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Het beste van 2019
Deze innovaties gaan de wereld veranderen

foto Volvo

12 HET BESTE VAN 2019
Waar tv-programma’s, websites en andere tijdschriften deze tijd van het jaar
massaal terugblikken, richt De Ingenieur zich juist op de toekomst: welke
technologische doorbraken mogen we komend jaar verwachten? En van
welke trends maken ze deel uit?

27 FOPCHAIN
Steeds meer projecten maken gebruik van afgeschermde blockchains. Maar die missen net de eigenschappen die blockchains
zo waardevol maken.
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34 DIGITALE SCHANDPAAL
Een onhandige opmerking of belastend filmpje kan ervoor
zorgen dat je online wordt overspoeld met hatelijke reacties,
soms met grote gevolgen. Wat is daartegen te doen?

48 VERNUFTIGE VINDINGEN
Vijf ingenieursbureaus presenteren hun meest bijzondere
projecten om de Vernufteling 2019 te winnen. Lezers van dit
tijdschrift kunnen stemmen op hun favoriet.

Geknipt
Punt
Focus
Giesen
Het beste van 2019
Möring
Afgeschermde blockchains
To do
Ondergrondse waterkracht
Online schandpaal
Quote
Podium
Inbox
Eureka
Rolf zag een ding
Nominaties Vernufteling
Aldus
Media
Voorwaarts
Kopstuk
Het nieuwe werken
Passie

T EC H N I E K M A A K T J E W E R E L D

DE INGENIEUR
nummer 12 | jaargang 130 | december 2018

Lees het laatste technieknieuws op www.deingenieur.nl
facebook.com/deingenieur.nl
@de_ingenieur

Het beste van 2019
Deze innovaties gaan de wereld veranderen

42 SLAAPSENSOR
Een kleine sensor op het voorhoofd biedt
een simpele en snelle manier om je slaapgedrag vast te leggen.
Ook in Eureka: een waterbesparend
opzetstuk voor kranen, een persoonlijk
miniklimaatsysteem voor kantoren en
meer.

illustratie
Pepijn Barnard
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Op zijn 86e promoveerde Jan Huynen op een ondergrondse
waterkrachtcentrale. ‘Dat gepraat over leeftijd vind ik etiketten
plakken. Leeftijd is irrelevant.’

illustratie Peter Welleman
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GEKNIPT
‘Ik was al jaren fan van Siri. Ik kon vragen: ‘Wat zijn de vijf
grootste meren van Californië?’ en kreeg daar dan antwoord op.
Toen kocht Apple de boel op en nu krijg je als antwoord op
diezelfde vraag een lijst met projectontwikkelaars die aan de
oever aan het bouwen zijn.’
Steve Wozniak vindt dat de virtuele assistent Siri er niet op vooruit is
gegaan sinds de overname door het bedrijf dat hij zelf mede oprichtte
(IEEE Spectrum).

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsvereniging voor
hoger opgeleide technici in Nederland. Iedereen die hoger technisch onderwijs
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Technologie zal steeds meer defensietaken over
nemen van de mens. De militair van vlees en bloed
blijft belangrijk als controlerende factor, maar dank
zij de toenemende automatisering van systemen is
er straks minder personeel nodig. In zijn toekomst
nota Veiligheid is vooruitzien omarmt de Comman
dant Landstrijdkrachten, luitenantgeneraal Leo
Beulen, die trend terecht.
Beulen zegt het niet met zoveel woorden, maar een
voortdurend, nijpend personeelstekort laat de leger
leiding ook weinig keus. Zeker in deze tijden van
economische voorspoed is het voor Defensie lastig
om nieuw personeel te werven. Er staan momenteel
ongeveer zesduizend vacatures uit bij de krijgs
macht. Automatisering en robotisering kunnen dan
uitkomst bieden.
Maar wat ik veel interessanter vind, is hoe we van
de huidige krijgsmacht komen naar de toekomstige
krijgsmacht die in het document wordt geschetst.
De landmacht zelf zegt daarover binnen een halfjaar
nadere details te zullen verschaffen. Voor mij blijft
de grote vraag: gaat de landmacht nu echt keuzes
maken of blijft ze op alle fronten tegelijk inzetten?
Neem de Belgische krijgsmacht. Die heeft jaren ge
leden de duidelijke strategische keuze gemaakt om
niet meer deel te willen nemen aan operaties in het
hogere geweldsspectrum. Het Belgische leger legt
zich toe op crisisbeheersing en vredesmissies.
Onze zuiderburen beschikken wel over special
forces, maar leveren zelf geen complete gevechts
eenheden meer.
Van mij geen pleidooi het Belgi
sche voorbeeld te volgen. Wel
werp ik de vraag op hoe de
landmacht – en trouwens ook
de Nederlandse marine en
luchtmacht – een ommekeer

‘Dat uw vingerafdruk altijd hetzelfde is, is gemak en gevaar
ineen. Het is alsof je maar één sleutel hebt voor je huis, je fiets en
je kluisje. Het is fijn om op maar één sleutel te hoeven letten,
maar wat als die in verkeerde handen valt?’
Promovendus Renushka Madarie van de VU waarschuwt dat biometrische
identificatiemethodes niet alleen maar voordelen bieden (NRC Handelsblad).

‘Ik hoop dat alle studenten hun studie beginnen met het kijken
van de film Slaughterbots.’
Stuart Russell, directeur van het Centre for Intelligent Systems (University
of California, Berkeley), reageert op het nieuws dat 31 Chinese studenten
onder de achttien zijn begonnen met een vierjarige opleiding gericht op het
ontwikkelen van intelligente wapensystemen (South China Morning Post).

‘Een pacemaker die twee keer zo klein is, wordt straks niet
automatisch geïmplanteerd vanwege zijn omvang. Nee, bepalend
is of de nieuwe pacemaker een daadwerkelijke verbetering is
voor de patiënt.’
Arts Lucas Dekker van het Eindhovense Catharinaziekenhuis signaleert de
opkomst van value based healthcare: alleen gezondheidswinst telt en innovaties worden langs die meetlat gelegd (Slash).
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‘VISIE LANDMACHT LAAT VRAGEN OPEN’

‘Ik snap dat er vanwege maatschappelijke druk is ingegrepen,
maar ik had een tijdelijk besluit beter gevonden.’
Hoogleraar risicomanagement Marielle Stoelinga vindt het verbieden van
Stints op de openbare weg door minister Cora van Nieuwenhuizen een
voorbeeld van risicomijding in plaats van risicomanagement (Radboud
Universiteit Nijmegen).

‘Als iemand deze minister Sakurada zou proberen te hacken, zou
hij geen informatie van hem kunnen stelen. In die zin is zijn
eigen cybersecurity dus heel hoog.’
Een Twitter-gebruiker ziet een positieve kant aan het opmerkelijke nieuws
dat de Japanse minister voor cybersecurity, Yoshitaka Sakurada, naar eigen
zeggen nog nooit een computer heeft gebruikt en niet lijkt te weten wat een
usb-drive is (Guardian).

‘Ik heb net iets te vaak tegen bewoners horen zeggen dat hun
plannen te duur waren. Maar dat op zich is geen reden om ze niet
uit te voeren. Zijn er misschien nog inhoudelijke argumenten?’
Deltacommissaris Wim Kuijken ergert zich in zijn afscheidsinterview aan
de wijze waarop bewoners tegemoet zijn getreden bij de versterking van
de Markermeerdijken (NRC Handelsblad).
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Hightechsystemen spelen een hoofdrol in de nieuwe toekomstvisie van de Koninklijke Landmacht. Onduidelijk is echter hoe de Landmacht die denkt te kunnen betalen. Defensiespecialist
Dick Zandee van Instituut Clingendael pleit daarom voor het maken van scherpere keuzes.

willen brengen in de trend ‘van alles steeds minder
kunnen’. Bovendien zijn er simpelweg te weinig
middelen beschikbaar om langdurig op te treden. De
NAVO stelt dan ook terecht dat het uitgesproken
ambitieniveau van de Nederlandse krijgsmacht niet
tot uitdrukking komt in het defensiebudget en de
toekomstplannen. Zo oordeelt de organisatie dat de
43ste Gemechaniseerde Brigade, sleutelonderdeel
binnen de landmacht, veel te licht is bewapend. In
een eventueel gewapend conflict met de Russen zou
deze brigade weinig kans maken.
De huidige regering voegt weliswaar miljoenen toe
aan het defensiebudget, oplopend tot anderhalf
miljard in 2021, maar dat gaat grotendeels op aan
achterstallig onderhoud en aan vervangingsinveste
ringen bij de luchtmacht en de marine. De land
macht moet het doen met upgrading van bestaand
materieel. Van wezenlijke toename van de slag
kracht is geen sprake.
Generaal Beulen stelt dat hij met andere, nieuwe
systemen veel kan opvangen. Maar die systemen
bestaan soms nog niet eens en budget om ze aan te
schaffen is er ook niet. Het is goed dat de landmacht
zich bezint op een toekomst waarin robotisering en
semiautonome wapensystemen een rol spelen.
Maar hoe we bij die toekomst komen, dat is voorals
nog niet duidelijk.

illustratie Joost Stokhof

COLOFON

Drs. Dick Zandee is als onder
zoeker verbonden aan Instituut
Clingendael.
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Software spot hacks

Bij de nieuwe tunnel voor de RijnlandRoute bij Leiden wordt zonlicht
ingezet om de monden te verlichten.
Dat bespaart een kwart op het totale
stroomverbruik van de verlichting.

Dit matras van Auping
bestaat volledig uit
gebruikte materialen.

FOCUS

MATRAS NU 100 % CIRCULAIR
Matrassenfabrikant Auping en joint venture DSM-Niaga zijn
erin geslaagd een volledig circulair matras te ontwikkelen.
Niet eerder is dat gelukt bij zo’n complex product, zeggen
de betrokken partijen.

onder redactie van
Marc Seijlhouwer MSc
redactie@ingenieur.nl
m.m.v. ir. Frank Biesboer,
drs. Pancras Dijk en
ir. Jim Heirbaut

TUNNELMONDEN KRIJGEN ZONVERLICHTING

Elk jaar danken we alleen al in Nederland naar schatting ander
half miljoen matrassen af. Vuilverbranders zijn er niet blij mee,
want matrassen bevatten zoveel brandwerende stoffen dat ze
in een oven weinig rendement opleveren. Bovendien zijn ze
vaak zo groot dat ze eerst door een shredder moeten, wat dan
weer problemen oplevert met de stalen vering.
Om de industrie aan te sporen met oplossingen te komen,
startte de overheid het Icoonproject Matrassen. Een volledig
circulair matras leek echter onhaalbaar. Schuim – naast staal
het belangrijkste bestanddeel – is niet te recyclen tot een nieuw
matras. Daarnaast is de verlijming een probleem: de onder
delen van een matras worden ‘voor de eeuwigheid’ aan elkaar
vastgelijmd.
Eind 2017 geleden ging Auping een samenwerking aan met
DSMNiaga. Die joint venture had een lijm ontwikkeld die is ‘los
te klikken’ met magnetron of infraroodstraling. ‘Dat was voor
ons bij Auping het ontbrekende puzzelstukje. Er deden zich in
eens allerlei mogelijkheden voor die we eerder niet konden
voorzien’, zegt productgroepmanager drs. Mark Groot Wassink.
Een van die mogelijkheden was het maken van een matras waar
bij onderdelen zijn te vervangen. Is de comfortlaag versleten – nu
vaak een reden om het matras de deur uit te doen – dan kun je
voortaan Auping bellen. Het bedrijf stuurt daarop een monteur
met een infraroodlamp om nieuwe stukken in te passen.
Bovendien is in het modulaire en circulaire matras het schuim
vervangen door polyestervezels; precies het soort textiel waar
de lijm van DSMNiaga goed aan hecht. Zijn de vezels versleten,
dan kunnen ze worden omgesmolten tot nieuwe polyester
garens. Bijkomend voordeel is dat het polyestertextiel veel
beter ventileert dan schuimmatrassen.
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Auping zamelt al jaren oude matrassen
in om onderdelen ervan te verwerken
tot judomatten. ‘Vijf jaar geleden liepen
we daarmee helemaal voorop op duur
zaamheidsgebied’, zegt Groot Wassink.
‘Nu realiseren we ons dat die judomat
de laatste levensfase van het product is.
Daarna moet het alsnog de verbrandings
oven in. We willen dat alle grondstoffen
volledig herbruikbaar zijn op exact het
zelfde niveau. Pas dan maak je echt een
verschil in de wereld. En dat is ons nu
gelukt.’
Leasebedden
Het nieuwe matras is vanaf komend jaar
verkrijgbaar. Op dit moment is er alleen
een standaardmodel dat vooral voor ho
tels interessant is, maar later komen er
ook consumentenmodellen op de markt.
De prijs is volgens Auping niet veel hoger
dan die van een traditioneel matras.
Ook zal er vaker worden gewerkt met
leaseconstructie. Dan betaal je voor het
gebruik van het matras, maar blijft het
matras zelf eigendom van Auping. Aan
het einde van de levensduur komt het
dan terug naar Auping, zodat er een
nieuw matras van is te maken.
‘Wij willen het afvalprobleem in de
wereld aanpakken’, zegt dr. HenkJan
Udding, innovatiedirecteur bij DSMNiaga.
‘Voor de planeet zou het het beste zijn
als dit bed de nieuwe standaard wordt.’
(PD)

Vooral overdag, wanneer de zon schijnt,
hebben tunnelmonden veel verlichting
nodig om het zogeheten ‘zwarte-gateffect’ tegen te gaan: vanuit het soms
felle buitenlicht rijden automobilisten
de duisternis van de tunnel in. Tegen de
tijd dat hun ogen daaraan zijn gewend,
hebben ze al gauw honderden meters
afgelegd. Extra verlichting bij de tunnelmonden, die gaandeweg het niveau
van de basisverlichting aanneemt, voorkomt dat probleem en zorgt zo voor
extra veiligheid.
Installatiebedrijf Croonwolter&dros
kwam voor de Rijnlandtunnel met een
innovatief idee: gebruik zonlicht om de
tunnelmonden te verlichten. Bovenop
staan systemen met elk zo’n tachtig lenzen die zonlicht opvangen. Dat gaat een
gebundelde glasvezelkabel in om vervol-

gens aan het plafond een zonlichtpunt te
creëren, vergelijkbaar met de bestaande
tunnelmondverlichting.
‘Het systeem spaart niet alleen stroom,
maar is ook zelfregulerend’, zegt
innovatiecoördinator ir. Onno Sminia.
‘Als buiten de zon fel schijnt, dan is de
lichtopbrengst in de tunnel maximaal. Is
het grijs en bewolkt, dan is de lichtsterkte navenant minder.’
Jaarlijks schoonspoelen
Per tunnelmond komen er, als de
vereiste planologische procedures zijn
doorlopen, zo’n veertig lenssystemen.
‘Het voordeel van veel kleine lenzen
ten opzichte van enkele grote is dat
het geen probleem is als er eentje niet
werkt, bijvoorbeeld omdat er een vogel
op zit.’ Erg kwetsbaar voor vuil zijn de
lenzen niet. ‘We verwachten dat een
keer per jaar schoonspoelen met water
voldoende is.’
De zonverlichting in de tunnel is overigens nog een proef: de gebruikelijke tunnelmondverlichting wordt om

KIVI LANCEERT
CIRCULAIRE DEAL

Artist’s impression van een van de monden van
de nieuwe Rijnlandtunnel, die worden verlicht
met zonlichtpunten (rond).

veiligheidsredenen ook aangelegd. ‘Maar
als het goed is, hoeven we die niet aan te
spreken.’
De tunnel maakt deel uit van de nieuwe
verbinding N434 ten zuiden van Leiden
tussen de A44 en de A4. Opdrachtgever
provincie Zuid-Holland was gelijk enthousiast over het idee van Croonwolter&dros.
‘Bij elk infraproject streven we naar
duurzaamheid’, zegt technisch manager
ir. Gerland Nagtegaal. ‘Energiebesparing
is dan de beste optie en dat is precies wat
die zonverlichting doet.’ (FB)

GIESEN
illustratie Matthias Giesen

Lees het laatste
technieknieuws op
www.deingenieur.nl

illustratie provincie Zuid-Holland

Display zonder lichtvervuiling

foto Auping

Verkeersmanagement met telefoondata

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) heeft
tijdens zijn jaarcongres medio november de Circulaire Educatie Deal gelanceerd. Het idee erachter is dat
duurzaamheid en circulariteit een vaste plek krijgen
in de hogere technische opleidingen. ‘Niet zozeer als
apart vak, maar als een manier van denken, bijvoorbeeld bij het ontwerp van een apparaat of het gebruik van materialen’, zo motiveerde KIVI-president
ir. Gerald Schotman. Inmiddels hebben verschillende
opleidingen van de Universiteit Twente en van de
hogescholen Saxion, Rotterdam en Hanze de deal
ondertekend.
Tijdens de discussie kwam naar voren dat het voor
docenten niet altijd even vanzelfsprekend is hoe ze
circulariteit en duurzaamheid een plek kunnen geven. Onderdeel van de deal is dan ook dat KIVI ervaringen gaat bundelen.
Het initiatief vloeit onder meer voort uit de enquête
die het KIVI eerder dit jaar hield onder studenten,
met als overheersende conclusie dat ze duurzaamheid en circulariteit bij de meeste opleidingen te
weinig terugzien. (FB)
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We reizen als Nederlanders steeds meer, met elk vervoersmiddel. Dat blijkt uit de nieuwe Kerncijfers Mobiliteit die onlangs
verschenen. Het aantal afgelegde kilometers met auto, trein en vliegtuig stijgt, na een daling in crisistijden, weer volop. En
de groei zal nog wel even door gaan, voorspelt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM).

We zijn veel vaker op pad. De groei zit vooral in luchtverkeer: het aantal gereisde kilometers
per vliegtuig is anderhalf keer zo groot als dertien jaar geleden.

Op de A9 tussen Alkmaar en de
Wijkertunnel is afgelopen maand een
proef van start gegaan waarbij de
telefoongegevens van automobilisten
de matrixborden aansturen. De data
worden geleverd door Flitsmeister.

Afgelegde afstand in miljarden km’s per jaar

tekst ir. Frank Biesboer

Luchtverkeer neemt grote vlucht
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CO2-uitstoot stijgt weer

Aantal passagiers neemt toe

De NOx-uitstoot is bijna gehalveerd ten opzichte van 2005, door strengere
wetten en nieuwe technieken in de auto-uitlaat. De hoeveelheid uitgestoten
CO2 steeg na tien jaar daling wel in de afgelopen drie jaar, omdat we na
de crisis weer meer zijn gaan rijden. De uitstoot ligt nog steeds lager dan
vijf jaar geleden.

De groei van Schiphol in de afgelopen tien jaar zal volgens het KIM doorzetten,
waardoor in 2023 circa 80 miljoen passagiers op Schiphol zullen zijn: bijna het
dubbele van het aantal in 2005 en ruim 10 miljoen méér dan in recordjaar 2017.

Uitstoot CO2 wegverkeer (miljard kilo)

Verwachte ontwikkeling aantal passagiers,
in miljarden reizigersbewegingen op vliegvelden in Nederland
100
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illustratie Ymke Pas
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Normaliter gebruikt Rijkswaterstaat data
van weglussen om de matrixborden
boven de A9 te bedienen. Signaleren die
een opstopping, dan geven de voor
liggende matrixborden de snelheids
aanwijzing 70 of 50 km/h aan. Nadeel
van het systeem met lussen – afgezien
van de hoge aanlegkosten – is dat die al
gauw enkele kilometers van elkaar
vandaan liggen. ‘Het systeem kent de
verkeersbezetting tussen de lussen dus
niet’, zegt Jorn de Vries MSc van Flits
meister.
Daar komt zijn bedrijf van pas. Ooit
begonnen als ‘verklikker’ van flitspalen,
legt het zich nu steeds meer toe op ver
keersmanagement. ‘We beschikken over
de realtime data van 1,4 miljoen auto
mobilisten.’ De proef op de A9 gebruikt
die data nu ook. Daaruit moet blijken of
aansturing van de matrixborden met een
fijnmaziger verkeersbeeld leidt tot bete
re doorstroming.
Individueel advies
De Vries ziet het project als voorbeeld
van verkeersmanagement op basis van
autodata. ‘We zijn ook betrokken bij de
Talking Trafficproeven in Helmond, Rot
terdam en Deventer. Daarbij worden de
verkeerslichten aangestuurd door het
realtime inventariseren van het verkeer
dat het kruispunt nadert tot op zo’n
500 m afstand.’ Met ProRail loopt een
onderzoek of het bij spoorwegovergan
gen mogelijk is gegevens van de nade
rende auto te koppelen aan die van een
naderende trein. ‘Je krijgt indien nodig in
je auto de waarschuwing ‘trein nadert’.’
De Vries karakteriseert de huidige fase in
het gebruik van autodata als het bij el
kaar komen van hardware en software.
‘De hardware zijn de verkeerlichten, de
matrixborden enzovoorts. De software
zorgt voor aansturing met de autodata.’

Een momentopname van alle auto’s op de weg
die de Flitsmeister-app gebruiken.

