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Achter iedere arts staat een ingenieur. De ingeni-
eurs van de Biomaterials Technology Group ont-
wikkelen implantaten die vanzelf verdwijnen als 
ze hun werk gedaan hebben. Met oplosbare meta-
len en eventueel toegevoegde medicijnen kan het 
aantal operaties gehalveerd worden. Artsen kijken 
ook steeds vaker over de schouder van ingenieurs. 
Delftse wetenschappers werken nauw samen met 
Rotterdamse en Amsterdamse artsen, en ook in 
China staan de deuren inmiddels open. Achter 
civiel ingenieurs staan in het Climate Adaption 
Lab bouwkundigen die ervoor zorgen dat de wa-
terbouwkundige oplossingen naast functioneel 
ook nog eens spannend worden. Achter veel ma-
teriaalkundig onderzoek, van bloed tot roomkaas, 
staan ingenieurs van het Reactor Instituut Delft. 
Met het nieuwe neutroneninstrument Sesans zal 
de vraag naar materiaalonderzoek alleen maar stij-
gen. Iemand die altijd achter zijn ingenieurs staat, 
is scheidend rector magnificus Jacob Fokkema. Met 
weemoed geven we deze betrokken ‘burgemeester 
van de campus’ terug aan de wetenschap. Delft 
Integraal wenst u een betrokken jaarwisseling toe, 
wij staan achter u.

Frank Nuijens
Hoofdredacteur Delft Integraal
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Kort Delfts
3	 Emotiedetectoren,	computers	die	gebarentaal	herkennen,	energie	
opwekken	met	geluid,	een	bril	die	virtuele	elementen	mixt	met	de	werkelijk-
heid.	Een overzicht van het laatste onderzoeksnieuws uit Delft.

Focus
6	 Delftse	wetenschappers	werken	aan	een	nieuwe generatie implan-
taten	die	langzaam	oplossen	in	het	lichaam.	Ook	zoeken	ze	manieren	om	er	
medicijnen	aan	toe	te	voegen	om	bijvoorbeeld	de	kans	op	infecties	te	verkleinen.

Focus
1	 Spookneutronen bieden straks ongekende mogelijk heden	
om	biologische	materialen	tot	op	moleculair	niveau	te	doorgronden.	Het	
Reactor	Instituut	Delft	bereidt	zich	voor	op	de	komst	van	een	ultrakrachtige	
Zweedse	neutronenbron.

Interview
16	 Na acht jaar treedt Jacob Fokkema deze maand terug als 
rector magnificus	van	de	TU	Delft.	“Ik	geloof	dat	academische	vorming	meer	
inhoudt	dan	bier	drinken.”

In onderzoek
	 Het	Climate	Adaption	Lab	laat studenten bouwkunde en civiele 
techniek samenwerken aan waterbouwkundige oplossingen	die	
meer	moeten	zijn	dan	puur	een	civiele	constructie.	“Er	gebeuren	mooie	dingen	
bij	civiel,	maar	wat	mist	is	een	mooi	smoel.”

Terugblik
8	 Eeuwenlang	legden	Nederlanders	polders	en	dijken	aan	met	hun	poten	
in	de	klei.	In	de	jaren	twintig	kwam	er	behoefte	aan	een	meer	wetenschap-
pelijke	benadering,	hetgeen	uiteindelijk	leidde	tot	de oprichting van een 
waterlaboratorium.	“Delft	heeft	op	waterbouwkundig	gebied	een	naam.	
Om	op	topniveau	te	kunnen	blijven	functioneren,	is	zo’n	lab	absoluut	nodig.”
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Zilver voor Nuna 5
Vier keer op rij wonnen de Delftse studenten 
van het Nuon Solar team de drieduizend 
kilometer lange zonnewagenrace van Darwin 
naar Adelaide. Maar dit jaar is het team 
geklopt door Japanse studenten van de uni-
versiteit van Tokai. Nuna 5 reed op 29 okto-
ber als tweede over de finish na een nek-aan-
nek race met de Infinium, de zonneauto van 

de universiteit van Michigan. Die laatste had 
in de strijd haar accu zo ver uitgeput dat de 
zonnewagen een heuvel niet meer opkwam. 
Het Nuon Solar team had dit jaar tegenslag 
te verduren. Drie weken voor de race crashte 
de wagen als gevolg van een klapband. Het 
team was daarna vooral bezig de schade te 
herstellen in plaats van te proefrijden.

Karten op waterstof
Greenchoice Forze, het waterstofkartteam 
van de TU, heeft in oktober in Turijn de 
eerste Italiaanse Grand Prix voor Formula 
Zero karts gewonnen. De wedstrijd kende 
twee onderdelen: sprint en hoofdrace. Bij de 
sprintrace werd het TU-team tweede achter 
Spanje. Tijdens de tweede kwalificatieronde 
van de hoofdrace verloor Andrew Hagens de 
macht over het stuur, waardoor een spoor-
stang afbrak en de kart met hoge snelheid 

van de baan vloog. Hagens bleef ongedeerd, 
maar de voorkant van de kart raakte zwaar 
beschadigd. Dankzij een goede tijd in de eer-
ste ronde mocht het Forze-team toch door 
naar de finale. Met slechts een kwartier om 
de voorwielophanging te vervangen en de 
kart rijdend te krijgen. Dat lukte, en doordat 
de Spanjaarden niet meer langszij kwamen, 
wist het Delftse studententeam te winnen. 
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Paraboolvluchten zijn een beproefde methode om tijde-

lijk gewichtloosheid te bewerkstelligen. Lastiger is het 

om op halve zwaartekracht te vliegen. Bij Luchtvaart- en 

Ruimtevaarttechniek (L&R) is daarvoor de Flight Director 

ontwikkeld: een apparaat dat aangeeft hoe de piloot 

moet vliegen om een vooringestelde waarde van de 

zwaartekracht te bereiken. Geofysicastudent Sebastiaan 

de Vet (Universiteit van Amsterdam) en geoloog dr. 

Maarten Kleinhans (Universiteit Utrecht) hoorden van 

het bijzondere vliegprogramma en vlogen mee met 

ir. Xander in ‘t Veld in de Cessna van de TU. Ze maakten 

video-opnamen van bewegend zand. Met hun onderzoek 

hopen ze te achterhalen hoeveel water er op Mars heeft 

gestroomd. De steilheid van de rivierbeddingen op 

de rode planeet is behalve van de stroomsnelheid van 

destijds mede afhankelijk van de zwaartekracht.

Cessna helpt Marsonderzoek 

Kaarten zullen steeds meer vanaf kleine schermpjes 

gelezen worden, denkt prof.dr. Peter van Oosterom van 

onderzoeksinstituut OTB. Daarom werkt hij samen met 

collega’s van OTB en andere instituten aan slimmere 

mobiele kaarten die veel meer informatie kunnen bieden 

dan alleen een plattegrond. 

Van Oosteroms groep won de Geo Information Award 

voor een technologie die kaarten automatisch schaalt. 

Huidige systemen als Google Maps en TomTom maken 

gebruik van een set van vijf à zes kaarten met verschil-

lende schalen. Daardoor is het lastig om er actuele 

geo-informatie in te verwerken. Bij automatische 

schaling is maar één kaartbestand in gebruik, waardoor 

het mogelijk wordt om actuele wijzigingen als afslui-

tingen en omleidingen in te voeren. Ook zijn er ruime 

mogelijkheden voor actuele service-informatie zoals 

telefoonnummers en beschikbaarheid van parkeerruimte.

Meer informatie: 

Prof.dr. Peter van Oosterom

p.j.m.vanoosterom@tudelft.nl

Slimme 
kaarten 

Een intelligente camera herkent angst, woede, 
verbazing, blijdschap, verdriet en walging 
met 95 procent zekerheid. Dr. Dragos Datcu 
ontwikkelde het computersysteem aan de groep 
mens-machine interactie van Elektrotechniek, 
Wiskunde & Informatica. Het apparaat herkent 
gezichten in beeld en weet die te volgen. Uit de 
meting van afstanden tussen bepaalde punten 
op het gezicht en bepaling van de vorm van 

ogen, mond en wenkbrauwen, weet Datcu’s 
systeem iemands gemoedsgesteldheid af te lezen. 
Handig voor als u achter het stuur in slaap dreigt 
te vallen, of voor robots die met ouderen om 
moeten gaan. De Roemeen Datcu promoveerde 
eind oktober op zijn onderzoek. Diezelfde week 
promoveerde uit dezelfde groep dr.ir. Zhenke 
Yang die de emotieherkenning heeft toepast in 
een intelligent observatiesysteem in treinen.

Emotiedetector :-)

Het modulaire gebouw The Fellowship is een antwoord 

van het college van bestuur op de recordinstroom aan 

eerstejaars studenten. De TU verwelkomde dit jaar 

3020 nieuwe studenten, 13 procent meer dan in 2008. 

Bouwkunde, Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en 

Werktuigbouwkunde zijn de populairste studierichtingen. 

The Fellowship is opgetrokken uit gestoffeerde en 

ingerichte containers die eerder in Rotterdam stonden. 

Het gebouw, dat naast de hoogbouw van L&R staat, biedt 

plaats aan twaalfhonderd studenten, verdeeld over twee 

studioklaslokalen, 39 projectruimten, negentig zelfstudie-

ruimten en zeven collegezalen.

Onderwijs in containers

Verstopt
Stapelende micro-organismen zijn een belangrijk 

probleem in waterfilters waarmee vervuild of zout water 

wordt omgevormd tot drinkwater. Dit fenomeen, biofou-

ling, kan tot verminderde productie of kwaliteit van het 

water leiden. Dr. ir. Hans Vrouwenvelder ontdekte dat bij 

het type filter dat momenteel het meest gebruikt wordt, 

de spiraalgewonden membraansystemen, het vervui-

lingprobleem niet zozeer optreedt in het filtermembraan 

zelf maar in het gaasachtige materiaal ertussen. Bij 

spiraalgewonden membraansystemen zit het filtratie-

membraan op een dikke rol gewonden. Om ervoor te 

zorgen dat water makkelijker tussen de membraanlagen 

door stroomt, zijn ze gescheiden met een zogenoemde 

spacer. Vrouwenvelder ontdekte dat het vooral deze 

spacer is die verstopt raakt met micro-organismen. 

Aanpassingen hieraan zouden daarom mogelijk biofou-

ling tegen kunnen gaan. In zijn proefschrift Biofouling 

of spiral wound membrane systems doet hij nog meer 

suggesties om biofouling te bestrijden, gebaseerd op zijn 

fundamentele studies naar het probleem. 

Meer informatie:

Dr.ir. Hans Vrouwenvelder

hans.vrouwenvelder@wetsus.nl
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Elektronen-
verdubbelaar

DelftChemTech-onderzoeker dr. Ferdinand Grozema 

heeft 1,2 miljoen euro gekregen van de European 

Research Council om onderzoek te doen naar veel-

belovende organische moleculen voor efficiëntere 

kleurstofzonnecellen.

In een organische zonnecel zorgt elk binnenkomend 

foton voor één aangeslagen elektron. Wanneer dit 

aangeslagen elektron in het onderliggende laagje 

titaniumdioxide een elektrisch stroompje veroorzaakt, 

gaat er veel energie verloren in de vorm van warmte. 

Dat komt doordat het energieniveau van het aange-

slagen elektron veel hoger is dan het energieniveau 

in het onderliggende titaniumdioxide. Grozema gaat 

de komende vijf jaar nieuwe moleculen ontwikkelen 

– ‘elektronenverdubbelaars’ – waarin een invallend licht-

deeltje niet een, maar twee elektronen kan losschieten 

die elk nog net genoeg energie hebben om de ‘sprong’ 

naar het titaniumdioxide te maken.   

Hij wil de energie-efficiëntie van organische zonne-

cellen daarmee opkrikken van de huidige elf naar 

zestien of zeventien procent.

Gedreven door geluid

Meer dan de werkelijkheid

Het apparaatje dat prof.dr.ir. Bendiks Jan 
Boersma demonstreert, is niet meer dan een gla-
zen buisje met een slechtsluitende prop en een 
gloeidraadje. Als het draadje begint te gloeien 
blaast Boersma voorzichtig over de rand van het 
buisje. Zachtjes klinkt een fluittoon, die sterker 
en sterker wordt, lang nadat Boersma zich heeft 
teruggetrokken. “Dit groter maken, efficiënter 
en er dan een generator mee aandrijven. Dat wil-
len we doen”, grijnst de hoogleraar process and 

energy (3mE).
Het principe dat warmte en geluid gekop-
pelde verschijnselen zijn, is al langer bekend. 
Het is zelfs een onderzoeksveld: thermo-
akoestiek. Boersma wil nu met geluids-
trillingen elektriciteit opwekken. 

Meer informatie:

Prof.dr.ir. Bendiks Jan Boersma

b.j.boersma@tudelft.nl

Virtual reality is leuk maar het kan nog leuker. 
Augmented reality (ar) mixt virtuele elementen 
zoals objecten of 3d-tekst met de reële wereld.  
Ir. Jurjen Caarls ontwikkelde een prototype van 

een werkend ar-systeem bestaande uit een head-
set, een halfdoorzichtige bril en een rugzak met 
laptop. De grootste uitdaging bij het ontwik-
kelen van de ar-headset was om ervoor te zorgen 
dat de virtuele objecten netjes uitlijnen met wat 
de gebruiker in de echte wereld ziet. Het uit-
eindelijke systeem gebruikt zowel camera’s als 
bewegingssensoren om alle bewegingen van de 
gebruiker te registreren, waarna de laptop deze 
informatie razendsnel verwerkt en de positie van 
virtuele objecten aanpast.

Meer informatie: 

Dr.ir. Jurjen Caarls

jurjen@solutis.nl

De TU Delft krijgt dit jaar zeventien veni-subsidies van 

de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek NWO. Nanowetenschapper dr. Gary Steele en 

zijn echtgenote waterdeskundige Susan Steele-Dunne 

vielen beiden in de prijzen. Steele is erin geslaagd nano-

buisjes van koolstof te maken. Zijn veni-voorstel draait om 

het verder bestuderen van de mechanische resonantie-

eigenschappen van deze buisjes. Steele-Dunne richt zich 

op het meten van bodemvocht via remote sensing, ofwel 

met satellieten.

Veni-stel

Computer met dovemansogen
Computers kunnen veel, maar zíen: daar zijn ze 
niet zo goed in. Toch probeerden drie promo-
vendi een computer te leren gebarentaal te her-
kennen. Jeroen Lichtenauer,  Jeroen Arendsen en 
Gineke ten Holt ontwikkelden in samenwerking 
met de Nederlandse Stichting voor het Dove en 
Slechthorende Kind (nsdsk) en de Koninklijke 
Auris Groep een computerapplicatie om de 
gebarenschat van dove kinderen tussen de drie 
en zes jaar oud te vergroten. Bij de ontwikkelde 
applicatie kan een kind achter een computer 
met stereocamera gaan zitten en gebaren maken 

naar de computer. Deze geeft vervolgens aan of 
het kind een gevraagd gebaar goed of verkeerd 
maakt. Bij een test op een dovenschool bleek dat 
kinderen er veel van leerden. Hun gebarenschat 
ging beter vooruit dan die van kinderen die niet 
met de computer oefenden. Om financiële en 
organisatorische redenen is de applicatie echter 
nog nergens in gebruik. 

Meer informatie:

Prof.dr.ir. Marcel Reinders, 

m.j.t.reinders@tudelft.nl
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Dr. Van Langelaan voert een heupoperatie uit 

in het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp. 
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Implantaten 2.0
Botimplantaten die vanzelf in het lichaam oplossen. Binnenkort is dit mogelijk. 

Een onderzoeksgroep van de TU werkt, als enige in Nederland, aan een veelbelovende  

nieuwe generatie metalen implantaten. 

Nadine Böke

Implantaten die gebroken of versleten botten moeten 
repareren, zijn relatief saai. Ze bestaan weliswaar in alle 
soorten en maten, maar artsen kunnen er niet veel meer 
mee doen dan ze in het lichaam aanbrengen, wachten 
tot het bot hersteld is en ze weer verwijderen. Bij de 
biomaterials technology group van de faculteit Werktuig-
bouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Mate-
riaalwetenschappen werkt men aan nieuwe generaties 
implantaten die meer kunnen. Veel meer.
Wat te denken bijvoorbeeld van implantaten die vanzelf 
verdwijnen als ze hun werk hebben gedaan? “Operaties 
zijn altijd risicovol”, merkt dr.ir. Jurek Duszczyk, hoofd 
van de groep, op. “Elke operatie brengt het risico op infec-
ties mee. Zulke infecties kunnen heel ernstig zijn. Soms 
zelfs levensbedreigend. Er valt heel wat te winnen als je het 
aantal operaties kunt halveren.”
Om in de toekomst zo weinig mogelijk te hoeven opere-
ren, wordt al enige tijd onderzoek gedaan naar implan-
taten die langzaam oplossen in het lichaam. Dat scheelt 
de operatie om ze weer te verwijderen. De meeste van 
deze implantaten zijn gemaakt van biologisch oplosbare 
plastics. Duszczyk en zijn team kiezen voor een heel ander 
type materiaal: oplosbare metalen die van nature in het 
menselijk lichaam voorkomen, zoals magnesium en ijzer.
In een recente studie van de Koninklijke Nederlandse 
Academie voor Wetenschappen over ‘kansen voor de rege-
neratieve geneeskunde in Nederland’ wordt het gebruik 
van degradeerbare metalen genoemd als veelbelovend 
nieuw onderzoeksgebied. Het gebruik van metalen heeft 
volgens Duszczyk een aantal voordelen: de gekozen meta-
len komen, in tegenstelling tot plastics, van nature in het 
lichaam voor; en met metalen kunnen  sterkere implan-
taten worden gemaakt dan met plastics. “We kunnen met 
deze metalen legeringen maken met dezelfde mechani-
sche eigenschappen als menselijk bot”, aldus Duszczyk. 

