in het bezit van het Rijksmuseum. De bal 
bestaat uit negen schillen en is op wonderbaarlijke 
wijze gemaakt uit één stuk ivoor.

De binnenkant van 
de buitenste schil. 
De ronde krassen 
zijn sporen van 
messen waarmee 
de bal gemaakt is. 
Hieruit proberen 
experts af te leiden 
hoe dit precies is 
gebeurd.

Een gereconstru-
eerde digitale 
weergave van de 
puzzelbal, gemaakt 
met een 
CT-scanner. Dit 
beeld vormt de 
basis voor verder 
onderzoek.
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Tien miljoen voor
Caribenonderzoek
In maart 2018 heeft het ministerie van 

OCW 10 miljoen euro beschikbaar gesteld 

voor de voortzetting van Nederlands 

onderzoek naar de Cariben. Het NWO-

programma ‘Caribisch onderzoek: een 

multidisciplinaire benadering’ krijgt daar-

mee een vervolg. OCW is zeer tevreden 

met de uitkomsten van het programma 

tot nu toe.

NWO gaat inventariseren wat er nu aan 

onderzoek gebeurt naar (en op) de eilan-

den Aruba, Bonaire, Curaçao, saba, sint 

eustatius en sint Maarten. Mede op basis 

van die inventarisatie zal een kennis-

agenda worden opgesteld, samen met 

relevante stakeholders. daarin moeten 

ook de prioriteiten van de eilanden zelf 

aan bod komen. Pas op basis van de ken-

nisagenda zal NWO invulling gaan geven 

aan verdere subsidierondes.

eerdere calls in dit programma waren 

gericht op aard- en levenswetenschappen 

en op sociale wetenschappen, samen met 

lokale organisaties. toekomstig onderzoek 

zal naar verwachting een breed interdisci-

plinair karakter hebben. Het Caribbean 

Netherlands science Institute op st. 

eustatius zal een rol spelen bij het onder-

zoeksprogramma.
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E-science conferentie
Van 29 oktober tot en met 1 november 

2018 vindt in Amsterdam de veertiende 

internationale escience Conferentie 

plaats. Het Netherlands escience Center, 

opgericht door NWO en sURF, is dit jaar 

gastheer. de conferentie biedt een plat-

form voor onderzoekers om ervaringen 

met onderzoekssoftware en de inzet van 

digitale technologieën te delen. Veel 

onderzoekers maken al gebruik van digi-

tale technologieën, in uiteenlopende 

disciplines van de natuurkunde tot de 

letteren. Het doel van deze conferentie

is om tot onderlinge kruisbestuiving te 

komen, zodat digitale technologieën opti-

maal kunnen worden benut om weten-

schappelijk onderzoek vooruit te helpen. 

een van de keynotesprekers is Melissa 

terras, hoogleraar digitaal cultureel erf-

goed aan de Universiteit van edinburgh, 

gepromoveerd op de inzet van ICt bij het 

interpreteren van klassieke Romeinse tek-

sten en pionier op het gebied van digitale 

geesteswetenschappen. Ook Joeri van 

leeuwen zal een keynote geven. Hij is als 

specialist op het gebied van pulsars, 

neutronensterren en supercomputers 

verbonden aan het NWO-instituut voor 

sterrenkunde AstRON. 

Zie ook: www.escience2018.com

Instituten uitstekend 
beoordeeld
de negen NWO-instituten zijn zeer goed 

tevoorschijn komen uit een evaluatie door 

onafhankelijke internationale experts, die 

in maart werd afgerond. Zo’n evaluatie 

vindt eens in de zes jaar plaats.

elk instituut werd bezocht door een evalu-

atiecommissie met specifieke deskundig-

heid op zijn terrein. Beoordeling vond 

plaats op drie criteria: wetenschappelijke 

kwaliteit, maatschappelijke relevantie en 

toekomstbestendigheid. de totale evalua-

tie van alle negen NWO-instituten leverde 

zo 27 beoordelingen op. daarvan luidden 

er negentien ‘world leading’ en acht ‘very 

good’. 