Dat verklaart ook waarom zijn bedrijf in
januari aanwezig is op de tweejaarlijkse
infrastructuurbeurs InfraTech in Rotter
dam. ‘Voor het eerst is daar het Smart
Mobility Plein; de sector voelt aan welke
kant het op gaat.’ Deelname helpt hem
ook met de hardware leveranciers in
gesprek te komen.
Het ideaal van De Vries is dat automobi
listen een individueel advies krijgen dat
het collectief ten goede komt. ‘Als er
gens door een file een ongeluk ontstaat,
dan heeft het weinig zin iedereen naar
een nabijgelegen snelweg te sturen,
want dan loopt het dáár vast. Je hebt dus
een nauwgezet advies nodig, mede

gebaseerd op de gewenste eindbestem
ming, en wel zo dat het totaal zo goed
mogelijk doorstroomt.’ Op een volle
snelweg zou zo’n individueel snelheids
advies kunnen voorkomen dat er een
spookfile ontstaat.
Kilometerheffing
Dat alles is alleen mogelijk wanneer van
elke auto gegevens beschikbaar zijn.
Daarom is De Vries een groot voorstander
van de kilometerheffing; dan is namelijk
iedereen verplicht die data te leveren.
‘De kilometerheffing maakt het niet al
leen mogelijk het deel van de autovloot
uit de spits te halen dat flexibel de weg
op kan; een hoeveelheid auto’s die vaak
al voldoende is om een file te voorko
men. Ook komt zo de data beschikbaar
waarmee dat individuele rijadvies is te
geven waar de algehele doorstroming
van profiteert.’ Maar gezien de huidige
politieke weerstand tegen de kilometer
heffing is dat nog toekomstmuziek.

INFRATECH 2019
Op 15 t/m 18 januari 2019 wordt
in Rotterdam Ahoy de infrastruc
tuurbeurs InfraTech gehouden,
met onder andere het Smart
Mobility Plein en het Ingenieurs
Plein. www.infratech.nl

foto De Ingenieur

Autobestuurder

illustratie Flitsmeister

TELEFOONS STUREN MATRIXBORDEN AAN

We rijden, vliegen en treinen steeds meer

Het regelen van verkeerslichten met realtime gegevens van naderende voertuigen moet de
doorstroming bevorderen.
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KLOKKIJKEN
MET STRONTIUM
EN STROOP
Het lijkt wel een hightech lichtversiering
voor de feestdagen. Prof.dr. Florian
Schreck van de Universiteit van Amster
dam bouwt hier echter aan een nieuw
soort atoomklok, die een opstapje kan
vormen naar de beste klok ter wereld.
De grijze kastjes produceren laserbun
dels, die heel specifieke frequenties en
intensiteiten krijgen dankzij de vele
spiegels en andere optische componen
ten op de lasertafel. Via de gekleurde,
met glasvezel gevulde slangen schieten
deze op maat gemaakte laserpulsen naar
een vacuümkamer. Daar botsen ze met
strontiumatomen, die op hoge snelheid
uit een metalen buis schieten. De laser
stralen remmen de atomen af tot ze ex
treem langzaam (en koud) zijn: ze gaan
in korte tijd van 500 m/s naar 0,5 cm/s.
In deze ‘optische stroop’ is het mogelijk
om te meten wanneer een strontium
atoom een lichtdeeltje loslaat. De fre
quentie van dat deeltje is vervolgens te
gebruiken om extreem nauwkeurig de
tijd te bepalen.
Schreck kreeg 10 miljoen euro van de
Europese Unie om ‘zijn’ klok te bouwen.
‘De afzonderlijke onderdelen bestaan al
in labs op andere plekken en de technie
ken werken allemaal los van elkaar. Maar
ze combineren tot een werkende klok is
nog erg ingewikkeld. Zeker omdat die in
drie jaar klaar moet zijn’, vertelt hij.
De nieuwe klok is in theorie makkelijker
te gebruiken dan andere soorten atoom
klokken en kan ook nog veel nauw
keuriger zijn. Dat betekent niet dat
Schrecks klok, als hij straks klaar is, ook
de beste klok ter wereld zal zijn. ‘Als je
dat wilt bereiken, heb je jarenlang vele
miljoenen euro’s nodig. Wij maken een
proof of concept van een type klok dat
de potentie heeft om in de toekomst de
beste klok te worden.’

tekst Marc Seijlhouwer MSc
foto Raymond Rutting

8 | de ingenieur 12 | december 2018

december 2018 | de ingenieur 12 | 9

FOCUS

FOCUS

DISPLAY ZONDER LICHTVERVUILING

Deze borden gebruiken de techniek electrowetting om
teksten te tonen met minimaal stroomverbruik.

werken.’ Nu is die rand nog een paar cm
breed, wat storend zou zijn bij het afspe
len van bewegend beeld op aan elkaar
geschakelde displays.
Commerciële kansen
De electrowettingtechniek werd ontwik
keld bij het NatLab van Philips. Feil nam
de kennis mee en begon in 2006 een be
drijf om autospiegels te maken op basis

van electrowetting. ‘De technologie
bleek lastiger dan we dachten. Toen we
eenmaal klaar waren, had de klant geen
interesse meer. Maar wij hadden een
werkende displaytechnologie.’
Het scherm van Etulipa blijft vanuit elke
hoek goed leesbaar, ook in de felle zon.
Juist het feit dat Etulipaborden geen licht
vervuiling veroorzaken, biedt commer
ciële kansen, denkt het bedrijf. Dat er in
de VS nog zoveel ouderwetse handbor
den staan, komt vooral door het strikte
vergunningsbeleid. In stedelijk gebied is
het zelden toegestaan om flikkerende
led-displays in te zetten en in sommige
staten is het gebruik van digitale borden
zelfs helemaal verboden. ‘Die regel is
ingevoerd met led-borden in gedachten.
Maar nu er ook een digitaal alternatief is
dat geen lichtvervuiling veroorzaakt,
verwachten we dat het vergunnings
beleid zal worden aangepast’, zegt Feil.
Inmiddels heeft Etulipa een aantal grote
investeerders, waaronder een Ameri
kaanse displayfabrikant. (PD)

LASERTECHNIEK TOONT GEVAARLIJKE VERNAUWING
Dat blijkt uit onderzoek waarop dr.ir.
Ümit Arabul begin deze maand promo
veerde aan de Technische Universiteit
Eindhoven.
Is een slagader vernauwd door een
zogenoemde plaque, dan kan hieruit

foto Ümit Arabul

Een nieuwe lasertechniek toont zwak
ke plekken in de vernauwing van een
slagader. Hiermee is beter te voor
spellen of een bloedprop kan losraken
om daarna een beroerte of hersen
infarct te veroorzaken.

In een proefopstelling vuurde de Eindhovense onderzoeker Ümit Arabul laserpulsen af op een ader
die in water was gehangen.
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een bloedpropje losschieten en een
herseninfarct veroorzaken. Arabul
verbeterde zogeheten fotoakoestische
beeldvorming en deed experimen
ten waarbij bloedingen aan het licht
kwamen binnen de plaque.
Een gewone echo laat slechts de
aanwezigheid van een plaque zien, de
lasertechniek vertelt je iets over het
risico dat de plaque scheurt en er een
bloedprop ontstaat die vervolgens door
de bloedbaan gaat reizen.
Instabiel
In de experimenten worden vanuit
verschillende hoeken korte laserpulsen
(120 ns) op het weefsel afgevuurd. Deze
pulsen worden deels geabsorbeerd,
waardoor heel lokaal het weefsel
opwarmt en uitzet.
Dit veroorzaakt geluidsgolven in alle
richtingen. Door deze golven op te
vangen, verkrijg je informatie over de
plaque.

‘We combineren dit met gewoon ultra
geluid’, zegt Arabul. ‘Die twee vullen
elkaar aan. Met ultrageluid komen de
overgangen tussen verschillende weef
sels in beeld, met de lasertechniek kun
nen we ín de vernauwing kijken.’
De techniek levert nuttige informatie op
voor artsen. Die laten hun behandeling
nu vaak enkel afhangen van de ernst
van de vernauwing. Als een ader voor
meer dan 70 % is geblokkeerd, besluiten
artsen vaak om de vernauwing operatief
te verwijderen. Zo’n vernauwing kan
echter instabiel zijn, waardoor hij kan
scheuren tijdens zo’n operatie. Daarbij
ontstaat dan mogelijk een gevaarlijke
bloedprop.
Met de verbeterde beeldvormings
techniek zou een arts op termijn vooraf
een scan kunnen maken van de slagader
waarop meer details van de inhoud van
de vernauwing te zien zijn. Op basis
daarvan kan de arts dan besluiten wel of
niet te opereren. (JH)

Een nieuw stukje software herkent
verdacht gedrag in een computernetwerk in één oogopslag.
De miljoenen datapakketjes die op
een netwerk rondschieten, ordent het
programma EventPad in gekleurde
groepjes. Dat doet de software aan
de hand van door mensen opgestelde
regels. ‘Stel bijvoorbeeld dat je op
zoek wilt gaan naar ransomware op
je netwerk’, zegt dr.ir. Bram Cappers,
die begin deze maand op de soft
ware promoveerde. ‘Dan kun je het
programma vragen om bij te houden
wanneer een bestand wordt geopend
of gewijzigd. De software constateert
dan bijvoorbeeld dat dit tweehonderd
keer per seconde gebeurt, laat dat
zien in een overzichtje met gekleur
de blokjes, en de systeembeheerder
weet: hier is iets geks aan de hand.’
Het systeem keert de huidige manie
ren om indringers te detecteren om.
Nu analyseert een algoritme al het
dataverkeer en probeert het zelf uit
te vogelen welk netwerkgedrag ver
dacht is. Vervolgens moet een mens
met kennis van zaken al die verdach
te situaties nagaan en blijkt er vaak
niets aan de hand. Dat kost veel tijd.
‘Bij EventPad geeft een mens van
tevoren aan wat mogelijk verdacht
is. Daarna gaat het algoritme pas aan
de slag. Doordat je vervolgens in een
overzicht de patronen kunt zien, valt

het eerder op als er iets niet klopt.’
Het systeem is aanzienlijk sneller te
trainen dankzij de menselijke input.
Bij een wedstrijd van ingenieurs
vereniging IEEE kon EventPad binnen
twee uur patronen herkennen, waar
analisten met bestaande systemen
soms drie maanden nodig hebben.
Eerste verkenning
Dat betekent niet dat dit systeem al
tijd beter werkt; het vereist menselijk
vernuft om de juiste zoekregels op te
stellen. ‘Maar dat kan erg laagdrem
pelig zijn; je hoeft niet per se veel
kennis over cybersecurity te hebben.’
Eventpad is volgens Cappers goed
voor een eerste verkenning in een
netwerk. ‘Later kun je de geleerde
lessen weer teruggeven aan een
traditioneel securitysysteem, zodat
dit ook weer beter wordt.’
De kersverse start-up AnalyzeData,
die voortkomt uit het onderzoek van
Cappers, zal de detectiesoftware bij
bedrijven toepassen. Tijdens zijn
promotie ontdekte Cappers al hoeveel
vraag er is in het bedrijfsleven. ‘Het is
een begrijpelijk systeem dat overzich
telijke resultaten geeft. Bovendien
helpt het om niet alleen je security,
maar ook je systemen transparant te
maken. De kunstmatige intelligentie
ordent immers alleen maar je data.
De beslissingen komen van de men
sen die het systeem gebruiken.’ (MS)

foto Jarke J. van Wijk

Grote tekstpanelen waarop met blok
letters een concert of een kerkdienst
wordt aangekondigd, behoren tot het
stereotiepe beeld van de VS. Als het aan
Etulipa ligt, hoeven kosters en conciërges
niet langer in weer en wind met hun
laddertje naar buiten om letters in het
bord te schuiven. Het Eindhovense high
techbedrijf komt met een display dat
anders dan led-billboards geen licht
vervuiling veroorzaakt, iets waar veel
Amerikaanse staten een hekel aan heb
ben. Bovendien verbruikt het honderd
keer zo weinig energie als led-schermen.
Het display is opgebouwd uit tegels:
twee glazen plaatjes met daartussen
honderden cellen met vloeistof. Onder
elektrische spanning vormt deze vloeistof
een geconcentreerde druppel en is enkel

de witte achtergrond zichtbaar. Wordt de
spanning eraf gehaald, dan vloeit de
druppel uit en worden de cellen gevuld:
er ontstaat een gekleurd vlakje. Deze
techniek heet electrowetting.
De zwart-witversie van het scherm be
vindt zich in de eindfase en gaat komend
jaar in de verkoop. Aan de kleurenversie
wordt nog gewerkt. Die werkt volgens
hetzelfde principe, maar dan met een
driedubbele sandwich van glazen plaat
jes gevuld met cyaan, magenta en geel.
Omdat elke tegel bestaat uit bijna tachtig
afzonderlijk aan te sturen pixels, zijn met
die drie basiskleuren het hele kleuren
palet te vormen.
Het schakelen tussen aan en uit gaat
(anders dan bij bijvoorbeeld e-readers)
razendsnel. ‘We kunnen dat nu 25 keer
per seconde’, zegt dr. Hans Feil, oprichter
en CEO van Etulipa. Daarmee is de tech
niek snel genoeg voor video, maar zover
is het nog niet. ‘Voor we die functionali
teit gaan inbouwen, moeten we eerst de
lijm- en chiprand rond de tegels weg

foto Etulipa

Het Eindhovense hightechbedrijf
Etulipa hoopt Amerika te veroveren
met innovatieve displays die veel
minder energie verbruiken en geen
lichtvervuiling veroorzaken.

SOFTWARE SPEURT HACKS OP

Bram Cappers presenteert zijn hacks opsporende software op een conferentie over
datavisualisatie.
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Dankzij de VR-bril en het VR-pak van VREE
kun je straks in je huiskamer gooien met
een virtuele frisbee.

beeld VREE bewerking Mieke Roth

HET BESTE VAN 2019
Zijn de technieken die we eind 2017 selecteerden voor 2018 het afgelopen jaar inderdaad doorgebroken? Check het hier:
www.deingenieur.nl/balans2018

Meer dan alleen een bril
Je doet een lichtgewicht pak aan, zet een VR-bril op en binnen tien
minuten stap je een andere wereld binnen. Je kunt vrij bewegen met
je lichaam en die bewegingen worden een-op-een overgezet naar je
digitale alter ego. Zo eenvoudig moet virtual reality zijn, vindt het
Eindhovense bedrijf VREE.
Het Nederlandse leger is al klant. Dat schafte nieuwe antennes aan om
in oorlogssituaties de communicatie te verzorgen; een cruciale voor
ziening. Soldaten moeten zo’n antenne in elkaar kunnen zetten en
kunnen richten op de satelliet, en dat in uiteenlopende omgevingen.
Dit zijn handelingen die je goed moet oefenen. Het apparaat kost ech
ter meer dan een half miljoen euro, dus daar ga je liever niet dag in dag
uit mee op pad. Daarom trekt Nederlands legerpersoneel binnenkort
een VR-pak van VREE aan om met virtuele kopieën van de antennes
aan de gang te gaan.

DOORBRAKEN EN TRENDS IN KAART GEBRACHT

HET BESTE VAN 2019
De Ingenieur presenteert: dertien technieken die in 2019 zullen doorbreken en de
technologische trends waar ze deel van uitmaken. Van een zonneauto voor consumenten tot een cv-ketel op waterstof. Hoe groot wij denken dat de maatschappelijke
impact van een innovatie is, zie je aan het aantal wereldbolletjes.

Nu is dit maar een voorbeeldje, maar dat staat wel voor een veel
bredere ontwikkeling. ‘Er komen nieuwe manieren aan om met een
computer interacties aan te gaan’, zegt Chief Technology Officer en
oprichter Menno Bischops BSc van VREE. Dat heet body-as-a-
controller: je lichaam als bedieningsapparaat.

JE LICHAAM ALS CONTROLLER
Na het toetsenbord en de muis gaan we op een veel
meer natuurlijke manier interacteren met computers:
met onze ledematen en ons hele lichaam. Hiervoor is
wel razendsnelle VR-software nodig, zodat de virtual-
reality-omgeving natuurlijk aanvoelt.

De full-body-suit is een lichtgewicht pak dat je in
vijf minuten aantrekt. Het bevat een aantal ver
snellingsmetertjes en gyroscopen – van het even
eens Nederlandse Xsens – die alle bewegingen
van je ledematen vastleggen en vertalen naar een
virtueel mannetje. Hierdoor zijn er geen camera’s
meer nodig die markers – felle stickers op het
lichaam – filmen. De vertraging is in de orde van
milliseconden. ‘Dit zorgt voor geloofwaardige
virtual reality.’

Escape room
VREE voorziet tal van toepassingen. Zo gaat het
bedrijf in 2019 werken met brandweer en politie,
die bepaalde procedures willen oefenen in vir
tual reality. Hoe pak je een lastige brand aan?
Hoe arresteer je op een veilige manier een vuur
gevaarlijke verdachte? De volgende stap is om het
VR-pak uit te breiden met haptische feedback in
de handschoenen; technologie die steeds betaal
baarder wordt. Dan voel je het dus als je een
voorwerp oppakt of als een virtueel persoon je de
hand schudt.
VREE heeft ook klanten in de game-industrie.
Het eveneens Nederlandse Pillow’s Willow
bracht onlangs het spel Exodus Burned op de
markt, dat draait op de software van VREE. Daar
bij zitten vier spelers opgesloten in een escape
room. Een ander voorbeeld is een frisbeespel dat
je in je huiskamer zou kunnen spelen, want er
vliegt slechts een virtuele schijf door de virtuele
lucht. (JH)

tekst ir. Frank Biesboer, drs. Pancras Dijk, ir. Jim Heirbaut en Marc Seijlhouwer MSc
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Nieuw materiaal gebruiken moet taboe worden
en hergebruik de nieuwe norm, wil de bouw
meekunnen in de moderne wereld. De recycler
van C2CA Technology helpt door zelfs de kleinste stukjes puin weer herbruikbaar te maken.
Het is nogal een installatie, op een industrie
terrein aan de rand van het West-Friese Hoorn.
Vier aaneengeschakelde machines die samen
grove stukken puin, afkomstig van sloopprojec
ten uit de buurt, omzetten in grind, cement
poeder en zand. Drie ingrediënten die prima een
deel van de materialen nodig voor beton kunnen
vervangen.
Als Eric van Roekel de apparaten aanzet, zie je het
scheiden gebeuren. Het eerste deel gebruikt
beproefde techniek: een zeef scheidt de grotere
grindkorrels van de kleinere deeltjes. Maar in het
overgebleven mengsel zitten nog vervuilingen
die er tijdens de sloop in zijn beland: stukjes hout,
plastic en metaal. ‘En die wil je niet in je cement
hebben. Als je met vervuild materiaal een vloer
stort, komen alle verontreinigingen aan het
oppervlak en krijg je geen mooie vloer.’

foto De Ingenieur

Bouwpuin te benutten in beton
Dus bedachten Van Roekel en zijn collega’s van C2CA Tech
nology, een spin-off van de TU Delft en grondzetbedrijf
GBN, een oplossing om het fijne mengsel te scheiden. Eerst
gaat het mengsel door een kamer, waar het met grote snel
heid tegen de metalen wanden wordt geslingerd. Zo komen
zand en cement los van het grind. Het grind vliegt door naar
een rolband in de kamer, het zand en het cement vallen
naar de bodem en komen, afhankelijk van de grootte van de
korrels, terecht op twee rolbanden met aparte uigangen.

‘Met deze circulaire materialen kunnen we 20 %
van de primaire materialen goed vervangen’, zegt
Van Roekel. ‘En meer is ook niet nodig. Op dit
moment is namelijk de vraag naar nieuw beton
vijf keer zo groot als de hoeveelheid betonpuin
die voor hergebruik beschikbaar is.’ (MS)

De machine vormt zo drie keurige hoopjes. ‘Kijk, dit deel
heeft meer zand en minder cement. En bij die andere hoop
is het andersom’, laat van Roekel zien, terwijl hij het mengsel
door zijn handen wrijft.

Zakkend zand

CIRCULAIR BOUWEN

Deze mengsels zijn nog steeds niet goed genoeg om te die
nen als nieuw cementmateriaal of vulstof. Daarvoor moeten
de allerkleinste vuildeeltjes eruit en moet het zand worden
gescheiden van de cementdeeltjes. En daarvoor is warmte
nodig.
Een cycloonoven, waarin de hete lucht in een spiraal
omhoog beweegt, verhit het mengsel. Daardoor verbanden
verontreinigingen en worden de zand-cementdeeltjes heel

bros, zodat ze uit elkaar vallen. Het zware zand
zakt omlaag, terwijl de lichtere fractie door de
opwaartse hete lucht kan worden afgevoerd naar
een aparte silo. En dan zijn eindelijk alle ingredi
ënten in het puin netjes gescheiden en klaar voor
hergebruik.

Eric van Roekel bij de cementrecycler die hij ontwikkelde met zijn
collega’s van C2CA Technology.

Hergebruik moet de norm worden op de
bouwplaats. Daarvoor zal de bouwsector
niet alleen bestaande gebouwen moeten
renoveren, maar ook bij nieuwbouw steeds
meer met eerder gebruikte materialen
moeten werken.

Zonneauto’s echt de weg op
Komende zomer is het eerste prototype van de
zonneauto Lightyear One klaar. Dat is nog voor
tests bedoeld, maar de exemplaren voor consumenten laten ook niet lang meer op zich wachten.
De Lightyear One wordt een bijzondere auto. Hij
krijgt 5 m2 aan zonnepanelen op zijn dak en motorkap. Daarmee hoeft de wagen op zonnige dagen
nauwelijks nog aan de lader. Dat is niet alleen te
danken aan de zonnepanelen, want die pompen
maar een klein beetje stroom in de batterijen.
Lightyear neemt ook tal van maatregelen om de
familieauto extreem efficiënt te laten rijden.

illustratie Lightyear

Dat begint al met de aerodynamica: de wagen is
een van de meest gestroomlijnde auto’s op de weg.
Maar er gaat bij een auto ook altijd veel energie zit-
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Teaser van de zonneauto Lightyear One. Het precieze
ontwerp wordt in 2019 duidelijk.

