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Delfts onderzoek varieert in 
omvang, aard, thema, toepas-

baarheid, perspectief en nog een 
aantal variabelen. Er zijn echter 

ook overeenkomsten: onderzoek 
van de TU behoort tot de drie  
onderzoekspijlers design, en-
gineering en science. En het is 

geïntegreerd in de maatschappij, 
net zoals ons nieuwe logo op de 

cover geïntegreerd is met de ach-
tergrond. De enorme diversiteit 

en maatschappelijke relevan-
tie willen we in Delft Integraal 

voortaan meer benadrukken en 
belichten. Daarom vindt u in deze 
vernieuwde Delft Integraal naast 

de gebruikelijke achtergronden 
en nieuws, een selectie van op-

merkelijke onderzoeksprojecten 
rondom een thema. Deze eerste 
editie kozen wij een onderwerp 

dat bij het jaargetij past: licht. 

Er zijn er natuurlijk meer 
opties om Delftse onderzoek 
waar licht aan te pas komt, te 
classificeren. Wij hebben ons 
gericht op licht als energiebron, 
licht als instrument en licht als 
beleving. Dat levert onder andere 
oplossingen op als een duurzaam 
zonnegas, een lamp die de 
donkere Afrikaanse nachten 
verlicht en een optische naald die 
de opsporing van tumoren verge-
makkelijkt. 

We vallen vanaf nu vier keer 
per jaar op uw mat. Wilt u Delft 
Integraal liever online lezen, 
abonneer u dan via onze website 
op de nieuwsbrief.

Frank Nuijens,  
hoofdredacteur

licht
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Grafeen is een snelle halfgeleider en wordt  
onder meer gebruikt in elektrische schakelingen en 

flexibele schermen. Sinds de ontdekking ervan in 
2004, zoeken wetenschappers naar manieren om het 
zo zuiver mogelijk te produceren. Alleen in zijn zui-

verste vorm kunnen elektronen  
namelijk vrij door het atoomrooster bewegen.  

Dit zogenaamde ‘ballistisch transport’ is nu aange-
toond door onderzoekers van 3mE en TNW.  

Zij produceerden het synthetisch grafeen door mid-
del van chemische dampdepositie.

delta.tudelft.nl/27803

RIjNMONsTERs 
Prof. Nick van de Giesen en dr. 
Rolf Hut (CiTG) en Corine Hout-
man (Waterlaboratorium) hebben 
als eersten de link gelegd tussen 
de aanwezigheid van resten van 
geneesmiddelen in de Rijn en de 
demografische kenmerken van de 
mensen die aan deze rivier wonen. 
Op basis van deze kennis kan mo-
gelijk een betere oplossing worden 
ontwikkeld voor de verontreiniging 
van drinkwater. “Jongeren en ou-
deren gebruiken heel verschillende 
geneesmiddelen in verschillende 
hoeveelheden. Ook per nationaliteit 
verschilt het gebruik van genees-
middelen sterk. De verschillen zijn 
zelfs zo groot dat we de meeste van 
deze geneesmiddelen in het water  
hebben gedetecteerd”, legt Hut uit.  
delta.tudelft.nl/27646

NOOIT MEER 
sChEELzIEN 
Door de biomechanica van zach-
te weefsels en de ophanging van 
het menselijk oog te modelleren, 
kunnen volgens dr. Sander Schutte 
(3mE), chirurgische ingrepen ter 
correctie van strabisme (scheel-
zien) worden verbeterd. Strabisme 
wordt meestal chirurgisch gecor-
rigeerd door de aanhechting van 
een oogspier aan het oog enkele 
millimeters naar achteren te ver-
plaatsen. “Een eenvoudige opera-
tie”, aldus Schutte. Helaas moet 
ongeveer twintig procent van alle 
patiënten opnieuw onder het mes, 
omdat hun strabisme te veel of te 
weinig is gecorrigeerd. Een reden 
daarvoor is dat de anatomie en fy-
siologische eigenschappen van het 
oog, de oogspieren en het vet rond 
de oogkas per patiënt sterk kunnen 
verschillen.  
delta.tudelft.nl/27573

A  
ls wolken zich opstapelen 
tot in de tropopauze, op 
tien kilometer of hoger, kan 
dat extreme stormen tot 

gevolg hebben. De atmosferische 
processen die ten grondslag lig-
gen aan deze zogenaamde cumu-
lonimbus of buienwolk kunnen nu 
uitgebreider worden bestudeerd 
dankzij Steven j. Böing (CiTg). Hij 
heeft verbeteringen aangebracht 
in de software van de Dutch At-
mospheric large eddy Simulation 
en hiermee de bovengrens opge-
tild naar twintig kilometer, waar 
het weer min of meer ophoudt te 
bestaan. delta.tudelft.nl/27716

In de 
wolken

Cumulonimbus boven 
een Amerikaans dorp

Synthetisch 
grafeen
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Een nieuw wiskundig model moet op basis van een 
CT-scan voorspellen welke mensen het grootste risi-
co lopen op aderverkalking. Dat is althans de ambitie 
van dr. Sasa Kenjeres (TNW) en masterstudent  
Alexander de Loor. Ze hebben de doorbloedings- 
patronen in de halsslagader berekend op basis van 
een driedimensionale reconstructie van CT-scans en 
metingen van de doorbloeding bij een gezond  
persoon door ultrageluid. delta.tudelft.nl/27547

Ir. Shou-en Zhu met zijn  machine voor 
chemische dampdepositie.

Cyberzoo
Robots worden steeds slimmer en zijn op hun slimst als ze als team werken. 
Onderzoekers kunnen nu de bewegingen van zulke groepen bestuderen in het 
nieuwste lab van de TU Delft: de Cyberzoo, in de vliegtuighal van de faculteit 
L&R. Deze ‘dierentuin’ is een initiatief van het Delft Robotics Institute. Bin-
nenkort wemelt het van de zwevende, kruipende en rollende robots. “Vroeger 
dachten we dat intelligentie het best te realiseren zou zijn met één grote robot. 
Maar nu komen we tot het inzicht dat een groep kleinere, eenvoudigere robots 
in werkelijkheid veel slimmer is”, aldus een van de initiatiefnemers,  
dr. Chris Verhoeven. delta.tudelft.nl/27835
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EINDpROjECTEN
Een simulator om je zeilvaardigheid 
te vergroten, drones, 3D geprinte 
sieraden en - uiteraard - robots die 
drankjes serveren: eind januari was 
de centrale hal gevuld met de eind-
projecten van studenten van een  
minor bij Industrieel Ontwerpen.  
De presentaties kregen veel  
aandacht, onder andere in het tv- 
programma Hart van Nederland en 
bij Omroep West.  
delta.tudelft.nl/27780

SURfBAD
 

Als de golven meewerken, kan iedereen leren surfen. Dat zegt dr. Steven Schmied 
(3mE), die werkt aan een surfgolfslagbad. Schmied wil ringvormige golfslagbaden 

bouwen met naar binnen bewegende golven. Doordat de diepte schuin afloopt (net als 
bij een strand) worden deze golven gebroken. Zo ontstaat er voor zowel beginners als 
gevorderden een geschikte golfslag. Momenteel wordt er onderhandeld over de aan-

leg van een dergelijk golfslagbad in Zoetermeer. delta.tudelft.nl/27765

Illustratie: Webberwavepool.com

DELfI-N3XT 
Om 08.10 uur op 21 november werd  

Delfi-n3Xt gelanceerd vanaf een basis 
in het Russische Yasny. Studenten 

en medewerkers van de TU 
Delft werkten bijna vijf jaar 
lang aan de Delfi-n3Xt, de 
tweede satelliet die is ge-

bouwd door een  
Nederlandse universiteit. 
Delfi-n3Xt is de opvolger 
van Delfi-C3, die in april 

2008 de lucht in ging.  
Hoewel deze satelliet was 

ontworpen om één jaar mee te 
gaan, functioneert hij nog steeds. 
De Delfi-satellieten zijn slechts 34 cm 
hoog en 10 cm breed: niet veel groter dan een 

melkpak. Delfi-n3Xt maakt gebruik van een systeem 
van sensoren en actuatoren om zichzelf te positione-

ren. Daardoor kan de satelliet zijn zonnepanelen op 
de zon richten, voor maximale energieopwekking.  

delta.tudelft.nl/27519
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Het overgrote deel van de collectie van 
het Rijksmuseum is onzichtbaar, maar 
niet meer voor lang. Op dit moment 
worden kunstwerken gedigitaliseerd 
en online gezet. Promovendus Jasper 
Oosterman (EWI) ontwikkelde voor 
deze enorme klus software die poten-
tiële experts moet identificeren. Hij 
wil zo een omvangrijke werkgroep van 
deskundigen vormen die bij de digita-
lisering kunnen helpen. Zijn project 
was een van de veertig onderzoeken 
die in januari tijdens het Delft Data 
Science New Year Event werden ge-
presenteerd.  
delta.tudelft.nl/27782
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InSTRUMenT
een optische naald die tumoren 

opspoort ; een lichtmicro-
scoop met superresolutie; 

een piepkleine verbinding die 
optische chips aansluit; en een 
methode om met zonlicht water 

te zuiveren.

eneRgIe
Duurzaam gas uit licht en 
water;  de ndassie-lamp 

die de Afrikaanse nachten 
verlicht; Tvlight dat slimme 

lantarenpalen maakt; en Miro 
Zeman over de toekomst van 

zonnepanelen. 

BeleVIng
De relatie tussen 

daglicht en uitzicht; 
en een interactieve 
lichtinstallatie voor 

kinderen 
met kanker.

leZIngen oVeR lICHT

Donderdag 15 mei 
vanaf 19.00 uur houden 
verschillende onderzoe-
kers een lezing over het 
thema licht. Arno Smets 
geeft een toelichting op 

het artikel ‘gas uit water en 
licht’ en jenny Dankelman 

spreekt over de naalden 
met optische fibers die tu-
moren nauwkeurig kunnen 
opsporen. Meer informatie: 

www.alumni.tudelft.nl
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De overheid is op zoek naar technieken om nieuwe brandstof  te maken uit Co2, licht en  
water. Vijf miljoen euro kwam daarvoor eind  vorig jaar beschikbaar van foM, nWo en Shell. 

De TU deed een van de zeven  gehonoreerde voorstellen.

M
eer aardbevingen in Groningen en een  
Kamermeerderheid die de gaswinning daar 
wil verminderen. Het tekent het eind van 
een tijdperk waarin aardgas een vanzelf-
sprekende bron van energie en staats- 
inkomsten was. Ondertussen beschikt Ne-
derland over een unieke infrastructuur 
aan gasleidingen. Zonde om die niet te ge-

bruiken. Gas importeren uit Rusland is even onvermijdelijk 
als onverstandig. Zijn er op termijn wel alternatieven? Het 
onderzoeksprogramma ‘CO2-neutrale brandstoffen’, dat 

NWO, FOM en Shell vorig voorjaar lanceerden, stelt vijf 
miljoen euro ter beschikking voor de schone productie van 
CO2-neutrale brandstoffen uit water en kooldioxide. In een 
vrolijk filmpje is te zien wat de bedoeling is: elektriciteit uit 
zonnepanelen voedt een fabriek waarin water en kooldioxi-
de (CO2) omgevormd worden tot methaan (CH4). Het gas 
stroomt door leidingen tot aan de verste uithoeken van ons 
land. Bij verbranding van het zonnegas komt kooldioxide 
en water vrij waarmee de kring weer rond is. Zo kunnen we 
nog lang en gelukkig leven. 
 

Ook vanuit het groeiende aandeel zonne-energie 
is het verstandig om over opslag na te denken, 
vindt dr.ir. Arno Smets (EWI). Dat is nu met één 
procent nog klein, maar wat doe je met al die zon-
nestroom als het tien tot twintig procent wordt? 
“Opslag wordt de bottleneck”, denkt Smets. “We 
moeten stroom kunnen dumpen via een chemi-
sche omzetting.” Dat kan bijvoorbeeld door wa-
terstof op te wekken met elektrolyse (elektrische 
splitsing van H2O in H2 en O2) en die met CO2 om 
te vormen tot methaan (CH4). Anders dan water-
stof is methaan wel goed op te slaan, desnoods in 
de dan lege Groninger gasvelden.
Een filmpje* over het onderzoek van Lihao Han 
(EWI) en Fatwa Abdi (TNW) naar een waterstof 
producerende zonnecel toont een glimp van de 
toekomst: we zien een eenvoudig vierkant plexig-
las bakje. Het bakje staat los – er zijn geen draden 
aan bevestigd. Dan floept een spot aan op de cel. 
De camera zoomt in en vanaf een roostertje in het 
midden van de cel borrelen kleine belletjes om-
hoog: waterstof uit licht. 
De onderzoekers scoorden er in juli een publi-
catie in Nature Communications1 mee omdat 
niemand eerder een rendement van vijf procent 
had weten te behalen met zo’n geïntegreerde unit 
bestaande uit goedkope materialen. Dat is twee 
keer meer dan de natuur doet; planten leggen 
hooguit twee tot drie procent van de ingevangen 
zonne-energie vast als biomassa. 
Abdi denkt dat uiteindelijk een rendement van 
tien procent haalbaar is: “We zitten nu al op de 
helft. En als we zoveel rendement halen met 
grootschalige installaties kunnen we de fossiele 
brandstoffen achter ons laten.” Dan bedekken we 
onze daken met combicellen die waterstof op-
wekken waarmee we onze waterstofauto bijtan-
ken. Gratis en zonder accijns.