Menukaart
Om de oplosbare metalen implantaten te kunnen maken, 
beschikt de onderzoeksgroep in Delft over een uitgebreid 
laboratorium. Behalve prototypes van schroeven, plaatjes 
en andere typen implantaten om beschadigde botten te 
herstellen, kunnen zij hier ook stents produceren. Dit zijn 
flexibele buisjes die veel worden gebruikt in de cardiovas-
culaire chirurgie. Dat de onderzoekers over veel apparaten 
beschikken, komt mede doordat ze een aparte manier 
hebben om de implantaten te fabriceren. De basis is los 
metaalpoeder. Er is een ingewikkelde reeks stappen nodig 

om de verschillende poeders van een legering goed te 
mengen, er een solide massa van te maken en deze vervol-
gens in de juiste vorm te trekken en te duwen.  

“We werken met poeders omdat we dan controle hebben 
over de porositeit van de implantaten”, vertelt dr. Jie Zhou, 
die zich binnen de groep bezig houdt met het maken van 
legeringen en prototypes. Tijdens het productieproces 
brengt men poriën aan. Daarmee kunnen de mechanische 
eigenschappen van de implantaten worden gevarieerd. 
Maar belangrijker is dat door het aanbrengen van poriën 
bot en ander weefsel het implantaat kunnen ingroeien, en 
zo langzaam de ruimte die het implantaat inneemt, kun-
nen overnemen terwijl deze oplost. “Reguliere metalen 
implantaten worden gegoten. Dan is het aanbrengen van 
poriën minder makkelijk. Je kunt daar achteraf gaten 
in boren. Maar het effect is niet hetzelfde”, zegt Zhou 
lachend.
Zhou focust zich op het ontwerp van implantaten met 
verschillende mechanische eigenschappen en degradeer-
snelheden. Hij doet dit onder meer door te kijken naar 
de eigenschappen van diverse soorten legeringen. Zhou 
legt uit: “We werken hier vooral met magnesium, ijzer 
en titanium. Magnesium en ijzer lossen allebei op in het 
menselijk lichaam, maar met totaal andere snelheden. 
Magnesium lost van zichzelf heel snel op, dus is het de 
kunst om er een legering mee te maken die langzamer 
oplost. Terwijl ijzer van zichzelf juist erg langzaam 
oplost; dit wil je een beetje versnellen. Titanium tenslotte 
is geschikt voor permanente implantaten. Ons doel is 
om meer inzicht en controle te krijgen over de snelheid 
waarmee de implantaten oplossen. Zodat we uiteindelijk 
een soort menukaart kunnen aanbieden van verscheidene 
legeringen met ieder een eigen degradatiesnelheid, die 
geschikt zijn voor uiteenlopende medische situaties.”

Medicijnen
De ambities van de onderzoekers gaan verder dan alleen 
implantaten met een degradatiesnelheid op maat maken. 
Aan de poreuze, van metaalpoeders gemaakte implantaten 
kunnen bioactieve stoffen worden toegevoegd: stoffen die 
de botgroei bevorderen, maar ook pijnstillers of medicij-
nen die ontstekingen tegengaan. Door medicinale stoffen 
in het implantaat te mengen, kunnen deze langzaam over 
de tijd vrijkomen. En precies op de goede plek. 
Stoffen die snel na het implanteren vrij moeten komen, 
worden in een coatinglaag verwerkt. Dr.ir. Iulian Apa-
chitei brengt dan een laag van minuscule putjes aan op 

Dr.ir. Jurek Duszczyk: 

“We kunnen legeringen 

maken met dezelfde 

mechanische eigen-

schappen als menselijk 

bot.”

>>
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de implantaten, veel kleiner dan de andere poriën in het 
implantaat. In deze minuscule putjes kunnen bijvoor-
beeld nanodeeltjes met antibacteriële eigenschappen 
worden gestopt. Door de grootte van de putjes te variëren, 
kunnen er meer soorten coatings worden aangebracht. 
Ook kan zo de snelheid waarmee de stoffen uit de coating 
vrijkomen, worden gecontroleerd.
Welke bioactieve stoffen er aan de implantaten worden 
toegevoegd, is het onderzoeksveld van dr.ir. Lidy Fratila-
Apachitei. “We onderhouden nauwe contacten met artsen 
van verschillende ziekenhuizen”, zegt ze. “Zij vertellen 
ons wat belangrijke complicaties en ziektes zijn die 
optreden na implantaties. Ook houden we hiervoor de 
medische literatuur bij. Ik ontwerp vervolgens de drug 
delivery pathway, oftewel de manier waarop de medicinale 
stoffen het beste kunnen vrijkomen.” 
Natuurlijk wordt het effect van het toevoegen van 
bioactieve stoffen ook getest. Fratila-Apachitei, die als 
enige onderzoeker een biomedische achtergrond heeft, 
coördineert deze tests. “Voor een deel voeren we zelf tests 
uit”, vertelt ze. “In ons lab kunnen we allerlei in vitro tests 
doen om bijvoorbeeld te kijken hoe snel de stoffen vrijko-
men en hoe snel een implantaat verzwakt. We stellen de 
implantaten daarbij bloot aan vloeistof die de condities in 
het menselijke lichaam nabootst, zogenoemde simulated 
body fluids. Verder werken we samen met laboratoria van 
het Erasmus Medisch Centrum en het amc in Amsterdam. 
Daar testen ze het effect van de implantaten en coatings 
met behulp van menselijke cellen.”
Vooralsnog lijkt het werk van de groep veelbelovend. Het 
lukt al goed om de oplossnelheid van de implantaten 
te manipuleren. En ook het aanbrengen van bioactieve 
coatings lijkt heel aardig te werken. Hun publicatie in het 
novembernummer van het tijdschrift Acta Biomaterialia 
toont aan dat het aanbrengen van nanodeeltjes van zilver, 
dat bekend staat op zijn antibacteriële eigenschappen, 
goed werkt tegen de beruchte ziekenhuisbacterie msra. Bij 
een titaniumimplantaat waarop de minuscule zilverdeel-
tjes waren aangebracht gingen, in het lab, alle aanwezige 
msra bacteriën binnen 24 uur dood. Terwijl bij een con-
trole-implantaat zonder zilverdeeltjes het aantal bacteriën 
in dezelfde tijdsperiode duizend keer zo groot werd.  

China en Rusland
Toch zal het nog even duren voor de zelfoplosbare en 
medicijnbevattende implantaten ook echt in ziekenhuizen 

gebruikt 
worden. “Ik gok 
dat het nog zo’n vijf jaar duurt 
voor de eerste klinische trials zullen plaatsvinden”, zegt 
Fratila-Apachitei. “Eerst moet namelijk uitvoerig bestu-
deerd worden welk effect de implantaten precies hebben 
op cellen en weefsels. Zowel in vitro, in het lab, als in vivo, 
met dierproeven.” Duszczyk voegt toe: “De Amerikaanse 
Food and Drug Administration en het Europese Genees-
middelen Agentschap, die gaan over het toelaten van 
nieuwe producten op de medische markt, hanteren een 
heel strenge regelgeving. Voorlopig is daarom een van 
onze belangrijkste doelen: zo veel mogelijk statistische 
data verzamelen.”
Hoewel de samenwerking met de Nederlandse zieken-
huizen erg belangrijk is voor de onderzoeksgroep, zoeken 
ze, ook contact met instituten in het buitenland. (Dit om 
zo veel mogelijk testdata te verzamelen.) Eén belangrijk 
samenwerkingsverband werd een jaar geleden gelegd: dat 
met het Shanghai Institute of Ceramics, onderdeel van de 
Chinese Academy of Sciences. Duszczyk: “Vertrekkend 
 rector Fokkema ontmoette de directeur van het Bioma-
terials and Tissue Engineering Research Center van het 
instituut vorig jaar tijdens een reis langs medische onder-

‘We willen uiteindelijk een menu-
kaart aanbieden van verscheidene 
legeringen die geschikt zijn voor 
uiteenlopende medische situaties’
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zoeksinstituten. Hij heeft er voor 
gezorgd dat er een memorandum 

of understanding op het gebied 
van biomateriaaltechnologie kwam 

tussen het Shanghai Institute of 
Ceramics en de TU. Mensen denken 

soms laatdunkend over China; maar 
ze hebben daar tegenwoordig labo-

ratoria die zich kunnen meten met de beste ter 
wereld.”
Terwijl de biomaterials groep van de TU sterk is 
op het vlak van metallurgie, bezit het Shanghai Institute 
uitgebreide laboratoria voor in vitro en in vivo tests. Als 
onderdeel van de samenwerking is een onderzoeker van 
het Shanghai Institute naar Delft gekomen, waar hij nu 
werkt aan de ontwikkeling van magnesium implantaten. 
Nieuw ontwikkelde implantaten worden vervolgens naar 
Sjanghai gestuurd om er daar allerhande tests mee te 
doen. “Deze samenwerking en uitwisseling van ken-
nis heeft in een jaar tijd al tot drie wetenschappelijke 
publicaties geleid”, vertelt Duszczyk. Hij heeft inmiddels 
soortgelijke contacten gelegd met Engineering Medical 
Center van mati Russian State Technology University in 
Moskou. “Ik hoop dat de nieuwe rector, professor Luyben, 
deze samenwerkingovereenkomst definitief zal maken.”
Zelf willen de onderzoekers ook graag meer onderzoek 
doen naar het effect van de nieuwe implantaten in het 
lichaam om de toelating tot de markt te versnellen. Ze 
zetten onder meer in op educatie. Door meer studenten 
enthousiast te maken voor het onderwerp, hopen ze meer 
studenten te trekken die bij de groep onderzoek willen 

doen. En ze zouden graag een eigen bio-lab willen waarin 
met levend celmateriaal mag worden gewerkt. Duszczyk: 

“Ingenieur Sander Leeflang, die verantwoordelijk is voor 
onze laboratoria, is op dit moment druk bezig zo’n lab op 
te bouwen dat aan alle wettelijke regelgeving voldoet. Er 
zijn nogal wat regels voor het werken met levend mate-
riaal.” De groep zou graag niet alleen met levende cellen 
willen werken, maar ook met proefdieren. Fratila-Apachi-
tei heeft een projectvoorstel geschreven dat draait om het 
bestuderen van kleine poederdeeltjes van de implantaten 
in zebravissen, een bekend modeldier uit de biologie. Zelf 
doet ze bescheiden over dit projectvoorstel, en merkt op 
dat het nog onzeker is of het wordt gehonoreerd. “Vast 
wel!”, roept Duszczyk. “Iedereen die het voorstel tot nu 
toe gelezen heeft reageerde zo enthousiast. Dat project 
komt er heus wel.”   

<<

Meer informatie:

Dr. ir. Jurek Dusczcyk

J.Duszczyk@tudelft.nl

Tel. +31 (0)15 2782218

Dr. ir. Lidy Fratila-Apachitei. “ Ik gok dat het nog zo’n vijf jaar duurt voor de eerste klinische trials  

zullen plaatsvinden.”

Oplosbare metalen als magnesium 
en ijzer komen, in tegenstelling  
tot plastics, van nature in het 
lichaam voor
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Neutronen,  
kaas en waterstof

‘Spookneutronen’ bieden straks ongekende mogelijkheden om biologische materialen tot op 

moleculair niveau te doorgronden. Het Reactor Instituut Delft bereidt zich voor op de komst een 

ultrakrachtige Zweedse neutronenbron.

Tomas van Dijk

“Roemenen met bacteriën, Russen met magnetisch materi-
aal en Britten met stukjes bot; wetenschappers uit de hele 
wereld komen hier hun materiaal onderzoeken”, vertelt 
onderzoeker drs. Chris Duif van het Reactor Instituut Delft 
(rid). “O ja, laatst was er ook nog een Australiër die bloed 
wilde onderzoeken. Dat is nog lastiger spul dan radioactief 
materiaal. Wat een papierwerk kwam daarbij kijken.”
Het meetinstrument Sesans (Spin echo small angle 
ne utron scattering) kan op aardig wat belangstelling 
rekenen. Het is een uitvinding van het rid die dankzij een 
elegante quantummechanische truc structuren tussen de 
20 nanometer en 20 micrometer met ongekende nauw-
keurigheid in beeld brengt. 
Aan de wand naast de machine hangen talloze grafiekjes 
die de verdeling van onder andere vetmoleculen in room-
kaas weergeven. Jarenlang bekeek dr.ing. Jeroen Plomp 
samen met onderzoekers van Unilever diverse kazen. “De 
verdeling van de moleculen zegt iets over de smaak en 
kwaliteit van kaas. Op symposia moeten mensen altijd erg 
lachen als ik hierover vertel”, zegt de onderzoeker die de 
machine in 2002 zelf bouwde. 
Nu liggen er geen kaas, bloed of bot in de machine. Sesans 
is even buiten werking. Het koelsysteem van een van de 
magneten die de neutronen in goede banen leidt, is kapot. 
Hier en daar steken buisjes uit voor de koelvloeistof 
waarvan de open uiteinden met tape zijn dichtgevouwen. 
En over de hele lengte van het apparaat zitten moertjes en 
boutjes waar continu aan gesleuteld moet worden om de 
machine exact af te stellen.

“De opstelling ziet er nu een beetje houtje-touwtje uit”, 
lacht Plomp. “Maar dat soort losse eindjes zullen over 
enkele jaren waarschijnlijk verleden tijd zijn. We willen 
meer instrumenten maken die werken volgens hetzelfde 
principe. Voor eigen gebruik, maar ook voor onder-
zoekscentra elders in Europa. Die machines moeten meer 
kunnen, er mooier afgewerkt uitzien en gebruikersvrien-
delijker zijn.”
Door te investeren in dergelijke apparaten wil het rid 
inspelen op een belangrijke ontwikkeling in de wereld 
van het materiaalonderzoek. Over tien jaar krijgt dat 
onderzoek in Europa een flinke oppepper. Dan moet 
namelijk in het Zweedse Lund ’s werelds krachtigste 
neutronenbron operationeel zijn: de European Spallation 
Source (ESS), een door Europese landen gefinancierde 
neutronenbron waar alle onderzoeksreactoren in Europa 

(een tiental in totaal, waaronder het rid) voor gelobbyd 
hebben. 
Deze bron, ook wel versplinteringbron genoemd, zal 
bundels leveren die vijftig á honderd maal sterker zijn de 
bundels verkregen uit onderzoeksreactoren. De neutro-
nen worden bij dit proces heel anders geproduceerd dan 
bij de ‘ouderwetse’ kernsplijttechniek. Bij een spallation 
neutron source komen neutronen vrij waneer zware metalen 
zoals wolfraam of kwik met protonen worden beschoten 
(zie kader).
Ook elders in de wereld groeit het neutronenonderzoek 
sterk. In 2006 werd de sterkste neutronenbron tot nu 
toe gebouwd: de spallation neutron source in Oak Ridge, 
Tennessee (Verenigde Staten). Japan opende enkele jaren 
geleden ook een versplinteringbron, het Japan Proton 
Accelerator Research Complex. De enige andere spallation 
neutron source tot nu toe is de al veel oudere neutronen- 
en muonenbron Isis in Engeland die in 2008 een tweede 
bron in gebruik heeft gesteld. 

Bundeltijd
Het rid hoopt dat Nederland straks aanspraak kan maken 
op bundeltijd in Zweden in ruil voor haar werk aan 
machines die bij dergelijke bronnen gebruikt kunnen 
worden. Dat vertelt dr. Wim Bouwman van het rid, die 
zitting heeft in de wetenschappelijke adviesraad van ess. 
En het rid hoopt op nog een andere manier te profite-
ren van ess. “We zullen meer onderzoekers over de vloer 
krijgen die zich hier in Delft kunnen voorbereiden op 
‘Zweden’, waar de bundeltijd veel duurder en moeilijker 
verkrijgbaar zal zijn”, aldus Bouwman. 
De grote troef van het rid is haar expertise op het gebied 
van de spin echo-technologie, het hart van de Sesans. 
Isis en het rid willen samen een geavanceerdere versie 
van deze machine bouwen. Larmor gaat de machine 
heten. Het is een vijfjarig miljoenenproject, waar ook 
het Laboratorium voor fysische chemie en kolloïdkunde 
van de Wageningen Universiteit (gespecialiseerd in zacht 
materiaal, met name voor levensmiddelen) en het Zernike 
Institute for Advanced Materials van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen (gespecialiseerd in vaste materialen en magne-
tisme) bij betrokken zijn. 
Net als andere neutroneninstrumenten schiet Sesans 
neutronen op een stukje materiaal af. 
>>
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Normaalgesproken detecteert een plaatsgevoelige 
detector hoe sterk de neutronen zijn verstrooid door het 
monster, en dat levert een beeld op van het materiaal. Hoe 
meer je wilt zien, des te beter de inkomende bundel van 
kwaliteit moet zijn.
Maar Sesans heeft als bijzonderheid dat hij gebruikmaakt 
van spin echo. Hij splitst elk afzonderlijk neutron op in zijn 
twee eigentoestanden; de quantummechanische optelling 
van deze eigentoestanden geven het neutron zijn magne-
tische moment. De uit elkaar getrokken eigentoestanden 
tasten het materiaal af. 

“Het is vrij lastig om je iets bij die quantummechanische 
toestanden voor te stellen”, zegt Plomp. “Misschien kun 
je de opgesplitste neutronen het beste beschouwen als 
spookneutronen of als een soort stripfiguurtjes die zich in 
tweeën kunnen delen.”

“Door middel van een magnetisch veld – een soort prisma 
maar dan magnetisch – splitsen we elke neutron op in 
twee ‘stripfiguurtjes’ met tegenovergestelde spin. Die 
twee figuurtjes volgen twee verschillende parallelle paden. 
De afstand tussen de paden is instelbaar door het mag-
neetveld (prisma) te veranderen. Op die manier kunnen 

we scherp stellen op verschillende afstanden.”
De eigentoestanden komen de atomen en moleculen in 
het monster tegen, maar ze komen niet allebei hetzelfde 
tegen. Daardoor zal de beweging van de individuele 
eigentoestanden veranderen. Aan het eind van de opstel-
ling worden beide eigentoestanden met een tweede 
(magnetisch) prisma weer bij elkaar gevoegd. Door de 
bewegingsverschillen opgedaan langs de verschillende 
paden zal de uiteindelijke polarisatierichting van het 
complete neutron niet meer hetzelfde zijn. En dat verschil 
is te meten.
De spin echo-techniek werd in 1972 bedacht door de 
Hongaarse fysicus Ferenc Mezei en pas jaren later, aan 
de TU onder leiding van dr. Theo Rekveldt en dr. Wim 
Bouwman toegepast in Sesans. “Niet veel mensen dachten 
dat het ons zou lukken”, vertelt Plomp, die het apparaat 
in elkaar sleutelde.
Hierop voortbordurend maakten de Delftenaren een 
tweede spin echo-machine, Offspec (off-specular reflecto-
meter), in samenwerking met Isis. Deze werd afgelopen 
zomer in gebruik genomen. Offspec heeft als bijzonder-
heid dat hij de opgesplitste eigentoestanden niet door het 
monster schiet, maar ze laat reflecteren en in het horizon-
tale vlak laat uitwaaieren. Daardoor kan de machine heel 
goed oppervlaktes scannen.