ELEKTRISCH RIJDEN DE NORM
Terwijl de grote autofabrikanten massaal komen met
hun eerste elektrische modellen, probeert Lightyear al
een nieuwe trend in te zetten: ultra-efficiënte elektrische auto’s, die zelfs een beetje accupower direct uit de
zon halen.

ten in het optrekken, oftewel het versnellen van massa. Die massa moest
dus omlaag. Lightyear gebruikt dan ook lichtere materialen dan andere
autobouwers. ‘Het chassis weegt zo 300 kg minder dan bij andere wagens’, vertelt Tessie Hartjes MSc, Chief Sales & Marketing. ‘We hoeven
ook niet snel te kunnen optrekken. Binnen 8 à 9 s van 0 tot 100 km/h is
snel genoeg.’ Dit alles zorgt ervoor dat een kleiner batterijpakket volstaat
voor een bereik dat vergelijkbaar is met dat van een Tesla. En zo’n pakket
is weer lichter, sneller op te laden enzovoorts.
Dat de wagen er mooi gaat uitzien, daar zorgt een Italiaans ontwerp
bureau voor. De hoofdontwerper was vijftien jaar in dienst bij het

 ekende ontwerpbureau Pininfarina, waar hij ook
b
meewerkte aan Ferrari’s. ‘Hij bekende ons dat 
onze o
 pdracht een van de moeilijkste uit zijn
carrière is. We hebben ook nogal wat eisen die
we willen verenigen. Een veilige, stevige, licht
gewicht auto met voldoende oppervlak voor de
zonnecellen!’
Prijskaartje
De vijftien tot twintig prototypes zullen niet bij
klanten terechtkomen, maar worden ‘helemaal kapotgetest’. Soms letterlijk, als ze worden beproefd
op v eiligheid middels rem- en crashtests. Andere
tests richten zich op extreme weersomstandigheden
en rijgedrag. Van dat laatste wordt veel verwacht,
met voor elk wiel een eigen elektromotor en dus
veel grip op de weg.
Daar hangt wel een prijskaartje aan. De eerste
inschrijvers gaan 119.000 euro betalen voor hun
Lightyear One. Als alles volgens plan gaat, hebben
zij in 2020 of 2021 hun auto op de oprit staan. (JH)
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AI voor iedereen

Kunstmatige intelligentie moet op begrijpelijke,
toegankelijke wijze bij mensen terechtkomen die
nu nog niet in zien wat de voordelen ervan zijn
en er geen toegang toe hebben. Zo komt de ken
nis, die nu in handen is van de tech-elite, straks
bij iedereen. Dat wil AI Commons, een initiatief
van bedrijven en wetenschappers dat volgend
jaar van start gaat.
Om dat voor elkaar te krijgen, is het nodig om de
beroepsgroep die AI bouwt diverser te maken.
Ook moeten zelflerende algoritmes zich niet
alleen richten op zaken als gezichtsherkenning,
zelfrijdende auto’s en vertalingen, maar ook op
bijvoorbeeld het stroomlijnen van een boerderij.
Of ze moeten ervoor zorgen dat de plaatselijke
bibliotheek kan blijven bestaan door het boeken
uitlenen te automatiseren. Toepassingen waar
veel van de huidige AI-makers, die veelal Ameri
kaans, man, jong en blank zijn, niet aan denken.
‘Het wordt steeds duidelijker dat de systemische
barrières om in de AI te stappen, moeten worden

geslecht’, schrijven de initiatiefnemers van AI Commons op hun site.
‘De technologie moet voor een brede gemeenschap beschikbaar komen,
zodat AI daarna op veel meer plekken toepassingen kan vinden.’

Algoritmes democratiseren
AI Commons bestaat onder andere uit mensen van The Royal Society
in het Verenigd Koninkrijk, de University of Montreal en computer
bedrijf IBM. Grote namen uit de wereld van machine learning, die zien
dat de vruchten van hun werk nu vooral door de grootste bedrijven in
Silicon Valley worden geplukt.
Het is niet eenvoudig om een ecosysteem op te zetten voor een tech
niek die nu nog duur is en veel data vereist om goed te werken. Ook is
het maar de vraag of het toepassen van AI zonder meer overal positief
uitpakt. Baanverlies door automatisering ligt bijvoorbeeld op de loer.
Desondanks wordt 2019 het jaar waarin men gaat proberen om algo
ritmes te democratiseren. (MS)

GRIP OP KUNSTMATIGE
INTELLIGENTIE
Kunstmatige intelligentie is onverminderd populair,
maar het feit dat een paar machtige techbedrijven de
beste AI hebben, brengt risico’s met zich mee. Daarom
moet kunstmatige intelligentie democratischer worden
gemaakt.

Kunstmatige intelligentie moet niet alleen van grote bedrijven zijn. Ook de gewone man hoort er op een directe manier van te profiteren, vindt AI Commons.

Hoe haal je een woonwijk van het aardgas af? Bijvoorbeeld met waterstofgas. Voordeel daarvan is dat het
bestaande leidingennet ervoor is in te zetten. Wel zijn
er aanpassingen nodig, met name bij de branders van
de cv-ketel.
Komend voorjaar wordt voor het eerst een appartementencomplex op waterstof gestookt, tenminste voor een deel.
Het gaat om een proefproject in Rozenburg, gemeente
Rotterdam, waar naast de bestaande gasgestookte cv-
installatie ketels komen te hangen die branden op zuiver
waterstof.
De heat cell van deze ketels, dat wil zeggen de brander
en de warmtewisselaar, wordt ontwikkeld door Bekaert
Heating in Assen, een van de grote leveranciers van vooral
premixbranders voor cv-toepassingen. ‘De oorsprong van
onze belangstelling voor waterstof ligt dicht bij huis’, zegt
dr.ir. Joàn Teerling, Research & Innovation Manager van het
bedrijf. ‘Bij het plan om in Hoogeveen een naast elkaar liggende nieuwbouwwijk en bestaande wijk aardgasvrij te
maken. ‘Is waterstof misschien een optie?’, werd ons door
de initiatiefnemers gevraagd.’
Invretende vlam
Begin volgend jaar kan worden proefgedraaid bij de
al b
 estaande waterstofinstallatie in de buurt van het
appartementencomplex in Rozenburg. ‘Verloopt dat goed,
dan kan de waterstofketel echt het appartementencomplex
in.’ Bij die proef wordt met name naar de veiligheid gekeken. ‘Dat de brander werkt, hebben we hier in ons lab al
uitvoerig getest. We hebben nu een duurproef nodig om te
laten zien dat er niets mis kan gaan.’

illustratie sdecoret/Depositphotos

Een van de risico’s bij het branden van een gas is wat Teerling het invreten van de vlam noemt. ‘Neem een gewone
pijp waar een gasmengsel uit stroomt, steek dat aan en de
vlam zal zich naar binnen werken, met alle gevolgen van
dien. Een van de kritieke ontwerpeisen is dan ook dat de
vlam keurig aan het oppervlak van de brander blijft.’ Het
exemplaar dat hij laat zien, is een huls met een complex
patroon van gaatjes. ‘We moesten dat gaatjespatroon voor
waterstof opnieuw ontwerpen. Ook het stabiel houden van
de vlam vergt veel aandacht.’
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foto Bert Barelds

Wil je dat kunstmatige intelligentie een verantwoorde impact heeft op de maatschappij? Dan
moet je ervoor zorgen dat AI niet alleen in handen is van een paar megabedrijven, maar voor
iedereen beschikbaar komt.

Cv-ketel op waterstof

Tegelijk heeft waterstof ook duidelijke voordelen. ‘Het
ontsteekt erg goed en de kwaliteit van het gas is naar
verwachting veel constanter dan bij aardgas.’ Bovendien
produceert waterstof bij het verbranden geen CO2 en geen
koolmonoxide. Nog wel een punt is dat de vlam alleen licht
uitzendt in het ultraviolette deel van het spectrum.
‘Daardoor zie je hem niet.’ (FB)

Joàn Teerling bij een testopstelling van de door Bekaert Heating ontwikkelde
heat cell, die brandt op zuiver waterstof.

ENERGIEDRAGER DRINGT
DOOR TOT IN WOONWIJK
In de energietransitie is een grote rol weggelegd voor waterstof als energiedrager. Die dient dan om duurzaam opgewekte
stroom op te slaan en is bijvoorbeeld te gebruiken als brandstof voor voertuigen of als alternatief voor aardgas.
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Met behulp van tientallen jaren aan satellietdata en kunstmatige
intelligentie brengt Satelligence voor bedrijven en boeren in kaart
waar het risico op ontbossing groot is.
De productie van palmolie, soja en cacao gaat vaak gepaard met groot
schalige ontbossing en daar kunnen afnemers van de grondstoffen
door in de problemen komen. Meer en meer bedrijven hebben immers
eigen duurzaamheidsdoelstellingen en ook klanten en aandeelhouders
dringen steeds vaker aan op een productieketen die geen schade toe
brengt aan de natuur.
Om in kaart te brengen waar de risico’s het grootst zijn, gebruikt
remote-sensingbedrijf Sateligence onder meer satellietdata. ‘Geauto
matiseerde beeldherkenning is daarbij cruciaal voor het filteren van
de informatie. Er zijn na veertig jaar aan satellietwaarneming veel te
veel data om die allemaal zelf te bekijken’, zegt drs. Niels Wielaard,
Managing Director van Satelligence.
‘Omdat we beelden van NASA en ESA gebruiken die vrij beschikbaar
zijn, kunnen we onze diensten aanzienlijk goedkoper aanbieden
dan onze concurrenten die eigen satellieten hebben ontwikkeld.’
Satelligencewerknemers en -partners in het veld leggen bovendien
persoonlijk contact met boeren en geven ze adviezen over verduur

zaming van hun productie of het verkrijgen
van microleningen.
NGO’s als Solidaridad, Utz Certified en het
Wereld Natuur Fonds maken al gebruik van de
diensten van Satelligence, maar ook financiële
instellingen als de Wereldbank en ING hebben
hun weg naar het bedrijf gevonden. Daarnaast is
een aantal grote bedrijven inmiddels klant, waar
onder voedselfabrikant Mars. Gewapend met

AI BESCHERMT
NATUUR EN GEWAS
Kunstmatige intelligentie is goed in het
analyseren van enorme hoeveelheden data,
maar kan ook een grote rol spelen bij
remote sensing. Die kan helpen ontbossing,
bosbranden, droogte, overstromingen en
gewasziektes tegen te gaan.

foto Satelligence

Satellieten versus ontbossing
Satelligence-data kunnen zij in gesprek gaan met
boeren en leveranciers over mogelijke ontbossing
en besluiten of ze al dan niet nog langer van een
specifieke producent afnemen.

Extra irrigeren
In 2019 start Satelligence met een wereldwijd
verificatiesysteem dat moet waarborgen dat er in
de hele productieketen van palmolie, soja en
cacao geen ontbossing plaatsvindt. Concerns als
Unilever en Nestlé hebben al interesse getoond
om vanaf komend jaar hun handelsketens door
satellieten te laten monitoren.
Boeren in Azië kunnen profiteren van een verge
lijkbaar platform waarmee ze in real time kun
nen zien of hun gewassen goed groeien en of er
wellicht ziektes dreigen. Op basis van die data
kunnen ze besluiten om al dan niet extra te irri
geren of bestrijdingsmiddelen in te zetten. Boe
ren kunnen zo bovendien beter aantonen dat ze
goed bezig zijn, wat het verkrijgen van leningen
vergemakkelijkt. (PD)

Sinds de jaren tachtig is een derde van de tropische bossen van Borneo
verdwenen. Waar voorheen een rijke biodiversiteit heerste, liggen nu
palmolieplantages.

Bloedanalyse à la minute

Eigenlijk slaat het anno 2018 nergens meer op
dat de patiënt na het prikken van bloed een
paar dagen op de uitslag moet wachten. Waarom is er nog geen apparaatje dat is te verbinden met de bloedbaan en dat belangrijke
bloedwaardes nauwkeurig én in real time meet?
Omdat dat apparaatje niet zo eenvoudig is te
maken, zegt hoogleraar moleculaire biosensoren
prof.dr.ir. Menno Prins van de TU Eindhoven. Stap
één is het bedenken van een interface, want de
sensor kan niet rechtstreeks in een bloedvat worden geplaatst. De interface is een in het bloedvat
geplaatste katheter met een membraan waar het
bloed langs stroomt. Door het membraan gaan
alleen water, zouten, kleine moleculen en eiwitten, maar niet de veel grotere bloedcellen. Dit levert dus een heldere vloeistof op, waar ook de
stoffen in zitten die moeten worden gemeten.
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Dat meten gaat met bolletjes van een paar honderd nm groot,
die met moleculaire koordjes aan een substraat zijn vastgemaakt. Op dat bolletje en op het substraat zijn moleculen
vastgezet die graag de stof waar de interesse naar uitgaat aan
zich binden; een zogenoemde biomarker. Komt een molecuul
van de betreffende biomarker langs, dan komt het bolletje
aan het substraat vast te zitten.

illustraties TU Eindhoven

In 2019 zetten ingenieurs van de TU Eind
hoven een sensor in elkaar die realtime het
gehalte van belangrijke stoffen in het
lichaam meet.

Rondzwevend
Het ‘meetbolletje’ heeft dus twee toestanden waartussen het
kan switchen: rondzwevend (aan het koord) en gebonden. De
truc is nu dat het verschil tussen beide toestanden goed te
meten is met optische microscopie. ‘We kunnen zo de concentratie van de gezochte stof bepalen.’ Dit alles is natuurlijk
geautomatiseerd. De berekeningen duren nu nog een paar
uur, maar in het uiteindelijke product zal dat in real time
gebeuren.

MONITOREN IN HET LICHAAM
Artsen willen het liefst weten hoe het op dít moment met een patiënt
is gesteld, zowel bij het stellen van een diagnose als tijdens de behandeling. Wat is de concentratie van belangrijke stoffen in het bloed?
Technologie maakt het nu mogelijk die waardes te meten.

Deze biosensor meet stoffen in het bloed via een interface
die aan een katheter vastzit. Handig, want een patiënt heeft
vaak toch al een katheter in zijn bloedbaan.

Dat hun sensor werkt, en ook nog eens voor verschillende
stoffen, hebben Prins en collega’s al aangetoond. In 2019 gaan
zij het eerste systeem bouwen dat betrouwbaar, nauwkeurig,
chemisch stabiel en makkelijk te bedienen is. ‘We weten welke stappen we moeten nemen, maar hoe snel het gaat, dat is
nog even afwachten.’ (JH)
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Sensor en app peilen
omgeving en gevoel
De Habisense is een kastje ter grootte van een half melkpak
dat parameters als CO2, fijnstof en geluid meet, en de ver
zamelde data matcht met hoe mensen zich voelen.
Het gaat vandaag niet lekker op kantoor. Een opkomende hoofdpijn, de concentratie is weg, het werk schiet niet op. Misschien
ligt het aan die cocktail van gisteravond. Of is er iets veranderd
in het luchtbehandelingssysteem? Voor het voorspellen van het
ziekteverzuim bij haar werknemers wil een bedrijf meer grip krijgen op situaties als hierboven beschreven. Hoe voelen mensen
zich? En heeft dat te maken met de werkplek of zijn er andere
oorzaken?

Verzegelde vruchten
Hoe kun je bederfelijke vruchten langer houdbaar maken zodat er
minder hoeft te worden weggegooid? Ondernemer Victor Monster
ontwikkelde met een aantal buren Liquidseal, een flinterdunne
verpakking die de houdbaarheid verlengt door zuurstof tegen te
houden.
Aanvankelijk was Liquidseal helemaal niet voor fruit bedoeld, legt Vic
tor Monster uit. ‘We ontwikkelden de seal voor leliebollen. Later bleek
die ook bij rozen goed te werken.’ Inmiddels is het een biodegradeerbare
verpakking bedoeld voor vruchten met een harde schil die niet wordt
gegeten, zoals mango, papaja, avocado en citrusvruchten.
In de ultradunne verpakking zijn ook gewasbeschermingsmiddelen te
verwerken, die langzaam vrijkomen via een structuur van dunne
kanaaltjes in de seal. Door de nauwkeurige dosering zijn er veel
minder chemicaliën nodig dan normaal.

Lekkerder
De basis van de verpakking is polyvinylalcohol, maar de exacte
samenstelling wil Monster niet verklappen; wel dat die veilig is,
onzichtbaar, afwasbaar met water en onschadelijk bij consumptie.
Het aanbrengen is eenvoudig: de vruchten worden besproeid met
het vloeibare verpakkingsmateriaal of erin ondergedompeld.
Het maakt de vruchten alleen maar lekkerder, zegt Monster. Nu wor
den tropische vruchten namelijk vaak geplukt voordat ze rijp zijn,
omdat het fruit anders al bedorven is voor het de consument bereikt.
Het rijpen gebeurt vervolgens kunstmatig, door ze met ethyleen te
20 | de ingenieur 12 | december 2018

behandelen. Dankzij Liquidseal kunnen de
vruchten op natuurlijke wijze rijpen, aan de
boom. De verpakking houdt het fruit lang genoeg
vers om het transport en verdere distributie te
kunnen doorstaan zonder verlies van smaak,
aroma, kleur of gewicht.
Monster hoopt komend jaar ook een verpakking
voor ananas en meloen te introduceren. De kos
ten vallen mee: een containerlading mango’s op
traditionele wijze behandelen en laten rijpen kost
4000 euro; ze behandelen met Liquidseal niet
meer dan 400 euro. (PD)

VOEDSELVERSPILLING
TEGENGAAN
Naar schatting een derde tot de helft van
het wereldwijd geproduceerde voedsel
wordt nooit geconsumeerd maar rot weg.
De sleutel tot het voeden van een groeiende
wereldbevolking ligt dan ook in het tegengaan van voedselverspilling.

Daarvoor komen er in het te onderzoeken kantoor een aantal
kastjes met het formaat van een half melkpak, ontwikkeld door
ingenieurs- en adviesbureau Antea Group. In het kastje zitten
sensoren die twaalf parameters in de lucht kunnen meten, waaronder CO2, (ultra-)fijnstof, NOx, ethanol, waterstof, ammoniak,
methaan, luchtdruk, luchtvochtigheid, temperatuur en geluid.
Het kastje is gekoppeld aan een app. ‘De gebruikers geven daarin aan hoe ze de omgevingskwaliteit ervaren, de app voegt daar
de data van de sensor aan toe’, vertelt ir. Bob Heester van Antea
Group, die de Habisense ontwikkelde samen met zijn collega
Harmen Tjeerdsma.
Hoofdpijn
‘Wat elk individu invult, is natuurlijk heel erg subjectief. Maar met
een grotere groep deelnemers en metingen over langere tijd kun
je met behulp van zelflerende kunstmatige intelligentie patronen
ontdekken. Stel dat klachten over hoofdpijn vaker voorkomen bij
mensen die werken bij een gevel die naast de snelweg ligt waar
we ook verhoogde concentraties verontreiniging meten, dan is
duidelijk in welke richting er een oplossing moet komen. Nu zijn
dat misschien vermoedens, straks kunnen we dat aantonen.’

Antea Group ontwikkelde de sensor vanuit deze opdracht: kom
met een innovatief idee in het kader van de Omgevingswet.
Met de Habisense krijgen burgers een instrument in handen om
zelf waarnemingen te doen van hun omgeving. Nu is een sensor
die bijvoorbeeld luchtkwaliteit meet niet uniek. ‘Maar deze kosten al gauw meer dan 10.000 euro; ons kastje kost een fractie
daarvan.’
De Habisense heeft echter niet de kwaliteit van zo’n dure professionele sensor. ‘Wij gebruiken het zwermeffect: als je maar
genoeg meetdata verzamelt, dan kun je een even betrouwbare
waarneming krijgen als met zo’n dure sensor. We zijn vooral
geïnteresseerd in trends, niet in een eenmalige meting op één
plek.’ De combinatie van meten via een sensor, de ingevulde
waardes op de app, big data en machine learning is volgens
Tjeerdsma en Heester de essentie van de Habisense.
Het toekomstbeeld dat ze met de sensor voor ogen hebben, is
grootschalig gebruik door bewoners die bijvoorbeeld willen
weten hoe het zit met geluidsoverlast of de luchtkwaliteit in de
straat. ‘Maar die zijn voor ons lastig te bereiken. Daarom beginnen we nu met de pilot bij een bedrijf.’ (FB)

BIG DATA EN AI VOOR
DE GEZONDE STAD
Voor de aantrekkelijkheid van steden is een gezond
leefklimaat steeds belangrijker. Big data en AI gaan de
omgeving monitoren op zaken als fijnstof en geluidsoverlast. Straks zijn er apps die je helpen de gezondste
route te nemen.

foto Antea Group

foto Liquidseal

Vruchten die je
bedekt met een
flinterdun bescherm
laagje kun je rijper
transporteren.

Dit relatief goedkope kastje kan twaalf
parameters in de lucht meten.
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Autofabrikant Volvo werkt aan wagens die zelf stapvoets kunnen inparkeren met behulp van camera’s en radars in en op de auto.