AppEL
Met het geld van FOM en anderen (750 duizend 
euro) gaan twee nieuwe promovendi aan het 
werk met een herzien model waarvan de on-
derzoekers hoge verwachtingen hebben. In de 
aanvraag naar NWO/FOM stellen ze zelfs een 
totaalrendement (solar to hydrogen) van vijftien 
procent in het vooruitzicht. 
“Nu we weten hoe de cel werkt, weten we ook 
waar de knelpunten zitten”, legt Abdi’s promotor 
chemicus prof.dr. Bernard Dam uit. Hij denkt aan 
de verbetering van de ladingscheiding (voorko-
men dat elektron-gat paren verloren gaan door-

dat het elektron terugvalt), verbetering van de 
absorptie van het licht en optimalisatie van de 
mobiliteit van de ladingsdragers (zodat er meer 
op de elektroden aankomen).
Aanvragers Arno Smets en dr. Wilson Smith (uit 
de groep van Dam) komen in hun aanvraag Ap-
pel2 met een heel andere opzet dan Abdi en Han. 
In feite keren ze het hele ontwerp om: waterstof 
ontstaat bij hun ontwerp aan een halfgeleidende 
fotokathode voorzien van een katalytische laag. 
De komende jaren zullen de twee promoven-
di het nieuwe ontwerp verder uitwerken. Hoe, 
bijvoorbeeld, bescherm je de halfgeleider tegen 
corrosie door het water? Het idee is een ‘passiva-
tielaag’ te ontwikkelen die halfgeleider en water 
scheidt, maar wel elektronen doorlaat waarmee 
aan de kathode waterstof ontstaat. 

LANgE ADEM
Verder moeten er nieuwe katalysatoren ontwik-
keld worden die zuurstof genereren, ter vervan-
ging van het gebruikelijke platina. Ideaal zou 
zijn als de anode daarbij ook nog een deel van 
het licht zou absorberen. Hiertoe moet het ge-
lige bismutvanadaat aan de oppervlakte van de 
cel vervangen door een ander, donkerder oxide 
dat een groter deel van het spectrum absorbeert. 
De hoop is dat daarmee een grotere stroom op 
gang komt die moet uitmonden in een hogere 
waterstofproductie. Kritisch is natuurlijk wel of 
de achterliggende zonnecellen met minder licht 
evenveel of meer stroom kunnen opwekken. 
“Het is onderzoek met lange adem”, weet Dam. 
Daarom zou Dam graag een meer structurele on-
dersteuning van het onderzoek zien. “Productie 
van waterstof uit zonlicht is essentieel voor een 
duurzame samenleving”, zegt Dam die graag zou 
zien dat financiering van toegepast onderzoek 
zich meer op nieuwe industrieën zou richten dan 
op de bestaande. 
Lees het uitgebreidere artikel op  
delta.tudelft.nl/27734

1  Fatwa F. Abdi, Lihao Han, Arno H. M. Smets, Miro Zeman, 
Bernard Dam & Roel van de Krol, Efficient solar water split-
ting by enhanced charge separation in a bismuth vanada-
te-silicon tandem photoelectrode, Nature, 29 July 2013.

2  Earth Abundant Materials based Monolithic Photo-
voltaic-Photo Electrochemical Device toward 15% So-
lar-to-Hydrogen Conversion Efficiencies – Acroniem:  
APPEL

3 www.fom.nl/co2

TEKST: JOS WASSINK 
BEELD: SAM  RENTMEESTER

uit licht en water

7 wegen 
naar 
 zonne-
gas

Het nWo/foM/
Shell-programma 
Co

2
-neutrale brand-

stoffen3 ondersteunt 
7 onderzoeken uit 
32 ingediende voor-
stellen. De TU richt 
zich op productie van 
waterstof, de andere 
op de productie van 
brandstoffen uit 
Co

2
 en waterstof. De 

financiers roepen de 
onderzoekers op om 
aansluiting te zoeken 
tussen de verschil-
lende projecten.

eneRgIe

Watersplitting TU Delft  
http://youtu.be/U2qU0z18TkE

 

Waarom dit 
belangrijk is
De winning van aard-
gas staat onder druk. 
Schoon en goedkoop 
alternatief is zonnegas, 
waarbij water en kool-
dioxide omgevormd 
worden tot methaan.

*
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T
ijdens een bezoek aan zijn geboorteland 
Kameroen werd Jean Seraphin Kepguep 
warm onthaald. Zijn dorpsgenoten waren 
blij hem te zien en zijn oma kookte zijn 
lievelingsmaal. Maar omdat Kepguep in 
het donker aankwam, moest die maaltijd 
worden klaargemaakt bij het licht van een 
kerosinelamp. Hij verheugde zich op het 

eten, maar helaas ging het feestmaal niet door. De 
kerosine sijpelde uit de lamp, op zijn lievelings-
kostje.
In Kameroen, en veel andere Afrikaanse landen, is 
het pikkedonker zodra de zon onder gaat. De nacht 
wordt verlicht met kerosinelampen. En dat brengt 
grote problemen met zich mee. De lampen sluiten 
niet altijd goed af. Kinderen branden zich aan de 
olie en huizen vliegen in de fik. “Daar wilde ik een 
oplossing voor vinden”, zegt Kepguep.
Door zijn opleiding (technische aardwetenschap-
pen) en zijn Afrikaanse achtergrond wist Kepguep 
welk alternatief voor een kerosinelamp zou wer-
ken. “Het moest een lamp worden waar de com-
plete gemeenschap baat bij zou hebben, en niet 
slechts één familie. Ook moest hij robuust zijn, 
goedkoop, makkelijk te repareren en meer dan al-
leen een lichtbron.”
De inspiratie voor zijn Ndassielamp vond hij in 
vuurvliegjes. “Die probeerde ik als kind te vangen 

De donkere nachten in 
 Afrika op een  veilige 

manier verlichten en 
tegelijkertijd vechten te-
gen de armoede. Dat wil 
 alumnus jean seraphin 

Kepguep bereiken met 
zijn Ndassielampen op 

 zonne-energie.licht 
voor Afrika

en in een potje te doen, zodat ik altijd licht zou 
hebben. Dat lukte natuurlijk niet, maar ook toen 
al was ik druk met licht in de weer.” Omdat in 
Kameroen de zon vrijwel continu schijnt, wilde 
hij een lichtbron op zonne-energie. 
Bij het huis van zijn oma prijkt nu een groot 
zonnepaneel. Dat is verbonden met een felgroen 
oplaadstation in huis met vijf planken. Per plank 
kunnen twintig lampen tegelijk worden opgela-
den. “En dat niet alleen: je kunt ook een mobiele 
telefoon aan de lamp opladen. Dat is in Afrika 
minstens zo belangrijk als licht.”
Zo wordt licht beschikbaar voor vrijwel ieder-
een. “Omdat iemand met een lamp ook wat geld 
kan vragen als iemand zijn mobiel wil opladen.” 
De Ndassielamp vermindert ook armoede. Zijn 
oude oma profiteert er eveneens van. “Omdat 
het oplaadstation in haar huis staat, is er altijd 
wel iemand die een lamp komt opladen. Daar-
door weet ik dat zij goed in de gaten wordt ge-
houden en mensen voor haar zorgen.” En mocht 
het robuuste systeem toch kapot gaan, dan kun-
nen lokaal opgeleide mensen het station snel 
repareren.
De Ndassielamp heeft al meerdere prijzen ge-
wonnen. Zonder externe fondsen en met veel 
hulp van studenten en onderzoekers van de TU 
Delft, coaches en supporters is het idee uitge-
groeid tot een daadwerkelijk product. “De eerste 
lading lampen en laadstations is nu klaar om in 
gebruik te worden genomen. Niet alleen in Afri-
ka, maar ook in andere delen van de wereld zon-
der elektriciteit zoals Azië en Zuid-Amerika.”

Delft social impact
Ndassie Engineering gaat samenwerken met 
Delft Social Impact. Dit is een platform waar 
studenten en wetenschappers hun projecten 
voor ontwikkelingslanden kunnen delen. Er ge-
beurt veel op dit gebied aan de TU maar omdat 
projecten niet centraal gecoördineerd worden, 
weet men vaak niet van elkaars bestaan af. Delft 
Social Impact is een centrale balie waar alumni, 
geïnteresseerden, studenten en wetenschap-
pers kunnen aankloppen met vragen over pro-
jecten en voor promotie van die verschillende 
 projecten.
www.ndassie.com 
www.socialimpact.tudelft.nl en  
socialimpact@tudelft.nl 
 

eneRgIe

Slimme
straatverlichting

W
anneer er niemand in 
de buurt is, hoeven 
lantarenpalen niet 
fel te schijnen. Dat is 
slecht voor het  milieu 
en kost onnodig veel 

energie en geld. Het bedrijf  
Tvilight van alumnus ir. Chintan 
Shah werkt daarom aan slimme 
straatverlichting, waarbij lan-
tarenpalen met elkaar commu-
niceren. “Sensoren detecteren 
niet alleen weggebruikers, maar 
maken ook onderscheid tussen 
bijvoorbeeld voetgangers, fietsers 
en auto’s. Daarnaast negeren ze 
katten, honden en vogels”, bena-
drukt Shah.
Tvilight zorgt ervoor dat voldoen-

de licht voortdurend met wegge-
bruikers meereist. “Weggebrui-
kers merken er dus niets van. Is 
er niemand in de buurt? Dan zijn 
de lampen gedimd.” Door deze 
toepassing is volgens het bedrijf 
een energiebesparing tot tachtig 
procent mogelijk en het scheelt 
de helft in onderhoudskosten. 
Het is zowel toepasbaar bij nieu-
we als oude lantarenpalen.
Shah startte zijn bedrijf in 2010 
als hobby. Inmiddels werken er 
twintig mensen en is de technolo-
gie wereldwijd te vinden. Onder 
meer in Groningen, Assen, Nue-
nen, op treinstations, en in Ier-
land, Duitsland, Australië en bin-
nenkort in Amerika en Canada.
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Veel onderzoekers en studenten van  
de TU Delft houden zich bezig met  

maatschappelijke projecten 
voor ontwikkelingslanden.  

Voorbeeld is de Ndassie, een lichtbron  
op zonne-energie.
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VOORTDuREND MEE MET  
WEGGEBRuIKERS
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InSTRUMenT

l
icht gaat een grote rol spelen bij minimaal 
invasieve chirurgie (sleutelgatoperaties), 
waarbij medische instrumenten via een 
zo klein mogelijke opening naar binnen 
worden gebracht. Het wordt bijvoorbeeld 
gebruikt om met een naald een bioptie te 

verkrijgen. Daarbij wordt weefsel afgenomen om 
na te gaan of iemand  kanker heeft.
“Het is belangrijk om weefsel te pakken waarvan 
vermoed wordt dat het een tumor is. Op het laat-
ste moment bijsturen is dan soms noodzakelijk. 
Naalden met optische fibers en sensoren maken 
dat mogelijk”, zegt prof.dr. Jenny Dankelman, 
hoofd van de afdeling biomedical engineering 
(3mE). De optische fibers zijn extreem dun. De 
naald heeft een diameter van twee millimeter. 
De fibers hebben een doorsnede van twee tiende 
millimeter en liggen in groeven die in de naald 
zijn gefreesd. Met sensoren in deze fibers wordt 
de vorm van de naald bepaald.
De optische fibers zijn geschikt voor gebruik in 
MRI-scanners. “Vanwege het magneetveld geven 
metalen problemen in een scanner, maar opti-
sche fibers niet. Met optische sensoren hebben 
we dus geen storingen van het MRI-beeld”, aldus 
ir. Kirsten Henken.
De onderzoekers denken ook al een stap verder. 
Ze willen stuurbare optische fibers ontwikkelen 
die niet alleen het weefsel karakteriseren maar 
waarmee ook weefsel behandeld kan worden. 
“Eén keer prikken is dan genoeg voor zowel de di-
agnose als de behandeling. Het instrument met de 
fibers gaat via licht na wat voor weefsel het is. Is 
het verdacht? Dan willen we dat verhitten, zodat 
de ongezonde cellen worden vernietigd”, zegt dr. 
John van den Dobbelsteen. Maar dat is voorlopig 
nog toekomstmuziek, de komende jaren wordt de 
techniek verder getest en ontwikkeld. RV

Tumoren 
opsporen

waarom Dit belangrijK is
Het sterk toegenomen dataverkeer (internet) stelt grenzen aan de huidige 

breedbandtechnologie. glasvezels kunnen grote hoeveelheden optische data 
transporteren maar de knooppunten waar de optische data omgezet moeten 

worden in elektronische informatie, vormen een probleem. 