NWO-voorzitter stan Gielen toonde zich 

zeer tevreden met de uitkomst van de 

evaluatie. die behelsde per instituut ook 

aanbevelingen, bijvoorbeeld ten aanzien 

van financiering, het aangaan van nieuwe 

allianties of het versterken van maat-

schappelijke relevantie. NWO neemt nog 

geen strategische beslissingen op basis van 

deze instituutsevaluaties. eerst wacht zij 

de zogeheten portfolio-evaluatie af. deze 

wordt op dit moment voorbereid in 

opdracht van het kabinet. Zij betreft niet 

de kwaliteit van individuele instituten, 

maar van het institutenstelsel als zodanig 

in nationaal en internationaal perspectief. 

de portfolio-evaluatie wordt eind 2018 

afgerond.
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‘droogte is een sluipende natuurramp’, zegt 
hydroloog Niko Wanders. ‘je hebt het vaak 
pas door als het te laat is.’ Maar de gevolgen 
kunnen extreem zijn: van hongersnood 
tot bosbranden en van dijkverzakkingen 
tot hinder voor de scheepsvaart. Wanders 
kwam daarom met een model dat droogte 
voorspelt en probeert dat nu praktisch 
toepasbaar te maken. 
tekst kRIstel kleIjeR   BeeLd manOn bRuInInga

Wanders ontwikkelde zijn model aan de universiteit van 
Princeton. Het voorspelt periodes van droogte aan de hand 
van weersvoorspellingen, regenmeters, satellietbeelden en 
de zeetemperatuur. ‘Het model geeft niet alleen aan wan-
neer we droogte kunnen verwachten, maar ook hoe 
betrouwbaar de prognose is’, vertelt Wanders. ‘Sommige 
maanden kunnen we beter voorspellen dan andere omdat 
het weer dan stabieler is en we meer informatie hebben.’ Zo’n 
voorspelling is belangrijk, want die maakt het mogelijk 
preventieve maatregelen te treffen. ‘Op landelijke schaal 
kun je bijvoorbeeld extra water opslaan in waterreservoirs’, 
legt Wanders uit, ‘maar boeren kunnen ook hun gewas-
keuze erop aanpassen. Sommige gewassen hebben meer 
water nodig dan andere.’

 nIkO WandeRs 

talent

Leven met droogte
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Het blijft echter lastig om de technische theorie in de praktijk 
toepasbaar te maken. Werken op dat grensvlak van theorie en 
praktijk is precies wat Wanders uitdaagt. Daarom startte hij 
zijn onderzoek aan de Universiteit Utrecht, waar hij de inter-
actie tussen droogte en menselijk handelen bestudeert. 

De acties van mensen hebben invloed op de droogte. ‘Komt er 
een periode van droogte aan en kies je voor een gewas dat 
veel water nodig heeft, dan kun je allereerst rekenen op een 
slechte oogst. Daarbij gebruik je ook nog extra grondwater 
om te irrigeren, wat negatieve gevolgen heeft voor de 
komende jaren’, zegt Wanders. En andersom heeft ook de 
droogte invloed op de keuzes van mensen. Een voorbeeld van 
zo’n interactie is een voorval in Australië. Tien jaar lang werd 
Australië geteisterd door droogte; in 2010 leek het eindelijk 
voorbij te zijn. ‘Uit angst voor herhaling spaarden de 
Australiërs extra veel water in hun reservoirs’, legt Wanders 
uit. ‘Waarschijnlijk hadden ze beter wat water weg kunnen 
laten lopen, want een historisch hevige regenbui trof het 
oosten. Hierdoor overstroomden de waterreservoirs.’ In de 
stad Brisbane hadden ze 800 miljoen dollar aan water-schade, 
die makkelijk te voorkomen was geweest. 

Door periodes van droogte te voorspellen en menselijke reac-
ties inzichtelijk te maken hoopt Wanders eraan bij te dragen 
de gevolgen van droogte te minimaliseren. 
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Onderzoekers gaan op zoek naar de grenzen van de Supermens. 
Alle films over superhelden lijken misschien fictie, maar dat hoeft 
in de toekomst niet zo te zijn! Dankzij medische en technologische 
ontwikkelingen kunnen wij een betere versie van onszelf worden. 
Hoe? Onze onderzoekers nemen je mee in het onderwerp vanuit 
verschillende invalshoeken.  
 
Kunnen we met behulp van stamcellen bijvoorbeeld ons leven 
oneindig verbeteren en verlengen? Of moeten we juist bang zijn 
voor al die nieuwe technologieën? 

Leggen wij als eenvoudige mensen het in de toekomst misschien 
wel af tegen superrobots en superslimme computers? Op deze en 
meer vragen krijg je antwoord tijdens de Nacht van de Wetenschap. 
De Nacht vindt dit jaar plaats in het Atrium van het Stadhuis in  
Den Haag en wordt gepresenteerd door nachtvoorzitter  
Eveline van Rijswijk.  
 
Meer informatie en aanmelden via:  
www.wetenschapsnacht.nl

Op vrijdag 5 oktober, aan de vooravond van het Weekend van de Wetenschap, organiseert NWO samen  
met de Nationale Wetenschapsagenda en ZonMw voor de tweede keer de Nacht van de Wetenschap! 
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