Neutronendifractometer
Het grotere Larmor-project gaat weer een stap verder. Dat 
moet een multifunctionele spin echo-machine opleve-
ren die met hoge resolutie, door de opsplitsingen van 
eigentoestanden, atoomvlakken zichtbaar moet maken. 
Bijvoorbeeld atomen in een metaalrooster. Het project 
wordt bij het rid geleid door de onlangs aangestelde prof.

“Een kernreactor kun je vergelijken met een gloei-

lamp”, vertelt dr.ing. Jeroen Plomp. “De neutronen 

die vrijkomen na splitsing van uranium gaan 

alle kanten op en hebben allemaal verschillende 

hoeveelheden energie. Aangezien neutronen zich 

ook als golven gedragen, kun je ook zeggen dat 

ze allemaal verschillende golflengtes (kleuren) 

hebben, net als het licht van een gloeilamp. En dat 

is nu net een grote tekortkoming van neutronen 

uit een reactor. Een neutronenbundel wil je zo 

homogeen mogelijk hebben; monochromatisch, 

zoals een laser die uit licht van maar een golf-

lengte bestaat. Want als je je materiaal constant 

bestraalt met een mix van verschillende golf-

lengtes, dan krijg je chaos. Om toch een enigszins 

laserachtig effect te krijgen, gebruikt men vaak 

een kristal, ook wel monochromator genoemd. Die 

selecteert ongeveer één procent van de stralen 

die ongeveer gelijke energie hebben. Je moet dus 

heel veel weg gooien. Hoe krachtiger de bron, hoe 

meer je je kunt veroorloven om weg te gooien. 

Maar ook: hoe meer je weggooit, des te beter 

je resolutie. Voor Sesans is dit overigens minder 

problematisch. Dat apparaat kan wel neutronen 

met verschillende energie gebruiken omdat die 

kijkt naar verandering in de opgesplitste eigentoe-

standen van individuele neutronen. Hij gebruikt 

dus de kwaliteit van elk afzonderlijk neutron en 

niet de homogeniteit van een neutronenbundel 

om materialen te scannen, waardoor je bijna geen 

neutronen hoeft weg te gooien.” 

Spallation neutron sources werken heel anders. 

Dat zijn gepulste bronnen. Zware metalen zoals 

wolfraam of kwik worden daarbij met protonen 

beschoten. “Dat leidt tot heftige explosies waarbij 

neutronen vrijkomen. Dat gaat in pulsen van 10 tot 

60 Hertz. Doordat de neutronen in pulsen komen, 

heb je geen monochromator nodig om een deel 

van de neutronen met vergelijkbare energie eruit 

te vissen. Je maakt in plaats daarvan gebruik van 

de time of flight. De neutronen gaan niet even 

hard. Ze komen daardoor allemaal op verschil-

lende tijdstippen bij het monster en detector aan. 

Daar kun je handig gebruik van maken. Je deelt de 

scan op in verschillende tijdseenheden en je kijkt 

dus niet naar de totale rommel.”

‘Spallation neutron source’ versus kernreactor

Dr.ing. Jeroen Plomp: “Je kunt opgesplitste neutronen het beste beschouwen als een stripfiguurtje.”
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dr. Katia Pappas. Als bruidsschat voor haar aanstelling bij 
de TU heeft zij een neutronendifractometer bedongen 
waarmee ze kan inzoomen in materialen tot de schaal van 
een tiende nanometer. 
Het rid wil de neutronendifractometer vooral gebruiken 

om waterstofatomen in metaalroosters te bestuderen of 
lithiumatomen in accu’s. Ook met de aanschaf van dit 
apparaat speelt het rid in op de komende ontwikkelingen 
in Europa.
Met de krachtigere bundels van het ess worden de 
mogelijkheden volgens Pappas ongekend. “We kunnen 
dan moleculaire en submoleculaire fenomenen langere 
tijd volgen. Zo kan het functioneren van eiwitten in cellen 
zichtbaar gemaakt worden, of de elektronspins in nieuwe 
supergeleidende materialen.”

“Je kunt ess vergelijken met een flitser op een camera. 
Dankzij de sterke neutronenstraal kunnen we snel achter 
elkaar veel opnames maken en daardoor bewegingen in 
materialen zien. Met neutronenstralen uit onderzoeks-
reactoren is het daarentegen alsof we een monster belich-
ten met een normaal lampje. De opnametijd is dan veel 
langer.” 
<<

‘Als bruidsschat bij haar 
aanstelling bedong zij een 
neutronendifractometer’

Neutronen
Neutronen hebben een aantal belangrijke voordelen ten 

opzichte van röntgenstralen. Doordat ze ongeladen zijn, 

dringen neutronen dieper in materialen door. Doordat 

neutronen relatief weinig energie hebben, maken ze biologi-

sche systemen niet kapot. In tegenstelling tot X-ray kunnen 

neutronen ook waterstof ‘zien’ en zelfs onderscheid maken 

tussen verschillende waterstofisotopen. Dit maakt ze zeer 

geschikt om organische moleculen mee te onderzoeken. Door 

waterstof en het waterstofisotoop deuterium te gebruiken, 

is het bovendien mogelijk bepaalde delen van cellen uit te 

lichten. 

“Ook voor onderzoek naar waterstofopslag in metaalkristallen 

(als alternatief voor opslag in tanks onder hoge druk) of 

lithiumopslag in batterijen zijn neutronen handig”, vult prof.

dr. Katia Pappas van het RID aan. “En de deeltjes hebben een 

magnetische spin, waardoor je ze kunt gebruiken om magne-

tische verdeling in materialen te onderzoeken.”

Oyster
Het RID wil nog op een andere manier inspelen op de ontwik-

kelingen in Zweden. Ze wil ook haar eigen neutronenbron 

een oppepper geven. Daarvoor heeft ze het project Oyster 

in het leven geroepen. Oyster staat voor Optimized Yield – for 

Science, Technology and Education – of Radiation. Met Oyster 

wordt de neutronenbron gekoppeld aan een koeling met 

vloeibaar waterstof. Bij extreem lage temperatuur (minus 250 

graden Celsius) veranderen de eigenschappen van neutronen 

zodanig dat ze veel beter te bundelen en geleiden zijn. Het 

project moet er ook toe leiden dat de bron tweemaal krach-

tiger wordt dan nu. Het project moet in 2012 klaar zijn.

Prof.dr. Katia Pappas: “We kunnen het functioneren van eiwitten in cellen zichtbaar maken.”

De linker magneet splitst neutronen op in hun twee eigentoestanden. De tweede magneet voegt  

deze ‘spookneutronen’ weer samen nadat ze door een monster zijn geschoten.
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Opsplitsingsafstand
Door de invalshoek        tussen het neutron en 
het magnetisch veld te verkleinen, verande-
ren de twee neutrongolven van richting. De 
afstand        tussen de gesplitste golven wordt 
bepaald door de snelheid van het neutron 
(langzame neutronen veranderen meer van 
richting), de veldsterkte en de invalshoek.

Quantumgedrag van een neutron
Een neutron gedraagt zich soms als een puntdeel-
tje, soms als een golf. Een neutron kan gezien 
worden als de som van twee energiegol�es (of 
deeltjes) met een tegengestelde magnetische spin. 
Zodra een neutron een magnetisch veld invliegt 
wordt de ene golf versneld         en de andere 
afgeremd       : het neutron splitst in tweeën.

Twee tegengestelde magnetische velden
Sesans bestaat uit twee tegengestelde magneetvelden              . 
De richtingsveranderingen die de twee neutrondelen in de velden 
oplopen, zijn precies tegengesteld (de tijd dat ze onderweg zijn is ook 
precies gelijk) waardoor de twee delen aan het eind precies bij elkaar 
uitkomen en samenvoegen tot één deeltje of golf        .

Polarisatiesensor
Aan het einde van de meetopstelling meet een sensor 
hoeveel de spin van het neutron afwijkt van de spin voor 
de opstelling. Als de neutronen geen botsingen hebben 
gehad met een stukje testmateriaal, wijst de spin nog 
dezelfde kant op en is de polarisatie maximaal (= 1).

Bij een zwak magnetisch veld is de afstand die 
de neutrondelen uit elkaar worden getrokken 
relatief klein          . Als deze neutron-eigen-
toestanden door smeerkaas bewegen, zullen ze 
beiden door een vetbolletje of allebei door 
water bewegen. De polarisatie is 1.

Door de sterkte van de magnetische velden te 
verhogen, ontstaat een moment dat het ene 
neutrondeel door een vetbol vliegt en het 
andere deel door water          . De delen 
worden verschillend afgeremd waardoor ze  
niet meer op hetzelfde moment op dezelfde 
plaats samenkomen          . Hierdoor verandert 
de spin van het complete neutron en neemt 
de polarisatie af. De sterkte van het veld is dus 
een maat voor de grootte van het vetbolletje. 

Spin van een neutron
Een ongeladen neutron heeft een spin        , 
een magnetisch moment. Als een neutron 
een magnetisch veld invliegt waarvan de 
richting hetzelfde is als zijn spin, wordt het 
neutron aangetrokken. Een tegengesteld 
veld stoot af. De kracht         werkt alleen op 
de overgang in of uit het veld.

Voorbeeld Sesans-onderzoek
Smeerkaas  bestaat uit bolletjes vet en water. 
De afmeting en samenhang van de vetbolletjes 
bepaalt of kaas ‘romig’ smaakt. Losse vetbolletjes 
van 1 micrometer ervaren we als romig, maar een 
klont bolletjes groter dan 10 micrometer ervaren 
we als korrelig. Als de consument een kuipje 
openmaakt mag de smeerkaas niet uiteengeval-
len zijn in een vetlaag met een laagje water. 
Producenten willen inzicht krijgen in het gedrag 
van de vetbolletjes zodat hun product optimaal

smaakt en oogt. Of ze willen bijv.
holle vetbolletjes ontwikkelen

 die romig in de mond aan-
voelen maar minder vet

bevatten.

Bij een nieuw type neutronenbron, een
kernversplinteringsbron, worden protonen 
pulsgewijs (10 Hz) met hoge snelheid op een 
atoomkern van zware metalen geschoten 
(bijv. wolfraam of kwik). Elk proton maakt 
ongeveer 20 neutronen vrij. De opgewekte 
neutronenbundel zal 50 keer sterker zijn dan 
bij een splijtingsreactor.  Nadeel van de 
versplinterbron is de complexiteit, o.a. 
omdat er een deeltjesversneller nodig is om 
de protonen te versnellen.

Sneller meten
Een versplinteringsbron betekent voor Sesans 
dat de eerste snelle neutronen een relatief 
kleine opsplitsingsafstand hebben en dat deze 
bij de volgende neutronen steeds groter wordt. 
Bij elke puls worden zo meerdere opsplitsingen 
tegelijk gemeten, terwijl bij een continue 
neutronenbundel uit een kernreactor meerdere 
meetsessies uitgevoerd moeten worden.

Als een neutron op een uraniumkern botst 
en het atoom dat neutron in zijn kern 
opneemt, splitst de uraniumkern in twee 
kleine kernen en drie neutronen. Een derde 
van de vrijkomende neutronen is nodig om 
de kernsplijting op gang te houden.

Neutronen

Reactor Instituut Delft
In het Reactor Instituut Delft worden 
neutronen opgewekt om materialen te 
onderzoeken. Door de afbuiging of 
verstrooiing van neutronen te meten 
ontstaat een ‘beeld’ van de samenstelling 
en structuur van sto�en op atoomniveau. 
Er wordt onderzoek gedaan naar bijvoor-
beeld coatings van protheses, radio-
actieve medicijnen, e�ciënte zonnecellen, 
voedingsmiddelen, waterstofopslag, 
zelfherstellend aluminium en non-
destructieve pigmentanalyse.

Neutronenbundel
Een doorsnede van een bundel neutronen 

bevat circa 1.000 neutronen.
De afstand tussen twee 

neutronen is circa 0,3 mm.

Neutron

10 mm 
Neutronsnelheid

2000 m/s

De vorm van de kromme is een indicatie 
voor de grootte van structuren en dikte 
van de overgangen tussen vetbolletjes 
en water. Door de meetresultaten te 
vergelijken met de  polarisatiekromme 
berekend met een computermodel met 
gekozen materiaalparameters, ontstaat 
inzicht in het testmateriaal. 

Vetbolletje
diameter 0,001 mm

Geen interferentie
Omdat de afstand tot een ander neutron (0,3 mm) 300 keer groter is dan 
de verstrooiing (0,001mm), kunnen golven van verschillende neutronen 
elkaar nooit tegenkomen en dus nooit met elkaar interfereren.

Neutron
Een neutron (-gol�e) is
50 keer kleiner dan een 

vetbolletje.

STAP 1 Startpolarisatie maximaal (=1)

STAP 2 Magneetveldsterkte verhogen

SESANS-ME TING

NEUTRONBRON Kernsplijting

NIEUWE BRON Kernversplintering

STAP 3 Polarisatiekromme

SESANS

Magneetveld 1 Magneetveld 2Testmateriaal Sensor
Uraniumkern

Vrij neutron

Proton

Kwikkern

Hoog-energetische
straling

Drie vrije
neutronen

10 mm 

BOVENAANZICHT ZIJAANZICHT

20 neutronen

Sesans
Sesans is een meetinstrument waarmee onderzoekers in 
materialen kunnen ‘kijken’ – zoals een stukje metaal of een 
klodder smeerkaas – die je met een microscoop niet kunt 
bekijken omdat die materialen niet doorzichtig zijn. De truc
is dat Sesans niet echt 'kijkt', maar meet hoe neutronen van 
richting veranderen als ze door een testmateriaal heenvliegen.

ZIJAANZICHT
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Opsplitsingsafstand
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(langzame neutronen veranderen meer van 
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‘Sinterklaas blijf ik doen’
Rector magnificus Jacob Fokkema is het gezicht van de TU Delft en de burgemeester van de campus.  

Hij staat bekend als hardwerkend en buitengewoon toegankelijk. Rond kersttijd bezoekt hij als Santa Claus buitenlandse 

studenten, ver van huis. Na acht jaar treedt Fokkema in december terug als rector. 

Jos Wassink

U hebt eerder gezegd tegen het vertrek op te zien. 
“Ja, het is een enerzijds-anderzijds verhaal. Ik 
heb een prachtige tijd gehad. Maar ik heb 
er in het begin ook tegenop gezien. Het is 
een hele verandering voor een hoogleraar in 
een beschermde omgeving met een mooie 
vakgroep en goede onderzoeksresultaten. Je 
moet dat dan opgeven. Ik kwam in een tijd 
dat er nogal wat spanningen in het college 
van bestuur (cvb) geweest waren die duidelijk 
zichtbaar waren. Ik zag op tegen de politieke 
component van de baan. Inhoudelijk niet. 
Het is gebleken dat ik me voor niets zorgen 
heb gemaakt en, dat wil ik hier nadrukkelijk 
zeggen, dat ligt ook aan de collega’s die ik 
heb gehad: Hans van Luijk en Paul Rullmann. 
Wij waren erg complementair.”

Er zijn toch aardig wat hobbels gepasseerd. De poli-
tieke component die u vreesde is niet uitgebleven.  
U noemde bij een andere gelegenheid ‘hoofdpijndos-
siers’. Waar denkt u dan aan?

“De persoonlijke problematiek van mensen 
binnen de universiteit. Je wordt gecon-
fronteerd met spanningen, waarbij je als 
rector gevraagd wordt misschien niet een 
Salomonsoordeel, maar toch een oordeel van 
wijsheid uit te spreken waarmee alle partijen 
weer verder kunnen.”

Kunt u daar voorbeelden van geven zonder persoon-
lijk te worden?

“Er was wel eens een ernstig verschil van 
mening tussen twee hoogleraren. Dan moet 
je proberen te bemiddelen en constructief 
verder te gaan. Als dat niet gaat moet je 
afscheid nemen. Er zijn ook hoogleraren 
geweest die bij de beoordelingssystematiek 
aangesproken werden op hun verantwoorde-
lijkheid.”

Omdat hun niveau onvoldoende was?
“Omdat het niveau als onvoldoende beoor-
deeld werd en dat leidt dan tot afscheid 
nemen. Dat heb ik een paar keer meege-
maakt.” 

En verder?
(Zucht) “Hoofdpijndossier WP-nota, laten 
we het daar maar over hebben dan. Toen we 
met de ood (de reorganisatie bij de onder-
steunende diensten, red.) begonnen, was 
er op een gegeven moment in de onder-
nemingsraad de vraag wat de verhouding 
tussen het wetenschappelijk en het niet-

wetenschappelijk personeel, het ondersteu-
nend personeel was. Het was één-op-één en 
het moest meer naar de wetenschap getrok-
ken worden. Toen was er een discussie met 
de ondernemingsraad, die zei: ‘Wij leveren 
plaatsen in en het geld wordt beschikbaar 
gesteld voor het aanstellen van wetenschap-
pelijk personeel. Maar wie controleert de 
kwaliteit van het wetenschappelijk perso-
neel?’ Dat vond ik een gerechtvaardigde 
vraag en daar zijn we toen mee aan de slag 
gegaan. We zouden het liefst een  
‘tenure track’ willen. Dat is de aan Ameri-

kaanse universiteiten gebruikelijke loopbaan 
voor wetenschappelijk personeel op weg naar 
een vaste aanstelling. Dat woord ging een 
eigen leven leiden. De ondernemingsraad 
(or) vroeg ons of we iemand bij binnenkomst 
zouden beloven dat hij hoogleraar zou 
kunnen worden. Dat is natuurlijk niet het 
geval, maar kán hij het worden? Daar werd 
een heleboel over gesteggeld. Wij (het cvb, 
red.) zeiden: ‘Laten we jonge mensen de kans 
geven, met afspraken over wat we van elkaar 
verwachten qua publicaties, sabbaticals en 
programma’s’.”