InSTRUMenT

 

 

Precies  
pas

D e eerste industriële toepassingen van zuiverend 
zonlicht dateren van dertig, veertig jaar geleden. Dat 
had destijds betrekking op waterzuivering en daar 
is eigenlijk niet veel in veranderd zegt dr.ir. Ruud 
van Ommen bij ChemE, TNW. Samen met prof.dr.ir. 

Michiel Kreutzer begeleidde hij de Iraans-Nederlandse 
promovenda dr.ir. Mahsa Motegh bij haar studie naar het 
 ontwerp van fotokatalytische reactoren. 
Zo’n reactor kan worden doorgerekend met ray-tracing, 
vertelt Kreutzer. Daarbij rekent een computer talloze 
 banen door die fotonen door de reactor kunnen afleg-
gen. Fotonen worden weerkaatst, afgebogen, geabsor-
beerd en ook heel af en toe benut voor een fotokataly-
tische omzetting. Dat gaat dan meestal via fijnverdeeld 
titanium dioxide (de stof die verf en tandpasta wit maakt). 
Het berekenen van allerhande lichtpaden is echter een 
 loodzwaar rekenproces. 

Motegh heeft daar een alternatief voor ontwikkeld in de 
vorm van een aantal ontwerpregels voor fotokatalytische 
reactoren. Haar berekeningen benaderen het rendement 
met een foutmarge van 20 procent, schat Kreutzer.
Belangrijker is dat ingenieurs met de vuistregels van 
 Motegh fotoreactoren tijdens het ontwerp kunnen 
 optimaliseren. 
“Het is de kunst om dat rendement te verbeteren”, stelt 
Kreutzer. “Het hoeft geen 80 procent te worden, maar  
2 procent zou al een verbetering met een factor tien zijn. 
Dan kun je het oppervlak van de reactoren verkleinen, en 
daarmee de investeringen.”
Van Ommen voegt er aan toe dat het gebruik van vuist-
regels bij het ontwerpen van gewone katalytische 
 reactoren al lang is ingeburgerd. Dat kan nu ook voor 
 foto katalytische reactoren. 

je kunt met zonlicht water zuiveren. Toch gebeurt dat nog weinig omdat er grote en dure installaties  
voor nodig zijn. onderzoekers bij Cheme willen fotokatalyse aantrekkelijker maken door het  

rendement te verhogen.

jW

Het lichtbundeltje dat door een glasvezel loopt, is zo dun 
als een tiende van een haar. Daarom luistert de aansluiting 
op optische chips en laserdiodes zeer nauw. Micro-inge-
nieur dr.ir. Marcel Tichem (3mE) haalt een nauwkeurig-
heid van 0,1 micrometer (700x dunner dan een haar). In 

2008  produceerde een promovendus van hem een ‘doosje’ 
 (opto-electronic package) waarin de kern van een glasvezel 

precies in lijn gebracht wordt met een laserdiode. Dat ge-
beurt met een micro-electromechanisch systeem (MEMS) 
dat het dunne uiteinde van de glasvezel in twee richtingen 

kan bewegen (horizontaal en verticaal). 
Nu werkt Tichem aan de volgende uitdaging: het aankop-

pelen van de lichtsignalen van een fotonische chip. Het 
gaat dan om vier minuscule lichtbaantjes (‘waveguides’) 

met 3 micrometer doorsnede die op onderlinge afstand van 
25 micrometer uit een fotonische chip komen. Maar om 

er glasvezels aan te kunnen koppelen is er een tussenchip 
nodig (een ‘interposer’) die de lichtbanen en de onderlinge 
afstand verbreedt. En ook al positioneer je deze interposer-

chip met nokjes en kuiltjes (een soort lego-systeem), dan 
kom je niet preciezer dan 0,5 micrometer, terwijl het   

0,1 moet zijn. Tichem lost dit op door MEMS-functies in 
de interposer in te bouwen. Na plaatsing van de fotonische 

chips kan hij dan met het micro-electromechanisch sys-
teem de l icht banen precies op hun plek manoeuvreren.   

Zo kan hij ook voor meerdere lichtbanen tegelijk een 
 optische koppeling realiseren. 

jW
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l
ichtgolven kunnen geen 
dingen afbeelden die 
kleiner zijn dan de halve 
golflengte (zo’n kwart 
micrometer). Dat leer-
den we op de middelbare 
school over lichtmicro-
scopen. Dr. Bernd  

Rieger en dr. Sjoerd Stallinga 
van de afdeling imaging physics 
(TNW) weten wel beter. Met hun 
superresolutietechniek halen ze 
1/20 van de lichtgolflengte – dat is 
tien maal scherper. Hun techniek 
is vooral aantrekkelijk voor het 
bestuderen van biologische struc-
turen. 
De techniek steunt op de fluores-
centie-microscopie die  midden 
jaren negentig ontwikkeld werd. 
Daarbij laat men een fluorescerend 
molecuul zich met een slim staar-

tje hechten aan een interessante 
celstructuur. Een lichtpuls brengt 
het ‘fluorofoor’ dan in een aange-
slagen toestand. Wanneer het te-
rugvalt, zendt het licht uit met een 
andere kleur. Daardoor valt inko-
mend en uitgaand licht van elkaar 
te scheiden. De lichtbron is hierbij 
een enkel molecuul dat stukken 
kleiner is dan de halve lichtgolf-
lengte. Als plaats van de lichtbron 
geldt het berekende midden van de 
lichtvlek. 
Rieger vergelijkt het met een 
nachtfoto maken van een stad in 
de verte waarbij je in afzonderlij-
ke huizen het licht aan en uit zou 
moeten doen om een maximale 
scherpte te behalen.
Het is bij deze techniek essentieel 
dat niet alle fluoroforen tegelijk 
oplichten. Dat gebeurde oor-

spronkelijk door steeds een deel 
van de moleculen met UV-licht te 
activeren en ze na activatie met 
een overdosis licht uit te bleken. 
Het werkte, maar was met soms 
24 uur belichtingstijd voor 100 
duizend frames met duizend tot 
tienduizend lichtpuntjes wel een 
langdurig proces. Inmiddels is de 
belichtingstijd teruggebracht tot 
een minuut of vijf. 
Toekomstige ontwikkelingen zijn 
volgens Rieger en Stallinga: korte-
re opnametijden, helderdere fluo-
roforen en 3D-opnamen voor op-
namen van dynamische systemen. 
Dat moet deze geavanceerde vorm 
van lichtmicroscopie breder toe-
pasbaar maken voor de moleculai-
re biologie. 

superscherp De superresolutietechniek laat een beeld zien dat tien maal scherper is 
dan een gewone lichtmicroscoop. Vooral handig voor de moleculaire 
biologie.

InSTRUMenT BeleVIng

Hellinga ontwikkelde een hulpmiddel om uit-
zichten te beoordelen, zodat architecten bij 
het plaatsen van een gebouw op een perceel 

voortaan meer letten op zichtlijnen en gebruik 
van groenvoorzieningen. Ze vroeg kantoor-

personeel in verschillende gebouwen om de 
kwaliteit van hun werkplek te beoordelen met 

betrekking tot hun kantoor, de verlichting en 
het uitzicht. Vervolgens ontwikkelde ze een 
methode om daglicht en uitzicht te analyse-
ren, inclusief een beoordelingssysteem voor 

de kwaliteit van het uitzicht. Daarbij worden 
scores toegekend aan verschillende aspecten. 
In de voorbeelden uit Hellinga’s proefschrift 

variëren de scores voor daglicht en uitzicht 
van twee punten voor een uitzicht op een grijs 

betonnen vlak tot elf voor een uitzicht op een 
groene glooiing langs een rivier aan een bos-
rand. De subjectieve beoordelingen (door de 

respondenten) liepen wat minder sterk uit-
een (tussen 2,0 en 8,3), maar volgden dezelfde 

trend. In de roman ‘A Room with a View’ van 
E.M. Forster zegt een zekere meneer Emerson: 

‘Mannen hebben geen behoefte aan een uit-
zicht.’ In tegenstelling tot dames, bedoelt hij. 

Van blinde muur tot weids landschap; uitzichten verschillen sterk. Toch wordt 
daar binnen de bouwkunde maar weinig aandacht aan besteed. Dr. Hester Hellinga 

ontde kte dat mensen die tevreden zijn met hun uitzicht, vaak ook tevreden zijn met de 
hoeveelheid daglicht op hun werkplek.

‘Wij hebben ons uitzicht hier, in ons hoofd’, gaat 
hij vervolgens verder.
Hoewel Hellinga niet uitsluit dat mannen en 
vrouwen een uitzicht verschillend zullen beoor-
delen, heeft ze de gemiddelde waardering bestu-
deerd, zonder verder onderscheid naar geslacht, 
leeftijd of culturele achtergrond. Die waardering 
bleek goed overeen te komen met haar beoorde-
lingssysteem.
Hellinga deed ook onderzoek naar de invloed 
van het raam (grootte, hoogte, proporties) op de 
waardering van het uitzicht. Daarvoor liet ze de 
respondenten door een schaalmodel (1:5) van een 
kantoor naar buiten kijken. Door de gevel van het 
schaalmodel te verwisselen kon ze de invloed van 
verschillende ramen en uitzichten op de visuele 
kwaliteit van de kantoorruimte bestuderen.
Uit dit tweede onderzoek werd duidelijk dat 
mensen een raam willen dat minimaal een kwart 
van de muur inneemt, maar geen geheel glazen 
wand. De vorm van het raam was minder belang-
rijk, maar een ‘liggend’ raam heeft de voorkeur 
boven een ‘staand’. Het aandeel lucht in het uit-
zicht was een vrij goede indicator van de hoe-
veelheid invallend daglicht.  

SCHAAlMoDel 
1:5

jW

jW

BERND RIEGER (LINKS) EN SJOERD STALLINGA MET HuN SuPERRESOLuTIE MICROSCOOP.
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“W
at wij als licht zien is elektromagne-
tische straling tussen 380 en 780 na-
nometer. Maar zonnestraling omvat 
veel meer dan dat. Onze zonnecellen 
kunnen ook de onzichtbare straling 
omzetten in elektriciteit. 

Silicium zonnecellen bijvoorbeeld zijn 
gevoelig voor infrarood tot 1200 nano-
meter. Germanium gaat met 1900 nano-
meter nog verder. Wij doen onderzoek 
naar manieren om een zo groot moge-
lijk deel van het zonnespectrum om te 
zetten in elektriciteit. Een goed voor-
beeld zijn de dure zonnecellen waarmee 
de eerste Nuna zonnewagens waren uit-
gerust. Die bestonden uit drie gestapelde 
zonnecellen  van verschillende materi-
alen die elk voor een ander deel van het 
spectrum gevoelig waren. Zo haalden ze 
een totaal rendement van 35 procent.  
Silicium zonnecellen komen tot 25  
procent. We hebben net een publicatie 
ingediend over een nieuw type  
dunnefilm zonnecel met vier ver-
schillende op silicium gebaseerd 
materialen waarmee we een 
nieuw rendementrecord heb-
ben gevestigd. Ik denk dat 
meervoudige zonnecellen 
over een paar jaar rende-
menten van meer dan 50 
procent halen. Vergelijk 
dat eens met een kolen-
centrale die elektriciteit 
produceert met een ren-
dement van  30 tot 40 
procent. In 2030 is 40 
procent rendement voor 
zonnepanelen heel normaal.

In 2030 is zonnestroom de goedkoopste van allemaal, voorspelt  prof.dr. Miro Zeman, hoogleraar 
photovoltaic materials and devices bij de   faculteit elektrotechniek, Wiskunde en Informatica.

2030
VISIe

Kinderen met kanker voelen zich vaak eenzaam als ze in het ziekenhuis liggen. om ze op te  vrolijken, ontworpen 
negen  studenten van de minor interactive environments (industrieel ontwerpen) de  lichtinstallatie seina waar-
mee je lichtsporen op de vloer kunt maken. De lampen in seina reageren met behulp van sensors op beweging. 
De patiëntjes kunnen zelf een lichtspoor maken, maar ook zien waar verplegers, vriendjes en familie hebben 
gelopen. zo zijn ze letterlijk en figuurlijk minder alleen, want de licht sporen blijven overal zichtbaar. seina wordt 
geïnstalleerd in het  Prinses maxima instituut voor Kinderoncologie dat in 2016 opent. www.seina.nl

Verlichte 
 voetsporen

BeleVIng

Het productievolume van zonnecellen is enorm gegroeid. 
In China staan fabrieken die voor 5 gigawatt per jaar aan 
PV panelen produceren. Ook aan silicium is geen gebrek 
meer. De prijs voor zonne-energie zal daarom blijven da-
len. In 2030 is zonnestroom de goedkoopste van allemaal. 
In Duitsland is dat af en toe nu ook al het geval trouwens. 

Bedrijven sluiten er kolencentrales omdat er niet  
tegenop te stoken is.