Druppels uit de lucht
Geïnspireerd door de manier waarop insecten en spinnetjes zelfs
in de droogste kustgebieden aan water weten te komen, ontwikkelde onderzoeker dr. Catarina Esteves (TU Eindhoven) een
temperatuurgevoelige, slimme textielcoating. Bij lage temperaturen heeft het materiaal hydrofiele eigenschappen: het absorbeert grote hoeveelheden water uit de lucht. Stijgt de temperatuur boven een bepaalde waarde, dan wordt de stof juist
hydrofoob: hij verschrompelt en laat het water vallen – in de
vorm van bruikbare druppels, als alles goed gaat. ‘Zo kunnen we
verdorde grond weer vruchtbaar maken’, zegt Esteves.
Na tien jaar van onderzoek en productontwikkeling wordt het
systeem onder de naam Sponsh in 2019 eindelijk in het veld
getest, in boom- en wijngaarden in Zuid-Afrika en Portugal. Daar
ontstond ook het idee voor de praktische toepassing van het
materiaal. Toen ir. Lourens Boot, CEO van Sponsh, met de camper
door Portugal reed, viel hem op hoe droog het er was. ‘Maar
toch waren de spullen die we buiten lieten staan elke ochtend
kletsnat’, zegt hij.
Komend voorjaar worden lapjes van het wondertextiel er om
boomstammen gewikkeld en rond gewassen gedrapeerd. Dan
zal blijken of de resultaten uit het lab, waarbij de stof 1,3 l vocht
weet te oogsten per m2 stof, buiten worden bevestigd. De proef-

Op microscoopbeelden is goed te zien hoeveel vocht de coating Sponsh kan
opnemen. Links de gesloten structuur van het droge textiel, rechts de open
structuur van het vochtige textiel.

DRINKWATER VOOR IEDEREEN
Zeker 2,8 miljard mensen ondervinden nu al de gevolgen
van ernstige droogte. Volgens de Verenigde Naties zal dat
aantal de komende drie decennia toenemen tot de helft
van de wereldbevolking. Toegang tot schoon drinkwater
daarmee is een van de belangrijkste uitdagingen van
deze eeuw.

fase moet ook duidelijk maken hoe duurzaam de gecoate
vezels zijn. In principe zou het materiaal lang mee moeten gaan,
stelt Esteves. Zonder enige vorm van onderhoud, zonder dat er
irrigatieleidingen nodig zijn en zonder dat het energie kost.
Oude flesjes
Eind 2019 moet een eerste versie van het eindproduct op de
markt zijn. Aanvankelijk werkte Esteves met katoenweefsel als
dragermateriaal voor de coating, maar dat bleek snel te vergaan.
‘Bovendien vonden we het raar om water te winnen met katoen,
waar heel veel water voor n
 odig is om het te maken’, zegt Boot.
Inmiddels wordt het draagmateriaal gemaakt van gerecyclede
PET-flessen. ‘De coating hecht zelfs beter aan gerecycled PET dan
aan nieuw PET en het is nog duurzaam ook. En is het niet mooi
symbolisch dat we met oude waterflesjes de waterschaarste
verminderen?’
De coating is inmiddels zo ver doorontwikkeld dat het omslagpunt tussen hydrofiel en hydrofoob te sturen valt. Dat maakt het
geschikt voor veel meer regio’s in de wereld. Voorwaarde is wel
dat de luchtvochtigheid ’s nachts minimaal 70 % bedraagt. (PD)

foto Volvo

Verdorde grond is weer vruchtbaar te maken dankzij een
coating die afhankelijk van de temperatuur hydrofiel of
hydrofoob is.

Auto zet zichzelf weg
Parkeren wordt steeds lastiger: het is druk en je staat vaak ver van je
eigenlijke bestemming. Wat als je straks kan uitstappen en je auto
zelf naar een parkeerplekje rijdt? Onderzoeksinstituut TNO werkt
daaraan, net als grote autobedrijven zoals Volvo en Tesla.
De autonome valetdienst is weliswaar een laagdrempelige stap naar
autonoom rijden, maar toch vraagt hij veel van een auto. Die moet
immers weten waar een vrij plekje is en hoe hij daarheen kan rijden,
om vervolgens zelf veilig in te parkeren.

foto’s TU Eindhoven

Op de parkeerplaats van de Automotive Campus gaat TNO komend
jaar de techniek testen. Beveiligingscamera’s op het kantoor van TNO
houden de parkeerplaats in de gaten en herkennen een vrij plekje. Die
info geven ze door aan auto’s, die vervolgens stapvoets langs het
gebouw naar de parkeerplaats rijden.
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Voorlopig mag die test nog niet ‘in het wild’ plaatsvinden. Dat kan
alleen als wegen worden afgesloten zodat er geen mensen voor de auto
langs kunnen lopen. ‘De ISO-wetgeving is nu nog streng, waardoor een
zelfparkerende auto niet is toegestaan’, zegt ir. Sven Jansen van TNO.
‘Tenzij hij op een eigen baan rijdt en in een apart deel van een garage
parkeert.’

Als de wet soepeler wordt en op bepaalde plek
ken (langzaam) zelfrijdende auto’s toelaat, zal
2019 zeker het jaar worden van de autonome
valet. ‘Nu alleen nog voor de duurdere merken,
maar over een paar jaar zal dit soort techniek in
veel meer wagens zitten. Zo gaat het altijd met
autotechniek.’ (MS)

EERSTE STAPJES VAN
AUTONOOM RIJDEN
Autonome auto’s zijn erg lastig te maken
doordat er veel onverwachte dingen kunnen
gebeuren op de weg. Het zal nog lang duren
voordat de software klaar is voor elke
mogelijke verkeerssituatie. Toch kan de
software van een zelfrijdende auto nu al
nuttig zijn.
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Vat vol warmte

In de zomer wekken zonnecollectoren vaak meer energie op dan er
wordt verbruikt. Overtollige energie is terug te leveren aan het netwerk
of op te slaan in kostbare batterijen, maar uitvinder ing. Aris de Groot
bepleit thermische warmteopslag. Hij ontwikkelde een sterk geïsoleerd
buffervat dat betaalbaar en 100 % duurzaam is, een grote capaciteit
heeft en volgens hem tot wel honderd jaar meegaat. In het systeem
wordt de warmte opgeslagen met een temperatuur van 90 °C. Over
zes maanden – de periode van zomer tot winter – gaat slechts 10 %
van de energie verloren, stelt De Groot, naast 10 % bij het warmtetransport. Dat maakt Ecovat geschikt voor seizoensopslag: een wijk van
vijf- tot vijftienhonderd huishoudens kan ermee het hele jaar door via
een lokaal warmtenet in zijn eigen, duurzame warmte voorzien.

foto Sweco

Flinke besparing
In de gemeente Uden bevindt zich inmiddels een demonstratiemodel:
een vat van 16 m diep met een diameter van 13 m. Door het grote
volume is er een gunstige verhouding tussen oppervlakte en inhoud.

DUURZAME OPSLAG
VAN WARMTE
Nu de energiemix langzaam begint te verduurzamen en woningen van het gas af
moeten, wordt de levering van duurzame
warmte steeds urgenter. Lokaal geproduceerde energie heeft de voorkeur, maar hoe
valt die voor langere tijd op te slaan?

Bovendien slaat het vat het water gelaagd op, verdeeld op temperatuurniveau. De warmte van het
vat is instelbaar; via warmtewisselaars aan de wand
kunnen warmte en kou aan het vat worden toe
gevoegd of juist onttrokken.
In Het Dorp in Arnhem wordt gebouwd aan een
groter model, met een diameter van 35 m, dat een

nog kleiner energieverlies heeft.
De energiekosten voor de
bewoners blijven gelijk,
zegt De Groot. Weliswaar kost de installatie
van het systeem geld,
maar op netverzwaring
en piekcentrales wordt
juist flink b
 espaard: tot
wel 167.000 euro per
Ecovat-project van 17 TJ.
Bij nieuwbouw kiest men
vaak voor volledig elektrische verwarming. ‘Maar als
het even niet waait of als
de zon niet schijnt, zijn we
toch weer aangewezen op
piekcentrales, die direct op hoge capaciteit moeten kunnen draaien.
Dat vereist bovendien kostbare versterking van het distributienet.’
Bij thermische o
 pslag in een Ecovat hoeft dat allemaal niet, en dus
zijn ook de netbeheerders er blij mee, zegt De Groot. (PD)

Met het klimaat verandert ook
het neerslagpatroon. Regenbuien
zullen heftiger worden, met grote hoeveelheden neerslag in korte tijd. Steden gaan zich wapenen tegen de wateroverlast.

Door een dikke laag
gebroken graniet onder
de waterdoorlatende
bestrating is deze
Amersfoortse
parkeerplaats bestand
tegen extreme
regenbuien.
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Een Ecovat kan warmte voor lange tijd
opslaan. Hiermee is een woonwijk het hele jaar
door op duurzame manier te voorzien van warmte.

Parkeerplaats zonder plassen
Stedelijke bestrating geldt als een van de veroorzakers van wateroverlast bij extreme buien. In
Amersfoort komt een parkeerplaats die overtollig regenwater zelf opvangt en verwerkt.

BESTAND TEGEN
EXTREME BUIEN

illustratie Ecovat

Een nieuwe manier van energieopslag wordt komend jaar voor
het eerst in gebruik genomen. De bewoners van ongeveer vijfhonderd zorgwoningen in Het Dorp in Arnhem krijgen voortaan
hun warmte uit een grote, ondergrondse thermosfles.

Als je na een flinke stortbui je auto hebt gepar
keerd en wilt uitstappen, moet je uitkijken dat je
niet in een plas stapt. Op de nieuwe klimaat
bestendige parkeerplaats bij Station Vathorst in
Amersfoort loop je dat risico niet. En dat is nog
het minste van de problemen waarvoor de par
keerplaats een oplossing biedt.
De kans op extreme buien wordt steeds groter.
Volgens Sweco zijn steden daar niet goed op
voorbereid. Toen Amersfoort de wens uitte om
hemelwater lokaal te bergen, ontwikkelde het
adviesbureau samen met de gemeente en
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst daarom een par
keerplaats die bestand is tegen wateroverlast.
Normaal gesproken wordt hemelwater dat op
harde oppervlaktes valt via straatkolken afge
voerd naar het riool. Die kunnen echter maar
een beperkte hoeveelheid water aan. Op de
Amersfoortse parkeerplaats is geen afvoerputje

te vinden. ‘Onder de waterpasserende bestrating hebben we een 35 cm
dikke laag gebroken Schots graniet gelegd’, zegt senior projectmanager
ing. Robert van Eerden. De fundatielaag bevat zeker 30 % holle ruimte
en kan 10 cm water opvangen. Dat zakt vervolgens langzaam weg in
de onderliggende zandlaag en komt dan terecht in het grondwater.

In de voegen
Er is geen duur waterafvoersysteem meer nodig, al heeft Sweco voor de
zekerheid wel een overstort geplaatst. Mocht de berging overvol raken,
dan wordt een deel van de neerslag alsnog op open water geloosd. Ook is
in de voegen van de rijwegbestrating naast gruis een drainvilt aange
bracht; een soort textiel dat de waterdoorlatendheid bevordert. Dat
moet garanderen dat het regenwater daadwerkelijk door kan stromen.
‘Een klimaatbestendige stad van de toekomst kan niet zonder een
klimaatbestendige parkeerplaats’, stelt Van Eerden. Komend jaar zal de
techniek vaker worden toegepast. In Den Helder, Zevenbergen en Oss
zijn vergelijkbare parkeerplaatsen aangelegd of in de maak. (PD) |

Deze selectie van technische toepassingen kwam tot stand met inbreng van
AMS Institute, Antea Group, Arcadis, Booosting, Brainport Eindhoven, Damen, DSM, High Tech Campus, Holst Centre, KWR, NLC, Novel-T, Pontes Medical, Royal HaskoningDHV, RVO, Sweco, Tauw, TTW, TKI’s, TNO, TU Delft, TU
Eindhoven, Universiteit Twente, Wageningen UR en de KIVI-vakafdelingen.
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Het World Food Programme van de VN gebruikt een afgeschermde blockchain om vluchtelingen op een efficiënte manier digitale voedselbonnen te geven.

NALATENSCHAP

Geef een man een flatpack van IKEA, een nieuw
apparaat of een auto, en het eerste wat hij doet is
de handleiding in een la gooien waar al dertig andere handleidingen liggen te vergelen. Het is geen
verwijt aan de man in het algemeen. Het is een feit.
Ik doe het zelf ook.
Door schade en schande wijs geworden, wil ik
tegenwoordig wel eens een vluchtige blik werpen
op de cartoon die IKEA ‘montage-instructie’ noemt,
maar dat gaat met zoveel tegenzin dat ik er vaak na
een halfuur achter kom dat deel F toch echt andersom aan deel E bevestigd had moeten worden. Gisteren nog, toen ik een eenvoudig metalen kastje voor
de badkamer in elkaar wilde zetten, moest ik weer
helemaal terug naar punt 0 om iets ongedaan te
maken. Punt 0 is een exploded view van alles wat
in zo’n flatpack zit. Niets deprimerender dan dat.
Overigens helpen die tekeningetjes van IKEA niet.
Je moet ze met een vergrootglas bekijken om te
ontdekken dat lipje 2 hier zit in plaats van waar jij in
gedachten had en waardoor de zaak nu al muurvast
is verpest. De IKEA-handleiding steunt op het idee
dat een beeld meer zegt dan duizend woorden en
net zoals veel andere gezegdes klopt daar geen
donder van.
H. en ik gingen alle mogelijkheden langs. Het bleek
dat hij Thunderbolt 3 aan Thunderbolt 2 probeerde
te koppelen, wat niet lukte, en dat een verloopsnoertje niet hielp omdat de netwerkschijf hoe
dan ook niets wilde weten van wat er ook maar uit
Thunderbolt 2 kwam.

Marcel Möring is schrijver,
bekend van romans als In
Babylon (1997), Dis (2006),
Louteringsberg (2011) en
Eden (2017).

‘Ik word helemaal gek van die stekkers en poorten’,
zei H. ‘Usb. Dat zou een einde maken aan verschillende aansluitingen. Inmiddels zijn er ik weet niet
hoeveel soorten. Ik heb hier een plastic krat …’ ‘Van
IKEA?’, vroeg ik. ‘Ja, hoezo?’ ‘Nee, ga door.’ ‘… Een
plastic krat dus waarin misschien wel honderd smaken snoer, stekker en verloopstuk zitten. En ik durf
niets weg te gooien, want ik weet niet meer wat ik
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wel en niet meer gebruik. Als ik doodga, kunnen ze
die hele zooi naar een museum brengen.’
Daar sneed hij onbewust iets aan dat ten grondslag
lag aan dat hele gedoe met die netwerkschijf. Een
paar weken eerder had H. mij namelijk gevraagd
zijn digitale executeur testamentair te worden. In
het onverhoopte geval van zijn verscheiden zou ik
mij spoorslags naar zijn huis spoeden, daar met ‘het
zwarte boekje’ in de hand alle schijven ontgrendelen en de digitale nalatenschap veilig stellen. Aan
zijn levensgezellin durfde hij dat niet over te laten,
want die had al jaren geleden de hoop opgegeven
wijs te worden uit de infernale octopus van computers, snoeren en schijven die zijn archief vormt.

Hij had natuurlijk alleen de
woorden ‘6’, ‘TB’ en ‘razendsnel’ gelezen en toen op de
knop ‘bestel’ gedrukt

Het was een verzoek waar ik niet onmiddellijk heel
blij van werd. ‘Ga je dan eerst dat archief van jou
ordenen?’, zei ik. ‘Want anders is er een grote kans
dat ze mijn lijk onder een van die tafels van jou
vinden, gewurgd door een firewire-kabel uit 2003,
die uit een harde schijf van 250 MB komt.’
Dat beloofde hij plechtig en nu had hij dus een netwerkschijf van 6 TB die het nooit zou doen. ‘Ik heb
hem te snel gekocht’, zei hij. ‘Ik had de handleiding
moeten lezen, want die stond gewoon als pdf op
de site.’ Maar hij had natuurlijk alleen de woorden
‘6’, ‘TB’ en ‘razendsnel’ gelezen en toen op de knop
‘bestel’ geklikt. Zo gaat dat. De voortgang gaat snel
en wij zijn langzaam and never the twain shall
meet.
‘Nou ja’, zei ik, in een poging om optimistischer te
zijn dan ik in werkelijkheid ben. ‘Als je die schijf
hebt ingeruild, staat straks alles wel in één groot
archief. Dat is een pak van mijn hart.’
Het was even stil. ‘Je weet toch’, zei hij, ‘dat er ook
nog het negatieven- en afdrukkenarchief is?’

foto Shaza Moghraby/World Food Programme

MÖRING

‘Wat staat er dan in de handleiding?’, vroeg ik
aan H., die belde met de vraag hoe zijn nieuwe
netwerkschijf aan te sluiten. Hij is fotograaf en de
opslagbehoefte van zijn beroepsgroep is een gevalletje Rupsje Nooitgenoeg. Professionele fotografen
verschieten gauw tussen de 60 en 100 MB per keer
en dat tikt aan. ‘De handleiding?’, zegt H. Ik dacht
het al.

AFGESCHERMDE BLOCKCHAINS ZIJN GEEN OPLOSSING

Geketende ketens
In de slipstream van publieke blockchains die cryptovaluta’s als Bitcoin mogelijk
maken, verschijnen nu overal projecten met afgeschermde blockchains. Volgens
Bèr Kessels heeft deze variant echter weinig met echte blockchains te maken.
Nog steeds kan een centrale partij de waarheid verdraaien. tekst drs. Ton Verheijen

D

e blockchain is neergedaald
op de Gorinchemse allelectric wijk Hoog Dalem.
Sinds dit najaar nemen zes
tien huishoudens hier deel aan een
twee jaar durend proefproject. De
bewoners gaan zelf energie opwekken
en verkopen aan de buren, of juist
energie inkopen bij hun buren, zonder
tussenkomst van een energiebedrijf.
Om alle transacties tussen vragers en

aanbieders van stroom te registreren,
gebruiken de partners Stedin (netbe
heer), ABB (apparatuur) en Enervalis
(besturingssysteem) onder meer een
afgeschermde blockchain.
Hoog Dalem is geen uitzondering.
Het regent experimenten met zogehe
ten afgeschermde blockchains. IBM
wil bijvoorbeeld de diamantindustrie
transparant maken met zo’n block
chain: één bron die toegankelijk is voor

alle partijen in het netwerk. Het
World Food Programme van de VN
gebruikt een afgeschermde blockchain
om een project met digitale voedsel
bonnen voor vluchtelingen efficiënt te
kunnen draaien. De organisatie Block
Lab werkt momenteel met Haven
bedrijf Rotterdam en de Amerikaanse
kredietbeoordelaar Standard & Poor’s
aan een pilot in de Rotterdamse haven.
Ook hier: alleen voor deelnemende
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foto Stedin

In de all-electric wijk Hoog Dalem in Gorinchem kunnen
bewoners stroom met elkaar verhandelen. De transacties
worden op een afgeschermde blockchain bijgehouden.

foto Albert Heijn

Klanten van Albert
Heijn kunnen een QRcode op een pak sap
scannen om middels
een blockchain meer
te weten te komen
over de herkomst
van de gebruikte
sinaasappelen.

een afgeschermde blockchain is volgens Kessels een test in een beslo
ten omgeving als opstapje naar een publieke blockchain. Wat dat
betreft kan de afgeschermde blockchain heel geschikt zijn om de tech
niek uit te proberen of om veiligheidsissues in kaart te brengen.

Gratis zwemmen

WAT IS EEN BLOCKCHAIN?
Een blockchain is een systeem waarmee transacties zijn vast te leggen. Dit
kunnen bijvoorbeeld overschrijvingen zijn zoals bij een reguliere bank, maar
ook eigendomsaktes, afspraken of persoonlijke berichten zijn geschikt om
in een blockchain vast te leggen. Het bijzondere aan een blockchain is dat
dit mogelijk is zonder centrale autoriteit. Elke transactie moet door vele
knooppunten in het netwerk worden goedgekeurd. Probeert iemand op één
punt te frauderen, dan wordt dit herkend door de rest en gaat de transactie
niet door.

bedrijven en omwonenden. Probleem bij deze voorbeelden is echter
dat de gebruikte afgeschermde blockchains net die eigenschappen mis
sen die blockchains zo waardevol maken. Bovendien blijken veel van
de projecten net zo goed te kunnen draaien op een gewone database.
Wat is hier aan de hand?

Flitspalen en campings
Blockchainconsultant Bèr Kessels schreef onlangs op zijn website een
opmerkelijk stuk getiteld ‘The private blockchain fallacy’ om voor zijn
klanten het kaf van het koren te scheiden rond deze baanbrekende
technologie. Hoewel hij een voorstander is van experimenteren, stelt
hij dat veel pilots compleet onzinnig zijn omdat ze niet voldoen aan de
definitie van Bitcoin-uitvinder Satoshi Nakamoto, een schuilnaam van
een anonieme programmeur.
Volgens Nakamoto is een blockchain ‘een peer-to-peer gedistribu
eerd tijdstempel dat wiskundig bewijs levert van de chronologische
volgorde van transacties’. Kessels licht toe: ‘De data moeten permanent
en onveranderbaar zijn, decentraal, verifieerbaar en open voor ieder
een. De gegevens die erin staan, zijn niet meer te wijzigen. Zelfs par
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tijen die elkaar niet vertrouwen, kunnen zo
prima transacties met elkaar doen. Alles wat
niet voldoet aan deze criteria is geen blockchain.
En in veel afgeschermde projecten bepalen de
initiatiefnemers wie lees- en schrijfrechten heeft.
Ze kunnen andersdenkenden weren en de wer
kelijke gang van zaken verdraaien. Terwijl die
onveranderlijkheid en verifieerbaarheid nou net
de kracht is van blockchain.’
Kessels weet waarover hij praat. Als program
meur gebruikt hij het Ethereum-protocol, een
‘broertje’ van Bitcoin, voor zijn start-up Place
Bazaar. PlaceBazaar brengt mensen die kaart
informatie nodig hebben in contact met mensen
die bijvoorbeeld wegen, flitspalen, vluchtelingen
kampen, campings of hotels op de kaart hebben
gezet. Als iemand iets op de kaart heeft geplaatst,
is die persoon ervan verzekerd dat hij of zij
betaald krijgt voor die data, ongeacht of beheer
ders of autoriteiten dat toestaan. Dat kan alleen
met een echte blockchain.
De afgeschermde blockchainvarianten die
Kessels tegenkomt, kunnen vaak prima draaien
op een gewone database om geldstromen en data
te beheren. Bart Smakman MSc BA van Stedin,
het project in Gorinchem, geeft dat ook toe. Voor
hem was ervaring opdoen met blockchain niet
meer dan een mooie bijkomstigheid: ‘Ons model
is niet bedacht met blockchain als uitgangspunt.
We zien het meer als een test om te begrijpen
wat de technologie inhoudt en wat we er in de
toekomst nog meer mee kunnen.’
Het enige geldige argument voor het gebruik van

Om diezelfde reden – uitproberen als eerste stap – ontwikkelde block
chain-initiatief DutchChain een IT-systeem met een blockchain voor
de Groninger Stadspas. Minima in de stad kunnen hiermee profiteren
van sociale voorzieningen met digitale waardebonnen, zonder dat er
papier aan te pas komt. Ze laten hun unieke QR-code scannen en
kunnen dan bijvoorbeeld gratis zwemmen. Via de pas worden ook
gemeentelijke geldpotjes verdeeld. Het systeem genereert automatisch
een lijst, zodat de gemeente het zwembad en andere dienstverleners
kan uitbetalen. Alleen abonnees en dienstverleners kunnen trans
acties doen.