En waar bestond de hoofdpijn dan uit?
“De hoofdpijn kwam doordat de or zei: ‘Die 
tenure track is flauwekul, want je garandeert 
niemand een hoogleraarpositie’. Dat klopt 
trouwens. De or vroeg zich af: ‘Mag je 
iemand wel vijf jaar aan het lijntje houden? 
Want dan kan hij geen huis kopen.’ Dat is 
allemaal flauwekul, want dat kan wel. Wie er 
problemen mee had, was de zittende onder-
nemingsraad, niet de betrokkenen zelf. Die 
zagen de tenure track juist als uitdaging. Die 
vonden dat wij de ruimte vergrootten.”

Was die tenure track uw inbreng?
“Daar zat ik bij. Ik heb de afdeling technische 
natuurkunde als voorbeeld gebruikt want 
daar deed men al veel aan dit soort werk. Elly 
Pauw als hoofd personeel bij natuurkunde 
begeleidde mij en we schreven samen een 
programma. Dat zag er heel goed uit en 
werd getoetst bij de raad van hoogleraren, 
met verschillende faculteiten. We bereikten 
er na verschillende aanpassingen een goede 
consensus over. Tot het stuk op een gegeven 
moment klaar was voor de ondernemings-
raad. Het was een heel helder programma 
voor een goede discussie maar de raad heeft 
het met haar commissies getorpedeerd. En 
elke keer maar weer over ‘wat is het recht’ en 
‘wie beschermt nou’. Terwijl ik het op tafel 
had gelegd als mijn kwaliteitsweg. Toen 
vond opeens de or dat het stuk ook over niet-
wetenschappelijk personeel moest gaan.”

Wie is Jacob Fokkema?

Prof.dr.ir. Jacob. T. Fokkema werd op 21 januari 

1948 in Leeuwarden geboren en volgde daar 

zijn opleiding aan de hts. In 1976 studeerde 

hij af als elektrotechnisch ingenieur aan de 

Technische Hogeschool Delft. Zijn promotie-

onderzoek volgde direct hierop en betrof een 

studie naar de reflectie en transmissie van 

geluidsgolven in de seismiek. In 1979 behaalde 

hij zijn doctorstitel. Hij werkte als postdoc aan 

de Stanford University in Californië (VS), als 

gasthoogleraar aan de Federal University of 

Bahia in Salvador (Brazilië) en de Katholieke 

Universiteit Leuven. In 1993 werd Fokkema 

hoogleraar toegepaste geofysica en petro-

fysica aan de TU Delft. In 2001 ontving hij de 

Leermeersterprijs voor vooraanstaand onder-

wijs en onderzoek. “Ik probeer studenten te 

laten zien wat wetenschappelijk denken is”, zei 

hij in een reactie. In 2002 werd hij benoemd tot 

rector magnificus van de TU Delft.

>>
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Dus u werd er helemaal gek van.
“Het moest herschreven worden. En dan 
gebeurt er iets. Men gaat schrijven en her-
schrijven en er ontstaat iets wat mijn moeder 
vroeger bij het breien een ‘broddellapje’ 
noemde. Er komt steeds een valse steek in, 
op een gegeven moment vallen die woorden 
weg. Dan is het niet consistent meer. Het 
hele ding wordt uit zijn verband getrokken. 
Ik word er nog... plaatsvervangend boos van.”

Ik merk het.
“Dat is gewoon mislukt. En nu is de directeur 
p&o ermee bezig omdat het om een meer  
integrale benadering gaat. Maar in de prak-
tijk (heft zijn wijsvinger)  is het wel zo dat 
het gedachtegoed dat we wilden neerleggen, 
uitgevoerd wordt. En het hoofd p&o heeft 
beloofd dat zij voor het einde van het jaar 
ergens mee komt. We wachten het af.”

Mag ik er nog één hoofdpijndossier bij doen? Daarna 
gaan we het over gezellige dingen hebben. Het dossier 
Superbus. Het apparaat zou bij de Olympische Spelen 
gepresenteerd worden, daarna zou het over de Afsluit-
dijk rijden, maar er gebeurde niks. En je hoort er nooit 
meer wat van. Dat is toch niet goed.

“Er is heel veel ambitie geweest en ook grote 
verschillen in verwachtingen. Ik weet dat 
Wubbo (prof.dr. Wubbo Ockels, red.) zelf 
heeft gezegd dat ze de Olympische Spelen 
zouden halen, maar hij was daar niet realis-
tisch in.”

De bus is er nog steeds niet, toch?
“Er wordt wel hard aan gewerkt nu. De ver-
wachting is dat hij in elk geval volgend jaar 
klaar komt. Maar dan zijn er nog verschillen 
in verwachting. De vraag is of het prototype 
een platform wordt waarop nieuwe ideeën 
worden getoetst of dat het meteen in gebruik 
wordt genomen op een traject.”

Ik ga voor het eerste, als u het niet erg vind.
“Ik ook. Het kan een mooi ontwikkelings-
traject zijn voor ideeën.”

Maar het is toch niet goed voor de TU als de ambities, 
die ook via de media naar buiten gebracht worden, 
zoveel hoger zijn dan wat er gerealiseerd wordt?

“We hebben daarom nu gezegd: we komen 

‘Ik geloof dat academische vorming  

meer inhoudt dan bier drinken,  

hoewel dat ook een facet is’
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pas in de media als we wat hebben om te 
laten zien.”

Vandaar dat alle luiken nu dicht zitten.
“Ja. Nu moet er iets afgerond worden, er moet 
iets zijn en dan gaan de luiken weer open.”

Even iets heel anders. U staat bekend als heel 
toegankelijk. Als voorbeeld daarvan wordt vaak het 
‘kranten lezen met de rector’ genoemd, waarbij u een 
avond onder studenten doorbrengt. Hoe gaat dat in 
zijn werk?

“We zoeken een studentenhuis uit, of de hui-
zen komen bij ons. Dan spreken we een avond 
af. Een representatie van het huis komt een 
dag van tevoren bij mij. Meestal doen we het 
op dinsdag, dan zitten we maandag met de 
kranten van het weekend aan tafel. Het huis 
brengt een aantal vragen in, waarbij van alles 
aan bod komt: Is China werkelijk een bedrei-
ging? Hoe zit het met de kernenergie versus 
andere energie? Wat vindt u van Wilders? En 
vragen over de financiële en economische 
crisis.”

En op de avond zelf?
“Op zo’n avond kom ik om acht uur binnen, 
en krijgen we een kopje koffie. Meestal is er 
een grote stoel voor mij klaargezet. Ik neem 
mijn vlaggetje mee en nootjes en flessen 
wijn. Dan gaan we zitten en begint het feest. 
Iedereen heeft een reader met kopiën van alle 
artikelen, en een naamsticker met ‘Ik ben 
Jacob’. Het duurt meestal tot elf uur totdat ze 
me Jacob noemen. Omstreeks half elf is er een 
onderbreking. Dan loop ik met de mensen 
door het huis om te kijken hoe ze leven. En 
dan mogen andere mensen nog onderwerpen 
inbrengen. Ik ga eigenlijk nooit voor twaalf 
uur weg.”

Enerzijds hebt u een toegankelijk karakter, u wordt 
‘knuffelbeer’ genoemd – een kwalificatie waar u zelf 
een hekel aan hebt. Anderzijds zeggen mensen dat u 
een kwade zaal aan kunt. Hoe combineert u dat?

“Ik heb nooit een tweede agenda. Ik heb 
me op een gegeven moment boos gemaakt 
bij bouwkunde. Na de brand bleek dat het 
bestand van promovendi niet erg op orde was. 
Als rector wilde ik de promovendi op de been 
helpen om te voorkomen dat het een ‘lost 

generation’ zou worden doordat ze van alles 
kwijtgeraakt waren. De een was glas kwijt, de 
ander boeken en maquettes, een derde hout. 
Uit zorg voor de promovendi heb ik toen de 
hoogleraren aangesproken en een sympo-
sium georganiseerd. Maar daar kwamen naast 
promovendi en medewerkers maar twee of 
drie hoogleraren. Toen heb ik gezegd: ‘Dit 
vind ik schandalig’. Een hoogleraar die een 
promotor is, is als het ware een soort vader, 
en die vader heeft verantwoordelijkheid.”

U vond de betrokkenheid van de hoogleraren te 
gering?

“Slecht! En ik zeg: daar ligt jullie fout. Jullie 
denken over promoties niet hetzelfde als wij. 
Jullie zien het als een nevenactiviteit. Het is 
een verantwoordelijkheid, geen nevenactivi-
teit. Toen ben ik boos geweest.”

De knuffelbeer kan zijn tanden laten zien?
“Ja. Maar dat is uit overtuiging. En achteraf 
sta ik meteen klaar met de vraag hoe ik hen 
kan helpen. Maar als één promovendus na 
zo’n bijeenkomst naar me toe komt en vraagt 
‘Wilt u mijn promotor zijn?’ Dat zegt toch 
genoeg.”

U hebt een grote betrokkenheid bij Studium Generale, 
u kiest de gastschrijvers en u hebt de Hippolytusle-
zing in het leven geroepen. Bent u tevreden met de 
mate van culturele en academische vorming?

“Nee. Ik ben voornamelijk ontevreden over 
de manier waarop studenten niet deel-
nemen. Het aanbod is er. Er worden lezingen 
gegeven over glas, filosofie en evolutie. Maar 
studenten voelen zich niet betrokken bij het 
gedachtegoed breder dan de studie. En dan 
generaliseer ik wat.”

Hoort u dat ook terug op die avonden bij studenten?
“Ik spreek ze erop aan. Ik zeg, wij besteden 
daar veel geld aan. Ik geloof dat academische 
vorming meer inhoudt dan bier drinken, 
hoewel dat ook een facet is. Maar wij bieden 
zoveel meer aan context, om bijvoorbeeld 
met verstand te kunnen praten over econo-
mie en recessie. En over het effect van een 
bepaalde technologische innovatie. En dan 
blijkt toch dat, anders dan aan Angelsaksi-
sche en Duitse universiteiten, er hier weinig 

betrokkenheid is bij de programma’s.” 
Hebt u enig idee waar dat aan ligt?

“Wij Nederlanders kunnen niet goed discus-
siëren. We denken altijd dat het gaat over het 
ultieme gelijk en dat het niet afgaan in een 
discussie belangrijk is. Dat is geen vorm van 
gedachtewisseling. Bij Engelsen en Ameri-
kanen is het dat wel. ‘That’s a good point’, 
zeggen ze dan. ‘But, there is another side’. En 
‘what is the balance?’ Dat is hier onmogelijk. 
De discussie wordt te veel gezien als een dis-
puut waarbij het draait om punten maken.”

Kunnen de buitenlandse studenten u nog als kerst-
man tegemoet zien eind december?

“Ja. En ik doe ook de gewone Sinterklaas.”

Twee keer feest. En na januari?
“Sinterklaas blijf ik doen. Dat is geen neven-
activiteit van de rector, maar een particuliere 
bezigheid van Jacob Fokkema. Voor de 
buitenlandse studenten is het waarschijn-
lijk meer van belang dat ze iemand van het 
college van bestuur op bezoek krijgen en dat 
ben ik dan niet meer. Ik wil mijn welkom 
niet overstijgen.”

Dat snap ik. Maar ik bedoel meer het zwarte gat na 
het rectoraat.

“Ik ben door nwo gevraagd om voorzitter 
te worden van het gebiedsbestuur aard- en 
levenswetenschappen. Dat gebied neem ik 
over van Rudy Rabbinge. Daar zit natuurlijk 
ook mijn vak in. En ik ben gevraagd als voor-
zitter voor het Circus der Gedachten.”

Klinkt mooi.
“Ja, dat is prachtig. Ik mag daar voorzitter 
van het bestuur worden. Het is een nieuw 
initiatief, een soort wetenschapstheater. Een 
circusact, maar dan over wetenschap. André 
van Duin en Freek de Jonge treden er samen 
op, Theo Jansen met zijn strandbeesten, de 
Iceman die met zijn blote voeten in een bak ijs 
kan liggen en het insectentheater van Louise 
Vet (ecologe Nioo, red.). Het is een pro Deo-
baantje, maar het lijkt me prachtig.”
<<
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Laserstralen doorkruisen een vlam in de kelder van het gebouw 

van technische natuurkunde. Promovendus ir. Ernst Oldenhof 

doet hier onderzoek aan een mild type verbranding met weinig 

zuurstof en lagere temperatuur. Met de lasers meet hij snelheid 

en temperatuur van het gas en de aanwezigheid van radicalen 

(zeer reactieve halfverbrande brandstofresten). Volgens zijn 

promotor prof.dr. Dirk Roekaarts (technische natuurweten-

schappen) zijn lage verbrandingstemperaturen vooral belangrijk 

om vorming van stikstofoxiden (NOx) te verminderen.



[uit]gelicht

2 1



9•4 Delft Integraal

[in
]o

n
d

er
zo

ek

2 2

Ongenaakbaar staan ze in het landschap. Ver van 
alles, maar vlak aan het water. Groot vanwege 
hun functie en symmetrisch vanwege de eenvoud. 
Haal ze maar voor de geest: het gemaal Lely bij 
Medemblik, Cruquius in Haarlem of de Maeslant-
kering. Monumenten zijn het, vaak tegen wil en 
dank. Ontworpen uit pure functionaliteit. Oerdege-
lijk, maar ook een tikje saai. Kan dat nou niet anders, 
speelser, intelligenter en meer multifunctioneel? 
Die gedachte speelde een paar jaar geleden bij 
waterbouwers binnen de faculteit Civiele Techniek 
en Geowetenschappen (CiTG). Het was het begin 
van het denken over wonen op het water, over mul-
tifunctionele waterkeringen en creatief omgaan met 
wateroverlast. Het was ook het begin van een kleine 
maar bruisende samenwerking tussen de faculteiten 
CiTG en Bouwkunde.

“Het is wel een mooi verhaal”, zegt industrieel 
ontwerper ir. Ties Rijcken (CiTG). “Ik had bij 
Bouwkunde een briefje opgehangen om studenten 
uit te nodigen aan de Deltacompetitie van Royal 
Haskoning mee te doen.” Die wedstrijd in 2006 riep 
op tot innovatieve oplossingen voor het wonen en 
werken in de rivierdelta. De TU nam eraan deel met 
vier teams en veroverde de eerste, de tweede en de 
vierde plaats. Het winnende concept was dat van 
een drijvende stad in het IJmeer en het team zelf 
groeide uit tot technostarter DeltaSync, kenniscen-
trum voor drijvend bouwen. Rijcken zocht contact 
met hoogleraar klimaatontwerp en duurzaamheid 
prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen (Bouwkunde) 
om een interfacultaire ontwerpstudio op te zetten 
onder de naam ‘Climate Adapation Lab’. 
Uit het plan Afsluitbaar Open Rijnmond, dat 
later door de Commissie Veerman in het nieuwe 
Deltaplan werd meegenomen, bleek dat er als 
bescherming tegen door regen aanzwellende 
rivieren en een stijgende zeespiegel, een ring van 
waterkeringen rond Rotterdam en omgeving zou 
moeten komen om de Rijnmond beter klimaatbe-
stendig te maken. Voor het Climate Adaptation Lab 
(cal) was het aanvankelijk de uitdaging om van die 
waterkeringen meer te maken dan puur functionele 
noodvoorzieningen. Later ging de aandacht meer 
uit naar duurzaamheid, groen bouwen, stedelijk en 
regionaal water.  

De samenwerking begint vruchten af te werpen. 
Afgelopen oktober ging de Zuid-Hollandprijs voor 
verbeteringen van het woon- en leefomgeving van 
het landelijk gebied in alle drie categorieën naar 
Delftenaren. Waterarchitect en Delfts alumnus ir. 
Bart van Bueren won samen met ir. Dries Schuwer 
(bureau mwh) in de categorie professionals; archi-
tect Joost van der Waal (Bouwkunde, 2009) won in 
de categorie bewoners/vrijwilligers met een innova-
tief landschapsontwerp voor het buitendijkse land 
bij Goeree-Overflakkee; en bouwkundestudente 
Anna Dijk won met haar ‘Waterslot in het Spui’ in 
de categorie studenten. Delftenaren zijn kennelijk 

creatief met water.
Kijk, zegt ir. Ad van der Toorn, en hij pakt er 
een houtje-touwtjemodel van een tuibrug bij. 
Een pyloon en een brugdek dat er met touwtjes 
aanhangt. “Als een civiel ingenieur een brug moet 
ontwerpen, zet hij de pyloon rechtop en zorgt 
dat alles keurig in balans is. Je moet kennelijk een 
bouwkundige zijn om dít te durven doen.” Hij 
kantelt de pyloon achterover, waardoor het model 
onmiddellijk doet denken aan de Erasmusbrug. “Zo 
wordt het spannend.”
Van der Toorn is aanspreekpunt van het Climate 
Adaptation Lab binnen Civiele Techniek. Hij 
begeleidde het afstuderen van ir. Floris van der 
Ziel, tot nu toe de enige civiel ingenieur binnen 
het cal. Civiel ingenieurs hebben weinig oog voor 
de esthetiek van hun ‘kunstwerken’, vindt Van der 
Toorn. “Ze gooien zomaar wat neer. Eerst komt er 
een boogbrug en dan volgt er later een tuibrug vlak 
naast omdat dat goedkoper is.” Rijcken zegt het 
anders: “Er gebeuren goede dingen bij Civiel, maar 
wat mist is een mooie smoel. Bouko’s kunnen het 
mooi verbeelden en dat is voor de TU heel goed.” 
Bij spraakmakende ‘kunstwerken’ zijn in de regel 
inderdaad bouwkundigen betrokken. De Erasmus-
brug van architect Ben van Berkel is al genoemd. 

Creatief met water
Civiele constructies mogen dan in jargon ‘kunstwerken’ heten, mooi zijn 

ze niet altijd. Het Climate Adaptation Lab wil daar verandering in brengen 

door studenten bouwkunde en civiele techniek samen te laten werken aan 

waterbouwkundige oplossingen met een meerwaarde.