De uitdaging voor 2030 wordt hoe we die goed- 
kope zonnestroom inpassen in de bestaande 

elektrische voorzieningen. Naast PV en om-
vormers vraagt dat onder-
zoek en investeringen in  

opslag van elektrische energie.
Het onderzoek in onze vak-

groep is internationaal van 
topniveau, maar er is op dit moment 

geen Nederlandse industrie die de 
kennis gebruikt. Als een bedrijf 
met nieuwe technologie voor 
zonnepanelen een fabriek wil 
bouwen, komen ze misschien op 

5 tot 10 megawatt per jaar voor een 
nichemarkt. Een Chinese fabriek 
produceert het duizendvoudige. 
Daar kun je geen concurrerende 
prijs tegenover zetten. We werken 
graag samen met Hyet in Arnhem 
die flexibele dunnefilm zonnecellen 
wil produceren voor toepassingen 
in gebouwde omgeving. Maar ik 
denk dat we in de toekomst ook 
met Japanners en Chinezen moe-
ten praten. Je wilt toch ook dat je 
onderzoeksresultaten toegepast 
worden.” jW
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n
ick van der Velde stu-
deerde strategic product 
design bij Industrieel 
Ontwerpen toen hij in 
2010 met drie medestu-
denten naar India ging. 
Een non-gouvernementele 
organisatie (ngo) vroeg de 
studenten de ontwikkeling 

van een metalen windmolen te onder-
steunen om de veiligheid en efficiëntie 
te verbeteren. Zo geschiedde. Inmid-
dels staan er vijftig van in India. 
Maar de metalen molens zijn duur 
voor de boeren, negenhonderd euro, 
en de zoutprijs is laag. Opkopers 
nemen een berg zout van tienduizend 
kilo mee voor dertig à veertig euro.
De studenten ontdekten dat verpakt 
zout tot honderdvijftig keer meer 
opbrengt. Ze maakten een strak 
ontwerp voor een verpakking, gericht 
op de opkomende Indiase middenklas-
se. In combinatie met een natuurlijk en 
fair trade-predicaat konden de boeren 
hun inkomen verhogen, verwachtten 
de studenten. Ze lieten een vrachtwa-
gen vol zout wassen en verpakken in 
een trendy hersluitbaar zakje. Ze ver-
kochten die, samen met de boeren, op 
een voedselbeurs voor consumenten. 
Na drie dagen was alles weg.
Na dit succes moesten de studenten 
terug naar Delft. De zoutboeren lieten 
Van der Velde echter niet los. In 2012 
richtte hij Chakri Originals op en na 
zijn afstuderen vertrok hij in augustus 

2013 naar India om zijn bedrijf uit te 
bouwen met behulp van de incubator 
Enviu.
Hij liet samen met Van Heetum  
designbureau nieuwe verpakkingen 
ontwerpen, nam twee mensen aan, 

stelde zich open voor Indiase én  
Nederlandse stagiaires en ging aan de 
slag. Het zout van Chakri Originals 
wordt nu als proef verkocht in twintig 
winkels. Daarna wacht uitbreiding 
naar Mumbai, Bangalore, Delhi en 
Nederland. De verkoop moet dan van 
duizenden naar honderdduizenden 
zakjes en zoutmolentjes gaan. Van der 

Velde zoekt nog investeerders. 
Intussen richt hij zich ook op de 
verkoop van peper. Later moeten 
andere kruiden, specerijen, koffie, thee 
en suiker volgen. Steeds natuurlijk 
fair trade, met als uitgangspunt het 
inkomen van boeren te verbeteren. 
Gaat alles volgens plan, dan is Chakri 
Originals over vijf jaar ‘de gevestigde 
naam in organic en fair trade produc-
ten in India’. Nu maakt het bedrijf nog 
verlies. Maar ook over vijf jaar is het 
maken van hoge winsten geen doel, 
aldus Van der Velde. Eerst wil hij de 
inkomens van de boeren verdrie- tot 
vervijfvoudigen. Tegelijk wil hij zijn 
producten constant verbeteren.
‘Zo lang als nodig is’ blijft hij in India, 
een land dat qua ondernemen weinig 
lijkt op Nederland. “Bureaucratie, 
corruptie en een ongestructureerde 
omgeving maken het werken uitda-
gend. Ik heb het naar mijn zin, ik ben 
geen een heimwee-persoon.” 

19

nick van der Velde
Strategic product design (Io)
Chakri originals
2012
Zout
Inkomen van Indiase boeren 
verbeteren
gevestigde naam in organic en  
fair trade in India

naam:
Studie:
Bedrijf: 

opgericht in:
Verkoopt:

Missie:

over 5 jaar:

Het jaarlijkse Alumni Event vindt plaats op 6 
juni 2014 van 15.30 tot 22.00 uur. Ervaar de 
universiteit van de toekomst tijdens het centrale 
programma, netwerk met vrienden, bekenden 
en huidige studenten tijdens borrel en diner en 
ontdek onze veelbelovende innovatieve ideeën 
tijdens het avondprogramma.  

‘De universiteit 
van de toekomst’ 

Meer informatie: www.tudelft.nl/alumnievent 

sB

een absurd laag inkomen, hebben Indiase zoutboeren volgens alumnus  
nick van der Velde. “Ze verdienen met het produceren van tonnen zout 120 tot  

180 euro per jaar. Daar moeten ze hard voor werken.”  
Sinds augustus vorig jaar woont hij in het Indiase Ahmedabad en  

verkoopt hij zout met zijn bedrijf Chakri originals.
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Hoe veilig zijn we eigenlijk, was de vraag op de 172ste diesviering van  
de Tu. Nieuwe technologie biedt mogelijkheden, maar ook bedreigingen.  
Dat geldt zeker voor internetveiligheid, zegt hoogleraar cybersecurity  
prof.dr.ir. Jan van den Berg (EWI/TBM). 
“De tijd van vrijheid blijheid is voorbij.” 
tekst joS WASSInK foto SAM RenTMeeSTeR

Verplicht 
een APK 

voor  
iedere PC
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U BENT IN 1977 AfgEsTUDEERD, LANg VOOR DE KOMsT VAN 
INTERNET. hOE KWAM U IN DE INTERNETVEILIghEID TEREChT?
“Voor mij was de belangrijke doorbraak eind 
jaren negentig toen web 2.0 opkwam. Web 1.0, 
dat midden jaren negentig ontstond, was pas-
sief. Er waren wel websites, maar je kon daar als 
individuele gebruiker, als leek, geen invloed op 
uitoefenen want dat was te ingewikkeld. Met 
web 2.0 kon een gebruiker zelf content op het 
web zetten. Bedrijven begonnen e-commerce 
met dynamische content op eigen websites. En 
ook de sociale netwerksites kwamen toen snel 
op. Eindgebruikers kregen in de gaten dat ze iets 
op het web konden doen. Ergens in de afgelopen 
veertien jaar, na 2000 zeg maar, is de criminaliteit 
er in gekropen.”

VORIg jAAR WAs EEN ACTIEf jAAR VOOR MINDER LEUKE 
INTERNETACTIVITEITEN. zOALs DE KpN-hACK, DDOs-AANVAL-
LEN EN DE NsA-OpENBARINgEN. Is hET sELECTIEVE WAARNE-
MINg Of Is ER ELK jAAR MEER AAN DE hAND Op INTERNET?
“Ik denk dat er steeds meer aan de hand is, en dat 
het ook niet ophoudt. Eind jaren negentig had 
niemand het over cybersecurity, toen ging het al-
leen over informatiebeveiliging. De cyberspace 
zoals we die nu waarnemen, hadden we nog niet 
gecreëerd. We hebben onszelf in vijftien jaar tijd 
totaal afhankelijk gemaakt van ict. We hebben een 
wereld gemaakt waarin drie miljard mensen per-
manent aan elkaar vastgeknoopt zitten en waarin 
ze allerlei activiteiten met elkaar ondernemen. 
Ze kunnen niet alleen informatie uitwisselen, 
maar doen financiële transacties, vinden er hun 
vrienden en soms een geliefde. Bedrijven werken 
er samen. Alles wat we in de werkelijkheid on-
dernemen, hebben we ook in de virtuele wereld 
geplaatst, die daarmee een reële wereld is gewor-
den en waar dezelfde zaken plaatsvinden als in de 
gewone wereld: diefstal, misleiding, berovingen, 
pesten. Vergeet niet: er zitten echte criminele or-
ganisaties achter. De maffia op internet en dark 
markets. Daar zijn boekjes over geschreven waar 
je echt van schrikt.” 

WAT BIjVOORBEELD?
“Nou, betaalde mensen die daarmee bezig zijn. 
Je kunt een DDoSi -attack met een botnetii  laten 
uitvoeren. Een botnet kun je voor een paar uur of 
een paar dagen huren voor een bepaalde prijs. En 
dan wordt je ook nog verteld hoe je die financië-
le transactie zo moet doen dat je niet getraceerd 
wordt. Via een anonieme server kom je daar ook 
terecht en daar kun je dan zero-daysiii  kopen.”

ERgENs zITTEN sLIMME jONgETjEs DIT ALLEMAAL UIT TE 
pLUIzEN VOOR DUBIEUzE BAzEN?
“Ja, die worden daarvoor betaald. Het is een heel 
slim netwerk van mensen die elkaar niet kennen. 
Het zijn natuurlijk ingewikkelde vertrouwensre-
laties. Ze zitten anoniem met elkaar te communi-
ceren, maar op het moment dat jij iets bestelt en 
je krijgt geleverd op betaling, dan ontstaat toch 
een netwerk waarmee je aan de slag kan. In de 
werkelijke maffia is de baas bij de gewone mens 
ook niet bekend. Ik ben er geen expert in, maar 
ik weet wel dat het ongeveer zo gebeurt. Onze 
afhankelijkheid van ict neemt alleen maar toe en 
mijn grootste angst is dat ook de grote infrastruc-
turen steeds meer verweven raken: elektriciteit, 
wegen, havens, waterwerken en industrie. We 
hebben een heel ingewikkelde samenleving  
gebouwd die we zelf niet helemaal meer in de 
smiezen hebben.”

hET sChIjNT OOK NIET zO sLIM TE zIjN OM ALLE ELEKTRONI-
CA IN jE hUIs AAN INTERNET TE hANgEN. INCLUsIEf jE ThER-
MOsTAAT, jE BEWAKINgssysTEEM EN jE KOELKAsT.
“De kwetsbaarheid neemt toe en er ontstaat een 
verantwoordelijkheidsprobleem. Ik was laatst bij 
een internet serviceprovider. Die zeggen: vroeger 
hadden we de verantwoordelijkheid tot het eer-
ste kastje in het huishouden. Daar hing dan een tv 
aan, een pc en misschien een laptop. Vandaag de 
dag hangen daar tien, vijftien apparaten aan. En 
dan kan het zo zijn dat er een van die systemen 
geïnfecteerd is met malware iv en zich vervelend 
begint te gedragen. Eigenlijk zou de provider dan 
het liefst dat ene device willen afsluiten. Maar dat 
mag niet van de privacywaakhond. Dat is een in-
teressant dilemma en in feite hebben we niet goed 
vastgesteld hoe de verantwoordelijkheden liggen. 
De gebruiker zegt: ‘Ja hé, veiligheid. Ik heb een pc 
gekocht, die moet zelf maar zorgen dat die virus-
vrij blijft. Ik ga daar niet voor betalen.’ Maar hoezo 
niet eigenlijk? We moeten toch ook onze auto’s pe-

riodiek laten keuren? Iedereen vindt het inmiddels 
doodnormaal om een bijdrage te leveren aan de 
veiligheid op de weg. In het digitale domein is het 
besef er nog niet. De boer moet in het najaar ook 
zijn sloten schoonmaken om de waterhuishouding 
op orde te houden voor het algemene belang.”

WAT VOOR gEBRUIKERsVERpLIChTINgEN BEDOELT U?
“Het algemene idee is dat internet een nieuw  
domein is naast weg, water, lucht en ruimte waar 
allemaal verkeersregels gelden. Dat is al iets anders 
dan alleen vrijheid blijheid. Dat kan betekenen 
dat er verplichtingen komen met betrekking tot 
software of het gebruik van apparaten. Dat je mis-
schien een jaarlijkse APK verplicht stelt voor je pc.”

IN UW INTREEREDE zEI U DAT hONDERD pROCENT VEILIghEID 
NIET BEsTAAT EN DAT hET AAN DE pOLITIEK Is OM ACCEp-
TABELE RIsICONIVEAUs TE BEpALEN. MAAR DAAR hEEfT DE 
pOLITIEK TOCh gEEN BENUL VAN?
“Als je het zo formuleert is het probleem moeilijk 
op te lossen, omdat het te groot is. Mijn voorstel 
zou zijn om per domein de afhankelijkheid van 
internet in kaart te brengen en daarop risico- 
niveaus vaststellen.” 