‘Blockchain is geen
remedie tegen liegen’
Ook DutchChain-oprichter Rutger van Zuidam BSc geeft toe dat afge
schermde concepten met traditionele IT zijn te ontwikkelen. Zijn visie
ligt in lijn met die van Kessels: ‘Het zijn in feite kopietjes voor alle deel
nemers. Maar je moet het breder zien. Dit is een manier om te oefenen
met het delen van data, want daar gaat het uiteindelijk toch naartoe.’
Legitiem, volgens Kessels, op voorwaarde dat een project er geschikt
voor is. Dat wil zeggen: klaar is voor volledige openheid. En dat geldt
niet voor alle projecten. Neem onze Tweede Kamerverkiezingen. Die
zijn compleet ongeschikt voor een afgeschermde blockchain omdat ze
in een later stadium nooit openbaar worden gemaakt voor de hele
wereld. Kessels: ‘Dat zou onzinnig zijn. Ook mensen in Luxemburg of
Saoedi-Arabië zouden dan kunnen meestemmen voor onze Tweede
Kamer.’

Sinaasappels traceren
Ook voor fysieke producten is het nut van blockchain volgens Kessels
twijfelachtig. Neem Albert Heijn, dat met een blockchain wil laten zien

waar ons sinaasappelsap vandaan komt. De
non-profitorganisatie Fairfood, die eerder al
koffie en kokosnoten op de blockchain zette, was
sceptisch over de daadwerkelijke transparantie
van de sinaasappelblockchain. Informatie op
blockchain zetten heeft pas meerwaarde als alle
betrokken partijen kunnen bevestigen dat er
niemand is uitgeperst, vindt Fairfood.
Ook Kessels heeft zijn bedenkingen: ‘Of het
project van Albert Heijn publiek of afgeschermd
is, heb ik niet kunnen achterhalen. Wel kan ik
zeggen dat fysieke producten zich niet goed
lenen voor de blockchain. Hoe kun je sinaas
appels nu traceren? Als iemand in Brazilië een
kist appels inpakt, kan hij wel op de blockchain
invoeren dat het sinaasappels zijn, maar het blij
ven appels. Blockchain is geen remedie tegen
liegen. Daarom geloof ik ook niet zo in al die
supplychain-achtige toepassingen: de sinaas
appels van Albert Heijn, een proef met soja
bonen van ING of het materialenpaspoort van
het Madaster. Garbage in is garbage out.’
Digitale producten en data zijn juist wel
heel geschikt, ook omdat de partijen het er in
principe al over eens zijn dat de betreffende
gegevens geen leugens zijn. Kessels noemt
waardepapieren, eigendomsrechten van grond,
tijdstempels op een bouwtekening (een bewijs
dat iemand iets als eerste heeft bedacht) en
CO2-certificaten. Voor digitaal en decentraal
uitwisselen of doorverkopen van zulke diensten
gaan we nog veel aan blockchain hebben, want
het is gemakkelijk te detecteren of ergens iets is
gewijzigd.
Wel moeten we dan de traagheid van deze
technologie op de koop toe nemen, zegt Kessels:
‘De meeste databases synchroniseren in secon
den of zelfs nanoseconden. Doordat ieder knoop
punt in het netwerk als gelijkwaardig wordt
behandeld, heeft de Bitcoin echter intervallen
van tien minuten.’ |
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TO DO

Jan Huynen: ‘Het besef
dat we onze planeet aan
het vernietigen zijn, is bij
mij langzaam gegroeid.
Mijn proefschrift is mijn
bijdrage om daar iets aan
te veranderen.’

foto Sara Kerklaan/Museum Het Schip

NANOHELD |
15 januari

foto Richard Broekhuijzen/CC BY-SA 4.0

De Spaanse architect Antoni Gaudí en de bouwstijl de Amsterdamse School: bij
niet-ingewijden staan ze niet bepaald bekend als twee handen op één buik. Toch
zijn er behoorlijk wat overeenkomsten, zo laat de tentoonstelling ‘Gaudí en de
Amsterdamse School’ van Museum Het Schip zien.
Allereerst combineerden zowel Gaudí als Michel de Klerk van de Amsterdamse
School een ambachtsachtergrond met een boel fantasie. Bij beiden leidde dat tot
unieke creaties in een tijd dat men vooral bang was dat de industriële revolutie
de steden tot een grauwe eenheidsworst zou maken.
En er zijn meer raakvlakken. Zowel Gaudí als zijn Amsterdamse vakgenoten lieten
zich bijvoorbeeld inspireren door de natuur, koesterden socialistische idealen,
maakten in hun ontwerpen graag gebruik van ‘Maya-bogen’ en behandelden
gebouwen als een totaalkunstwerk.
De tentoonstelling laat zien hoe die overeenkomsten precies tot uiting kwamen in
bouwwerken in Amsterdam en Barcelona. Wie echt het naadje van de kous wil
weten, kan elke woensdag een lezing van de conservator bijwonen.
Tentoonstelling Gaudí en de Amsterdamse School, Het Schip, Amsterdam,
t/m 1 april 2018

De Bossche Chemische Kring heeft een
mooie spreker weten te strikken: Ben
Feringa geeft een lezing over ‘zijn
ontdekkingsreis door de nanowereld’.
Daarbij gaat hij in op de vraag hoe zijn
vakgebied, moleculair ontwerp en
chemische synthese, de basis vormt van
producten die variëren van materialen tot
geneesmiddelen. Ook vertelt de Groningse
wetenschapper over zijn ervaringen na het
telefoontje uit Stockholm dat hem vertelde
dat hij de Nobelprijs voor de scheikunde
kreeg.
Aanmelden voor de lezing kan bij Ton
Benders (t.benders@home.nl), waarbij het
aan te raden is daar niet te lang mee te
wachten. Waarschijnlijk zal de zaal snel
gevuld zijn.
Lezing De kunst om klein te bouwen,
Atrium Avans Hogeschool, ‘s-Hertogenbosch, 15 januari 2019, vanaf 18.30 uur

BOEREN BIJ DE BUREN | 14 januari

foto Wageningen UR

Als de mensheid zich ooit op een andere
planeet vestigt, is de kans groot dat het op
Mars zal zijn. Onze buurplaneet, in diame
ter ongeveer half zo groot als de aarde, is
het eenvoudigst te bereiken; met zijn harde
oppervlakte en sporen van vroegere aan
wezigheid van water zijn de leefomstandig
heden er vermoedelijk ook net wat aange
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namer dan op andere hemellichamen
binnen ons zonnestelsel.
Dat neemt niet weg dat het hard werken
wordt voor de eerste kolonisten. Hoe ko
men de Marsbewoners bijvoorbeeld aan
voedsel? Daarover vertelt de Wageningse
ecoloog en exobioloog dr.ir. Wieger Wame
link op 14 januari tijdens een lezing voor
Science Café Ede.
Wamelink doet onderzoek naar de moge
lijkheden van landbouw op Mars en de
maan. In een kas bouwde hij een stukje
Mars na, met door de NASA geleverde
grond van een vulkaan in Hawaii, die het
meest lijkt op echte Marsgrond. ‘We ver
wachtten weinig groei op de voedselarme
bodem’, zegt Wamelink. ‘En als er al iets
zou ontkiemen, dachten we dat het snel

dood zou gaan doordat er zoveel zware
metalen in de grond zitten.’
Het tegendeel bleek echter het geval.
Vrijwel alle kiemen kwamen uit, zodat de
onderzoekers ineens 8400 planten te
verzorgen hadden.
De afgelopen vijf jaar heeft de groep van
Wamelink al onder meer tomaten, aard
appels, sperziebonen, erwten, radijsjes,
rogge en rucola weten te kweken op
‘Marsgrond’. De gewassen bleken geschikt
te zijn voor consumptie, zonder verhoogde
hoeveelheden lood, kwik en cadmium.
Bovendien verschilt de smaak weinig van
die van aardse groenten.
Lezing Moestuintjes op Mars, Red’s Tapas
& Grill Bar, Ede, 14 januari, 20.00-22.00
uur

JAN HUYNEN PROMOVEERDE OP BLAUWE BATTERIJ

‘Ik heb een
doorbraak in huis’
Voor de titel hoefde hij het niet te doen; gepromoveerd was hij al. Toch
verdedigde de 86-jarige ondernemer Jan Huynen dit najaar zijn proefschrift,
over een ondergrondse waterkrachtcentrale. ‘Ik hoop nu op een telefoontje

tekst
drs. Pancras Dijk
en drs. Jean-Paul
Keulen

van minister Wiebes.’ tekst drs. Anouck Vrouwe

foto’s Sacha Ruland
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Jan Huynen toont een foto van een machinehal in aanbouw
van een waterkrachtcentrale, afgebeeld in zijn proefschrift.

‘D

aar ligt mijn eerste leven, en daar mijn
tweede.’ Dr. Jan Huynen wijst naar de
twee dikke boeken op de grote, witte
vergadertafel in zijn kantoor aan het
Vrijthof in Maastricht. Het eerste, Trends in Trade
Fairs, is zijn proefschrift uit 1973. Het tweede
boek is eveneens een proefschrift van zijn hand,
maar dan van dit jaar: Blue Battery for Green
Energy. ‘Het eerste was handwerk, met carbon
papier, typemachine, en knip- en plakwerk om
figuren te maken. Het tweede is gemaakt in de
digitale tijd. Dat was voor mij misschien nog wel
de grootste uitdaging.’ Huynen is 86 en topfit.
‘Ik heb mijn genen mee.’

van het idee. Dus toen er in 2006 plannen wer
den ontwikkeld voor grote windmolenparken op
zee, besloot hij dat de tijd rijp was om het plan
opnieuw te toetsen.
Oude contacten werden aangehaald. De
Delftse emeritus hoogleraar hydraulische syste
men prof.dr.ir. Han Vrijling bracht Huynen in
contact met prof.dr. Gert Jan Kramer, hoogleraar
duurzame energievoorziening aan de Universi
teit Utrecht. Het leidde tot zijn tweede promotie,
‘zodat mensen zien dat het wetenschappelijk
onderbouwd is en niet zomaar een raar idee’.
Hiervoor onderzocht Huynen zowel de techni
sche als de economische haalbaarheid, met hulp
van talloze experts: ‘Een proefschrift schrijf je
niet alleen.’
‘Het besef dat we onze planeet aan het vernie
tigen zijn, is bij mij langzaam gegroeid’, zo ver
klaart Huynen zijn gedrevenheid. ‘Dit is mijn
bijdrage om daar iets aan te veranderen.’ Op de
vraag of het nu niet aan zijn kleinkinderen is om
zich eens stevig voor die betere wereld in te zet
ten, reageert hij gedecideerd: ‘Nu word ik mis
schien een beetje onvriendelijk, maar dat gepraat
over leeftijd vind ik etiketten plakken. Leeftijd is
irrelevant.’

Maanstenen
Huynen stamt uit een Valkenburgse onder
nemersfamilie. Zijn ouders hadden een hotel met
zalencomplex, dus deed Huynen de hotelschool.
Die was in Den Haag, wat hem vanuit Limburgs
perspectief al maakte tot wereldreiziger. Daarna
vertrok Huynen naar Amerika. Bij Hilton Inter
national in New York leerde hij welke enorme
mogelijkheden zijn vak bood. ‘Ik vond het er
geweldig, maar op mijn 23e wilden mijn ouders
dat ik terugkwam.’ Eerst werkte hij in hun bedrijf,
daarna begon hij het zijne: de tentoonstellingshal
Eurohal in Valkenburg.
Hij kende geen grenzen, zegt Huynen over die
jaren. Als iets hem aansprak, dan regelde hij het.
Zo haalde hij songfestivalwinnaar Teddy Schol
ten naar Valkenburg; hetzelfde deed hij met de
maanstenen van de Apollomissies. ‘Ik hoorde dat
NASA die stenen beschikbaar stelde voor ten
toonstellingen. Wij hadden in die tijd al telex;
daarmee nam ik contact met ze op.’
Volgens Huynen is zijn eerste promotie over
handelsbeurzen essentieel geweest voor zijn car
rière. ‘Mijn boek trok de aandacht.’ Een halfjaar
na zijn promotie klopte de gemeente Maastricht
bij hem aan. Of hij er voor voelde om zijn beurzen
te verhuizen naar Maastricht. Dat mondde uit in
het congres- en beurzencentrum MECC.

Energieoverschotten
In maart 2019 is het een halfjaar na zijn tweede
promotie. Heeft tegen die tijd ook zijn tweede
proefschrift zijn werk gedaan? ‘Ik hoop op een
telefoontje van minister Wiebes, of van de heer
Rutte. Ik heb gewoon een doorbraak in huis voor
de duurzame energievoorziening.’
Die doorbraak is een ondergrondse water
krachtcentrale in ons bergloze land, in de Lim
burgse bodem. Pijpen verbinden een boven- en
een ondergronds bassin met elkaar. Wanneer er
behoefte is aan energie, stort het water 1400 m
naar beneden en drijft daar een turbine aan. Bij
32 | de ingenieur 12 | december 2018

Don Quichot
een energieoverschot wordt het water weer omhoog gepompt. ‘Een
energiecentrale met groene stroom in, groene stroom uit’, vat Huynen
het idee bondig samen.
De waterkrachtcentrale is ontworpen om fluctuaties op de energie
markt op te vangen. ‘Met genoeg capaciteit om het weekend te over
bruggen, wanneer het aanbod groot kan zijn en de vraag laag.’ Nu al
kampt het Duitse energienet van tijd tot tijd met stroomoverschotten,

‘Het is niet zomaar een raar idee,
dat laat mijn promotie zien’
waardoor de energieprijs er negatief wordt. Door de nieuwe wind
parken zal na 2020 ook Nederland van tijd tot tijd energieoverschotten
hebben, voorspelt Huynen. ‘De Nederlandse overheid denkt dat een
buffer als deze niet nodig is, maar daar maak ik in mijn proefschrift
gehakt van.’

Breuklijn
Al in de jaren tachtig vroeg het Nederlandse parlement de mijnbouw
afdeling van de Technische Hogeschool Delft of de verlaten Limburgse
mijnschachten geschikt zouden zijn om er een zogeheten pomp
accumulatiecentrale in te bouwen. De Delftse onderzoekers oordeel
den dat de mijnen ongeschikt waren, maar troffen bij een proefboring
wel een homogene rotslaag aan, waarin zou kunnen worden gebouwd.

 uynen haalt uit zijn kast een stuk van de boorkern van destijds:
H
antracietkleurig kalksteen. Het is zachter dan graniet, maar stevig
genoeg om ondergrondse hallen in te bouwen.
Vanaf 1985 zat Huynen in de projectgroep die de waterkracht
centrale in Limburg onderzocht. Dat kwam door zijn nieuwe baan als
tweede man bij ACEC, een Belgisch bedrijf dat onder meer pomp
machines maakte voor waterkrachtinstallaties. De ondernemer ging de
techniek in; de overgang van zijn eerste naar zijn tweede leven. De stap
was een gevolg van het overlijden van zijn 22-jarige dochter Marjo,
twee jaar daarvoor. Haar dood is als een breuklijn in zijn leven. ‘Wij
mensen hebben het idee dat we alles kunnen regelen. Ik had het altijd
gevoel dat ik iemand was. Daar is sinds die tijd niets meer van over.’

Houten Spitfires
In de tijd dat Huynen rouwde, marcheerde de organisatie van de beur
zen in het MECC gewoon door. ‘De tweede man verving mij, de derde
man ging het werk doen van de tweede ... Iedereen schoof een treetje
op.’ Huynen bleek niet onmisbaar en besloot dat het tijd was voor iets
nieuws. ACEC kwam min of meer toevallig op zijn pad. De overstap
naar de technologiesector beviel Huynen. ‘Ik ben altijd gefascineerd
geweest door techniek. Als kind, tijdens de oorlogsjaren, sneed ik
houten Spitfires. Ik heb later ook mijn vliegbrevet gehaald; het zaken
vliegtuig vloog ik zelf. Ik heb zelf mijn huizen gebouwd en in mijn
Valkenburgse tijd heb ik het Bouw Informatie Centrum opgericht.
Het zat er altijd al in.’
Het plan voor wat de OPAC (Ondergrondse PompAccumulatie
Centrale) was gaan heten, haalde het uiteindelijk niet. ‘We liepen te
ver voor de muziek uit.’ Toch bleef Huynen overtuigd van de kracht

De promotie is afgerond, het werk nog niet
gedaan. Huynens doel is nu om het benodigde
bodemonderzoek van de grond te krijgen. ‘Grote
investeerders als pensioenfondsen eisen meer
vooronderzoek voor ze willen instappen.’ De lobby
hiervoor laat hij nu grotendeels over aan een door
hem samengesteld projectteam. ‘Grote projecten
kosten tijd. Bij het MECC heeft het ook twaalf jaar
geduurd voor iedereen op één lijn zat.’
Huynen vertelt dat hij voor zijn promotie twee
exemplaren van Don Quichot cadeau heeft gekre
gen. ‘Dat zegt wel wat.’ Een schaterlach. Maar de
vergelijking met de dwaze edelman met onhaal
bare idealen is niet terecht, benadrukt hij daarna
meteen. Dat het uiteindelijk lukt, is voor hem
geen vraag. Het is haalbaar en economisch inte
ressant, dus de ondergrondse waterkracht
centrale komt er. De vraag is wanneer. ‘Nog
steeds lopen we voor de muziek uit’, concludeert
Huynen. |

LEZING
Op de nieuwjaarsbijeenkomst van KIVI-afdeling
elektrotechniek (22 januari, Stadskasteel Oudaen,
Utrecht) geeft Jan Huynen een lezing over zijn Blue
Battery. Inschrijven via www.kivi.nl/huynen
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Online lastig gevallen worden door mensen die niets beters te
doen lijken te hebben, kan flinke problemen veroorzaken.

ELKE MISSTAP WORDT ONLINE AFGESTRAFT

Digitaal tribunaal
Als je een foute grap maakt op Twitter of wordt gefilmd terwijl je iets doet
wat niet hoort, kun je een hele horde boze internetgebruikers over je heen
krijgen. Zo’n afstraffing kan je bovendien nog jaren achtervolgen. Hoe werkt
dit zogenoemde digitale vigilantisme precies? En is er iets tegen te doen?
tekst Marc Seijlhouwer MSc

E

en 78-jarige vrouw pakt een
vergeten portemonnee mee uit
een winkel. De beveiligings
camera’s van de supermarkt
leggen het beeld vast, een lokaal
opsporingsprogramma zendt de beelden uit. Een dag later staat het filmpje,
waarop de vrouw herkenbaar is te
zien, op de videodeelsite Dumpert. De
vrouw heeft zich dan al aangegeven
bij de politie, maar de ‘reaguurders’ op
de site zijn genadeloos: ze beledigen en
bedreigen de vrouw. Niet veel later
berooft ze zich van het leven.
De ‘Dumpertzelfmoord’ is een voorbeeld van digitaal vigilantisme. Op elk
moment kan een ‘bekend’ figuur een
groep boze twitteraars op iemand
afsturen; een razende meute die de
vermeende overtreder verbaal aan
stukken scheurt. Het is een jong feno-
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meen, dat met de populariteit van
social media groeit en steeds grotere
gevolgen krijgt. Een handjevol socio
logen onderzoekt dit nieuwe online
gedrag in de hoop een oplossing te
vinden voor de problemen van de
online wereld.
Een van die wetenschappers is
de Canadees dr. Daniel Trottier, die
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek doet naar digitaal
vigilantisme. ‘Via social media zoeken
mensen gerechtigheid door een vermeende dader aan de schandpaal te
nagelen. En daarmee wordt gerechtigheid niet meer alleen een taak van de
overheid, maar iets waar de hele
onlinewereld mee bezig is.’
Hoe gaat zoiets in zijn werk? Het
begint vaak onbenullig. Een ondoordacht bericht op Facebook of Twitter,

of een uitgelekt camerabeeld waarop
je je even niet gedraagt zoals het hoort.
Vervolgens krijgt die uitspraak of
overtreding aandacht van een grote
groep mensen. ‘Hij wordt verspreid
door influencers, mensen met veel
volgers op social media, al dan niet met
een veroordeling erbij. Vanaf dat
moment kan het snel gaan.’
Geautomatiseerde accounts
op social media lijken daarbij steeds
vaker een rol te spelen. Recent
onderzoek van de University of
Southern California liet zien dat bij
het Catalaanse referendum zulke
bots ervoor zorgden dat veel meer
mensen negatieve of opruiende
berichten te zien kregen. En in een
artikel in Nature Communications
werd aangetoond dat bots binnen
een paar seconden hielpen om

bepaalde tweets viral te laten gaan tijdens de Amerikaanse
verkiezingen.
‘De vaste patronen zijn duidelijk. Er is sprake van collectieve
verontwaardiging, en naming and shaming is hét middel om iemand
te straffen. Dat zorgt voor de slachtoffers van het vigilantisme voor

Online knokploegen hebben in
elk land een andere focus
ongewenste en intense zichtbaarheid op het internet.’ En dat kan lang
doorgaan. Vaak is het controversiële moment het eerste dat je vindt als
je googelt op iemands naam. ‘We worden nu achtervolgd door het
ergste wat we ooit hebben gedaan.’
Een speciale rol is daarbij weggelegd voor tabloids, vooral in
Groot-Brittannië. ‘Sensatiekranten vergroten vaak kleine incidenten
uit en lokken zo verontwaardiging uit’, merkt Trottier op. ‘Vervolgens
blijven ze verslag doen van de reacties op de daad die ze zelf in de

spotlight hebben gezet. En later wordt het
incident in een artikel over een ander onderwerp aangehaald als voorbeeld van een trend.’