Jos Wassink

>>

“Ze gooien zomaar wat neer”
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Van der Toorn noemt ook de opvallende bruggen 
van architect én civiel ingenieur Santiago Calatrava 
over de Hoofdvaart in de Haarlemmermeer. En de 
sensationele Schotse scheepslift Falkirk Wheel die 
een scheepvaartvoorziening tot een toeristische 
attractie heeft gemaakt die jaarlijks tienduizenden 
bezoekers trekt. Zulke projecten komen alleen tot 
stand als de wil er is iets extra’s van te maken. Van 
der Toorn: “Je moet het zien, je moet het willen en 
je moet de meerwaarde op prijs stellen.”
Volgens Ties Rijcken vinden bouwkundigen een 
waterbouwkundig object al gauw een aantrekkelijk 
ding. “Voor de architect is een civiel ontwerp van 
een brug of een dam een basis waar omheen ze hun 
ontwerp kunnen maken.” 
De lijst van deelnemers aan het klimaatlabora-
torium bevestigen dat beeld. cal-coördinator dr. 
Thorsten Schuetze (Bouwkunde) vertelt dat het pro-
gramma in september 2008 begon (cal.1) met zeven 
afstudeerders van wie er één van civiele techniek 
kwam. De tweede groep, die een half jaar later van 
start ging, had zes Bouwkundestudenten, evenals 
cal.3 die sinds september loopt. Ondanks gemid-
deld een half jaar extra studietijd door excursies (tot 
nu toe in Nederland, Italië, Denemarken, Zweden 
en Duitsland), interdisciplinaire vakken zoals 
watermanagement en workshops (in Nederland en 
Italië) kiezen jaarlijks tien tot vijftien bouwkunde-
studenten voor een ‘nat’ afstudeerproject.
Waarom is dat bij studenten van civiele techniek veel 
minder het geval? “Kennelijk is het voor architecten 
aantrekkelijker om een civiel thema uit te werken, 
dan voor civielstudenten om na te denken over hun 
eigen ding”, constateert Rijcken. Eén van de oorza-
ken ligt in de verschillende afstudeerstructuur op 
de faculteiten. Civiele studenten kiezen meestal uit 
een ruim aanbod een opdracht en voeren die dan vrij 
zelfstandig uit, meestal binnen een bedrijf. Bouw-

kundestudenten daarentegen zitten met z’n tienen 
in een lab, atelier of studio en werken samen aan een 
thema. Ze ondernemen gezamenlijke activiteiten 
en hebben duidelijke inleverdata voor hun werk-
stukken. Dat geeft structuur, groepsdynamiek en 
duidelijkheid, maar in de ogen van studenten civiele 
techniek is het ook wat schools. Van der Toorn 
probeert masterstudenten bij CiTG te interesseren 
voor het cal, maar ondervindt daarbij sterke concur-
rentie van het bedrijfsleven. “Je hebt veel minder 
grip op de student dan vroeger”, zegt de studentbe-
geleider. “Studenten krijgen een uitnodiging ‘Meet 
us in Dubai’ met een vliegticket erbij inbegrepen. 
Dat kunnen wij ze niet bieden. De meeste studenten 
kiezen ervoor om betaald af te studeren binnen een 
bedrijf. Ook daar kunnen we niet tegenop. Floris is 
een van de weinigen die ervoor bedankt heeft om 
betaald af te studeren.” 

Coördinator Thorsten Schuetze hoopt de cal-web-
site uit te bouwen tot een ontmoetingsplek van stu-
denten en medewerkers van verschillende facultei-
ten en van bedrijven die er hun opdrachten op kwijt 
kunnen. Hij zou ook graag de faculteit Techniek, 
Bestuur en Management erbij betrekken. Het liefst 
zou hij één dag per week betrokken mensen uit ver-
schillende faculteiten bij elkaar laten komen voor 
presentaties en discussies. “Dat was vanaf het begin 
het idee: praktijkgericht en interdisciplinair.”
cal-begeleider Ad van der Toorn is sceptisch over 
de website als ontmoetingsplaats voor student en 
bedrijf. Die hebben elkaar allang weten te vinden, 
weet hij uit ervaring. “Er zijn bedrijven die het hele 
afstuderen betalen vanaf het bachelordiploma als 
studenten maar bij ze komen werken.” Afstuderen 
bij het cal wordt voor civielers pas weer aantrekke-
lijk als de hoogconjunctuur afneemt, denkt Van der 
Toorn. Of als civielers zelf gaan inzien dat de esthe-
tiek een meerwaarde aan hun werk kan geven. “Maar 
als een docent dat zegt, is dat bij voorbaat verdacht.”
Oprichter van het klimaatlab Rijcken werkt nu bij 
het Delft Research Initiative Infrastructuur en het 
dri Environment en verzorgt daar onder andere de 
studentencontacten , via cal dus maar bijvoorbeeld 
ook via het vak Design Challenge. Een half dozijn 
studenten van verschillende faculteiten werkt 
ongeveer een half jaar aan een praktijkvraag van een 
bedrijf. Dat zou ook binnen een ontwerpstudio van 
Bouwkunde kunnen plaatsvinden, denkt Rijcken. 
Infrastructuur van water blijkt bouwkundestuden-
ten te inspireren. Maar wat te denken van andere 
infrastructuur zoals havens, stations en luchtha-
vens? “Er zijn veel architecten die van infrastructuur 
hun core-business hebben gemaakt”, aldus Rijcken.
<<
Meer informatie:

Dr. Thorsten Schuetze

t.schuetze@tudelft.nl

www.climateadaptationlab.nl

Wie is wie bij CAL?

Het Climate Adaptation Lab 

(CAL) is een interdisciplinaire 

afstudeerrichting die openstaat 

voor studenten van de facul-

teiten Bouwkunde en Civiele 

Techniek en Geowetenschappen. 

Verantwoordelijk hoogleraren 

zijn stedenbouwkundige en 

landschapsarchitect prof.ir. Dirk 

Sijmons (BK) en waterbouw-

kundige prof.dr.ir Han Vrijling 

(CiTG). Contactpersoon binnen 

CiTG is ir. Ad van der Toorn en 

binnen Bouwkunde is dr. Thorsten 

Schuetze de cal-coördinator.  

Ir. Ties Rijcken richtte het CAL op, 

samen met prof.dr.ir Andy van den 

Dobbelsteen (Climate Design & 

Sustainability, BK). 

Anna Dijk (BK, winnaar Zuid-

Hollandprijs 2009) en ir. Floris 

van der Ziel (CiTG) namen 

deel aan de eerste editie cal.1. 

Bouwkundestudenten Josephine 

van der Klauw deed cal.2. Dijk 

en Van der Klauw werden bege-

leid door ir. Anne Loes Nillesen 

(bureau Defacto Architectuur en 

Stedenbouw, Amsterdam) en ing. 

Ann Karina Lassen (bouwtechno-

logie). 
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Anna Dijk won voor haar ontwerp ‘Waterslot 

in het Spui’ de Zuid-Hollandprijs 009 voor 

studenten. Ze gaf een nieuw te ontwerpen 

waterkering een lokale recreatieve functie.

Ze heeft een fascinatie voor civiele werken en voor 

industriële gebouwen, vertelt masterstudente 

bouwkunde Anna Dijk. Ze bezoekt graag parken 

in het Ruhrgebied waar voorheen industrie was, 

of een leeg gebouw voor graanverwerking in 

België. “De machines zijn er weg. Maar er hangt 

nog een suggestie van een functie die er niet 

langer is.” Dichterbij huis fietst ze graag langs de 

Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg. “Een 

ontwerp met visie en van een grootte die past 

bij schepen en de zee. Een mastodont onder de 

mastodonten, zoals Wim Quist het eens zei.” Geen 

wonder dus dat Dijk zich aanmeldde voor het 

Climate Adaptation Lab. Waterbouwkundige ir. Ties 

Rijcken (CiTG) vertelde er over het plan Afsluitbaar 

Open Rijnmond waarbij vier waterkeringen in Spui, 

Drecht, Merwede en bij Lexmond bij overstro-

mingsgevaar het rivierwater stoppen, net als de 

Maeslantkering de stormvloed uit zee keert. Dijk 

koos ervoor om als afstudeeropdracht de waterke-

ring in het Spui uit te werken.

Voor de afmetingen werkte ze samen met 

civielstudent Floris van der Ziel. Het moest een 

waterkering worden die tussen Spijkenisse en 

Oud-Beijerland van dijk tot dijk loopt. Nu wordt 

de oeververbinding onderhouden door een paar 

pontjes. Het verdere scheepvaartverkeer door 

het Spui (de verbinding tussen Oude Maas en 

Haringvliet) beperkt zich voornamelijk tot plezier-

vaart. De kering bevindt zich op een grensgebied, 

realiseerde Dijk zich. Het markeert een plotselinge 

overgang tussen verstedelijking in het noord-

oosten en het lege Zuid-Hollandse landschap in 

het zuidwesten. Ze nam dat contrast als basis voor 

haar ontwerp. Aan de westelijke kant ziet haar 

Waterslot er ‘sterk’ uit met ‘een civiel karakter’. De 

tekeningen tonen een strakke betonnen wand met 

twee sleuven waar schepen onderdoor kunnen 

varen. In geval van nood sluiten schuifdeuren de 

sleuven af en vormt de kering een massief blok in 

het Spui. Maar aan de oostzijde heeft het Waterslot 

een heel ander gezicht. Hier wordt het beeld 

bepaald door terrassen op verschillende niveaus 

en aanmeerplaatsen voor boten en recreanten. Wie 

de tijd neemt ziet dat het laagste terras bij iedere 

vloed overstroomt, een andere zou overstromen bij 

de (verwachte) hoogwaterstand van 2100, ware het 

niet dat dan de deuren sluiten om de Rijnmond te 

beschermen. Dijk speelt graag met water. Doordat 

de kering een eerste vaste oeververbinding voor 

voetgangers en fietsers in dit gebied zou zijn (auto’s 

gaan door een tunnel), zou het alleen daardoor al 

recreanten trekken. Maar ze ziet meer functies voor 

haar waterpoort. Er zou een hotel kunnen komen 

en een badhuis, een informatiecentrum (net als bij 

de Maeslantkering) en er zouden bootjes verhuurd 

kunnen worden. Zo tovert Dijk uit preventief water-

management en landschappelijke contrasten een 

palet aan doelen, functies en gebruikers tevoor-

schijn. Zelf ziet ze haar Waterslot graag als een 

eigentijdse stadspoort voor de Rijnmond.

Waterkering als attractie

Een hotel, een badhuis  
en een bootjesverhuur
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De skatebaan van het buurtcentrum dat 

Josephine van der Klauw voor de Rotterdamse 

Afrikaanderwijk ontwerpt, vermindert de water-

overlast door regen, terwijl het centrum zelf het 

buurtklimaat verbetert.

Op excursie met de tweede groep afstudeerders 

van het Climate Adaptation Lab (cal.2) kwam 

masterstudente bouwkunde Josephine van der 

Klauw in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid 

terecht. In het kader van Waterplan 2 van de 

gemeente Rotterdam (omgaan met water in de 

stad met het oog op klimaatverandering) bezocht 

de groep het marktplein van de Afrikaanderwijk 

dat bij hevige regenval vaak blank komt te staan 

doordat de afwatering onvoldoende is. Maar er is 

meer aan de hand in de wijk, ontdekte Josephine. 

Het is een typisch multiculturele wijk met achter-

standsproblematiek en overlast door probleem-

jongeren. Een dijk (Brede Hilledijk) scheidt de 

Afrikaanderwijk van de welvarende Kop van Zuid 

met z’n kantoren en uitgaansleven. Toen ze er af 

en toe een uurtje ging zitten, zag ze de mensen-

stromen te voet en op de fiets tussen metrostation 

en markt en tussen tramhalte en supermarkt. Ook 

kwam ze bij de volkstuinen van Creatief Beheer 

op een braakliggend terrein in de buurt. De liefde 

waarmee mensen daar aan hun tuintje werkten gaf 

haar inspiratie.

Ze bedacht een wijkcentrum voor het ‘putje’ van de 

wijk. Wateroverlast was warempel niet het enige 

probleem voor de bewoners van Afrikaanderwijk. 

Ze tekende het buurtcentrum op en over de Brede 

Hilledijk om een brug slaan tussen de probleem-

wijk Afrikaanderwijk en het succeskwartier Kop 

van Zuid. Het centrum zou uitzicht moeten bieden 

op de Erasmusbrug en bezoekers moeten trekken 

uit alle windrichtingen. Op het laagste niveau 

heeft Josephine skatebanen getekend op de plek 

die vaak onderloopt. Cisternen (putjes) onder de 

baan vangen het regenwater op voor later gebruik. 

Slim gebruik van gootjes en houten looppaden 

moet voorkomen dat skaters overlast geven 

voor voetgangers en fietsers. Het centrum bevat 

verder ondermeer een zwembad, een bioscoop 

en een disco & poppodium. Bovenin is een dans-

studio aangebracht (Daar wil je niet door iedereen 

bekeken worden.) en bovenop dat alles volkstuin-

tjes als een groen dak dat groen blijft met regen-

water uit de cisternes. 

Duurzaamheid is vanzelfsprekend meegenomen in 

haar ontwerp. Zo zijn er zonnecollectoren bedacht 

om het zwembad te verwarmen. De koeling van 

het theater kan een andere warmtebron zijn. Verder 

is er veel glas op het zuiden voor optimale invang 

van zonnewarmte. 

Sociale veiligheid wil de studente vooral realiseren 

met zichtlijnen. Een keuken kijkt uit op de hang-

plek, net als de tuinen op het dak. Vandalisme 

verwacht ze er niet omdat ‘iedereen er wel iemand 

kent’. 

Josephine heeft aan een bundel problemen een 

positieve en humanistische draai gegeven. Het is 

pure ironie dat ze uitgerekend het putje van de wijk 

wil omtoveren tot een sprankelend ontmoetings-

centrum. Hoe groot schat ze de kans op realisatie? 

Josephine lacht. Tachtig procent van de woningen 

vallen onder de sociale woningbouw en zijn in 

bezit van woningcorporatie Vestia. Die investeren 

volgens haar liever in een nieuwe wijk met nieuwe 

mensen. Voor het wijkcentrum hebben ze nog 

geen belangstelling getoond.

Het putje van de Afrikaanderwijk

Een keuken kijkt uit 
op de hangplek
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Waarom zouden dijken en dammen altijd van 

staal en beton gemaakt moeten worden? Neem 

in rubber gedrenkt polyamide en bespaar een 

derde van de kosten, zegt ir. Floris van der Ziel.

Floris van der Ziel studeerde onlangs af als water-

bouwkundig ingenieur (CiTG) op een origineel idee 

voor een ‘beweegbare dam voor de eenentwin-

tigste eeuw’. Hij noemt het ontwerp een parachu-

tedam omdat de dam – net als een parachute – met 

touwen bijeen wordt gehouden en de stroming 

stopt.

Stelt u zich een wijde bocht over de Merwede voor. 

Het stalen brugdek hangt met een rij kunstvezel 

kabels aan twee achterover staande pylonen in de 

binnenbocht. De brug laat de rivier ongemoeid en 

de scheepvaart ongehinderd. Tot op het moment 

dat er overstromingsgevaar dreigt en het voor-

spelde hoogwater tegengehouden moet worden 

om de Rijnmond benedenstrooms te beschermen. 

Dan komt de parachutedam te hulp. Het scherm 

zakt over de hele breedte van de brug in het 

wassende water. Hydraulische cilinders drukken het 

doek open waarna de waterstroming het scherm 

opspant. Het gewicht van het opstuwende water 

zelf duwt het centimeters dikke doek klem tegen 

de rivierbodem. De bovenkant van het doek is 

met tientallen kabels aan het tien meter hoger 

gelegen brugdek bevestigd. Het water mag aan 

de bovenstroomse kant tot 4,5 meter hoger staan 

dan benedenstrooms. De grootste krachten die de 

watermassa tegen moeten houden worden gele-

verd door dikke kabels die door de onderkant van 

het scherm lopen en aan weerszijden van de rivier 

bevestigd zijn aan zware betonnen funderingen. 

Van der Ziel berekende dat om het water van de 

210 meter brede Merwede tegen te houden, een 

spankracht van twaalfduizend ton nodig is die gele-

verd kan worden door vier Dyneemakabels van 25 

centimeter dik. 

Beton en staal zijn zo twintigste-eeuws, vindt de 

jonge ingenieur. Hij benadrukt de vele voordelen 

van zijn alternatief, waaronder het feit dat de nood-

waterkering snel geconstrueerd kan worden, wat 

natuurlijk belangrijk is op zo’n drukke vaarroute. 

Wanneer het scherm niet in gebruik is, wat mees-

tentijds het geval zal zijn, hangt het opgevouwen 

onder de brug zodat de scheepvaart er geen hinder 

van ondervindt. Een bijkomend voordeel is de fiets-

brug die de lokale recreatie stimuleert. De kosten 

ten slotte schat Van der Ziel op 34 miljoen euro 

voor de brug en 109 miljoen voor het scherm, wat 

ongeveer een derde goedkoper zou zijn dan een 

beweegbare stalen dam. 

Wat zijn de kansen op zo’n parachutedam? Het idee 

is eerder geopperd door prof.dr.ir. Han Vrijling in 

de jaren tachtig, die het toen een spinnakerdam 

noemde. Het is destijds niet gerealiseerd omdat 

men bang was dat het doek in zou klappen en 

het water vrij baan zou geven. Van der Ziel heeft 

Vrijlings ontwerp aangevuld met een bovenlig-

gende brug die het doek omhoog houdt. Maar of 

dat voldoende is om twijfelaars te overtuigen? Van 

der Ziels afstudeerbegeleider ir. Ad van der Toorn 

denkt dat er op kort termijn geen grootschalige 

toepassingen zullen komen. Het concept zal eerst 

als dam in kleinere riviertjes gedemonstreerd 

moeten worden, zegt hij. 

Een dijk van een doek

De fietsbrug stimuleert  
de lokale reactie
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Waterkracht  
op schaal

Het waterlaboratorium Stevin III van de faculteit Civiele Techniek moet bezuinigen. 

Met het afstoten van het grote bassin wordt het vloeroppervlak tot  ongeveer de helft 

teruggebracht. Laboratoriumhoofd Uijttewaal heeft zijn hoop gesteld op samenwerking 

met het nabijgelegen Deltares, het voormalige waterloopkundige laboratorium,  

waarmee in 197 alles begon. 