AAN WELKE DOMEINEN DENKT U DAN?
“Nederland heeft via het topsectorenbeleid ne-
gen topsectorenv  gedefinieerd. Die zijn van be-
lang voor het land en ze zijn allemaal afhankelijk 
gemaakt van informatietechnologie. Laten we 
voor die sectoren de risico’s van ict in kaart bren-
gen en op basis daarvan een beleid ontwikkelen 
en maatregelen ontwerpen. Dat kan deels pre-
ventief maar ook detectief – dat is mijn eigen vak-
gebied. Ik zou graag willen dat we veel preciezer 
gaan monitoren wat er op internet gebeurt. Ei-
genlijk wat het NSA doet, maar dan met een hel-
der doel en transparant.” 

EEN sOORT VERKEERsCONTROLEKAMER INRIChTEN?
“Ja, in feite wel. Zo’n cyber security control  
centre zou uiteindelijk zo moeten fungeren dat 
zij het overzicht heeft. Wat het NCSC (Nationa-
le Cyber Security Center) nu doet is elk jaar een 

cyber security beeld presenteren. Dat is een rap-
port van dertig tot vijftig kantjes waarin wordt 
verteld wat er het afgelopen jaar gebeurd is. Als 
ik ze vraag: wat is de situatie in cyberspace nu, 
dan is er geen antwoord beschikbaar. Hooguit in 
de financiële sector. Daar houdt een bedrijf als 
Fox-IT alle financiële transacties realtime in de 
gaten. Ze proberen afwijkende patronen te on-
derscheiden. Als dan het gevoel ontstaat dat er 
iets niet klopt – wat er echt aan de hand is weten 
ze zelf ook meestal niet, daarvoor is veel domein-
kennis nodig – dan waarschuwen ze de bank dat 
ze er naar moeten kijken. De bancaire wereld is 
misschien de eerste die cyber situation awareness, 
goed oppakt. 

DENKT U DAT ER NA hET NsA-sChANDAAL NOg sTEUN TE 
KRIjgEN VALT VOOR zO’N MONITORINgspROgRAMMA?
“Daar sla je de spijker op zijn kop. Toen ik daar 
van hoorde dacht ik: het ergste gevolg is nu het 
wantrouwen in de overheid op dit onderwerp. 
We hebben alleen vertrouwen in de overheid als 
die transparant is. En die moet er voor internet 
net zo goed komen als op het gebied van politie 
optreden. Als een politieman zich misdraagt, 
kan hij in de problemen komen. Die mate van 
transparantie moeten we ook voor de nieuwe 
domeinen zien te ontwikkelen. Maar zonder 
monitoring van wat er op internet gebeurt, is het 
dweilen met de kraan open tegen de cybercrimi-
naliteit. Dan loop je altijd achter de feiten aan. 
Op het moment dat we die digitale wereld willen, 
en die willen we allemaal, dan moet je de conse-
quentie nemen. Als je er veilig in wilt opereren, 
dan moet je ook kunnen monitoren. Dat is mijn 
boodschap: we moeten leren met het nieuwe 
vijfde domein om te gaan. Dat hebben we ook 
met de andere domeinen gedaan toen het eerste 
vliegtuig vloog en de eerste auto reed. Moest je 
opeens rechts gaan rijden. Ja hallo, ik mag toch 
rijden waar ik wil? Ik weet nog dat je een veilig-
heidsgordel om moest doen. Nou, Nederland was 
te klein. Of een helm op. We weten inmiddels niet 
beter.”

‘We hebben een ingewikkelde samenleving 
 gebouwd die we zelf niet helemaal meer in 

de smiezen hebben’

i  DDos – distributed denial of service – een server raakt onbereikbaar doordat gehackte computers allemaal tegelijkertijd contact ermee zoeken.
ii  botnet - een collectie van softwarerobots (gehackte computers) of bots, die automatisch en zelfstandig opereren. 
iii  zero-days – kwetsbare plekken in operating systems die nog onbekend zijn en waartegen ook de meest up-to-date virusscanners dus geen verweer hebben.
iv  malware - verzamelnaam voor kwaadaardige en/of schadelijke software
v  topsectoren zijn: agri&food, chemie, creatief, energie, high-tech, logistiek, life sciences & health, tuinbouw en water.
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Groot  in  nano
Het Kavli Institute of  
Nanoscience Delft vierde  
op 10 maart zijn tiende  
verjaardag. In geld draagt  
de bijdrage van de Kavli- 
foundation jaarlijks slechts  
ongeveer een procent van de  
begroting bij, maar de naam  
blijkt van onschatbare waarde. 

kan betekenen dat de Delftse nominatie binnen 
is. Toch vraagt Mooij het voor de zekerheid nog 
even na. 
De Kavli-foundation stort 7,5 miljoen dollar 
in vijf jaarlijkse delen als kapitaal waarvan 
het instituut de rente krijgt. Kavli, opeens de 
zakenman, wil weten wat het cvb daar tegenover 
stelt. Het college zegt een vergelijkbaar bedrag 
toe. De papieren worden op 10 maart 2004 in 
New York getekend. Zusterinstellingen aan de 
Cornell universiteit en Caltech tekenen dan ook. 
“De financiële bijdrage is niet het belangrijkst”, 
zegt de huidige directeur Dekker. Het gaat om 
jaarlijks twee tot drie ton aan rente inkomsten – 
ruwweg een procent van de afdelingsbegroting. 
“Maar dat ze ons samen met Caltech en Cornell 
hebben uitgekozen als de top 3 in nanoscience, 
na een wereldwijde zoektocht. Dát geeft een 
enorm prestige. Later kwamen daar Harvard en 
Berkeley bij. Vijf topinstituten waarvan vier in de 
VS en wij. Daar zijn we trots op.”

ILULIssAT, gROENLAND, 11-15 jUNI 2007   Zeventien 
wetenschappers van naam nemen deel aan het 

Kavli Futures symposium over bionanotech-
nologie. Dekker staat op de lijst tussen Stephen 
Chu (Nobelprijswinnaar 1997 en oud-minister 
onder Obama) en Freeman Dyson (legenda-
risch natuurkundige uit Princeton). Dit is zo’n 
evenement dat je vanuit Delft nooit voor elkaar 
zou krijgen, maar als Kavli-foundation wel. 

Dekker heeft het symposium samen met Paul 
McEuen (Cornell University) georganiseerd om 
grote geesten na te laten denken over de verre 
toekomst van nanotechnologie en biologie en 
over de samensmelting van bio- en nanotechno-
logie in kunstmatige cyborg cellen. Nature- 
redacteur Philip Ball doet er verslag van. 
De onderzoekers stellen in hun eindrapport   
dat nanotechnologie nu vooral nog gebruikt 
wordt om levende cellen mee te onderzoeken. 

‘Dat ze ons samen met Caltech en  
Cornell uitkozen als de top 3 in nano- 

science geeft een enorm prestige’

ELfT, 17 jULI 2003   In de zomer van 2003 
ontvangt prof.dr.ir. Hans Mooij (quan-
tumtransport, TNW) een vreemde 
email. Een zekere ‘Kavli Foundation’ 
stelt zich ten doel om onderzoek in 
nanowetenschappen, astronomie en 
neuroscience te bevorderen door per 

deelgebied drie of vier instituten te sponsoren. Of 
Delft daar interesse in heeft. 
“Ik had nog nooit van Kavli gehoord”, herinnert 
Mooij zich. Ja, Noorse koekjes die hij van zijn 
vakantie kende heetten zo. Maar dat zou het wel 
niet zijn. 
Indertijd wemelt het van de Nigeriaanse spam 
waarin fantastische bedragen worden aange-
boden tegen een kleine storting. Dus Mooij is 
op zijn hoede. Googlend komt hij erachter dat 
Fred Kavli een van oorsprong Noorse industrieel 
is die een fortuin heeft vergaard met sensoren 
voor lucht- en ruimtevaart, auto’s en industrie. 
In 2000 verkocht hij zijn bedrijf Kavlico en 
sindsdien richt hij zich op filantropie. Als middel 
heeft hij daarvoor drie fundamentele weten-
schapsgebieden gekozen: die van het heel kleine 

(nanoscience), het heel grote (kosmologie) en het 
ultiem complexe (hersenwetenschappen). Het 
bestuur dat hij heeft samengesteld, speurt naar 
de beste onderzoeksgroepen ter wereld.

sANTA BARBARA, 12 DECEMBER 2003   Mooij en Cees 
Dekker hebben een ontmoeting met Kavli en 
het bestuur van de Kavli-stichting. Kavli zelf 
is buitengewoon aardig, zacht bespraakt maar 
houdt zich op de achtergrond. Het gesprek 
wordt gevoerd door leden van het Board – stuk 
voor stuk zwaargewichten van Amerikaanse 
universiteiten. Zij vragen Dekker en Mooij over 
hun onderzoek, over de support en hun doelen. 
Dekker krijgt het gevoel dat hij gescreend wordt. 
“Het was echt zo’n kandidatengesprek.” Op 
gegeven moment spreekt Kavli toch. “Wil jij 
directeur worden”, vraagt hij Mooij.  Dat is goed, 
antwoordt deze. 

DELfT, 5 fEBRUARI 2004  De geheimzinnige be-
sluitvorming blijkt een handelsmerk van de 
Kavli-stichting. Tijdens een ontvangst in het 
Delftse stadhuis zegt Kavli iets dat alleen maar 

D
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BIJ BIONANOSCIENCE RICHT HET ONDERzOEK zICH DE KOMENDE TIEN JAAR OP BEGRIP VAN DE MOLECuLEN VAN DE CEL..
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Delft

Alumnus Frits Brouwer was tien jaar 
hoofddirecteur van het KNMI. Op 1 februari 
maakte hij een overstap naar NDW, de Nationale 
Databank Wegverkeersgegevens. Als geodesie 
een rol speelt, voelt Brouwer zich op zijn plek.Maar dat op termijn nano-onderdelen een rol 

kunnen spelen binnen cellen. Dat er dus letterlijk 
een fusie plaats zal hebben tussen biologie en na-
notechnologie. ‘Over vijftig jaar zal synthetische 
biologie net zo algemeen en verspreid zijn  als 
elektronica nu’, stelt het slotdocument. ‘En net 
als bij elektronica zal de impact tijdens de ont-
wikkeling niet te voorspellen zijn. Toch hebben 
onze beslissingen van nu enorme gevolgen voor 
de toekomst.’

AyERs ROCK, zOETERMEER, 16 sEpTEMBER 2010   Mooij 
hangt aan een touw en daalt majesteitelijk af 
langs de klimmuur. Tientallen medewerkers van 
het Kavli Instituut zien een oranje vlaggetje uit 
zijn broekzak steken. Van beneden komt Dekker 
omhoog geklommen. Iets onder het midden 
komen ze elkaar tegen. Mooij overhandigt het 
vlaggetje aan Dekker. De 68-jarige emeritus 
draagt het stokje over en Dekker is de nieuwe 
directeur van het Kavli Institute of Nanoscience 
Delft dat sinds 2010 uit twee afdelingen bestaat: 
quantum nanoscience en bionanoscience. Delft 
is het eerste instituut dat een tweede ondersteu-
ning (van vijf miljoen dollar) van de Kavli Foun-
dation heeft ontvangen, mede ingegeven door 
de ontwikkeling van bionanoscience. Het oranje 
vlaggetje krijgt een plaats in de boekenkast van 
Dekker.

BOsTON, 28 fEBRUARI 2012  Prof.dr.ir. Leo Kouwen-
hoven heeft nieuws voor het congres van de 
American Physical Society. Het is precies twee 
jaar nadat hij besloten heeft dat Majorana’s een 
interessant onderzoeksobject zijn. De zaal is als 
gevolg van de geruchtenstroom overvol.  
Kouwenhoven presenteert de meetresultaten 
van een maand eerder met een opmerkelijk 

bestendig piekje in de geleiding. “Hebben we 
Majorana fermionen gezien?” besluit hij zijn pre-
sentatie, “I’d say it’s a cautious yes.”
Nature meldt ‘Quest for quirky quantum particles 
may have struck gold’ en daarmee zijn Kou-
wenhoven en Majorana’s wereldnieuws. De 
publicatie gaat op 23 maart naar Science die het 
stuk meteen laat reviewen. Op 12 april komt het 
artikel uit: ‘Signatures of Majorana Fermions in 
Hybrid Superconductor-Semiconductor Nanowire 
Devices’. 