Corrupte partijleden
Zonder social media zou het digitaal vigilantisme
niet kunnen bestaan. En omdat sociale netwerken pas de afgelopen jaren echt populair zijn
geworden, is er nog weinig bekend over de
mechanismen achter het verschijnsel. Doordat
veel sociale netwerken niet makkelijk doorzoekbaar zijn en er nog weinig belangrijke gevallen
van digitale eigenrichting bestaan, moeten Trottier en zijn collega’s veel zelf uitvinden. ‘Het probleem is dat mensen de posts waar het om gaat
doorgaans snel deleten. Als iemand wordt aan
gevallen op een tweet, verdwijnt die vervolgens
binnen een paar uur. Dat maakt het lastig om
maanden later als onderzoeker de mechanismes
te ontdekken.’ Mede daardoor is zijn huidige
onderzoek vooral verkennend. ‘Ik wil met name
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Door zijn grappige naam en zijn
uiterlijk werd de Amerikaan Ken
Bone een internetberoemdheid.
Al snel keerde de publieke opinie
zich echter tegen hem.

‘Ook dat is vigilantisme: je valt iemand aan na zijn ‘slechte’ tweet, om
die persoon te kakken te zetten, of om te zorgen dat hij niet nog eens
iets dergelijks tweet.’

Goede bedoelingen
Een bekend voorbeeld van de online schandpaal: in 2015 schoot een Amerikaanse tandarts de Afrikaanse leeuw Cecil dood. Heel internet viel vervolgens
over de tandarts heen. Onder andere werd zijn tandartspraktijk op reviewsites veelvuldig afgefakkeld.

uitzoeken hoe vigilantisme verandert door de
komst van sociale media en of het per land
verschilt.’
Dat laatste lijkt het geval: online knokploegen
hebben in elk land een andere focus, die vaak te
maken heeft met de situatie in het land. In Rusland richten online groepen zich bijvoorbeeld
veel op gemarginaliseerde groepen. ‘Daar bestaat
een goed georganiseerde online beweging, 
Duri.net. Die pakt dingen aan die de meeste mensen verwerpelijk vinden, zoals pedofilie of het
verkopen van bedorven vlees. Maar bij hun
acties richten ze zich vooral op homoseksuelen
en Aziatische winkeleigenaars. Vooroordelen
over die groepen zorgen voor een bepaalde
vooringenomenheid bij de vigilantes.’
In China komt langzaam vigilantisme op
tegen corrupte partijleden van de regering.
‘Een zoon van een partijlid zat dronken achter
het stuur en werd vervolgens online te kijk
gezet in een grootschalige actie. Zijn persoons
gegevens werden openbaar gemaakt via iets dat
in China de ‘mensenvleeszoekmachine’ heet:
een netwerk van mensen die via blogs en fora
iemands identiteit trachten te achterhalen.’
36 | de ingenieur 12 | december 2018

Dit laatste voorbeeld laat zien dat deze vorm van eigenrichting ook
positieve kanten kan hebben. Politie en justitie zouden een machtig
persoon minder snel aanpakken dan online groepen, die vaak
semi-anoniem zijn.

Milkshake duck
Eén van de dingen die online vigilantisme in de hand werkt, is constante zichtbaarheid. Mensen die even bekendheid genieten, kunnen
via social media snel worden betrapt op iets problematisch. Het verschijnsel werd nog het best samengevat in een komische tweet: ‘Het
hele internet is gek op milkshake duck, een leuke eend die milkshakes
drinkt. *vijf seconden later* We hebben helaas ontdekt dat de eend
een racist is.’
Voorbeelden van dit milkshake-duck-fenomeen duiken telkens
weer op. Neem Ken Bone, een man die tijdens de Amerikaanse
presidentsverkiezingen als zwevende kiezer werd opgevoerd. Vanwege zijn grappige naam en zijn uiterlijk werd hij eventjes een
internet-beroemd, tot via zijn Reddit-account bleek dat hij dubieuze
sites bezocht. Daarna was het snel gedaan met zijn populariteit.
Een ander symptoom van die cultuur van calling out, van iedereen
voor elke misdraging aanvallen, is het zogenoemde ‘geratiood worden’.
De ratio is een twitterterm die verwijst naar de verhouding tussen het
aantal retweets (verspreidingen van een bericht) en het aantal reacties.
Zijn er vele malen meer reacties dan retweets, dan was het een slechte
tweet waar de gemeenschap massaal de aanval op heeft geopend.

Troittier probeert vooral verschillende vormen van digitaal vigilantisme in kaart te brengen. Oplossingen voor de problemen met eigenrichting heeft hij nog niet. Is er met technologie iets aan te doen? ‘Veel
ingenieurs die werken bij socialmediabedrijven proberen te bedenken
hoe allerlei vormen van intimidatie zijn te voorkomen. Maar dat blijkt
niet eenvoudig, omdat dezelfde mechanismen die intimidatie facilite-

‘Veel van de beelden die ophef
veroorzaken, zijn opgenomen
door camera’s van de overheid’
ren er ook voor zorgen dat berichten veel kunnen worden gedeeld en
een netwerk groeit. Vaak ligt het implementeren van oplossingen
bovendien buiten de verantwoordelijkheden van de programmeur, die
gewoon moet zorgen dat de site werkt.’
Zou de overheid dan meer moeten doen, bijvoorbeeld via nieuwe
wetgeving? ‘De wet past zich langzaam aan; rechters nemen online
bedreigingen serieus en de politie is zich steeds meer bewust van
online knokploegen. Maar het blijft lastig om dit probleem echt aan
te pakken.’
Misschien zou de overheid ook eens bij zichzelf te rade moeten
gaan, stelt Trottier. ‘Veel van de beelden die ophef veroorzaken, zijn
opgenomen door beveiligingscamera’s die door de staat zijn geplaatst.
De institutionele surveillance is een grote bron van online ophef.

De politie verspreidt bovendien soms foto’s die
door online vigilantes zijn gevonden of genomen.
Omdat de beelden een misdrijf tonen en de
politie de dader wil vinden, bijvoorbeeld. Dat zijn
goede bedoelingen, maar je stimuleert er een
fenomeen mee dat ook veel problemen ver
oorzaakt.’

Tribale patronen
Nu is het achtervolgen, verklikken en lastigvallen
van mensen in een gemeenschap niets nieuws.
Al zolang we in dorpen wonen, zijn er vuige
geruchten, verketteringen en andere manieren
om ongewenste mensen buiten te sluiten. ‘De
sfeer bij online vigilantisme lijkt vaak op die in
een klein dorp.’
Maar echt vigilantisme, waarbij mensen de
straat op gaan om voor eigen rechter te spelen, is
zeldzaam – zeker in Nederland. ‘Digitaal vigilantisme is vaak spontaner. Bovendien gaat het niet
om fysiek, maar om ‘cultureel’ geweld. Dat betekent niet per se dat het minder ernstig is; dat liet
de zaak met de dief op Dumpert wel zien.’
Het internet is een dorp – maar dan met
miljoenen of zelfs miljarden inwoners, die elkaar
allemaal in de gaten houden en niet kunnen
wachten tot iemand de fout in gaat. En dat levert
een vreemde sfeer op. De techbedrijven, onderzoekers en overheden hebben nog geen oplossing. Misschien is die er ook niet en is dit soort
gedrag ingebakken in onze collectieve psyche.
‘Online vigilantisme is een herhaling van oude,
tribale patronen. Maar dan op een veel grotere
schaal.’ |
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BOEING-TOPVROUW OVER DE TOEKOMST VAN MOBILITEIT

‘Je kunt beter zelf het initiatief nemen’
Boeing is geen bedrijf dat vooral hoopt dat alles bij het

nieuwe motoren en aanpassingen in de aerodyna
mica 20 % minder kerosine, is 40 % stiller en heeft
minder onderhoud nodig. Zo kunnen we ook aan de
overheid laten zien dat we bijdragen aan het verminderen van de geluidsoverlast en de uitstoot.’

oude blijft. De vliegtuigbouwer investeert in cybersecurity
en kunstmatige intelligentie, voorziet een grote rol voor
drones en wil zelfs de eerste mensen naar Mars brengen,

De uitbreiding van Schiphol is een heet hang
ijzer. Verdient Boeing voorrang met zijn relatief
schone vloot?
‘Dat is een keuze die de overheid moet maken. Wij
vinden het belangrijk om te informeren over de
innovaties waaraan wij werken en de stappen die
onze klanten zetten. Die informatie kunnen de
beleidsmakers meenemen in hun afweging, maar
uiteindelijk is het de keuze van de overheid om te
bepalen welke maatschappijen er met welke vloot
landingsrechten krijgen.’

vertelt Tineke Bakker-van der Veen, Managing Director in

QUOTE

Benelux en Nordics.

S

tekst drs. Pancras Dijk
foto Inge van Mill

traks halen we ons mobieltje uit de achterzak,
geven we in een app aan waar we heen willen
en hoe snel we daar willen zijn, en vervolgens
wordt het vervoer volledig voor ons geregeld. Misschien komt er wel een autonoom voertuig voorrijden
dat ons naar een drone port brengt, vanwaar we naar
een ‘ouderwets’ vliegveld, of misschien wel naar een
hyperloopstation worden gebracht.
Dit scenario is opmerkelijk genoeg afkomstig van
Boeing en is zeker niet alleen een wensdroom. Sterker nog: deze toekomst is al begonnen, zegt ir. Tineke
Bakker-van der Veen, sinds april 2017 Managing
Director van Boeing in de Benelux en Nordics. Twee
jaar geleden ging Boeing HorizonX van start, een
speciale afdeling die de vliegtuigbouwer moet voorbereiden op een toekomst waarin anders naar mobiliteit wordt gekeken. Dat doet ze door innovatieve
start-ups over te nemen, samenwerkingsverbanden
aan te gaan met gespecialiseerde bedrijven en door
de eigen organisatie flink op te schudden.
Mag HorizonX de knuppel in het hoenderhok
gooien?
‘De industrie maakt grote veranderingen door. Toen
ik begin jaren tachtig als kind in de ban van de
luchtvaart raakte, tijdens picknicks aan de landingsbaan met mijn vader, bestonden er nog geen internet, e-mail of smartphones. De technologie gaat
steeds sneller en wij als Boeing willen voorop blijven lopen met innovaties en ontwikkelingen. Als
bedrijf kun je daar beter zelf het initiatief toe nemen
dan dat het je overkomt en inhaalt. Daarom hebben
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we HorizonX in het leven geroepen. Een groot bedrijf
als Boeing, met 140.000 werknemers wereldwijd,
loopt het gevaar log te worden. HorizonX is een
wendbare, onafhankelijke groep die losstaat van de
drie hoofdafdelingen van Boeing – burgerluchtvaart,
defensie en ruimtevaart – met carte blanche om
overal in het bedrijf naar hartelust ‘in te breken’ en
aan te dringen op verandering.’
Waar ligt de focus van HorizonX?
‘We hebben twaalf terreinen geformuleerd waarop
we ons richten, van kunstmatige intelligentie tot
autonomie, en van cybersecurity tot het industriële
Internet of Things. Sommige van die terreinen zijn
compleet nieuw voor Boeing en we realiseren ons
dat we niet op al deze onderdelen en technologieën
meteen marktleider kunnen zijn. Daarom zoeken we
steeds vaker samenwerking met andere, vaak jonge
bedrijven. We willen het niet langer meer allemaal
zelf in huis hebben, maar zoeken naar marktleiders
met wie we producten verder kunnen ontwikkelen.

Zo zijn we voor de vliegsimulaties een partnerschap aangegaan met BlueTea, een Limburgse marktleider in virtual en augmented reality. Door die
samenwerking kunnen we nu veel sneller trainingen aanbieden, wat onze
klanten ook willen.’
Duurzaamheid zie ik nergens terug als thema. Raakt dat thema op
de achtergrond?
‘Het feit dat we duurzaamheid in de toekomstvisie niet expliciet benoemen, komt doordat het voor ons geen apart onderwerp is. Het thema zit
volledig in onze bedrijfsvoering verankerd. Bij iedere stap die we zetten, of
het nu een besluit is om een nieuwe toeleverancier te kiezen of de keuze
voor een nieuw ontwerp, bedenken we direct wat de gevolgen zijn voor de
leefomgeving. We voelen ons verantwoordelijk. We hebben ook geen
keus. De traditionele luchtvaart groeit nog steeds sterk, met Europa als een
van de grootste groeimarkten. De CO2-uitstoot kan gewoon niet in de huidige omvang doorgaan. De luchtvaart moet duurzamer en stiller.’
Betekent dat de komst van een compleet nieuwe vloot?
‘Nee, we blijven ook onze huidige vloot verder ontwikkelen, inclusief de modellen die al tien of twintig jaar meegaan. Dit jaar heeft TUI als eerste Nederlandse maatschappij de 737 MAX in gebruik genomen. Die verbruikt dankzij

Kunnen drones een rol spelen in de verduur
zaming van de luchtvaart?
‘Dat denk ik zeker. Nu is het systeem zo opgebouwd
dat vracht met een 747 Cargo naar de andere kant
van de wereld wordt gevlogen en daar met kleinere
toestellen naar de plaats van bestemming wordt
gebracht. In de toekomst zal er meer lokaal worden
geproduceerd en wordt de vracht met een elektrische cargodrone verplaatst. Daarom kijken we ook
naar de regelgeving: wat is er nodig om dat systeem, met vliegtuigen, drones en helikopters, veilig
te laten functioneren?’
Hoe ziet Boeing dat in de praktijk voor zich?
‘Via een app geef je aan dat je een pakketje wilt
versturen. Dan verschijnt er een drone die het meeneemt. Misschien bedenkt de drone wel om de zending naar een groter vliegtuig te brengen. Maar dan
moet ie wel kunnen communiceren met dat vliegtuig, en met alle andere beschikbare middelen van
transport. Wij willen daarvoor zorgen, zodat het
systeem een oplossing biedt die voor de klant zo
makkelijk mogelijk is. De klant heeft enkel die app;
over al die algoritmes die een rol spelen in het vervoer hoeft hij niet na te denken. Dat nemen wij voor
onze rekening.’
Krijgen we in de toekomst ook passagiers
vliegtuigen zonder piloot?
‘Ik voorzie een combinatie van zowel bemande als
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Hoe concreet is dat op dit moment?
‘Dit najaar zijn we SkyGrid gestart, samen met SparkCognition. Dat is een
jong bedrijf met veel kennis over data en kunstmatige intelligentie. We
onderzoeken hoe we alle data kunnen gebruiken voor een efficiënte luchtverkeersleiding. De huidige vliegtuigen vliegen op een zekere hoogte,
maar als er ook drones worden ingezet, worden er ineens veel meer lagen
in het luchtruim benut. Al die lagen moeten met elkaar communiceren. Het
systeem wordt dus complexer. Maar het moet ook flexibeler worden. Je

‘Over 20 jaar dreigt er een enorm
tekort aan technisch personeel’
wilt niet ruim van tevoren moeten aangeven wanneer je met je drone wilt
vliegen; dat moet ook spontaan kunnen. Welke infrastructuur is daarvoor
nodig? Daarover bestaat nu al enige onrust. Data en blockchain zullen in
onze optiek een hoofdrol spelen. Al die data moeten op een veilige manier
beschikbaar zijn, ook voor grote luchtvaartorganisaties als de European
Aviation Safety Agency en de Amerikaanse Federal Aviation Administration.
Vervolgens moet het systeem zelflerend worden. Dan weet het zelf welke
informatie niet relevant is en welke het nog mist – de wind in een bepaalde stad op een specifiek tijdstip bijvoorbeeld. Omgaan met digitale data is
overigens niets nieuws voor Boeing. Een 787 is voorzien van duizenden
sensoren die we voortdurend aflezen om ervan te leren. Maar de hoeveelheid data waarover we in de toekomst zullen beschikken, is hier niet mee
te vergelijken.’
Dat impliceert dat Boeing in de toekomst totaal ander personeel
nodig heeft.
‘Dat is nu al het geval. Voorheen zochten we mensen die overweg konden
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Maar hoe staat het daarmee bij Boeing?
‘In Nederland hebben we bij elkaar meer dan driehonderd werknemers. In Woensdrecht worden de
Chinooks en Apaches onderhouden, in Den Haag
gaat het vooral om ondersteuning van NAVO-inzet.
In het hoofdkantoor in Amsterdam werken tweehonderd mensen, die zich bezighouden met het
onderhoud van vliegtuigen, met financiering en met
de toeleveranciers. Daar zitten mensen uit zeker
twintig verschillende culturen. Dat geeft zoveel
nieuwe perspectieven, wat resulteert in een dynamisch en energiek team. Hoe meer culturen samenwerken, des te meer we van elkaar kunnen leren.’
Hoe ziet u de toekomst van Boeing?
‘We zitten al meer dan honderd jaar in de industrie
en we willen daar nog zeker honderd jaar aan toevoegen. Daarvoor is het noodzakelijk dat we marktleider in innovatie blijven. Misschien wel de beste
illustratie is dat Boeing zich ten doel heeft gesteld
als eerste mensen naar Mars en terug te brengen.
Hoewel dat nog lang geen realiteit is, zijn we ons er
al concreet op aan het voorbereiden. De capsule is
ingericht en de Starliner, ons ruimtevaartuig, is nu
klaar voor zijn laatste tests voordat hij daadwerkelijk
de lucht ingaat. Die zal nog heel wat aanpassingen
moeten ondergaan voor hij naar Mars kan, maar we
werken eraan.’ |

PODIUM

illustratie Boeing

onbemande vliegtuigen. In de burgerluchtvaart is al een ontwikkeling
zichtbaar naar meer elektrisch en mogelijk minder bemanning. Waar nu
nog twee piloten in de cockpit vereist zijn, wordt dat er mogelijk maar één.
Al die ontwikkelingen zullen niet tegelijkertijd plaatsvinden. Maar we moeten er nu al voor zorgen dat de regelgeving wordt voorbereid op alles wat
we nu kunnen bedenken en zelfs op ontwikkelingen waarvan we nu nog
geen weet hebben.’

Waar vindt u dat personeel van de toekomst?
‘Dat is een deel van mijn taak. Allereerst probeer ik
de jeugd te enthousiasmeren voor de luchtvaart.
Vorige week nog stond ik in Engeland voor een
schoolklas om dertig leerlingen te interesseren voor
een loopbaan in de industrie. Ik heb ook veel contact
met studenten, zowel van universiteiten als van
hogescholen. Ik ben nog betrokken bij mijn oude opleiding in Delft, luchtvaart- en ruimtevaarttechniek,
als lid van de adviesraad. Als vrouw in de luchtvaartsector voel ik een extra verantwoordelijkheid om
meer vrouwen binnen te halen. Waarom zouden
vrouwen geen luchtvaartingenieur kunnen zijn? Het
gaat mij daarbij ook niet zozeer om Boeing. De hele
industrie is gebaat bij zoveel mogelijk diversiteit.’

FELIENNE HERMANS

CARLO VAN DE WEIJER

LEVE DE STOMME STAD

Met de herbruikbare CST-100 Starliner wil
Boeing vanaf volgend jaar bemande vluchten
naar het ruimtestation ISS gaan uitvoeren.

met hamers, beitels en klinknagels. Nu kijken we
naar software engineers en elektrotechnici omdat
die de kennis en kunde hebben die we nodig hebben, nu en in de toekomst. Maar tegelijkertijd is er
grote behoefte aan technisch personeel en piloten.
Wereldwijd bestaan daaraan grote tekorten, die volgens berekeningen binnen twintig jaar dreigen op te
lopen naar 1,2 miljoen mensen.’

VANESSA EVERS

Dr.ir. Carlo van de
Weijer is directeur
van het strategisch
onderzoeksgebied
Smart Mobility aan
de TU Eindhoven en
tevens werkzaam
bij TomTom.