Frans Godfroy

Met hun poten in de klei hebben de Nederlan-
ders eeuwenlang polders en dijken aangelegd. Zo 
ontwikkelden zij gevoel voor aarde, water en de 
natuurlijke krachten en bouwden zij een schat aan 
ervaring op waarmee ze zeeën en rivieren konden 
bedwingen. Intuïtie en affiniteit met het fysieke 
maken nog altijd een belangrijk deel uit van de 
cultuur van de waterbouwkunde. Maar toch: toen 
in de jaren twintig de plannen voor de Afsluitdijk 
werden gemaakt, begrepen de voorzitter van de Zui-
derzeecommissie, de natuurkundige en Nobelprijs-
winnaar Hendrik Lorentz en zijn secretaris de civiel 
ingenieur Jo Thijsse, dat ze het met de eeuwenoude 

ambachtelijke feeling alleen niet zouden redden. 
Ruim veertig jaar na dato schreef Thijsse – zoon van 
de bekende bioloog Jac. Thijsse – in zijn indruk-
wekkende boek over de Zuiderzeewerken: ‘Men 
sprak wel over het ingenieurs-instinct, dat de 
goede weg in het onbekende terrein zou kunnen 
vinden, maar dit instinct is toch eigenlijk, min 
of meer bewust, een verzameling van ervaringen. 
Komt er iets geheel nieuws, waarover geen ervaring 
aanwezig is, dan faalt het ‘instinct’ ook van de beste 
ingenieur.’ 
Lorentz koos voor een wetenschappelijke aan-
pak. Hij geloofde in het belang van een algemene 
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theorie van getijdenberekeningen als basis voor het 
rekenwerk aan grote projecten als de afsluiting van 
de Zuiderzee. De Waddenzee met zijn stroomgeu-
len diende als casus. Voor de getijdenwerking in die 
geulen ontwierpen ze formules. Computers waren 
er nog niet. Wel beschikte men over rekenmachines. 
Maar wilde je daarmee alle relevante condities aan 
de hand van de opgestelde formules te lijf gaan, dan 
zou er geen eind aan komen. Lorentz en Thijsse 
deden daarom een concessie. In de vergelijking die 
de stroming in de geulen weergaf, stond voor de 
bodemweerstand een kwadratische term. Die werd 
lineair gemaakt. 
Eerst werd de bestaande toestand in kaart gebracht 
en nagerekend. De uitkomsten werden met behulp 
van metingen ter plaatse getoetst aan de werkelijk-
heid. Daarna werden de te verwachten effecten 
na afsluiting van de Zuiderzee berekend. Toen de 
Afsluitdijk klaar was, bleken de berekeningen van 
de waterhoogten tot op enkele centimeters nauw-
keurig te kloppen. Het was een triomf van de theo-
retische onderbouwing van de waterbouwkunde.
Maar hoe vernieuwend en veelbelovend de theo-
retische benadering ook was, Thijsse zag er ook de 
beperkingen van in: ‘De verschijnselen waarmee 
rekening moet worden gehouden bij niet-per-
manente stromen in gebieden van ingewikkelde 
vorm, zoals bij de koppen van onvoltooide dijk-
vakken, zijn ook met de beste theorie niet exact te 
beschrijven.’ Daarvoor moest je je toevlucht nemen 
tot proeven in waterloopkundige laboratoria. In 
Nederland bestonden die niet. Daarom richtte hij 
zich voor het ontwerp van de uitwateringssluizen in 
de Afsluitdijk tot het Wasserbaulaboratorium van 
prof.dr.ir. Theodor Rehbock in Karlsruhe. Samen 
met Rehbock deed hij daar de proeven met schaal-
modellen. Prof.dr.ir. Wim Uijttewaal, hoofd van het 
Waterlab, koestert een antiquarisch boekje waarin 
de metingen van Karlsruhe staan opgetekend: “Die 
zijn van een ongekende detaillering. Dat vind ik wel 
heel opvallend gezien de beperkte middelen waar-
mee werd gewerkt, zoals peilnaalden en – om de 
watersnelheid te meten – pitotbuizen. Wij gebrui-
ken die middelen hier nog wel bij practica om de 
studenten de elementaire dingen te laten ervaren, 
niet om nauwkeurige metingen te doen. Maar in 
dat boekje zie je aan de uitkomsten dat ze daar heel 
bedreven in waren.”

Overbodige luxe
Spoedig zou men in Nederland zelf het labora-
toriumonderzoek op touw zetten. In 1927 begon 
Thijsse in Delft, mede geïnspireerd door de expe-
rimenten bij Rehbock, met proeven in de kelder 

van het toenmalige gebouw van Civiele Techniek 
aan het Oostplantsoen. Het initiatief werd niet met 
algemeen applaus begroet. De Technische Hoge-
school (TH) van een eeuw geleden was in hoofdzaak 
op praktijkonderwijs gericht. Onderzoek had geen 
prioriteit. Een pionier als Frederik van Iterson hing 
in 1913 na drie jaar hoogleraarschap zijn toga aan de 
wilgen omdat het curatorium van de TH hem geen 
onderzoeksfaciliteiten toestond. Het was niet nodig, 
want het diende ‘geen onderwijsbelang’, hadden de 
bestuurders aan de minister geadviseerd. Toen het 
college van curatoren enkele jaren later tot inkeer 
was gekomen en het plan voor een waterloop-
kundig laboratorium binnen de afdeling weg- en 
waterbouw alsnog omarmde, vond deze afdeling 
het om dezelfde reden maar overbodige luxe. De 
laboratorium ruimte werd in 1924 desondanks in de 
kelder van het nieuwe gebouw voor weg- en water-
bouwkunde opgenomen, maar de afdeling wei-
gerde er gebruik van te maken. ‘Weinig visionair’, 
oordeelt prof.dr.ir. Jurjen Battjes in zijn biografie 
over Thijsse. Dat de afdeling het inderdaad bij het 
verkeerde eind had  mag blijken uit de belangrijke 
rol die het waterloopkundig laboratorium in de 
grote waterwerken van de twintigste eeuw zou spe-

len, maar ook in de opleiding van de talloze jonge 
ingenieurs die daarin werkzaam zouden zijn. 
Thijsse kreeg de leiding. De positie van het labora-
torium was in de beginjaren omstreden. Dat had 
alles te maken met de belangen van verschillende 
partijen: het ministerie van onderwijs kunsten en 
wetenschappen waar de TH onder viel, het minis-
terie van verkeer en waterstaat, en daaronder dan 
weer de dienst Zuiderzeewerken naast Rijkswater-
staat. Aan het gedoe kwam een einde toen in 1933 
besloten werd het waterloopkundig laboratorium 
in een onafhankelijke stichting onder te brengen. 
De TH, die weinig affiniteit had getoond, was vanaf 
dat moment de voorziening kwijt. 
Al gauw was er meer werk aan de winkel dan de 
proeven voor het Zuiderzee-project alleen. Bui-

‘Om op topniveau te kunnen 
blijven functioneren is zo’n 
waterlaboratorium absoluut 
nodig’

Johannes Theodoor Thijsse.
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tenlandse opdrachtgevers meldden zich. Zo werd 
onderzoek gedaan voor de haven van Zeebrugge en 
van Abidjan aan de Ivoorkust. Het was de aanloop 
voor een lange reeks van opdrachten voor het ont-
werp van zeehaventoegangen over heel de wereld. 
Internationaal werd het laboratorium een visite-
kaartje voor Nederland. Voor hoge buitenlandse 
gasten kon er aanschouwelijk worden gemaakt wat 
ons land in de strijd tegen het water vermocht.
De band met de TH werd weer wat nauwer toen 
Thijsse in 1936 naast zijn functies bij de dienst 
Zuiderzeewerken en het waterloopkundig labora-
torium een leeropdracht in de hydraulica kreeg, die 
in 1938 werd omgezet in een hoogleraarschap. Daar-
door kwamen alsnog veel studenten in aanraking 
met proeven met schaalmodellen. 
Battjes vindt die levende kennismaking van stu-
denten met fysieke processen nog altijd essentieel: 

“Stromingsleer, waarvan de vloeistofmechanica 
een onderdeel is, is voor studenten altijd een lastig 
onderwerp. Het is letterlijk niet grijpbaar. Het ver-
band tussen een verplaatsing en een weerstand, dat 
bij vaste stoffen heel simpel is op basis van de wet-
ten van Hooke, is bij turbulente vloeistofstromen 
waanzinnig ingewikkeld. Bovendien kiest stroming 
zijn eigen profiel. Neem het getij. Hoe hoger het 
getij, hoe meer diepte, dus des te groter het dwars-
profiel waarover de stroming zich kan verdelen. 
In de vloeistofmechanica is het domein waarin je 
de berekening moet doen dus een deel van het 
probleem. Een andere complicatie is dat er, zodra 
er maar een beetje stroming is, menging optreedt. 
Alle natuurlijke stromingen zijn turbulent. Die 
turbulentie is ook weer een deel van het probleem. 
Voor studenten is vloeistofmechanica daardoor veel 
lastiger om grip op te krijgen en zich er voorstellin-

gen bij te maken dan vastestofmechanica. Daarom 
is het van belang dat studenten die stromingen zelf 
zien, en dat ze zien dat de vereenvoudigingen die je 
in de theorie maakt voor de hanteerbaarheid zinnig 
zijn, zodat je er toch bruikbare voorspellingen mee 
kunt doen.”

Ambitie
Als gevolg van de groei van de studentenaantallen 
na de Tweede Wereldoorlog en onder invloed van 
een toenemende verwetenschappelijking van het 
onderwijs zag men aan de TH alsnog het belang 
van eigen laboratoriumvoorzieningen in. In 1957 
werd het eerste Stevin-laboratorium ingebruik-
genomen als onderdeel van de nieuwbouw van 
civiele techniek aan de Mekelweg. Dat werd in 1970 
gecompleteerd met de laboratoria Stevin II voor 
wegen, spoorwegen en civiele gezondheidstechniek 

en Stevin III voor vloeistofmechanica. Tot dan toe 
had de TH meegelift met het onafhankelijke water-
loopkundige laboratorium. Nu gingen de wegen 
weer uiteen.
Bij de opening legde prof.ir. Bisschoff van Heems-
kerck in een artikel in De Ingenieur uit, dat ‘de 
doelstellingen van het nieuwe TH-laboratorium 

– vooral in omvang – ver uitgaan boven hetgeen het 
waterloopkundig laboratorium, dat zelf reeds door 
praktijkwerk is overbelast, kan bieden’. Terug-
kijkend moet Uijttewaal een beetje lachen om die 
passage: “Dat is wel heel erg aanmatigend. Destijds 
was het waterloopkundig laboratorium misschien 
niet zo heel groot, maar het was wel groter dan het 
nieuwe Stevin III-laboratorium. Bisschoff zei er dan 
wel bij dat het de ambitie was om groter te groeien 

– er schijnt een plan te hebben bestaan voor een 
buitenexperimenteerterrein – maar dat is er nooit 
van gekomen. Er zijn wel meer plannen geweest. Je 
kunt in het laboratorium nog zien dat er voorbe-
reidingen zijn getroffen om met zout en met zoet 
water te werken. Dan zou er een aparte pompenka-
mer voor zout water zijn. Daar zijn wel voorzienin-
gen voor aangebracht, maar die pompenkamer is 
nooit ingericht.”
Jurjen Battjes, emeritus hoogleraar vloeistofmecha-
nica, heeft niet de informatie om alle ins en outs 
van de inkrimping van het waterlab te overzien. 

Prof.dr.ir. Jurjen Battjes.

‘Wij gaan niet meer meemaken 
dat je al die rekenpunten in een 
computer krijgt’
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“Als inkrimping nodig is om het laboratorium 
te behouden dan moet dat maar.” Toch baart de 
ontwikkeling hem zorgen: “Nederland heeft op 
waterbouwkundig gebied wel een naam. En Delft in 
het bijzonder. Om op topniveau te kunnen blijven 
functioneren is zo’n waterlaboratorium absoluut 
nodig.”
Uijttewaal doet er dan ook alles aan om tegenover 
de inkrimping – het grote bassin wordt afgestoten – 
een kwalitatieve verbetering te stellen. Hij zet in op 
verbetering van de goten waarmee sedimentonder-
zoek wordt gedaan. Dat wordt steeds belangrijker, 
zoals voor de plannen van de commissie Veerman 
voor de versterking van de kust. 
Maar kunnen de laboratoriumfaciliteiten, zoals 
in wel meer disciplines gebeurt, onderhand niet 
vervangen worden door computermodellen? Dat 
blijkt een misvatting. Uijttewaal: “Als je wervels 
in een stroming bekijkt, zien ze er, net als bij de 
weerkaart van Kroll, heel gestructureerd uit. Maar er 
hoeft maar iets te worden verstoord en het gaat, net 
als het weer, de andere kant op. Dat is een intrinsiek 
niet-lineair verschijnsel. Kleinschalige verstorin-
gen kunnen grootschalige effecten hebben. Dat 
betekent dat je als je iets goed wil uitrekenen, zowel 
de grote schaal als de kleine schaal moet meenemen. 
Hebben we het over een rivier, dan praten we bij de 
kleinste schaal over millimeters. Dan moet je in je 
computer een rekenpunt hebben op iedere milli-
meter, en dat over de tien meter diepte, de honderd 
meter breedte en de vijf kilometer lengte. Wij gaan 
niet meer meemaken dat je dat in een computer 
krijgt.” Plaatselijke metingen en laboratoriumproe-
ven blijven bijgevolg onmisbaar.

Samenwerking
De inkrimping van het waterlab brengt Uijtte-
waal ertoe samenwerking te zoeken met Deltares, 
het voormalige waterloopkundige laboratorium 
waarmee het hele legendarische Delftse waterbouw-
avontuur begon. Naast overeenkomsten ziet hij 
verschillen, die zowel voordelen als nadelen lijken 
op te leveren: “Deltares is groter. Ze hebben grotere 
faciliteiten. Dat geldt vooral voor de golfbassins. 
Ons laboratorium richt zich inhoudelijk wat sterker 
op de processen. Hoe wordt sediment opgewerveld 
door turbulentie? Hoe stroomt water van een talud 
af? Die meer fundamentele vragen horen bij een 
universiteit. We willen weten hoe het zit. We willen 
bouwstenen aandragen voor onze rekenmodellen. 
En als het dan een paar maanden langer duurt, moet 
dat kunnen. Bij Deltares zitten ze dichter op de 
praktijk. Zij bouwen meer dingen realistischer na. 
Daarvoor heb je ook meer ruimte nodig. Een stukje 
haven nabouwen kunnen wij hier niet.”
Civiele Techniek zou dat in voorkomende gevallen 
kunnen opvangen door bij Deltares capaciteit in 

te huren, maar dat gebeurt niet vaak. Uijttewaal: 
“Het komt wel vaker voor dat afstudeerders al bij 
Deltares zitten en meedraaien in een project. Dat is 
ook een goede ervaring. Op het niveau van de werk-
vloer – dan weet je wat je aan elkaar hebt – ben ik 
bezig de banden aan te halen, zodat we ook in een 
overlegstructuur meer van elkaar weten. Als ik weet 
dat er een interessant experiment op stapel staat, en 
ik krijg een student langs die in zoiets geïnteres-
seerd is, kunnen we kijken of die student daarin kan 
meedraaien.” 
Volgens Uijttewaal helpt het ook dat de doelstel-
ling van Deltares enigszins is veranderd. Zij spelen 
nu een grotere rol in de kennisontwikkeling. “We 
weten veel van elkaar. Er zitten diverse promovendi. 
Veel van onze afgestudeerden en gepromoveerden 
vinden er werk. En meerdere Deltares-medewerkers 
hebben een deeltijdaanstelling aan de TU.” 
De verstandhouding tussen de twee laboratoria is 
goed, meldt Uijttewaal, maar toch zoekt hij nog meer 
contact. Hij hoopt dat activiteiten die straks in eigen 
huis niet meer mogelijk zijn,  bij Deltares alsnog 
doorgang kunnen vinden. “Dat is een wens die al 
tientallen jaren leeft, maar nooit goed is ingevuld. 
Dat heeft ook te maken met de structuur van de orga-
nisaties. Deltares werkt meer projectmatig. Ze heb-
ben opdrachtgevers die zeggen: nu moet het klaar, en 
dan moet er worden geleverd. Als Deltares voor ons 
markttarieven zou hanteren, kunnen wij die gewoon 
niet betalen. Er moeten dus heldere afspraken komen 
over het gebruik van de faciliteiten.” 
Intussen is ook aan de TU het marktdenken 
opgerukt. Uijttewaal: “Daardoor krijgen we het nu 
benauwder en moeten we krimpen. Wij opereren 
nu eenmaal niet op de commerciële markt. Sowieso 
is de waterbouwkundige markt voor een belang-
rijk deel de publieke sector. Rijkswaterstaat is de 
belangrijkste investeerder en het onderzoek loopt 
via Deltares. Maar commerciële projecten zijn niet 
onze doelstelling. Wij willen kennis maken. En dat 
kost nou eenmaal geld. De beleidsmakers realiseren 
zich dat niet altijd.”
<<
Meer informatie: 

J.M. Dirkzwager, 

‘Water, van natuurgebeuren tot dienstbaarheid’ (Den Haag, 1977)

J.Th. Thijsse,

‘Een halve eeuw Zuiderzeewerken 1920-1970’ (Groningen, 1972)

J.A. Battjes,

‘Een reus in de waterbouwkunde, biografie van prof. dr.ir. J.Th. 

Thijsse’, in:

‘Delfts Goud, leven en werken van achttien markante hoog leraren’ 

(Delft 2002)

Prof. dr.ir. J.A. Battjes

j.a.battjes@tudelft.nl

Prof. dr.i. W.S.J. Uijttewaal

w.s.j.uijttewaal@tudelft.nl

Prof.dr.ir. Wim Uijttewaal.
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In de serie Meesterwerk 

beantwoorden een hoog-

leraar en een (voormalige) 

student of promovendus 

dezelfde vragen en schetsen 

zo een dubbelportret.

Erik Huisman

“�eer �edul� met mense�” 

Niet 
commercieel

Dr.ir. Arend Schwab 
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Hoe zou u de ander karakteriseren?
Schwab: “Jodi is een vriendelijke, open, sociale jon-
gen. Hij is erg sportief. Ik bedoel fysiek. En hij heeft 
een groot doorzettingsvermogen.”
Kooijman: “Arend is een rustige man. Ik heb hem 
nog nooit zien exploderen. Een keer bijna. Toen op 
zijn computer niets meer gebeurde. Hij neemt ook 
overal de tijd voor.”  