DELfT, 6 fEBRUARI 2014   “Tien jaar geleden hebben 
we ons gepresenteerd als instituut voor nanowe-
tenschap omdat we geloofden dat nano geen hype 
was, maar omdat nano de fundamentele schaal is 
waar de materie zich ordent, van quantuminter-
acties tot de bouwstenen voor levende materie”, 
zegt Dekker. Voor quantum nanoscience zal veel 
van het onderzoek zich de komende tien jaar zich 
richten op de quantumcomputer. Bij Bionano- 
science richt het onderzoek de komende tien 
jaar zich op begrip van de moleculen van de cel. 
Er schemeren ideeën om zelf een levende cel te 
bouwen of onderdelen daarvan. Toen Richard 
Feynman stierf liet hij op zijn  
blackboard een quote achter: ‘What I cannot 
create, I do not understand’. En inderdaad, de beste 
manier om een levende cel echt te begrijpen is er 
een te bouwen.”

er schemeren ideeën om zelf een  
levende cel te bouwen

>>

LINKS; PROF.DR.IR. HANS DE MOOIJ, EERSTE DIRECTEuR VAN KAVLI 
RECHTS;  PROF.DR.IR. CEES DEKKER, HuIDIG DIRECTEuR VAN KAVLI
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“o
p verjaardagen spreken 
mensen het meest over 
het weer, files en belas-
tingen. Mijn vader was 
 belastingambtenaar, 
ik bemoeide me tot 

voor kort met het weer en nu met de 
file- informatie. Het draait daarbij voor 
een deel om dezelfde vraagstukken, 
bijvoorbeeld over de rol van open 
data. Of: wat doet de overheid en wat 
doen marktpartijen? Het KNMI geeft 
bijvoorbeeld een weeralarm af, maar 
Buienradar maakt plaatjes voor op 
je mobiel. Hetzelfde geldt bij NDW: 
bij verstoringen door botsingen en 
sneeuwval zorgt de overheid voor het 
totale wegverkeer, terwijl bedrijven als 
TomTom individuele adviezen geven 
aanautomobilisten. Werken bij NDW 

is aantrekkelijk voor een geodeet. Ik 
koos in 1972 voor geodesie omdat ik 
een studie zocht met veel toegepaste 
wis- en natuurkunde. Ik ben één jaar 
voorzitter geweest van studievereni-
ging Snellius, waardoor ik het Neder-
landse geodetische werkveld goed 
leerde kennen. Daar leerde ik een hoop 
van, ook in bestuurlijke zin: vergade-
ren, onderhandelen en dealtjes sluiten. 

Na mijn promotie combineerde ik 
een deeltijdbaan als universitair 
docent bij de TU met twee dagen 
gps- onderzoek bij het Kadaster.  Gps 
kwam toen net opzetten. Vier jaar 
later koos ik helemaal voor de praktijk: 
de lol van managen uit mijn tijd bij 
Snellius bleef toch kriebelen. Ik stapte 
over naar de Meetkundige Dienst van 
Rijkswaterstaat en werd hoofd van 
een afdeling die onderzoek deed naar 
bodembeweging. Later werd ik ad-
junct-directeur voor alle geodetisch 
onderzoek. Hoewel ik de universi-
teit als werkgever daarbij losliet, zie 
je in al mijn banen dat ik contact heb 
gehouden met de TU. Bij het Kadaster 

ging het over gps, bij Rijkswaterstaat 
over bodembeweging en remote 
sensing. Als directeur Water bij Rijks-
waterstaat Noord-Holland was dat 
contact er wat minder, maar bij het 
KNMI werd de band weer intensie-
ver.Zo is er een klimaatcentrum bij de 
TU opgezet, waar KNMI-medewer-
kers in deeltijd werkzaam zijn. En als 
directeur van het KNMI ben ik recent 
betrokken geweest bij de start van een 
kenniscentrum Open Data bij OTB. 
Dit kenniscentrum is nu ook voor 
NDW relevant. Zo zie je maar, linksom 
of rechtsom heeft mijn opleiding 
geodesie altijd een rol gespeeld in mijn 
carrière.” 

‘De lol van managen  
bleef kriebelen’

frits Brouwer
Heemskerk 
getrouwd, drie kinderen
geodesie
Snellius

naam:
Woonplaats:

Burgerlijke Staat: 
Studie:

Vereniging:

fo
To

’S:
 SA

M 
Re

nT
Me

eS
Te

R



2928 NR.1
maaRt 2014 ColUMn

Tonie Mudde is Chef Binnenland bij de Volkskrant. In Delft studeerde hij in 
2003 af bij de faculteit luchtvaart- en ruimtevaarttechniek.

Fietszombie

28

pATenT

p
romovendus oleksandr Zverkovskyi 
komt uit oekraïne en dat heeft zo 
zijn voordelen. De Russische weten-
schap blijft nagenoeg gesloten voor 
iedereen die de taal niet machtig is, 
maar Zverkovskyi is dat wel. en dat 
is handig, want Rusland is één van 
de vier landen in de wereld waar veel 

onderzoek gedaan is naar luchtsmering. Dat is een 
techniek waarmee – op verschillende manieren – 
met lucht de weerstand tussen de onderzijde van 
een schip en het water kan worden verlaagd. Dat 
scheelt brandstof. 
Het nederlandse Damen Shipyards heeft een patent 
op een concept dat werkt met luchtkamers in de 
onderzijde van een schip. Zverkovskyi’s idee van 

kleine drempeltjes op de onderkant bereikt dezelfde 
weerstandsreductie van tien tot twintig procent als 
dit concept, maar is volgens de uitvinders gemak-
kelijker te maken. 
Voordat er sprake kan zijn van een marktintroductie 
moet het idee uitgebreid getest worden op een echt 
schip. Tot nu toe is het alleen op laboratoriumschaal 
beproefd. Bij goede resultaten zal marktintroductie 
een kwestie zijn van tijd, verwacht Zverkovskyi’s 
eerste begeleider Tom van Terwisga. er is al interes-
se vanuit de industrie. “De kosten die binnenvaart-
schepen maken, bestaan voor de helft uit brandstof. 
Kun je tien tot twintig procent brandstof sparen door 
weerstandsreductie, dan vergroot je je winst.”

oCT-13-079: The air cavities systeem  
for a vessel drag reduction

Uitvinders: Ir. oleksandr Zverkovskyi
prof.dr.ir. Tom van Terwisga
prof.dr.ir. jerry Westerweel

Mijn tante verzorgt dementerende 
 ouderen. Laatst vertelde ze me over 
een nieuwe faciliteit in haar verzor-
gingstehuis: een hometrainer met een 
videoscherm.  Op dat scherm kunnen 
de bewoners virtueel door Neder-
landse steden en dorpen fietsen. 
Zoals wel vaker met technische 
 innovaties schoot ik eerst in een con-
servatieve reflex; was dit niet gewoon 
een verkapte bezuinigingsmaatregel? 
Bejaarden binnen als een soort fiets-
zombies op hometrainers zetten was 
vast goedkoper dan onder begeleiding 
buiten fietsen.
De volgende dag vroeg ik een collega 
met een dementerende moeder wat 
hij van het idee vond. ‘Geniaal’, zei hij 
direct en vertelde hoe problematisch 
het dagelijkse wandelingetje van zijn 
moeder met haar begeleidster verliep.
‘Die begeleidster gaat gewoon te hard. 
Ze pakt mijn moeder bij de arm en 
zegt ‘komt u maar mevrouw’.’ 
Dan liever zo’n hometrainer, vond hij. 
Kon je tenminste lekker een kilome-
ter per uur fietsen zonder dat iemand 
daar om maalde.
Ik begon mijn mening pas echt te her-
zien toen ik mijn tante vroeg hoe vaak 
de bewoners gebruikmaakten van 
de hometrainer. Haar antwoord: ‘De 
hele dag door. Dat ding is ongelooflijk 
populair.’ 
Die avond speelde ik squash in een 
Amsterdamse sportschool. In een 
aangrenzende zaal zitten altijd derti-
gers, veertigers en vijftigers op home-
trainers naar schermen te kijken. 
Meestal staat er een muziekzender 
op, of een National Geographic- 
documentaire met haaien. Ik tuur-
de ernaar en kreeg steeds meer 

 bewondering voor het fietsconcept in 
het verzorgingstehuis. Want zou het 
niet veel leuker zijn als je op die vi-
deoschermen iets ziet wat nog enige 
relatie met fietsen heeft? Laat mensen 
virtueel de Mont Ventoux op fietsen, 
waarbij ze hun tijden kunnen verge-
lijken met die van vrienden en BN-
ers? Zo’n element zou fitness wellicht 
iets verslavender maken waardoor 
leden vaker komen.
Over verslavend gesproken; ineens 
dacht ik terug aan mijn studenten-
tijd, toen ik ’s nachts weleens op een 
tv-zender belandde waar je urenlang 
kon meekijken met een auto die door 
Nederland reed.
Gebeurde er ooit iets bijzonders? 
Nooit. Bleef ik kijken? Ja. Misschien 
was het de hoop dat er ooit wél iets 
opmerkelijk zou gebeuren; een aan-
rijding met een man in een gorillapak, 
of een halfnaakte vrouw die een dans-
je zou uitvoeren op het zebrapad. Of 
misschien was het wel iets anders wat 
die beelden zo verslavend maakte; het 
idee hoe ontzaglijk groot de wereld 
is, als je daadwerkelijk alle wegen zou 
afrijden. Het idee dat er altijd weer 
een volgende bocht is, een plek die je 
nog niet kent en waar ook leven is.
Nog een jaar of vijftig. Dan zal ook ik 
rijp zijn voor het verzorgingstehuis. 
Mocht u mij tegen die tijd willen op-
zoeken; ga naar de kelder en kijk uit 
naar een oude man zwetend op een 
hometrainer voor een videoscherm. 
En vergis u niet; die man is intens ge-
lukkig.  

sB
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Winnares vorig jaar!
Winnares 2012Winnaar 201 1

Win € 500.000,-
Winnares vorig jaar!

€ 500.000,-
 voor jouw groene businessplan!

Heb jij een innovatief idee waar de wereld groener, 
duurzamer en beter van wordt? Doe dan mee met de 
Postcode Lottery Green Challenge. Wie weet win jij
€ 500.000,- voor het realiseren van je plan! 
www.greenchallenge.info

Delft Integraal online
leest u Delft Integraal liever online?  

Met een abonnement op de nieuwsbrief  mist u geen enkel nummer.  
De geheel vernieuwde website van Delft Integraal is vanaf nu  

nog beter leesbaar op alle beeldschermen en tablets. U kunt zich  
voor de nieuwsbrief aanmelden op www.delftintegraal.tudelft.nl.

Voormalig Shell-topman drs. ir. jeroen van der Veer is afgelopen zomer benoemd 
tot nieuwe voorzitter van de raad van  toezicht.  Van der Veer behaalde in 1971  
de ingenieurstitel werktuigbouw in Delft. Hij vervangt gert-jan Kramer, die twee 
termijnen voorzitter was.  tekst ToMAS VAn DIjK foto SAM RenTMeeSTeR

Hoe voelt deze terugkeer naar  
uw Alma Mater?
“Dat voelt prima. Ik 
vind het eervol dat ik 
iets  terug kan doen voor 
deze universiteit die 
ik enorm heb gewaar-
deerd.”

Wat is uw visie op de TU? 
gaat het de goede kant op met  
deze universiteit?
“Mijn mening over de 
TU ga ik niet in de krant 
zetten. Ik werk op de 
achtergrond. Dat is 
mijn rol. Bij Shell heb ik 
 bovendien geleerd dat je 
niet te snel moet  
oordelen. Je moet eerst 
begrijpen wat er gebeurt 
en onderzoeken waar je 
persoonlijke twijfels zit-
ten. In die fase zit ik nu. 
Wat ik wel kan zeggen 
is dat toen ik bij Shell 
werkte, men zeer posi-
tief gestemd was over 
Delftse afgestudeerden. 
En dat is nog steeds zo. 
Dat moeten we niet ver-
spelen.”

U opereert op de achtergrond. We 
gaan de komende jaren dus weinig 
van u horen? 
“Ik ben slecht voor de 
kopij.”

Totdat er eventueel zaken misgaan 
op de TU, dan wordt u door de minis-
ter ter verantwoording geroepen.
“Ja, in een extreem geval 
kan het gebeuren dat 
ik de spreekbuis van de 
universiteit word. Maar 
je moet niet het gezicht 
naar buiten willen zijn.”

Uw voorganger, gert-jan Kramer, 
moest uitleg geven over te hoge sa-
larissen en declaraties van enkele 
leidinggevenden. Dergelijke discus-
sies laaien om de zoveel tijd op. Wat 
vindt u daarvan?
“We moeten ons realise-
ren dat we een Rijksuni-
versiteit zijn. De over-
heid is aandeelhouder 
en die mag dus wensen 
hebben. Ik denk wel dat 
de hoogte van belonin-
gen effect heeft op het 
talent dat je kunt aan-
trekken. Je moet beide 
kanten van het verhaal 
zien.”

De TU richt de blik veel op opkomen-
de economieën waaronder China 
dat veel in onderzoek investeert. Ziet 
u nog andere ontwikkelingen waar 
de universiteit op moet inspelen?
“Het is goed om naar 
geografische verande-
ringen te kijken. Maar er 
zijn ook veranderingen 

die zich direct hier  
afspelen. Zo is er door  
robotisering, de ont-
wikkelingen in het 3D- 
printen en de toenemen-
deautomatisering van  
machines een nieuwe 
maakindustrie aan het 
ontstaan. Producten 
kunnen weer in kleine 
series in Europa gepro-
duceerd worden. 
Verder liggen in de be-
bouwde omgeving veel 
mogelijkheden om beter 
met energie om te gaan. 
Over tien jaar zal er heel 
anders gebouwd worden 
dan nu. Daar liggen ook 
kansen voor de TU.
Ook interessant voor  
de TU zijn de ontwik-
kelingen in de medische 
technologie. De samen-
werking met de univer-
siteiten van Leiden en 
Rotterdam spreekt me 
erg aan.”