Je wordt als stad tegenwoordig niet meer serieus genomen als je jezelf niet tot smart city hebt gebombardeerd.
Een in potentie allesomvattende term, maar als je de
programma’s leest, komt het vaak neer op veel meten.
En dan vervolgens samen met de markt leuke dingen
doen met de data die openbaar beschikbaar worden
gesteld.
Of liever: met data die beschikbaar mógen worden
gesteld. Mede daardoor stellen die data in de praktijk
helaas vaak weinig voor in vergelijking met de data die
marktpartijen verzamelen via smartphone, zoekmachines en, in toenemende mate, rondrijdende auto’s. Er zijn
genoeg mooie voorbeelden en goedbedoelde initiatieven
van de speciaal ingehuurde smart-city-ambtenaar. Maar
ik ken maar weinig voorbeelden van succesvolle applicaties die weten te ontsnappen aan de beperkte schaalbaarheid van een monostedelijke oplossing.
Ik denk ook niet dat een slimme maatschappij erg gebaat
is bij een slimme stad. Integendeel, zou ik haast zeggen.
Een slim systeem gedijt over het algemeen beter bij een
niet al te slimme infrastructuur. Het internet is daar een
voorbeeld van: een simpele interface van tweehonderd
jaar oud koperdraad met slimme clients en servers heeft
een zeer slim en schaalbaar systeem gefaciliteerd dat
zich door de lage eisen aan de infrastructuur enorm snel
kon ontwikkelen.

Zo hoor je autofabrikanten ook steevast vragen om een
sober ingerichte, goed voorspelbare infrastructuur; daar
gedijt een slimme en veilige auto het beste bij. Plat
aangelegd asfalt met een paar duidelijke lijnen en weinig
variabiliteit in regels en dergelijke. Ontrommelen die
wegen.
Nog maar tien tot vijftien jaar geleden had een moderne hotelkamer een rijtje aansluitingen met, in de luxe
versie, een uittrekbare ethernetkabel, een VGA-adapter
en een AUX-poort om je computer aan de tv te kunnen
koppelen, en een sleuf voor SD-kaarten zodat je je foto’s
op de tv kon bekijken … Je voelt het: steevast loopt een
slim bedoelde infrastructuur achter op de snelle veranderingen onder de slimme gebruikers, die in een mum van
tijd kunnen opschalen.
Zo ook met steden. Voor je het weet, wordt er allemaal
rommel toegevoegd die dingen meten die, voordat
het allemaal goed en wel werkt, anderen al veel beter
meten. Een domme stad creëert meer ruimte, maar vooral ook meer behoefte aan slimme toepassingen. En dat
maakt de maatschappij onder de streep slimmer.
Nu zie ik steden nog niet zo snel een stupid-cityambtenaar aannemen, dus noem haar of hem maar
smart-society-manager of VP stadsontrommeling. Dat
klinkt stukken beter en komt op hetzelfde neer.

INBOX
Slap verhaal
Na het instorten van de Morandibrug te Genua verwachtte
ik in De Ingenieur een serie goede artikelen. Hoe komt zo’n
ontwerp tot stand? Hoe voerde men toentertijd risicoanalyses
uit? En wat zijn de lessen die we kunnen leren voor onze eigen
bruggen? Wat was er nu precies aan de hand met de brug bij
Gorinchem? Waarom zakken de betonnen voorspanbruggen

over de IJssel en Maas steeds verder in? Waarom is de nieuwe
betonbrug bij Ewijk over de Waal zo slecht gebouwd?
Kortom, ondanks de verschrikkelijke consequenties een serie
uiterst belangwekkende vragen om eens goed te bespreken in
een ingenieursblad. Dus was mijn teleurstelling groot toen ik
het verhaal van één pagina las in de septemberuitgave van De
Ingenieur. Geen enkel nieuw gezichtspunt, maar oud nieuws;
een slap verhaal uw KIVI onwaardig.
Em.prof.dr.ir. Frits Dijksman
Correcties
Bij een van de foto’s uit het boek Fascinerende patronen in de
natuur, besproken in het novembernummer van De Ingenieur,
staat een verkeerd bijschrift. De rode vloeistoflobben zijn geen
barsten in een lavakorst, maar koud en zout water dat uitzakt
in milder water.

Wilt u reageren op een artikel in De Ingenieur? U kunt uw brief, bij voorkeur niet langer dan driehonderd woorden, mailen naar redactie@ingenieur.nl of
sturen naar De Ingenieur, Postbus 30424, 2500 GK Den Haag. De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten en te redigeren of te weigeren.
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EUREKA

DE PRODUCTONTWERPEN
VAN MORGEN

VLEUGELAANDRIJVING

ADEMEN ALS EEN VOGEL

tekst ing. Paul Schilperoord

In hoeverre zijn medische ingrepen en technische
hulpmiddelen geoorloofd om de prestaties van
topsporters te verbeteren? Die vraag roept het
project H+Racing op, waarmee de Fransman
Martin Sallières BA onlangs afstudeerde aan de
Design Academy Eindhoven. Zijn vest met uit
wendige luchtzakken laat mensen veel efficiënter
ademen, net als vogels.
‘Het idee is ontstaan vanuit de vraag hoe het
zou zijn om organen aan de buitenkant van het
lichaam te hebben’, laat Sallières weten. ‘Ik ben
vervolgens gaan onderzoeken wat voor impact dit
op mensen zou hebben.’
Daarbij kwam hij in contact met de Amerikaanse
fysioloog prof.dr. Michael Joyner van de Mayo
Clinic. Die stelt dat drie parameters de prestaties
van marathonlopers kunnen beïnvloeden: het
maximale zuurstofopnamevermogen (VO2max),
de efficiëntie van het rennen, en het punt waarop
het lichaam niet meer voldoende zuurstof op
neemt om het melkzuur dat bij de verbranding
van suikers vrijkomt te neutraliseren (de aerobe
drempel of AD).
Qua efficiëntie van het rennen zelf is bij professio
nele hardlopers maar weinig verbetering te beha
len, maar de VO2max en AD zijn te beïnvloeden
door het ademhalingssysteem te verbeteren.
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Sallières baseerde zijn ontwerp op het unieke
ademhalingssysteem van vogels. In tegenstelling
tot menselijke longen kunnen longen van vogels
niet uitzetten, maar hebben ze een vast volume.
Luchtzakken in het lichaam zorgen ervoor dat
zuurstofrijke lucht vrijwel constant door de lon
gen stroomt. Doordat de lucht niet steeds in en
uit de longen hoeft te worden gepompt, werken
vogellongen veel efficiënter dan zoogdierlongen.
Hierdoor kunnen vogels op grote hoogte vliegen
zonder last te krijgen van zuurstofgebrek.
In het concept H+Racing beschikt de mens over
luchtzakken op de borst en longen op de rug.
‘Hypothetisch gezien neemt dit systeem de
werking van de echte longen over’, zegt Sallières.
‘Tijdens het inademen wordt de lucht eerst
opgeslagen in de voorste longzakken; bij het
uitademen stroomt hij door de longen op de rug.
Zo is een constante doorstroming van verse lucht
mogelijk. Ik stel me voor dat het systeem ook
weer is te verwijderen, bijvoorbeeld na een
wedstrijd.’
‘Alle techniek om dit mogelijk te maken, is al in
ontwikkeling. Ik verwacht dan ook dat het over
een paar decennia mogelijk moet zijn om een
dergelijk systeem te realiseren. Het is meer de
vraag of zoiets wordt geaccepteerd of niet.’

Vliegende auto’s en taxi’s gaan de verkeersdrukte in wereld
steden van de toekomst ontlasten, zo verwachten tal van bedrijven, waaronder Airbus en Uber. De concepten en prototypes
voor deze VTOL-vliegtoestellen (vertical take-off and landing)
maken allemaal gebruik van multi-rotor-aandrijfsystemen. Het
Engelse luchtvaartbedrijf Volerian vindt die ronddraaiende propellers echter maar lawaaierig en gevaarlijk. Immers, als de
motoren het begeven, dan valt de vliegmachine als een baksteen uit de lucht. Het bedrijf ontwikkelt daarom een totaal
ander systeem met heen en weer bewegende vleugels.
In de basis bestaat het aandrijfsysteem van Volerian uit twee
vleugels die achter elkaar in een luchtkoker staan opgesteld. De
voorste vleugel wordt aangedreven en beweegt continu heen
en weer. Hierdoor ontstaan luchtwervelingen met flinke drukverschillen. Deze luchtwervelingen stromen langs de tweede
vleugel, die statisch is en zorgt voor een meer gelijkmatige
luchtstroom naar achteren toe. Dit levert de aandrijfkracht.

Om een vliegtuig aan te kunnen drijven, worden tientallen van
deze luchtkokers parallel aan elkaar geschakeld. De motor of
motoren drijven via nokkenassen de vleugels aan. Door de
luchtkokers verticaal op te stellen – waarbij de luchtstroom naar
beneden is gericht – ontstaat een vliegtuig dat verticaal kan opstijgen en landen. Door de luchtkokers te draaien, of helemaal
horizontaal op te stellen, is voorwaartse aandrijving mogelijk.
Volgens Volerian is het systeem efficiënt, stil en veilig. Mocht
de aandrijving stilvallen, dan daalt het vliegtuig langzaam
doordat de heen en weer bewegende vleugels als een
luchtrem werken.
Vooralsnog heeft Volerian alleen conceptuele ontwerptekeningen en twee werkende modellen van de vleugelaandrijving
vrijgegeven, die overigens niet bepaald geruisloos zijn.
Momenteel ontwikkelt het bedrijf een derde proefopstelling.
Als die goed werkt, zal het model worden opgeschaald om een
eerste vliegend prototype te bouwen met een draagvermogen
van 100 kg. Het streven is om eind 2019 de eerste
onbemande proefvlucht uit te voeren.
Volerian wil de techniek niet allen inzetten als aandrijfsysteem voor
bemande en onbemande
VTOL-vliegtuigen, maar ook
gebruiken in conventionele
vliegtuigen. Daarnaast onderzoekt het bedrijf andere
toepassingsgebieden voor de
basistechniek, zoals in ventilatoren,
airconditioning en maritieme aandrijvingen, en om elektriciteit op te wekken
uit wind en waterstroming.
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Robotarmen worden al decennialang in grootschalige produc
tielijnen ingezet. Voor kleinere bedrijven waren de investerin
gen echter vaak te groot om te kunnen profiteren van de
voordelen van robotarmen. Het Chinese bedrijf UFactory wil
daar verandering in brengen met de xArm. Deze betaalbare,
lichtgewicht robotarm is eenvoudig en snel in te stellen voor
allerlei repetitieve klussen.
De robotarm is opgebouwd uit losse armelementen, gemaakt
van met koolstofvezel versterkte kunststof. Deze armdelen
scharnieren aan elkaar met afwisselend horizontale en verti
cale draaipunten van aluminium, waarbij het onderste arm
deel vastzit aan de bodemplaat. Deze heeft een diameter van
126 mm en is eenvoudig te bevestigen aan een werktafel.
Door meer armdelen toe te voegen, ontstaan meer scharnier
punten voor meer bewegingsvrijheid.
Er zijn drie modellen verkrijgbaar, met respectievelijk vijf, zes
en zeven scharnierpunten. De xArm 5 Lite is het instapmodel.
Deze robotarm heeft een draagvermogen van 2 kg, een ge
reedschapskop die beweegt met 0,33 m/s en een nauwkeu
righeid van 0,2 mm. De xArm 6 en xArm 7 werken beide met
een twee keer zo hoge nauwkeurigheid en hebben een
snelheid van 1 m/s. De xArm 6 heeft het hoogste draag
vermogen, van 5 kg, terwijl de xArm 7 met zeven scharnier
punten een vergelijkbare bewegingsvrijheid heeft als de
menselijke arm. Alle drie de modellen hebben een reikwijdte
van 691 mm.
De kop van de robotarm is uit te rusten met verschillende
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stangen. In de vorkpoten is een hydraulische
schokdemper met luchtvering weggewerkt, die
is verbonden met de parallellogramconstruc
tie. De wielas van het voorwiel is opge
hangen aan de tweede stang van het
parallellogram.
Dankzij deze constructie kan het wiel
tijdens het inveren zowel omhoog
als naar achteren bewegen. Hierdoor
is er minder verandering in de na
loop en is de fiets stabieler tijdens
het in- en uitveren, sturen en rem
men. Ook zal de vering bij hard
remmen minder de neiging heb
ben om naar voren te duiken,
zoals bij een klassieke telesco
pische voorvork. Door de andere
bewegingsgeometrie heeft de
voorvork bovendien minder
wrijving.
De voorvork en de schakels
in de parallellogram
constructie zijn gemaakt
van met koolstof ver
sterkte kunststof. Het
geheel weegt nog
geen 2 kg.

soorten gereedschap, waaronder een grijper, een zuignap of
een schroevendraaier. Op de kop zit een camera die alle be
wegingen en acties volgt. De xArm 6 en 7 beschikken boven
dien over een sensor die botsingen detecteert, waarna de
arm binnen 0,5 s stopt. De robotarm is te programmeren met
de bijbehorende software. Ook kun je hem posities aanleren
door de robotarm er handmatig naartoe te bewegen.
Afhankelijk van het model weegt de robotarm tussen de 8,5
en 11 kg. Dankzij het lage gewicht is hij eenvoudig en snel
van de ene naar de andere werkplek te verplaatsen. Zo kan
een klein bedrijf de arm tijdens een werkdag voor meerdere
werkzaamheden inzetten.
UFactory wist via crowdfunding ruim 150 robotarmen te ver
kopen en daarmee meer dan genoeg geld op te halen om
met de productie van start te gaan. Naar verwachting worden
de eerste modellen in april 2019 geleverd.

BESPAARKRAAN
De gemiddelde Europeaan gebruikt zo’n
150 l water per dag, de gemiddelde
Amerikaan zelfs 200 tot 500 l. Schoon
drinkwater wordt wereldwijd echter een
steeds schaarser goed. Ruim 1 miljard
mensen hebben geen toegang tot
schoon drinkwater, 2,7 miljard mensen
worden maandelijks of vaker geconfronteerd met waterschaarste. De Zweedse
meubelgigant IKEA wil mensen daarom
stimuleren om zuiniger met water om te
gaan. In samenwerking met het Zweedse
bedrijf Altered ontwikkelde IKEA Misteln,
een waterbesparend opzetstuk voor
kranen.
Hét grote probleem bij waterverspilling
in de westerse wereld is dat water hier
goedkoop en ogenschijnlijk onbeperkt uit
de kraan stroomt. Dat maakt het moeilijk
om oude gewoontes van waterverbruik
af te leren, denkt Johan Nihlén MSc,

foto Altered/IKEA

SCHAKELVORK
De meeste mountainbikes en motorfietsen zijn sinds
jaar en dag uitgerust met een telescopische voor
vork. Ondanks vele verbeteringen aan dit veer
systeem door de jaren heen blijft het een com
promis tussen comfort en optimaal rijgedrag.
Het Amerikaanse bedrijf Trust Performance ont
wikkelde een alternatief systeem voor moun
tainbikes waarbij het voorwiel is opgehangen
aan een parallellogramconstructie: de Message.
Wat mankeert er dan aan de telescopische voor
vork? Als een fiets met zo’n voorvork een bobbel
raakt, veert de telescoop in, maar wil hij tegelijk
naar achteren buigen. Dat belemmert de werking
en zorgt voor wrijving. Als de voorvork inveert,
wordt de fiets bovendien minder richtingsstabiel. Dit
komt doordat de naloop kleiner wordt; de afstand
tussen het punt waar de voorband contact maakt
met de weg en het punt waar een denkbeeldige
lijn vanuit de voorvork het wegdek kruist. Zolang
het voorwiel de grond ruim achter dit punt raakt,
wordt het wiel tijdens het fietsen vanzelf steeds
rechtgetrokken en blijft de fiets goed bestuurbaar.
Dit effect neemt af bij een kleinere naloop.
Bij de Message bestaat het onderste deel van de
vorkpoot aan weerszijden uit een parallellogram
constructie. Die wordt gevormd door de vorkpoot
en drie scharnierend aan elkaar opgehangen

foto UFactory
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FLEXARM

 prichter van Altered. De kraan een mi
o
nuutje laten lopen kost echter al snel zo’n
12 l water. Nihlén bedacht daarom een
opzetstuk voor kranen, Misteln, dat de
doorstroming vermindert en de waterstraal meer spreidt.

Misteln heeft twee standen. De ene
stand verstuift het water, waardoor je
bijvoorbeeld gewoon je handen kunt
wassen en tegelijk tot 90 % water bespaart. In de tweede stand wordt het
water uit de kraan gesproeid. Er komt
dan iets meer water uit de kraan, wat
bijvoorbeeld handig is bij het tandenpoetsen, maar de waterbesparing ligt
nog steeds rond de 85 %.
Kort nadat er een crowdfundingcampaigne was gelanceerd, belde IKEA. Dit
leidde tot een samenwerking om het
opzetstuk door te ontwikkelen voor
gebruik op alle IKEA-kranen. Met een
adapter past de Misteln bovendien op
de meeste kranen van andere merken.
De meubelgigant is van plan om Misteln
vanaf 2019 in alle vestigingen wereldwijd te gaan verkopen voor ongeveer 
5 euro.
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‘Of ik een vriezer voor jullie kan kopen? Jullie gingen toch
water ontzilten?’ Ik kijk de studenten natuurkunde vragend aan. ‘Ja, we gaan rond het eutectisch punt water
bevriezen. Dan vriest alleen het water aan en niet het
zout.’ ‘Het eu-wat?’

PRIVÉKLIMAAT

SLAAPSENSOR
Ongeveer een op de vijf Nederlanders
heeft slaapproblemen. Deze mensen vallen bijvoorbeeld moeilijk in slaap of worden vroeg wakker. Een mogelijke oorzaak
van zulke problemen is slaapapneu.
Daarbij treedt meer dan vijf keer per uur
een adempauze van minimaal 10 s op.
Dit kan leiden tot gezondheidsproblemen
zoals chronische vermoeidheid, depressie
en diabetes – maar slaapapneu wordt
vaak pas na jaren geconstateerd. Het
Amerikaanse bedrijf Beddr biedt nu een
simpele en snelle manier om je slaap
gedrag door te lichten met een kleine
sensor op je voorhoofd.
Beddr ontwikkelde de SleepTuner-sensor
als alternatief voor de slaapkliniek. In
plaats van de nacht in een kliniek door te
brengen met allerlei sensoren en draden
op je hoofd, hoef je alleen thuis in bed
de SleepTuner op je voorhoofd te plakken. Dat is volgens Beddr een heel goede
plek om het slaapgedrag te meten – en
de gebruiker heeft er maar weinig last
van. De sensor is ongeveer 3,4 bij 2,5 bij
1 cm groot en weegt slechts 5,3 gram.
SleepTuner is voorzien van een versnel46 | de ingenieur 12 | december 2018

lingsmeter die registreert hoe lang de
gebruiker in welke houding ligt. De bijbehorende lichaamsbewegingen zijn
vanaf het voorhoofd beter te registreren
dan bijvoorbeeld op de pols.
Bovendien is het voorhoofd een geschikte plek om de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed te meten. Dat gaat via
een optische sensor die werkt met rood
en infrarood licht dat in de huid wordt
gestraald. Het zuurstofgehalte is een
goede indicator of en hoe vaak per uur
de ademhaling stokt tijdens het slapen;
een teken van slaapapneu.
Via Bluetooth worden ’s ochtends alle
data overgezet naar de bijbehorende
smartphone-app. Daarop is onder meer
te zien hoe lang je hebt geslapen, of en
hoe vaak je adem stopte, en wat je
hartslag en het zuurstofgehalte in je
bloed was. De app geeft ook suggesties
om je nachtrust te verbeteren of verwijst, indien nodig, naar medische informatie over een aandoening als slaap
apneu. Door gegevens over je lifestyle
in te vullen, kan de app bovendien
analyseren wat de effecten van bijvoor-

beeld a lcoholgebruik op je slaap zijn.
Uit klinische tests blijkt dat SleepTuner
even nauwkeurig het zuurstofgehalte in
het bloed kan meten als de apparaten
die het ziekenhuis gebruikt. Beddr verwacht dat de Amerikaanse Food and
Drug Administration (FDA) de SleepTuner
volgend jaar zal goedkeuren als medisch
apparaat.

In veel kantoorgebouwen wordt de
verse luchttoevoer en de temperatuur
geregeld door een klimaatbeheersings
systeem. Werknemers kunnen zelf niet
of nauwelijks iets instellen, waardoor de
een het te warm heeft en de ander te
koud. Ontwerper Carla Joachim BA biedt
soelaas met een persoonlijk mini
klimaatsysteem in de vorm van Séole,
haar afstudeerproject aan de Design
Academy Eindhoven.
Joachim bedacht een minimalistisch ont
werp dat bestaat uit een verwarmingsen een ventilatiedeel, beide bevestigd
aan een verticale stang. De verwar
mingsmodule heeft een platte, ronde
kop, die is voorzien van een warmte
paneel dat infrarood uitstraalt. De ronde
kop zorgt voor een gelijkmatige warmte
verspreiding en kan, net als de zon,
van boven verwarmen. De intensiteit is
regelbaar.
Wil je juist wat luchtventilatie achter het
bureau om af te koelen, dan kun je de
ventilatiemodule aanzetten. Deze be
staat uit een ronde waaier die op de as
van een elektromotor is gemonteerd.
Door een willekeurige beweging van de
motor levert dit een natuurlijk aanvoe
lend briesje op.
Volgens Joachim zou Séole – waarvan op
dit moment alleen nog een prototype
bestaat – prettiger werken dan een con
ventionele airconditioning, door de
meer natuurlijk aanvoelende warmteen ventilatiebron waarvan positie en
intensiteit volledig in te stellen zijn. De
hele module is bovendien makkelijk
verplaatsbaar.
Helaas biedt Séole geen oplossing voor
het sick building syndrome, aangezien
werknemers alsnog gedoemd zijn in
lucht van slechte kwaliteit te werken
wanneer de klimaatbeheersing in het
gebouw slecht functioneert.