Waarin onderscheidt de ander zich?
Schwab: “Jodi kan heel goed met mensen omgaan. 
In het laboratorium moeten veel testopstellingen 
worden gebouwd en apparaten worden gemaakt. 
Jodi is heel handig in het aanspreken van de juiste 
mensen, een eigenschap die ik niet heb.”
Kooijman: “Arend is een pure wetenschapper. Als 
iets werkt, of juist niet, dan wil hij ook precies weten 
hoe het werkt of waarom het niet werkt. Begrijpen. 
Als ik denk: nu weet ik het wel, dan heeft híj nog een 
vraag. Hij is ook écht niet geïnteresseerd in com-
mercie.”

Wat heeft u van de ander geleerd?
Schwab: “Als techneut heb je de neiging zaken 
clean te zien. Zonder gevoel. Maar je móet samen-
werken. Ik heb van Jodi geleerd geduld te hebben. 
Niet meteen zeggen: die is niks. Of: dat is niks. Ik 
druk zaken niet meer te snel door.”
Kooijman: “Dat je alles moet begrijpen. Het naadje 
van de kous vanaf het begin. Dan kun je alles bere-
deneren. Dat het gyroscopisch effect van de wielen 

– dus het feit dat ze draaien – de reden is dat een fiets 
in evenwicht blijft, dat zou ik nu niet meer zomaar 
zeggen. Ik ben langer stil.” 

Wat is voor u de ideale leermeester-leerling verhouding?
Schwab: “Ik ben een voorstander van: de leerling 
kijkt hoe de meester het doet en probeert dat na 
te doen, te beheersen. Dat komt door mijn achter-
grond. Ik kom van de hts. De leraar mechanica kon 
zo mooi sommen maken, dat wilde ik ook. In een 
latere fase moet de leerling dingen in twijfel trek-
ken. Discussie aangaan. Dat is een mooi moment. 
Iemand ontpopt zich. Het is de fase waarin je zegt: 
don’t do as I do, but do as I say. Die fase is essentieel in 
het promotieproces.”
Kooijman: “Dat de leermeester tijd heeft als je een 
vraag hebt. En als ik een groep studenten begeleid, 
dat de leermeester af en toe sturing geeft en met je 
nabespreekt. Je krijgt dan preciezer gedaan wat je 
wilt – dus beter wetenschappelijk materiaal – én 
duidelijkheid over hoe je een groep kunt aansturen.” 

Leek jullie relatie daar op? Waarin wel en waarin niet?
Schwab: “Ja, maar we moesten erg aan elkaar wen-
nen omdat hij zo anders is dan ik. Bij zijn afstudeer-
opdracht dacht ik: hij bijt zich erin vast. Jodi deed 

•

Arend Schwab wordt op 6 april 1955 geboren in Naarden. Hij volgt tussen 1968 en 1974 

de mavo en havo aan de Albert Einstein Scholengemeenschap in Hoogvliet. Van 1974 

tot 1979 gaat hij naar de hts in Dordrecht. Daar doet hij de liefde voor het vak op. Een 

belangrijke factor daarbij is zijn leraar mechanica, de heer Bax, die ‘zo mooi sommen 

kan maken’. Tijdens zijn militaire dienst – 1979 tot 1981 – begint Schwab met technische 

mechanica aan TU Delft. Hij rondt de studie in vier jaar af en wordt universitair docent 

bij werktuigbouwkunde. In 2002 promoveert hij op de dynamica van flexibele meer-

lichaamssystemen. Tijdens een sabbatical in 2002 en 2003 op de Cornell University 

(VS) start hij onderzoek naar fietsen. In 2007 publiceert Schwab met twee anderen in 

Proceedings of the Royal Society of London het eerste, complete en sluitende artikel over 

de dynamica van de fiets.

•
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“�k �en lan�er sti�.”

Ir. Jodi Kooijman

er veel dingen naast en ik zag dat als afleiding. Zijn 
onderzoek ging langzamer dan ik in mijn hoofd had 
gepland. Maar wat Jodi ernaast deed, was nuttig. Hij 
bouwde een netwerk op en vakinhoudelijke kennis.” 
Kooijman: “Onze relatie lijkt er op. Als ik met een 
vraag zit en Arend is niet hier, dan mail ik hem en 
heb ik ‘s avonds of de volgende ochtend antwoord. 
Persoonlijk voel ik het niet als meester-leerling. 
Meer gelijkwaardig. Dat komt ook omdat je pas een 
vraag stelt als je er eerst over heb nagedacht. Ik heb 
ook geluk met Arend. Ik ben zijn enige PhD; andere 
promovendi moeten meer vechten om tijd.”

Vliegt u elkaar wel eens in de haren over de richting van 
een onderzoek?
Schwab: “Niet over fundamentele zaken. Meer van: 
‘We zijn hier en we moeten volgens mij zo verder. 
Wat denk jij?’ Nou wil ik wel altijd snel besluiten 
en dan vergeet je wel eens wat. Dus af en toe oppert 
Jodi of we het niet beter toch anders kunnen doen. 
En dan heeft hij gelijk.”
Kooijman: “Onze onenigheid beperkt zich tot details 
zoals de volgorde van een nieuwe serie proefjes. Ik 
herinner me dat Arends berekening een keer haaks 
stond op mijn timmermansoog. We moesten zorgen 
dat een fiets niet omviel, zonder het gewicht te laten 
toenemen. Arend zei: neem twee millimeter dik staal. 
Ik dacht: dat is te dun, maar ging er niet tegenin. Het 
was niet veel werk, dus ik maakte het, filmde dat de 
fiets toch omviel en meldde dat. Binnen twee minu-
ten had ik antwoord: ‘Okee, dikker staal’.”

Welke mee- of tegenvaller is u het meest bijgebleven?
Schwab: “Een grote tegenvaller was dat we Jodi 
als promovendus hadden aangenomen en er geen 

subsidie kwam. Hij had afstudeerwerk gedaan naar 
stabiliteit van fietsen en erover gepubliceerd. Ik 
heb toen stw-geld aangevraagd voor promotieon-
derzoek om vooraf te kunnen voorspellen hoe een 
fiets rijdt. Iedereen enthousiast, werd het voorstel 
afgekeurd! Door Jodi’s netwerk kwam het goed.” 
Kooijman: “De grootste tegenvaller was dat mijn 
laptop hier gestolen is. Gelukkig had ik tien dagen 
ervoor een backup gemaakt, maar ik heb er nog last 
van. Mijn grootste meevaller is dat Marco Waas, de 
decaan van 3mE, mijn promotie-onderzoek interes-
sant vond. Er kwam onverwacht geen subsidie voor, 
maar dankzij Marco kan ik toch promoveren.” 

Wat is de beste gewoonte van de ander?
Schwab: “Dat Jodi rustig de tijd neemt en geen 
overhaaste beslissingen neemt.”
Kooijman: “Dat Arend iedere dag hier naartoe fietst. In 
weer en wind uit Rotterdam. Altijd met een helm op.”

En wat de slechtste?
Schwab: “Dat Jodi zo veel dingen leuk en interes-
sant vindt. Daardoor versnippert zijn tijd.” 

Doorzettings
vermogen

•

Jodi Kooijman wordt op 9 februari 1978 geboren in Dubai in de Verenigde Arabische 

Emiraten. Hij bezoekt er van 1982 tot 1989 de Primary school en volgt tot 1996 voortgezet 

onderwijs aan het Dubai College. Omdat het in de Emiraten ontbreekt aan vervolgoplei-

dingen, oriënteert hij zich op studies in de Verenigde Staten, Australië, Groot-Brittannië  

en Nederland. Hij kiest voor de werktuigbouwkunde aan de TU Delft. In 2006 studeert 

Kooijman af in voertuigtechniek. Tussen 1996 en 2006 is hij twee jaar fulltime bezig met 

het DUT Racingteam en werkt hij vier jaar afwisselend in deeltijd en voltijd als ongevalson-

derzoeker voor TNO. Sinds 2006 doet hij promotieonderzoek naar het vooraf bepalen van 

rij-eigenschappen van fietsen. “Vooraf bepalen hoe een fiets die je gaat maken, zal rijden. 

Daarvoor onderzoek ik wat wij precies doen om niet om te vallen.”

•
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Kooijman: “Dat Arend geen geld aan fietsen uit-
geeft. Hij rijdt op een fixed gear (doortrapfiets, red.). 
Het frame heeft hij gevonden en de wielen heeft hij 
verzameld uit een losse naaf, velg en spaken. ‘Dat is 
de sport’, zegt hij.”   

Wat is de eigenaardigste gewoonte van de ander?
Schwab: “Niet een gewoonte. Jodi is heel dyslec-
tisch. Voor een onderzoeker die veel moet lezen is 
dat bijzonder. Daarbij weet hij het verschil niet tus-
sen links en rechts. Is soms heel gevaarlijk.” 
Kooijman: “Dropjes. Dat hij altijd dropjes eet.”

Welke eigenschap van de ander zou u graag overnemen?
Schwab: “Zijn sociale begaafdheid, de omgang met 
mensen.” 
Kooijman: “Dat het hem niet uitmaakt hoe iets 
eruit ziet, als het maar werkt.”

Wat is het mooiste/leukste/meest fascinerende van uw 
vak?
Schwab: “Dat we rekenmodellen maken en die 
daarna via experimenten kunnen valideren. Zo 
kunnen we allerlei functionele fietsen bedenken en 
voorspellen of het bijvoorbeeld voor de stabiliteit 
uitmaakt of de wielen draaien.”
Kooijman: “Dat bijna iedereen kan fietsen, maar 
bijna niemand weet hoe je dat doet.”

Wat heeft de ander voor het vakgebied betekend?
Schwab: “Jodi zorgt ervoor dat we nu met twee-
wielers experimenten doen die nog nooit zijn 
gedaan. Fietsen bestaan al ruim honderd jaar, en er 
was geen behoefte aan dit soort onderzoek. Door de 

lichte meetapparatuur is onderzoek nu makkelijker 
én er is behoefte. Nu willen we ‘exotische’ fietsen 
maken: stabiele voor ouderen, vouwfietsen met een 
gewenst rijgedrag, enzovoort.” 
Kooijman: “Een model voor de dynamica van de 
fiets, waarmee is te berekenen bij welke snelheid 
een bepaalde fiets stabiel is. Als een fiets stilstaat, 
valt hij om. Als hij langzaam gaat, slingert hij, gaat 
erger slingeren en valt. Vanaf een bepaalde snelheid 
wil de fiets rechtop blijven en komt hij zelfs weer 
rechtop na een zijdelingse tik. Ruim honderd jaar 
is getracht uit te zoeken hoe dat zit, maar niemand 
bewees het echt. Arend heeft het met drie anderen 
voor eens en altijd uitgezocht.” 

Wat kunnen we in jullie vakgebied nog verwachten?
Schwab: “Ik hoop dat we over een paar jaar op 
een fiets een nummer van pakweg 1 tot 5 kunnen 
plakken en dat je daarmee weet of het bijvoorbeeld 
een stabiele stadsfiets is of een snelle, wendbare 
sportfiets.”  
 Kooijman: “Drie dingen. Een model voor wat de 
bestuurder doet om de fiets te stabiliseren. Vastge-
stelde handling qualities van fietsen; dan weet je vooraf 
hoe de berijder een fiets ervaart. Een fietstrainer, 
een apparaat waarvan je de stabiliteit kunt verande-
ren. Daarmee kun je groepen leren fietsen die daar 
moeite mee hebben, zoals mensen met Down-
syndroom. Of mensen die pas op latere leeftijd gaan 
fietsen. Dat scheelt kostbare een-op-eenbegeleiding. 
In de toekomst is zo’n trainer commercieel in te 
zetten om de ideale fiets voor iemand te vinden en 
in te stellen.” 
<<
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Getrouwd/samenwonend

Schwab: Getrouwd. Drie kinderen

Kooijman: Samenwonend

 

Beste boek

Schwab: ‘The Spirit of St. Louis’ 

van Charles A. Lindbergh uit 1953, 

waarvoor hij in 1954 de Pulitzerprijs 

kreeg. 

Kooijman: “Ik heb dyslexie en lees 

dus liever geen boek. Maar Asterix 

& Obelix vond ik wel leuk. Oprecht 

leuk.”

Slechtste boek

Schwab: “Geen idee.”

Kooijman: “Iets van ‘Heat & Transfer’. 

Amerikaans. Moest voor werktuig-

bouwkunde.”

Favoriete vervoermiddel

Schwab: “De fiets.” 

Kooijman: Tot twintig kilometer de 

fiets. Daarna de auto. Maar liefst 

fiets ik. Het openbaar vervoer is 

geen optie.”

Vinding die u graag had willen doen

Schwab: “De luchtband.”

Kooijman: “De paperclip. Simpel 

ding dat nog steeds altijd en overal 

wordt gebruikt. En ook nog voor 

van alles is te gebruiken.”
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Het Internationale Research Centre for Telecommunications 
and Radar (irctr) is blij met de nieuwe radar Parsax. Het is 
echter niet hun eerste primeur. Zo waren ze in 1983 de eersten 
die Dopplermetingen aan radargolven verrichtten (waardoor 
de snelheid van wolken te bepalen is). En in 2005 ging de 
ontwikkeling van de ‘drizzle radar’ Idra van start, een rond-
draaiende buienradar met ongeëvenaarde scherpte (dertig keer 
scherper dan het knmi) en hoge gevoeligheid, waardoor Idra 
ook mist en miezerregen ‘ziet’. 
En nu is er dan de Parsax. De ‘Polarimetric Agile Radar in S- and X- 
band’ kan continu polarisatiemetingen doen met een ongekend 
hoge resolutie tot drie meter. Duurzaam detail: de radar maakt 
gebruik van de schotels die in 1973 op het ewi-gebouw zijn gezet.
Waar reflectie van radargolven een maat is voor de hoeveelheid 
water in een wolk, levert polarisatie informatie over de vorm en 
grootte van de druppels in een wolk. Dat maakt het mogelijk 
onderscheid te maken tussen hagel, regen of sneeuw.  

“Het gebruik van polarisatie in radarmetingen is niet nieuw”, 
licht prof.dr.ir. Herman Russchenberg toe. “Maar polarisatie in 
twee richtingen tegelijk meten én in hoge resolutie, dat is wel 
uniek. Dat levert gedetailleerde en dynamische beelden op van 
processen in een wolk.” 
Russchenberg is hoogleraar remote sensing van de natuurlijke 
omgeving bij ewi. Hij bestudeert de vorming en het verdwij-
nen van wolken, de grote onbekende in het klimaatonderzoek. 
Wolken hebben een fors koelend effect, dat voor een deel het 
broeikaseffect kan compenseren. Maar de onzekerheden daar-
over zijn tot nu toe groter dan het effect. Wolken verdwijnen 
door verdamping of doordat ze leeg regenen. Metingen van 
Parsax in Delft en Idra in Cabauw moeten nu meer duide-
lijk maken over de rol van fijnstof in het ontstaan van regen. 
Uiteindelijk wil Russchenberg de samenhang tussen fijnstof, 
wolken, regen en klimaatverandering ontrafelen.
<<

Nieuwe taak  
voor oude schotels

De nieuwe Parsax weerradar levert ongekend scherpe en dynamische beelden op van het 

ontstaan van neerslag. Die informatie dient om de samenhang tussen luchtvervuiling, wolken en 

klimaatverandering te ontrafelen.

Jos Wassink
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N ieuws  van  de  A l umn i ve ren ig i ng  en  he t  Un i ve r s i t e i t s f onds

Daden voor Delft maakt 
revolutionair onderzoek mogelijk

‘Daden voor Delft’(DvD) is een initiatief van het Universiteitsfonds 

Delft (UfD) en de Alumnivereniging TU Delft, waarmee fondsen 

worden geworven onder alumni en bedrijven voor wetenschappe-

lijk hoogwaardige onderzoeken die buiten de kernfinanciering van 

de universiteit vallen.

Daden voor Delft slaagde erin dit jaar bijna 79.000 euro aan 

donaties te verwerven voor de drie projecten die al langer 

meedoen: ‘Tumorjacht’, ‘Verpakt waterstof’ en ‘Bouwen in water’ 

en voor twee nieuwe projecten: ‘Studio Dreams’ (beleving van 

ontwerpen) en ‘Zero emission flying testbed’ (Zeft), dat een 

zeer milieuvriendelijk vliegtuig wil ontwerpen. Het Zeft-project 

krijgt 15.000 euro en projectleider Ronald van Gent, van de 

faculteit LR, is erg blij met het geld: “Zonder DvD had het project 

jaren achterstand opgelopen. Nu kunnen wij een windtunnelmo-

del maken dat essentieel is voor ons onderzoek. Ons Zeft-project 

is het type vooronderzoek dat wat betreft financiering tussen 

wal en schip valt. Voor de onderzoekssubsidies waren wij niet 

academisch genoeg en om voor financiering van instellingen en 

bedrijven in aanmerking te komen, moeten onze ideeën zich al 

bewezen hebben. Collega-ingenieurs zien kennelijk de waarde en 

potentie van revolutionaire concepten. Als we eenmaal de haal-

baarheid hebben aangetoond, zullen er wel financieringsbronnen 

komen om het project te vervolgen.”  

www.TUDelft.nl/alumnivereniging

Ir. Jan-Wouter Langenberg, ir. Benjamin ter Kuile en winnaar 

ir. Robin van Abeelen.

Ufd-Strukton Master Award voor 
civieler Robin van Abeelen

Op 12 november is de eerste UfD-Strukton Master Award uitge-

reikt. Dit betreft een prijs van het Universiteitsfonds Delft (UfD) 

en het bouw- en spoorbedrijf Strukton voor masterstudenten 

met baanbrekende oplossingen voor actuele maatschappelijke 

knelpunten. Winnaar van de 5.000 euro is civielstudent Robin 

van Abeelen. Om de risico’s van verzakkingen bij ondergronds 

bouwen in te schatten, wordt gebruikgemaakt van zettingri-

sicoanalyses. Van Abeelen heeft op een bijzondere manier de toe-

pasbaarheid en juistheid van deze risicoanalyses onderzocht. Hij 

heeft de schade aan de huizen van de Amsterdamse Vijzelgracht 

geanalyseerd, die verzakt zijn bij de aanleg van de Noord/Zuid-

lijn. “Bij de panden heb ik het scheurpatroon geanalyseerd en de 

gegevens daarvan vergeleken met het patroon dat het computer-

model voor schadepredicties voorspelt. Het bleek dat het model 

de scheurwijdtes veel groter voorspelde dan zij in werkelijkheid 

waren. Met deze gegevens en de analyse kan het model worden 

aangepast en is er meer inzicht gekomen in het complexe grond-

constructiegedrag.”