‘je moet niet snel willen oordelen’
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Ir. eric Wiebes 
STAATSSeCReTARIS fInAnCIën 
Van 1981 tot 1986 studeerde  
Wiebes werktuigbouwkunde 
in Delft. Hij studeerde af op 
onderzoek naar de inpassing 
van duurzame energie en warm-
tekrachtkoppeling in het elek-
triciteitsnet. Vervolgens werkte 
hij bij Shell en McKinsey. Werd 
plaatsvervangend secretaris-ge-
neraal van het ministerie van 
economische zaken (2007-2010) 
en wethouder verkeer, vervoer 
en infrastructuur in Amsterdam. 
Wiebes volgt zijn partijgenoot 
(VVD) Frans Weekers op, die 
viel over problemen bij de 
Belastingdienst.

Dr. aad Correljé 
lID VAn De MIjnRAAD
Politicoloog  Aad Correljé (sectie 
economie van infrastructuren bij 
TBM en onderzoeker bij het inter-
nationale energieprogramma CIEP 
van instituut Clingendael) heeft 
prof. Margot Weijnen vervangen 
als lid van de Mijnraad. Weijnen 
nam afscheid in verband met haar 
benoeming bij de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regerings-
beleid. De Mijnraad adviseert de 
minister van economische zaken 
over mijnbouwvergunningen aan 
bedrijven die aardwarmte of delf-
stoffen willen winnen en over het 
beleid voor mijnbouwactiviteiten. 

Dr.ir. gabrielle tuijthof 
UnIVeRSITAIR HoofDDoCenT 
Tuijthof (biomedical engineering, 
3mE) krijgt 200 duizend euro van 
de NWO voor haar onderzoek naar 
minimaal invasieve technologie-
en voor orthopedische ingrepen. 
Deze Aspasiabeurs is bedoeld om 
vrouwelijke onderzoekers te  
ondersteunen. Tuijthof wil 
zich richten op technologieën 
waarmee kraakbeenschade 
opgespoord kan worden met 
geluidsgolven. Met het geld zal 
ze een vrouwelijke promovenda 
aannemen. Daarnaast organiseert 
ze met Delft Women in Science 
een serie lezingen van succesvol-
le vrouwelijke professoren in de 
medische technologie.

Prof.dr.ir. rob  
fastenau
DeAn of open &  
onlIne eDUCATIon
EWI-decaan Rob Fastenau gaat 
samen met prof.dr. Ernst ten 
Heuvelhof (TBM) werken aan 
een innovatieprogramma om 
het open en online onderwijs 
aan de Tu verder te ontwikkelen. 
Binnen twee jaar willen zij een 
extensions school realiseren 
waarin dit  onderwijs gebundeld 
wordt aangeboden aan studenten 
uit de hele wereld. De Tu is al 
sinds 2006 actief in open course 
ware. Inmiddels staan 130 vakken 
volledig online, zijn er colleges 
beschikbaar via i-Tunesu en biedt 
de Tu succesvol moocs aan. 

STellIngen

een collectivistische cultuur 
genereert minder weten-
schappelijke innovatie dan 
een individualistische.
hannes Bernien,  
natuurkundig ingenieur

Kerncentrales zullen zonder 
financiële overheidssteun 
niet worden gebouwd; wind-
parken daarentegen wel. 
Eeke Mast
wiskundig ingenieur

‘Dutch treat’wordt niet 
gekopieerd in China.
Dong juan Xiao, ingenieur 
industrieel ontwerpen

Het einde van een experi-
ment is helaas bepaald door 
de deadlines.
sai Rama Krishna Malladi, 
materiaalkundig ingenieur

Wanneer wetenschap in 
de media terechtkomt, 
krimpt de inhoud, terwijl 
tegelijkertijd het toegedicht 
belang groeit. 
hendrik Lude hortensius, 
natuurkundig ingenieur

Verspreiden van 
gewelddadig nieuws leidt 
tot het verspreiden van 
gewelddadig gedrag. 
samur Araujo, informatica 
ingenieur

Italianen zijn te grote 
levensgenieters om zich 
serieus bezig te houden met 
de verre toekomst van hun 
eigen land.
francesco Vitale
wiskundig ingenieur

Technologie is geen middel om problemen op te lossen. Het vervangt 
ze met een ander complex probleem dat in de toekomst opgelost moet 
worden. 

Maruti hegde, chemicus

“Technologie leidt tot milieuproblemen. En ik zie niet in hoe tech-
nologie deze problemen weer kan oplossen. Neem nou mijn eigen 
onderzoek. Dat gaat over de fabricage van plastics waarin grafeen 
en koolstof nanobuisjes verwerkt zitten. Het is vrij fundamenteel 
onderzoek. Mocht het uiteindelijk toch resulteren in sterkere en 
lichtere plastics, dan leidt het wellicht tot lichtere vliegtuigen die 
minder brandstof verbruiken. Dat is niet per se goed. Misschien 
gaat er daardoor nog meer gevlogen worden waardoor er nog meer 
vervuild wordt. Ik weet niet wat het doel van technologie is. Het is 
verwarrend.”

hORA EsT  
Stelling

Verdediging

Grootouders zijn een onschatbare bron van kennis en 
inspiratie voor duurzame ontwerpers.
Lenneke Kuijer, industrieel ontwerper

T
ijdens de 172e dies natalis op 10 januari reikte de Tu een 
 eredoctoraat uit aan de Amerikaanse veiligheidsexpert 
Deborah Hersman en aan de Duitse socioloog Dirk Helbing. 
Hersman werkt sinds 2004 voor de National Transportation 

Safety Board. Sinds 2009 is ze voorzitter van dit Amerikaanse 
agentschap dat ongelukken onderzoekt. Hersman behaalde een 
Master of Science conflict analysis and resolution aan de George 
Mason university. 

Helbing
Prof. Dirk Helbing is sinds 2007 hoogleraar sociologie aan de ETH 
zurich. Hij is daar medeoprichter van het ETH Risk Center. Daarvoor 

was hij directeur van het instituut voor transport en economie van 
de technische universiteit van Dresden. De sociologiegroep van 
Helbing richt zich op complexe sociale netwerken. zo simuleert 
het onder meer het gedrag van menig-
tes wanneer er paniek uitbreekt. 
 Helbing studeerde natuurkunde 
en wiskunde aan de universiteit 
van Göttingen. Hij promoveerde 
vervolgens aan de universiteit 
van  Stuttgart op een onderzoek 
naar sociale interacties, complexe 
 systemen en speltheorie. 

eredoctoraten
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Moocs maken
De eerste twee massive open online courses  

zijn eind vorig jaar afgerond en aan de volgende  
wordt weer hard gewerkt. De pioniers blikken terug. “Om 

deadlines te halen, maakten we zelfs opnames  
om twaalf uur ’s nachts.”  

T  
oen hoogleraar Jules 
van Lier in januari vorig 
jaar de vraag kreeg 
voorgelegd of hij een 
mooc wilde maken, had 
hij geen flauw idee wat 
dat was. Hij had welis-
waar ervaring met open 
courseware - zijn colle-
ges staan al jaren online 

- maar dat was alleen ‘zenden’. De 
eisen aan de mooc ‘introduction to 
water treatment’ lagen hoger. “We 
wilden een professionele cursus 
geven”, zegt Van Lier. “We doen het 
goed of we doen het niet.”
Van Lier en zijn team brachten 24 
dubbelcolleges van een derdejaars 
bachelorvak over afvalwaterzui-
vering terug tot zo’n veertig You-
Tube-kennisclips van acht tot tien 
minuten. Dat betekent: de ingedikte 
colleges helemaal uitschrijven en 
aangeven waar de regisseur moet 
overschakelen naar een Power-
Pointslide, een animatiefilmpje of 
een close up. Het kostte zo’n twin-

tig uur per filmpje, schat Van Lier.
Veel tijd, weet ook Arno Smets. Hij 
ontwikkelde vorig jaar zijn mooc 
‘solar energy’. “Waar collega’s bij 
MIT en Harvard anderhalf jaar over 
doen, hadden wij vier maanden: dag 
en nacht zeven dagen per week”, 
zegt Smets. “Om deadlines te halen, 
maakten we zelfs opnames om twaalf 
uur ’s nachts.”

fORUM 
Met opnames van collegefilmpjes 
alleen, waren de hoogleraren er nog 
niet. Van Lier maakte ook vragen na 
elk filmpje en een digitaal tekstboek 
met vragen en automatische contro-
le van de antwoorden. Deelnemers 
moesten ook huiswerk maken. Voor 
hulp daarbij maakten Van Lier en zijn 
team tutorialfilmpjes, waarin een stu-
dent-assistent voordoet hoe zij een 
vraagstuk uitwerkt. Cursisten waren 
er zeer blij mee. En dan moesten er 
ook nog examenvragen komen en een 
online forum waarop studenten met 
elkaar kunnen discussiëren.

Dat forum had zowel Van Lier als 
Smets onderschat. Studenten wilden 
informatie en vroegen om terugkoppe-
ling. “De eerste week kregen we twee-
honderd boodschappen per uur”, zegt 
Smets. “Dweilen met de kraan open.” 
Door de vele downloads lag de server 
de eerste dag even plat. De mooc-ma-
kers kregen klachten over het feit dat 
ze geen vragen beantwoordden. “Dat is 
niet te doen als er duizenden mensen 
beginnen te kwekken”, zegt Van Lier. 
“Het was onze eigen onervarenheid. 
Je hoopt dat een andere student helpt 
en dat gebeurt ook.” Fantastisch om te 
zien, vindt Smets. “Als studenten het 
fout uitleggen, zijn er andere studen-
ten die hen corrigeren. Je hebt onder-
ling zo veel interactie dat het leerpro-
ces voornamelijk bij de studenten zelf 
ligt.”
Echt contact met studenten is er niet 
als de mooc online is. Smets zag zijn 
studenten voor het eerst toen hij hen 
verzocht een YouTube filmpje te 
maken over hun eigen zonnecelsys-
teem. “Het waren voornamelijk stu-

Docent mark voskuijl in de 
studio voor de opnamen van 

de mooc ‘introduction to  
aeronautical engineering’ 

die op 3 maart van start ging.

tekst ConnIe VAn Uffelen foto’s HAnS STAKelBeeK
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denten uit niet-westerse landen die 
de filmpjes maakten. Dan realiseer 
je je wat de impact is van zo’n mooc: 
we hebben nu de grootste collectie 
filmpjes en foto’s van installaties. Ze 
komen uit Iran, Afrika…” Ook Van Lier 
kreeg een schat aan informatie toen 
hij studenten vroeg op het forum te 
beschrijven wat er in hun woonplaats 
gebeurt aan afvalwaterzuivering.

TOpTALENT
Lesgeven voor een mooc is compleet 
anders dan lesgeven voor een groep. 
“Alles is voorgekauwd, elk woord is 
doordacht”, zegt Van Lier. “Je hebt 
geen interactie en wordt niet gevoed 
met vragen, maar uit ervaring weet je 
wel ongeveer wat studenten moeilijk 
vinden.” Via animaties is lesstof anders 
uit te leggen. “In de collegezaal kan 
ik daar duizenden woorden aan vuil 
maken, dat hoeft nu niet meer”, zegt 
Smets. Sterker nog: hij en Van Lier 
gaan de moocs inbouwen in hun cam-
pusonderwijs. Sinds februari geeft Van 
Lier zijn mooc als Spoc (Specific Per-

sonal Online Course) aan zijn campus-
studenten. Zij bekijken de mooc online 
en krijgen dus minder hoorcolleges. 
Het college is voortaan bedoeld voor 
vragen en opdrachten. “Het belang-
rijkste voordeel is dat ze dan stiekem 
meer tijd aan de stof besteden, want 
het huiswerk is dan: colleges volgen”, 
zegt Smets. “Je hebt meer tijd om diep 
op de stof in te gaan.” Pure tijdwinst 
en een impuls voor het reguliere cam 
electeren. Zo mogen de beste twee 
deelnemers aan de solar-mooc een 
week onderzoek doen in een lab van 
de TU, en mogen de tien beste deel-
nemers van de water-mooc gratis het 
online mastervak fundamentals of 
water treatment volgen in de hoop dat 

ze ook meer betaalde online cursussen 
gaan doen. 