De tweede en derde prijs, elk 2.500 euro, gingen naar Jan Wou-

ter Langenberg voor zijn onderzoek naar congestie in elektrici-

teitsnetwerken en naar Benjamin ter Kuile voor de ontwikkeling 

van een simulatiemodel voor luchtverontreiniging. www.universit-

eitsfonds.tudelft.nl

Voorzitter Universiteitsfonds Delft (UfD) ir. Rudy van der 

Meer, ir. Evelien Pingen en rector magnificus prof.dr.ir. Jacob 

Fokkema.

Eveline Pingen Beste  
Afstudeerder TU Delft 2008-2009

Op 19 november 2009 werden de UfD-Mecanoo-prijzen voor de 

Beste Afstudeerders 2008-2009 uitgereikt door een geïnspireerde 

rector magnificus prof. Jacob Fokkema. De Beste Afstudeerders 

van de acht faculteiten presenteerden hun leerzame werk. Uit 

hun midden werd de Allerbeste Afstudeerder van de TU Delft 

gekozen: ir. Evelien Pingen van de faculteit TNW. Tijdens haar 

afstuderen heeft ze een nieuwe Delftse technologie – eutectische 

vrieskristallisatie – op een hoger plan gebracht en een toepassing 

ervan ontwikkeld voor een Rotterdams bedrijf. Het bedrijf loost 

jaarlijks bijna een kwart miljoen ton natriumcarbonaatoplossing, 

na het met anderhalve tankwagen geconcentreerd zwavelzuur 

per dag geneutraliseerd en met een ionenwisselaar molybdeen 

eruit gewonnen te hebben. Pingen heeft een procesroute ontwik-

keld waarbij geen zwavelzuur meer nodig is en de sodaoplossing 

omgezet wordt naar vast bicarbonaat en het molybdeen apart 

kan worden gekristalliseerd. Op basis van haar afstudeerwerk zijn 

nu een patentaanvraag en twee andere publicaties in voorberei-

ding. Zij had een tien verworven voor haar afstudeerwerk.  

www.universiteitsfonds.tudelft.nl
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Een overzicht van belangrijke prijzen, benoemingen en 

andere opmerkelijke personalia van de TU Delft.

Mariëlle van Kooten (22) voert Studenten Techniek 
In Politiek (Stip) aan bij de gemeenteraadsverkie-
zingen in maart 2010. De nieuwe lijsttrekker startte 
in 2006 met haar studie luchtvaart- en ruimtevaart-
techniek aan de TU. Daarnaast rondde ze in Amster-
dam de propedeuse geschiedenis af. Ze wil meer 
aandacht en inzet voor startende ondernemers, het 
Stip-initiatief Yes!Delft uitbouwen en een eendui-
dige marketingstrategie voor Science Port Holland. 
Daarnaast wil ze meer investeringen in Delft als 
fietsstad, in woningen voor starters, jongeren en 
studenten en in Delft als proeftuin voor de TU. Stip 
heeft nu twee zetels in de raad. 

De 2009 Rector’s Prize for Internationalisation is in 
augustus gewonnen door David Oyediran (38). De 
Nigeriaan, die in de loop van dit jaar zijn master-
studie micro-elektronica afrondde, kreeg de prijs 
voor zijn bijdragen aan het internationaliserings-
proces van de TU. Tijdens zijn studie ontplooide 
hij tal van internationale activiteiten. Hij was 
onder meer mentor van buitenlandse studenten en 
bestuurslid van  Students4Sustainability. Daarnaast 
was hij actief  in het project ‘Energy for All’ van de 
Nederlandse overheid. Dit beoogt ontwikkelings-
landen verder te helpen op het gebied van duur-
zaamheid en armoede bestrijding door training van 
lokale mensen.
 

Bij zijn afscheid als hoogleraar systeem- en regel-
techniek bij de faculteit Werktuigbouwkunde, 
Maritieme Techniek en Technische Materiaalwe-
tenschappen (3mE) heeft prof.dr. Okko Bosgra vrij-
dag 18 september een koninklijke onderscheiding 
ontvangen. Bosgra werd benoemd tot Officier in de 
Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de versierselen 
opgespeld van de Delftse burgemeester Bas Verkerk. 
Bosgra was – afgezien van een kort uitstapje naar de 
Universiteit Wageningen – sinds zijn afstuderen in 
1968 werkzaam aan de TU.  
Hij blijft actief aan de TU.

Ephicas, het bedrijf van de broers Gandert en 
Hjalmar Van Raemdonck, haalde in september 
drie prijzen binnen. Eerst twee ‘kleintjes’ van 
duizend en vijfduizend euro. Aan het eind van 
die maand haalden ze als runner up in de Postcode 
Loterij Green Challenge een ton binnen. Daarmee 
kwam het totaal aan prijzen in 2009 op zes, samen 
goed voor een kleine 200 duizend euro. Gandert 
promoveert momenteel aan de TU op energiebespa-
rende sideskirts voor vrachtwagens. Broer Hjalmar is 
TU-alumnus en werkt fulltime bij Ephicas, dat in 
december de eerste klanten met de zijschotten laat 
experimenteren.

Bouwkundedecaan Wytze Patijn pakte in septem-
ber officieel zijn werk weer op. In september 2008 
raakte hij door een besmetting met een zieken-
huisbacterie in coma en was hij vervolgens totaal 
verlamd. Wat volgde was een revalidatieperiode 
die Patijn omschreef als ‘een soort verplicht sab-
batical’. Patijn maakte zijn rentree in een voor hem 
nieuw gebouw. Tijdens zijn afwezigheid verkaste 
de faculteit van de tijdelijke opvang na de brand 
naar het gerenoveerde en met een glazen serre 
uitgebouwde voormalige hoofdgebouw. BK City 
viel hem alles mee: “Ik kwam terug in een groot en 
vrolijk gebouw.” 

Er is een prijs vernoemd naar prof.ir. Jaap van der 
Graaf. Het gaat om de Jaap van der Graaf Award, die 
bestaat uit een ‘Watertrofee’ en een geldbedrag van 
vijfduizend euro. De prijs is beschikbaar gesteld 
door ingenieursbureau Witteveen+Bos. Jaap van der 
Graaf nam in mei 2009 afscheid als hoogleraar in de 
behandeling van afvalwater. Sinds 1989 was hij als 
hoogleraar verbonden aan de sectie gezondheids-
techniek van de faculteit Civiele Techniek en Geo-
wetenschappen. De prijs is in het leven geroepen als 
waardering voor zijn inzet voor de watersector en 
wordt jaarlijks tijdens de Vakantiecursus uitgereikt. 
Op 15 januari 2010 gebeurt dat voor de eerste keer. 
Een onafhankelijke jury bepaalt wie de prijs in 
ontvangst mag nemen.

Studentpastor Ton Meijknecht zwaaide officieel 
af na 34 jaar onafgebroken inzet voor de studenten 
en de universiteit. Het afscheid ter gelegenheid van 
zijn pensionering bij MoTiv werd op 5 november 
luister bijgezet met het symposium ‘One mission, 
one goal’ over de creativiteit waarmee wereldpro-
blemen technologisch aangepakt kunnen worden. 
Naast rector magnificus Jacob Fokkema gaven de 
vier dri’s en filosoof/ethicus Medard Hilhorst van 
de Erasmus Universiteit Rotterdam acte de presence. 
Meijknecht gaat zich via een vof inzetten voor zin-
geving bij bedrijven. 

[persoonLIJK]
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Duurzaam bouwen gaat meer om 
planologie dan om dubbel glas. 
Koen Haziël van Dam
Doctor in de kunstmatige 
intelligentie

De mens is uniek in zijn vermo-
gen om zich, in woord en gebaar, 
volkomen onbegrijpelijk uit te 
drukken.
Jeroen Arendsen 
Industrieel ontwerper

De populariteit van reality televi-
sieprogramma’s wordt verklaard 
door de aantrekkelijkheid van 
het idee om roem en fortuin te 
vergaren zonder talent te hebben 
of hard te werken.
Marco Dreschler
Civiel ingenieur

Natuurwetenschap is slechts de 
religie van verstand.
Fabian Bodoky
Theoretisch fysicus

Het gemiddelde inkomen per 
hoofd van de bevolking is geen 
goede maat voor de vaststelling 
van de kwetsbaarheid van een 
samenleving voor een storm.
Marcel Marchand
Wis- en natuurkundige

Productiviteit is als water in een 
spons. Op een gegeven moment 
zal je er niet meer van krijgen, wat 
de druk ook mag zijn.
Peiyuan Li
Werktuigbouwkundig  
ingenieur

Beoordeling van een promo-
vendus aan de hand van zijn 
stellingen is vergelijkbaar met 
beoordeling van een boek aan de 
hand van de omslag.
Daniel Schühle
Chemicus

“Zo ontstond het fenomeen Hacking Ikea, waarbij mensen op internet ideeën 

uitwisselden over hoe nieuwe meubels kunnen worden gemaakt door de Ikea-

bouwpakketten anders in elkaar te zetten of te combineren. Consumenten wachten 

niet meer tot merken bij hen aankloppen. En bedrijven zoeken contact met hen. Dat 

kan nu eenvoudig via crowd sourcing en co-creatie.” 

Hoogleraar industrieel ontwerpen prof.dr. Pieter Jan Stappers in de Volkskrant over 

het presenteren van zelf ontworpen producten op internet.

“De afstand tussen de top van het voorhoofd en het puntje van je kin neemt bijvoor-

beeld toe met verbazing. Ook zijn bij elke emotie de contouren van mond, ogen 

en wenkbrauwen anders. Dit kan de computer meten door cirkelvormige en recht-

hoekige figuren op de gezichten te leggen, de passende figuren zijn bij elke emotie 

verschillend.” 

Promovendus dr. Dragos Datcu in NRC Handelsblad over het door hem ontwikkelde 

systeem dat emoties automatisch herkent uit spraak en gezichtsuitdrukkingen.

“De antikraakmarkt is nu net het Wilde Westen.” 

Emeritus hoogleraar Volkshuisvesting prof.dr.ir. Hugo Priemus in NRC Handelsblad 

over onkostenvergoedingen die kraakwachten betalen. 

“Ken je de heerlijk frisse geur die in een dennenbos hangt na een onweersbui? Je ruikt 

ozon en terpenen. Die stoffen zijn te verklaren uit de enorme ladingsverschillen die 

in een bos tijdens een onweersbui kunnen ontstaan. De spanning in het elektrische 

veld rond boomtoppen kan oplopen tot wel 20.000 volt per meter. Het elektrische 

veld rond de dennennaalden trekt de huidmondjes in een punt en zuigt de planten-

sappen naar buiten. De sappen worden naar de punt van de naalden getrokken en 

de dennen gaan letterlijk sproeien. Dit fenomeen gebruiken we als we het kanker-

medicijn taxol uit taxussen halen met een zwaar elektrisch veld.”

Directeur van de Botanische Tuin drs. Bob Ursem in NRC Handelsblad.

Stelling
Leven in Nederland is als leven in 
een aquarium

Verdediging
“Boven heb je water je, onder je en om je heen. En de omgeving is helemaal 
artificieel, al is het een goede imitatie van de natuur. Mijn stelling is niet 
neerbuigend bedoeld. Het heeft eeuwen van inspanning gekost om zo’n 
bijzondere wereld te creëren. Met mijn stelling wil ik ook op een grappige 
manier het verschil aangeven met de omgeving waar ik zelf vandaan kom: 
Catalonië. Daar heb je wilde gebieden zoals de Pyreneeën. Het is er ook 
heel droog. Een wereld van verschil.”

Jordi Figueras i Ventura
Elektrotechnisch ingenieur 

Humor is een noodzakelijk ingrediënt voor innovatie.
Rutger de Graaf, civiel ingenieur
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eureka!•de Alumnus

Een alumnus van de TU Delft 

schrijft een column en geeft de 

pen door aan een alumnus van 

zijn of haar keuze.

Tijdens mijn studie werktuigbouwkunde was ontwerpen mijn 
passie. Bij de vakgroep transport en logistiek kon ik theoreti-
sche kennis op het gebied van wis- en natuurkunde toepassen 
om dingen gecontroleerd te laten bewegen. Fantastisch!
Na mijn afstuderen bij Fokker Aircraft kreeg ik een baan bij 
dezelfde vakgroep. Ik ging me als ‘ontwerpend onderzoeker’ 
bezighouden met de ontwikkeling van automatische trans-
portsystemen. Naast het werken aan verschillende zogenaamde 
derde-geldstroomprojecten voor bedrijfsleven en overheden, 
vond ik een uitdaging in publiceren en onderwijzen. Al deze 
drie activiteiten waren een vak apart en de combinatie vond ik 
zeer boeiend.
Mijn werk bij de vakgroep leidde uiteindelijk tot een proef-
schrift over het conceptueel ontwerpen van automatische 
transportsystemen. Het was een stapsgewijs proces. Het ont-
wikkelen van de theorie ging hand in hand met het uitvoeren 
in de praktijk. Met ‘voortschrijdend inzicht’ heet dat ook wel. 
Een van mijn stellingen van toen luidde daarom ook: ‘Zonder 
praktijk geen theorie’. Een stelling waar ik overigens nog steeds 
achter sta.
Nu werk ik als Manager Design & Innovation bij apm Termi-
nals, een internationaal opererend bedrijf met wereldwijd meer 
dan vijftig containerterminals. Mijn behoefte om dingen te rea-
liseren, wordt hier ruimschoots bevredigd. Er is een duidelijke 
focus op resultaat en een snel beslissingsproces. ‘Better approxima-
tely right than precisely wrong’, is hier een heersende mening. Waar 
ik op de TU vooral te maken had met specialisten, zijn het hier 
de generalisten die opvallen. Mijn op de TU ontwikkelde talen-
ten om snel te kunnen analyseren en te komen tot haalbare 
oplossingen, komen hier dagelijks van pas.
Hoe de toekomst eruitziet, weet ik niet. In mijn sector is de eco-
nomische crisis goed voelbaar. Traditioneel is de transportsec-
tor een goede indicator voor de economische ontwikkelingen, 
en tot op heden voorspelt deze helaas nog niet veel goeds. Voor 
de wat langere termijn ben ik echter niet pessimistisch. Wan-
neer je, als goede techneut, wat afstand neemt en waarneemt, 
zie je vaak zichzelf herhalende patronen… en daar geloof ik in 
deze situatie ook in.

Ben-Jaap Pielage studeerde werktuigbouwkunde aan de TU Delft van 1989 tot 

1996. Pielage geeft het stokje door aan Tijs van Elk.

Glas draperen

Tomas van Dijk

Vanaf een afstandje zien ze eruit als smeltende gletsjers. De nieuwe stations 
van de kabelbaan Nordkettenbahn in Innsbruck zijn volledig opgetrok-
ken uit glooiende glazen platen die naadloos op elkaar aansluiten. Volgens 
bouwkundige dr. Karel Vollers, expert in vrijelijk gebogen architectuur, 
vormen deze organisch ogende gebouwen de absolute hoogtepunten in de 
dubbelgebogen-glasarchitectuur. 
Maar het kostte wat om ze te produceren. Maar liefst zesduizend glazen 
platen heeft een Chinese aannemer moeten bollen en buigen om aan de 
benodigde bouwstenen – duizend platen – te komen, aldus Vollers. “Met 
de ouderwetse techniek die de Chinezen gebruikten, sneuvelen vijf van de 
zes platen. En dan hebben we het nog niet eens over de fabricage van alle 
buigvormen. Elke glasplaat heeft een eigen mal nodig. Zo’n project kon 
toen alleen door Chinezen gedaan worden, met hun goedkope arbeids-
kracht en gesubsidieerde energie”, lacht Vollers bewonderend.
Toch komt geen Chinees te pas aan het stellen van de achterconstructie voor 
een golvende glazen façade van een appartementencomplex in Belgrado, 
waar momenteel aan gewerkt wordt. De voorkant van het gebouw zal eruit 
komen te zien als een kabbelend stukje rivier. De panelen zijn gefabriceerd 
door een Nederlands glasbedrijf dat gebruikmaakt van een door Vollers 
bedachte techniek: een mal die pas in de oven, als het glas heet en zacht is, 
zijn uiteindelijke vorm aanneemt. Voor die tijd, als het glas nog breekbaar 
is, rust het op een plat oppervlak. Bij de ouderwetse methode komt de plaat 
op een aantal plekken onder spanning te staan omdat hij, wanneer hij nog 
hard en breekbaar is, slechts op enkele plekken op de mal rust.  
De mal die Vollers ontwierp, bestaat uit twee plateaus gemaakt van 
stalen kabels. Deze kabels kunnen langs elkaar heen bewegen, net als de 
onderdelen van een eisnijder. Het onderste plateau kan in elke wenselijke 
vorm ingesteld worden. De bovenste laag zakt pas in de oven naar beneden, 
voorbij de vormgegeven laag waardoor het glas langzaam in en om de mal 
gedrapeerd raakt. “Het is belachelijk simpel”, zegt Vollers die de techniek 
onlangs voor de TU patenteerde.
Samen met promovendus ir. Daan Rietbergen, mede-uitvinder van de 
instelbare mal, wil Vollers een met de oven geïntegreerde computerge-
stuurde mal maken om zo de industrialisatie van dubbelgebogen glas nog 
een stap verder te helpen. 
De nieuwe Delftse techniek bespaart veel energie en afval, al vergen vlakke 
glasplaten altijd nog veel minder energie om te produceren dan gebogen 
platen. “Toch komt onze techniek het milieu ten goede”, zegt Vollers. 

“Want gebouwen met indrukwekkende vormen blijven langer staan. Ze zijn 
minder gevoelig voor modegrillen.”

Meer informatie: dr.ir. Karel Vollers, K.J.Vollers@tudelft.nl
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