IDEALIsME
Een ander belangrijk element om de 
mooc te maken was idealisme: kennis 
voor iedereen toegankelijk maken. 
“De wereld komt een stapje verder 
als we allemaal hetzelfde basisniveau 
hebben”, zegt Van Lier. Smets zegt dat 
hij geluk heeft gehad dat hij naar een 
universiteit kon. “Niet iedereen heeft 
daar toegang toe. Als ik ook maar één 
persoon kan inspireren verder te gaan, 
heb ik al voldoende bereikt.”
Smets’ mooc, die de TU ongeveer een 
ton kostte, trok 56 duizend geïnteres-
seerden, van wie er uiteindelijk  

21 duizend begonnen en een kleine 
drieduizend een certificaat behaalden. 
“Als je bedenkt dat de afgelopen jaren 
aan de TU jaarlijks gemiddeld vijftig 
studenten het examen haalden, bete-
kent dit dat ik hier in één keer zestig 
jaar werk heb verricht”, zegt Smets 
met een grijns van oor tot oor.
Hij is het niet eens met critici die 
menen dat moocs collegezalen gaan 
vervangen. “Het doel is niet vervangen 
maar complementeren. Hetzelfde ar-
gument zou je kunnen gebruiken voor 
Facebook, maar dat heeft ons sociale 
leven toch ook niet vervangen? Het 
geeft je extra mogelijkheden.”
Minister Bussemaker wil universi-
teiten meer ruimte geven om online 
onderwijs te gebruiken. Moocs zijn 
met begeleiding en goede toetsing in te 
passen in het reguliere onderwijs. Er 
zijn oplossingen voor identiteitsfraude 
bij deelnemers aan online onderwijs: 
toetsen op de campus voor eigen stu-
denten die bijvoorbeeld een mooc bij 
MIT volgen, zegt directeur onderwijs 
en studentenzaken Timo Kos. Voorals-
nog leveren moocs studenten nog geen 
studiepunten op.
Een jaar na hun pionierswerk aan de 
TU, zijn Van Lier en Smets tevreden. 
Of het fenomeen mooc een hype of een 
onderwijsrevolutie is, weet Smets niet. 
“Collegevoorzitter Dirk Jan van den 
Berg zei tijdens de eindborrel dat je 
het moet zien als een ontdekkingsreis: 
we doen nieuwe dingen. Als we over 
vijftien jaar terugkijken was het mis-
schien niks, misschien een beginstapje 
van een enorme onderwijsrevolutie.”       
 

‘Je hebt geen interactie en wordt niet  
gevoed met vragen, maar uit ervaring 
weet je wel ongeveer wat studenten 
moeilijk vinden’
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nieuwe moocs
In april start de TU Delft met twee nieuwe moocs: 
 ‘an introduction to credit risk management’ door  
dr. pasquale Cirillo en ‘next generation infrastructures’  
door prof.dr.ir. Margot Weijnen.  
Meer informatie: www.edx.org/school/delftx.

VAN LIER EN zIJN TEAM BRACHTEN 24 DuBBELCOLLEGES VAN EEN DERDEJAARS BACHELORVAK OVER AFVALWATERzuIVERING TERuG TOT zO’N VEERTIG YOuTuBE-KENNISCLIPS VAN ACHT TOT TIEN MINuTEN. 
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e kamer bij tech-
nische natuur-
kunde ziet er op-
vallend helder en 
opgeruimd uit. 
Kleurig schilde-
rijtje aan de muur 
boven een lege ta-

fel. Nee, veel tijd brengt eme-
ritus hoogleraar Dries Gisolf 
hier niet door. De meeste tijd 
is hij bij YesDelft, waar zijn 
start-up Delft Inversion is 
gehuisvest. Vandaag was hij 
er ook de hele dag, afgezien 
van een bezoek aan de gara-
ge en twee uur in de tand-
artsstoel. Over het aantal 
uren kan hij geen schatting 
maken. Vijf dagen, avonden 
en weekends – hoeveel is 
dat? “Wat is werken, wat is 
hobby? Daar zit bij mij geen 
verschil tussen. Ik doe ge-
woon wat me boeit.”
Gisolf mag vijftigstejaars zijn 
(in 1963 begon hij zijn studie 
aan de TH Delft), de emeri-
tus hoogleraar maakt vooral 
de indruk van een jonge on-
dernemer.
Tot zijn 55ste werkte Gisolf 
bij Shell en reisde de hele 
wereld over. Hij vond het fijn 
praktisch bezig te zijn, en 
bleef ook de wetenschapper 
die zondagmiddag met een 
natuurkundeboek aan tafel 
zat. Langzaam ontwikkel-
de hij het idee dat de in de 
praktijk gebruikte seismiek 
zijn grenzen had bereikt. De 

interpretatie van weerkaat-
singen van geluidsgolven uit 
de ondergrond hangt af van 
het gebruikte fysische model 
van de bodem. “Het waren 
simpele modellen met een 

paar aardlagen en grens-
vlakken. Daar is al dertig jaar 
niks aan veranderd.”
Op zijn 55ste solliciteerde 
hij vanuit Nigeria als hoog-
leraar akoestische beeldvor-
ming aan de TU. Die baan 
bood hem de mogelijkheid 
om zijn ideeën uit te wer-
ken voor een betere model-
lering en omgekeerd: een 

betere beeldvorming. “Het 
model is nu uitgebreid met 
meervoudige reflecties. De 
toepasbaarheid is daardoor 
groter en we kunnen het 
hele signaal gebruiken, ter-

wijl we vroeger tien procent 
gebruikten en negentig pro-
cent als ruis beschouwden. 
Dat is de doorbraak.”
Na zijn emeritaat in 2010 
heeft Gisolf samen met 
twee oud-promovendi (dr.ir.  
Peter Haffinger en dr.ir. 
Panos Doulgeris) gewerkt 
aan het bedrijf Delft Inversi-
on dat de verbeterde analy-

se van de seismiek als dienst 
aanbiedt aan olie- en gas-
bedrijven. Voor die tijd was 
Gisolf leider van de groep 
akoestische beeldvorming. 
Dat betekende stukken te-
kenen, personeelschef zijn, 
strategisch denken en jezelf 
presenteren in de faculteit. 
“Ik ben blij dat ik dat heb 
kunnen laten vallen” zegt 
Gisolf. “Ik ben meteen met 
twee armen de techniek 
weer ingedoken.”
Qua ambities is Gisolf een 
praktisch man. Hij geeft 
niet veel om publicaties. Hij 
is meer gedreven door iets 
te bedenken en het dan ook 
te doen. Natuurlijk is het de 
bedoeling dat de start-up 
opbloeit, maar hoe groot het 
bedrijf moet worden, daar is 
Gisolf nog niet uit. “Ieder-
een zegt dat een bedrijf moet 
groeien. Ik geloof daar niet 
zo in. Als je groeit, verande-
ren de taken. In plaats van 
nieuwe dingen te bedenken 
en met klanten praten zit je 
dan weer te managen – en 
ik was nu net zo blij om daar 
van af te zijn.”
De eindstreep is nog niet in 
zicht, “zo lang het goed gaat 
en ik gezond blijf.” Een echt 
levensmotto heeft hij niet. 
Wel drukt hij studenten op 
het hart dat ze een echte 
vaardigheid moeten ontwik-
kelen, want daar kun je altijd 
mee aan de slag.

D
Hoogleraren gaan net als alle andere medewerkers op hun 65ste met pensioen. 

Maar er zijn uitzonderingen. Zoals expert in akoestische  
beeldvorming prof.dr.ir. Dries gisolf (68).

Krasse knarren 

Dries gisolf

Zijn onderzoek naar de opslag van 
windenergie in ammonia heeft Ab 
Streppel de UfD-Cofely energy effici-
ency prijs 2014 opgeleverd. Streppel 
krijgt de prijs van 7.500 euro vanwe-
ge de grote maatschappelijke rele-
vantie en zijn overtuigende presen-
tatie. ook Venkatesh Chandrasekar 
en nick Verwaal vielen in de prijzen, 
zij ontvingen ieder 2.500 euro.

De UfD-Cofely energy efficiency 
prijs wordt jaarlijks toegekend aan 
studenten die een tastbare bijdrage 
leveren aan energiebesparing, duur-
zaamheid of Co2-reductie.
Streppel deed onderzoek naar de 
opslag van overtollige elektrische 
energie in ammonia. Door de fluctu-
erende energieopbrengst van wind-
energie ontstaan vaak overschotten 

waarbij energie verloren gaat. Strep-
pel onderzocht een cel waarin deze 
energie kan worden omgezet naar 
ammonia. naast de mogelijkheid 
van het produceren van kunstmest 
kan de ammonia ook weer omgezet 
worden in energie. Het grote voor-
deel van deze stof is dat het overal 
kan worden opgeslagen en ver-
voerd. Met de resultaten tot nu toe 
kan de cel een efficiëntie van 80 pro-
cent bereiken, aldus Streppel.
Venkatesh Chandrasekar deed on-
derzoek naar inktloos printen en 
nick Verwaal naar de ontwikkeling 
van een model based control model 
voor windturbines met gebruik van 
lIDAR om windsnelheid nauwkeurig 
te voorspellen.

TU Delft heeft een steeds internationalere rol in de univer-
sitaire wereld. Zo’n 1/3de van de masterstudenten komt 
niet uit nederland en ook onze alumni vinden we terug 
over de hele wereld. Het afgelopen jaar heeft de TU Delft 
de contacten met de buitenlandse alumni aangehaald 
door het organiseren van internationale TU Delft Alumni 
Chapters. een aantal vrijwilligers heeft het op zich ge-
nomen om minimaal twee keer per jaar een activiteit te 
organiseren voor alumni in de betreffende stad of land.
In 2013 hebben we op maar liefst 15 verschillende loca-
ties over de hele wereld alumni ontmoet. en ook in 2014 
heeft al weer een aantal events plaats gevonden.
In Mexico was er voor het eerst een alumnibijeenkomst, 

georganiseerd door een student-ambassadeur. 25 Alum-
ni uit Mexico City en van ver daarbuiten elkaar ontmoet, 
één alumnus reisde zelfs duizend kilometer!
eind januari vond in Boston een alumninetwerkreceptie 
plaats en het TU Delft Alumni Chapter londen organiseer-
de een zeer goed bezochte nieuwjaarsreceptie.
Woont u in het buitenland en bent u geïnteresseerd om 
een TU Delft Alumni Chapter te starten? neem dan con-
tact op het alumnibureau.

Alumni Chapters:  
TU Delft ontmoet meer en meer haar alumni

Alumni Activiteiten:

26 maart 
Coach Café ‘ervaren alumnus helpt starter’ 

28 maart  
Alumni Dag ‘practische Studie’

31 maart   
UfD ‘Damen Bachelor Awards’ 

2 april  
UfD: Sluiting inschrijving ‘Marina van Damme beurs’

3 april  
AVTn: Kavli Colloqium ‘A nanoscientist’s  
journey to Biology’

9 april  
Hannover Messe: netwerk borrel in Holland  
Hightech House

16 april  
Themabijeenkomst ‘Data Science for environmen-
tal Monitoring: Water Management Case’.

16 april  
UfD ‘eBn geo energy Master Award’

23, 24 en 25 mei
ZoMeRfestival Delft

15 mei  
Alumni lezing, thema ‘licht’

15 mei  
UfD - IHC Merwede Teamworkprijs

4 juni 
Symposium ‘ Comfort in transit’,  
www.io.tudelft.nl/comfortintransit.

Ab Streppel wint de UfD-Cofely energy efficiency prijs

ConTACT
Hebt uw tips, ideeën,  

vragen of opmerkingen 
voor het alumnibureau? 

Stuur een e-mail naar:  
alumnibureau@tudelft.nl of 

bel met 015-2789111 

AlUMnIpoRTAl
Wilt u uw (alumni)  

gegevens, communicatie- 
voorkeuren wijzigen of 

aanmelden voor alumni 
evenementen?  

Dat kan via de alumniportal 
www.alumniportal.tudelft.nl 

lInKeDIn       
Wilt u contact leggen met 
mede-alumni?  
Sluit u aan bij de ‘Delft 
University of Technology –  
Alumni linkedin’ groep

UfD VRIenDenfonDS
Word ‘Vriend van de  
TU Delft’ en steun Talent,  
Techniek en de TU Delft  
met uw bijdrage.  
IBAn Rekening nummer 
nl19fVlB0226850471,  
stichting UfD, inzake ‘vrienden’.
universiteitsfonds.tudelft.nl

zijn de speerpunten van het Universiteitsfonds Delft. Met subsidies, 
beurzen en prijzen motiveert en ondersteunt het fonds Talent op onze 
Universiteit bij studenten, verenigingen, docenten, promovendi,  
alumni en vele anderen. Wilt u dit ook steunen? Word dan ‘Vriend  
van de TUDelft’ op universiteitsfonds.tudelft.nl

‘Talent,  
Techniek  

en TUDelft’
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‘Iedereen zegt dat een bedrijf moet 
groeien. Ik geloof daar niet zo in’

Dries gisolf studeerde in 1971 
af als natuurkundig ingenieur. 
In 1975 volgde zijn promotie in 
Utrecht. een loopbaan bij Shell 
bracht hem via Rijswijk, oman, 
Drenthe, Australië, Maleisië, 
Den Haag en nigeria in 2000 
terug naar Delft als hoogleraar. 
In 2010 ging hij met emeritaat. 
ook muzikaal is hij actief: als 
trombonist in twee bigbands. 

VeRVolg p.39