Ik had wel gehoord van ijsbier dat sterker wordt gemaakt
door wel het water, maar niet de alcohol te bevriezen. Dat
je die truc ook met opgeloste zoutionen kan uithalen, is
nieuw voor mij, maar blijkbaar gesneden koek voor mijn
tweedejaars natuurkundestudenten.
Ik had deze studenten de opdracht gegeven om een
waterontzilter te maken, maar ze expres niet verteld hoe
ze dat moesten doen. Zelf zou ik iets op basis van verdamping en condensatie hebben gemaakt. Het mooie aan
maakonderwijs waar je een einduitkomst vraagt, maar
geen weg daar naar toe oplegt, is echter dat je nooit van
tevoren weet waar je studenten nu weer mee gaan
komen.
In mijn derdejaarsvak ‘Maak een watersensor’ zag ik vorig
jaar een regensensor op basis van reflectie van een laser
in glas. Voor mijn eerstejaarsvak ‘Bouw een natuurkundedemonstratie’ moest ik snel opzoeken wat het Leidenfrost-effect ook al weer was. En nu wordt er in mijn
tweedejaarsvak dus eutectisch ontzilt.
Het klassieke model van onderwijs is dat de docent de
kennis en vaardigheden die zij of hij bezit overdraagt aan
de student: het ‘giet-de-emmer-vol-model’. Mijn ervaring
is dat terwijl de studenten van mij leren, ik ook van hen
leer: communicerende vaten?
Ik wil echter niet pleiten voor docenten zonder vakinhoud
die alleen maar kunnen coachen. Zonder mijn begrip van
de natuurkunde kon ik niet snel even uitrekenen dat eutectisch bevriezen inderdaad ging werken als ontziltings
methode. En zonder mijn ondertussen tien jaar ervaring (ik
word oud) in het maken van sensoren had ik die regensensorstudenten niet kunnen helpen hun sensor werkend
te krijgen.
De vriezer vinden we op Marktplaats. Ik help de studenten
er een temperatuursensor in te bouwen en een regelsys
teem te maken dat zorgt dat de vriezer koud maar niet té
koud wordt: precies goed voor eutectisch vriezen, een
natuurkundig principe dat ik nu ook begrijp.
Nobelprijswinnaar en kampioen natuurkunde-uitleggen
Richard Feynman zei ooit: ‘Lesgeven en studenten houden
me op de been. Ik zou nooit een baan accepteren waarin
iemand voor mij de ‘prettige situatie’ had gecreëerd waarin ik geen les hoef te geven. Nooit.’ Amen.

ROLF ZAG EEN DING

WATERONTZILTER

foto Studio Joachim-Morineau

foto Beddr
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Dr.ir. Rolf Hut is
universitair docent
aan de TU Delft,
maker, spreker en
schrijver. In zijn
column kijkt hij naar
dingen die misschien
geen hoogwaardig
ingenieurswerk
uitstralen, maar wel
getuigen van denken
als een ingenieur.
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De paal is mobiel en kan dus overal worden opgesteld. Zo zou hij
bijvoorbeeld uitkomst kunnen bieden als er straks meer vliegtuigen
landen op Lelystad. ‘Je kunt dan zelfs vluchtgegevens koppelen aan
de geluidsopnames, om op elk tijdstip precies te weten welk vliegtuig
welk geluid produceert.’
Ook op het gebied van fijnstof kan de paal informatie bieden, zo
tonen de metingen bij Leeuwarden aan: ‘Je ziet duidelijk een piek in
ultrafijnstof op het moment dat er een vliegtuig overkomt.’ Nadeel is
dat de sensorpaal naar het aantal deeltjes kijkt, terwijl voor overheidsrichtlijnen een gewicht per m3 moet worden berekend. ‘Het is meer
een indicatie dan een harde meting. Maar zo’n indicatie kan vaak al

PUBLIEKSVERKIEZING MOOISTE INGENIEURSPROJECT

Verbluffend vernuft
Welk project wint dit jaar De Vernufteling, de prijs voor het mooiste project van een

een boel zeggen. En de paal geeft een trend aan
over dagen of maanden, wat vaak inzichtelijker is
dan alleen maar momentopnames.’
Antea ontwikkelde de paal aanvankelijk voor
een klant die dicht bij de Friese luchthaven
woont. Hij wilde weten hoe het nou echt zat met
het milieu rond een vliegveld. ‘Met deze meetpaal
kun je allerlei richtlijnen inzichtelijker maken en
zorgen bij burgers wegnemen of gemeentes wijzen op gebieden waar geluid of fijnstof overlast
kan veroorzaken.’

ingenieursbureau? Dit zijn de nominaties: een meetpaal voor geluidshinder, een label

Royal HaskoningDHV

voor wateroverlast, een VR-omgeving om de brandveiligheid mee te verbeteren, een

Label voor wateroverlast

school gekoeld met rivierwater, en een C02-neutrale weg. tekst ir. Frank Biesboer en Marc Seijlhouwer MSc

Paal meet échte hinder

Wat gebeurt er met mijn huis bij een extreme bui? Krijg ik dan water binnen? Royal
HaskoningDHV introduceerde met partners de dienst BlueLabel, die deze vraag op een
begrijpelijke manier beantwoordt.

D

Geluidsoverlast heeft niet alleen te maken met het aantal decibel. Een meetpaal vol sensoren van
Antea Group laat zien hoeveel hinder omwonenden van een vliegveld daadwerkelijk ondervinden.
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foto Antea Group

B

ij het militaire vliegveld nabij Leeuwarden worden
niet alleen vluchten uitgevoerd met F-16’s, maar
ook met F-35’s. De minister verzekerde de omwonenden dat het geluid van de nieuwe vliegtuigen
niet harder is. Qua aantal decibel klopt dat inderdaad. ‘Maar
geluidservaring is meer dan alleen het aantal decibel. Dat
kunnen we meten met onze nieuwe sensorpalen’, vertelt
dr.ir. Dirkjan Krijnders van Antea Group. ‘We namen het
geluid op en analyseerden het. Daaruit bleek dat geluid van
F-35’s langer blijft hangen, wat de ervaring van overlast
heel anders maakt.’
Het is maar één voorbeeld van het inzicht dat de palen
geven. Ze kunnen ook verschillende geluidsbronnen onderscheiden, hoeveelheden (ultra)fijnstof meten en het weerbericht gebruiken om de metingen bij te stellen. ‘Vooral
wind heeft een enorme invloed op de hoeveelheid gemeten
fijnstof.’
Het geluid analyseren gebeurt nog ‘met de hand’, na
afloop van de opnames. In Leeuwarden stond er ook een
medewerker naast, om te noteren wanneer er een vliegtuig
overvloog, zodat dit te linken was aan de geluidsopname. ‘In
theorie kun je dat ook automatisch doen. Maar voorlopig is
daar nog geen behoefte aan; handmatig analyseren werkt
goed genoeg als je maar één meetpaal hebt.’

Deze meetpaal vol sensoren voor geluid en fijnstof kan op elke plek
worden neergezet.

oor klimaatverandering zullen er
vaker extreme buien vallen, zo is de
verwachting, vergelijkbaar met die in
Herwijnen in 2011, toen er in ruim
een uur 90 mm uit de hemel kwam. Vast staat
dat de riolering dit soort buien niet aankan en
dat straten blank komen te staan. ‘Blue Label
geeft voor alle panden het risico op waterschade’,
zegt dr.ir. Hanneke Schuurmans van Royal
HaskoningDHV. ‘Onze ambitie is met BlueLabel
een standaard labelmethodiek voor water
overlast neer te zetten zodat deze bijvoorbeeld
ook bij nieuwbouw een rol kan spelen.’
Samen met verzekeraar Achmea en water
adviesbureau Nelen & Schuurmans werd de
risicoscan ontwikkeld. ‘Hoe extreme buien
uiteindelijk leiden tot wateroverlast is best
complex. BlueLabel vertaalt dit naar iets wat
heel aansprekend en voor iedereen begrijpelijk
is.’ Label A betekent een laag risico op water
overlast. Daarbij wordt er geen water tegen de
gevel verwacht. Label E betekent een hoog risico
op water in de woning.
Schuurmans schat de nauwkeurigheid van de
risicoberekening op 75 à 80 %, met lokaal grote
verschillen. ‘We werken het liefst met kaarten
waar de overheden het meeste vertrouwen in
hebben en de ene is nauwkeuriger dan de
andere’, licht ze toe.
De BlueLabel-service is zo opgezet dat wanneer een gemeente met gedetailleerdere gegevens
komt, bijvoorbeeld over het eigen riolerings
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Een willekeurige wijk voorzien van labels die het risico op wateroverlast aangeven:
label A is laag, label E is hoog.

stelsel, die gemakkelijk zijn te verwerken in het rekenmodel. ‘Daarnaast
kunnen gemeentes op basis van hun eigen wateroverlastkaart labels
afleiden en die via internet aan burgers presenteren.’
En waarom dan informatie op huisniveau, terwijl maatregelen om
wateroverlast tegen te gaan meestal worden genomen op het niveau
van de wijk of het stroomgebied? ‘De eigen woning is wat bewoners
direct aangaat en waar de schade optreedt. En ze willen weten wat het
voor henzelf gaat betekenen als er maatregelen worden genomen.’ Dat
is ook de wijze waarop bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam BlueLabel
nu gebruikt om samen met zijn bewoners de stad waterbestendig te
maken.
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Realistische rook

In deze virtuele wereld gedraagt rook zich net als in de echte
wereld, wat bijvoorbeeld handig is voor de brandweer.

Ingenieursbureau Witteveen+Bos bouwde een virtual-reality-ervaring waarin rook zich net
als in het echt gedraagt, om tunnels of gebouwen zo brandveilig mogelijk te ontwerpen.

B

russel is druk bezig met de
renovatie van haar metro
stations. Mooie, oude stations,
maar de brandveiligheid is
niet optimaal. Hoe maak je zo’n ingewikkeld bouwwerk als een station,
met meerdere uitgangen, hallen en
open ruimtes, het beste bestand tegen
rook en vuur?

Een nieuwe virtual-reality-simulatie
van Witteveen+Bos biedt uitkomst. ‘Je
deelt het gebouw op in tientallen miljoenen cellen. Vervolgens bereken je in
elk van die cellen de fluid dynamics van
de rook’, vertelt ir. Tamara Dolle. De
dynamica is wetenschappelijk geverifieerd en komt dus goed overeen met
wat er echt zou gebeuren. Wind, aantal

mensen in de ruimte, vorm van pilaren
– ze hebben allemaal invloed op de
rookbeweging, en dat zie je terug in
virtual reality. Ook simuleert de VR-
ervaring het evaluatieplan van een
ruimte, zodat elk aspect van een brand
of ongeluk virtueel is te bekijken.
Met de simulatie van een Brussels
station konden architect en ontwer-

pers zien wat het effect zou zijn van
bepaalde maatregelen. ‘Dankzij onze
simulaties in VR wisten ze wat nodig
was om het geheel veilig te maken in
geval van brand’, vertelt ir. Aryan Snel.
Een nadeel is de rekentijd. ‘Zelfs met 16

tot 32 processoren ben je een week
bezig om de simulatie van de rook
verspreiding door te rekenen’, vertelt
Dolle. In real time het effect van een
nieuw ontwerp zien, is er voorlopig
dus niet bij. ‘Maar als computers snel-

ler worden, kunnen we straks ook
meerdere simulaties aan elkaar knopen’, stelt Snel zich voor.
De VR-ervaring maakt de berekeningen inzichtelijker dan een twee
dimensionaal plaatje. ‘Hij geeft begrip
en inzicht voor mensen die minder van
brandveiligheid af weten’, zegt Dolle. Zo
kan de simulatie autoriteiten helpen
om beslissingen te nemen. Maar ook de
brandweer krijgt meer inzicht door
rond te lopen in een simulatie van een
tunnelbrand. ‘En als je deze simulatie al
tijdens het ontwerpproces gebruikt,
zijn er achteraf minder brandbeperkende maatregelen nodig’, aldus Snel.

Tauw

Maas houdt school op temperatuur

Provinciale weg naar duurzaamheid

Het Merlet College in het Brabantse Cuijk gebruikt
Maaswater om te koelen en te verwarmen.
Ingenieursbureau Nelissen ontwierp de installaties.

Groot onderhoud aan de N470 werd door de provincie Zuid-Holland aangegrepen om er een
energieweg van te maken. Ingenieursbureau Tauw leverde de technische en projectexpertise.

illustratie Nelissen
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D

e provincie Zuid-Holland wilde de opknapbeurt
van de N470 koppelen aan haar duurzaamheids
ambities. Daarvoor moest wel de aanbesteding op
een andere leest worden geschoeid. ‘Toen kwamen wij in beeld’, zegt adviseur ing. Patrick Morren van
Tauw. ‘Als eerste om te helpen focus aan te brengen. We
kozen voor energiebesparing en -opwekking, met als doel
om een CO2-neutrale weg te maken van de N470, die de A12
bij Zoetermeer via Pijnacker en Delft verbindt met de A4.’
Vervolgens was het aan Tauw om een palet van mogelijke technische maatregelen samen te stellen, mede
op basis van consultatie van geïnteresseerde bedrijven,
om daarover advies te geven, en uiteindelijk te helpen
om keuzes te maken. ‘Wij zorgden dat alle voorstellen
werden getoetst op hoeveel ze bijdroegen aan de centrale

O
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Zo gebruikt het Merlet College het hele jaar door Maaswater om het gebouw
wanneer nodig te verwarmen of te koelen.

luchtwarmtepomp zijn we 30 tot 40% zuiniger. Je hebt
daarvoor wel extra investeringen nodig, maar die verdient
de school snel genoeg terug.’
De school is inmiddels een jaar in gebruik. ‘Globaal gaat
het goed, al waren er wel de gebruikelijke kinderziektes bij
het inregelen van het systeem. Nu er een jaar voorbij is,
weten we beter waar de energiebehoefte ligt en draait de
installatie als bedoeld.’
Een volgend project dat gebruikmaakt van de energie
van een waterweg staat al op stapel: de nieuwbouw van
Holland Casino aan het Merwedekanaal in Utrecht.

illustratie Tauw

ppervlaktewater gebruiken om te verwarmen en
te koelen, gebeurt wel vaker. Onder andere bij de
Maastoren in Rotterdam, en dan in combinatie met
warmte/koude-opslag. ‘Maar bij een school is het
niet eerder gedaan’, zegt adviseur ir. Jeroen Houben van ingenieursbureau Nelissen. En voor warmte/koude-opslag bleek
de bodem bij het Merlet College niet geschikt. Wel ligt de
school vlak bij de Maas. Daarom wilde Houben graag rivierwater gebruiken, in combinatie met warmtepompen.
Over het hele jaar genomen overheerst de koelvraag. ‘De
leerlingen op de scholengemeenschap vormen een flinke
warmtebron en het Merlet College is zo goed geïsoleerd
dat we op sommige momenten al koudevraag hebben bij
buitentemperaturen vanaf 5 à 7 °C.’ In het voorjaar en de
herfst gebeurt dat koelen direct met Maaswater. ‘Er hoeft
dan alleen een pomp te draaien.’ Op warmere zomerdagen
draait de warmtepomp om actief te koelen.
In de winter wordt de Maaswater-warmtepomp ingezet
bij watertemperaturen boven de 4 °C. ‘Een luchtwarmtepomp springt dan al wel bij. Bij extreme kou kunnen we
terugvallen op een traditionele gasketel, waarmee we ook
hogetemperatuurwarmte voor het tapwater leveren.’
Verder beschikken de lokalen over luchtverversing, waarbij
de lucht zonodig wordt voorverwarmd.
Al met al levert het zo ingerichte installatieconcept een
fikse energiebesparing op. ‘Vergeleken met alleen een

energiedoelstelling: minstens CO2-neutraal en liefst beter.’
Het eindresultaat mag er zijn, vindt Morren, met zonnepanelen in het geluidsscherm, een batterij voor energie
opslag, slimme wegverlichting en verkeersregelinstallaties,
en andere CO2-besparende maatregelen. ‘Uiteindelijk was
het de aannemer Boskalis die al die maatregelen in een
winnend aanbestedingsvoorstel heeft gezet. Boskalis
kwam ook met een nieuw type asfalt dat een lagere rolweerstand heeft. Dat helpt het autoverkeer zuiniger te
maken.’
Wat het project volgens Morren verder bijzonder maakt,
is dat het niet gaat om een proefpaneeltje hier of een kleine
gelijkstroompilot daar. ‘Alle technieken moeten volwaardig
worden gebruikt en dus direct toepasbaar zijn op grotere
schaal. Het was ook onze rol om dat te toetsen.’ |

Impressie van
de N470 met
energiemaatregelen
als zonnepanelen,
batterijopslag
en dynamische
lichtregeling.
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DENKER DES VADERLANDS OVER INGENIEURSMENTALITEIT

‘Iets als het klimaat
is niet te verbouwen’
Voor een ingenieur is het altijd belangrijk om iets te kunnen
analyseren. Maar bij systemen zoals het klimaat is dat helemaal
niet mogelijk, stelt filosoof René ten Bos. Daarom hebben we

ALDUS

niets aan ingenieursoplossingen bij het aanpakken van het
klimaatprobleem.

I

n Trouw zei ik onlangs iets over climate engineering. Onder deze noemer vallen alle activi
teiten die mensen kunnen ondernemen om op
een technische manier de klimaatopwarming
tegen te gaan. Ik merkte op dat ecologen er al jaren
op wijzen dat dergelijke maatregelen getuigen van
een onhoudbaar techno-optimisme. Van een inge
nieursmentaliteit, zo voegde ik er aan toe, moeten
we het niet hebben als het om de klimaatopwar
ming gaat.
Nu moet ik met de billen bloot. De hoofdredac
teur van dit blad, Frank Biesboer, verzocht me
namelijk eens te verduidelijken hoe een filosoof
als ik nu eigenlijk het werk van de ingenieur be
nader. Daar had ik natuurlijk niet op gerekend. Ik
werd ineens geconfronteerd met mijn eigen
lekendom. Het vak van de ingenieur beoefen ik
niet. Als het dus om een bepaalde mentaliteit van
deze beroepsgroep gaat, moet ik eerlijk bekennen
dat ik die niet van binnenuit ken. Maar je kunt
lezen. Veel lezen. En er is verrassend veel over
filosofie en ingenieurs geschreven.

Verlichtende onzin

Prof.dr. René ten Bos is hoog
leraar filosofie van de manage
mentwetenschappen aan de
Radboud Universiteit Nijmegen
en sinds april 2017 Denker des
Vaderlands.

Misschien komt dat doordat sommige filosofen
een klein beetje ingenieurs zijn. Mijn gedachten
gaan hier in de eerste plaats uit naar Ludwig
Wittgenstein (1889-1951). Hij was niet alleen filo
soof, maar ook dorpsonderwijzer, soldaat, ver
pleegkundige, muzikant, wiskundige, architect en
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 ovenal vliegtuigingenieur. Een genie dus, en
b
dat vind je ook terug in het woord ingenieur.
Dat is afgeleid van het Latijnse woord ingenium,
dat zoiets betekent als ‘betekenisvolle uitvinding’.
Daar zit al iets heel moois van de ingenieur: wat
hij of zij doet, moet iets nieuws brengen en iets
zinvols zijn.

Ingenieurs kunnen niet
velen dat de realiteit er
niet voor ons is
Een vliegtuig is zinvol. De aanleg van wegen, rio
leringen, dammen of andere zaken die we tot de
publieke werken rekenen, is ook zinvol. Volgens
mij is dan ook de eerste vraag die de ingenieur
moet stellen: is iets zinvol? Wittgenstein vond
concrete dingen als vliegtuigen – en ik vermoed
ook wegen enzovoorts – heel erg zinvol. Filosofie
en poëzie vond hij niet zinvol. Maar hij haastte
zich dan om daaraan toe te voegen dat onzin heel
erg verlichtend kan zijn. Zijn wereld was er een
van paradoxen. Hij was wel filosoof, moet u
weten.

De vraag naar zinvolheid gaat altijd om wat zinvol is voor de mens. Een
vliegtuig heeft een bepaald nut. Dat zal duidelijk zijn. Maar die vraag
naar zinvolheid voor de mens plaatst de ingenieur in sommige opzich
ten toch ook tegenover de exacte wetenschapper. Nu weet ik ook wel
dat bijvoorbeeld natuurkunde een heel praktische component kan
hebben: je hebt dit vakgebied bijvoorbeeld nodig bij het bouwen van
vliegtuigen. Als je niets weet van de krachten die hoog in de lucht van
alle kanten op een vliegtuig worden uitgeoefend, dan kan er iets goed
mis gaan. Weg zinvolheid!
Maar de natuurkunde als strikte wetenschap is op zich minder
geïnteresseerd in hoe de wereld er voor ons uit ziet. Sterker nog: alles
wat we de laatste eeuwen in de fysica hebben ontdekt, wijst erop dat
de werkelijkheid er niet voor ons is. Dat is een gedachte die, zo stel ik
me voor, ingenieurs niet kunnen velen. Zij moeten proberen die wereld
naar onze hand te zetten. Het is de raison d’être van hun vak.

Onmiskenbaar optimisme
Stel je nu voor dat je vanuit deze denklogica onze taal gaat beschou
wen. Dat is precies wat Wittgenstein deed. Hij keek als een ingenieur
naar taal. Dat betekende voor hem dat de taal een soort ontwerpbare
spiegelmachine was. Ieder deel van een zinvolle zin – Wittgenstein
noemde een dergelijke zin een ‘propositie’ – moet een deel van de wer
kelijkheid kunnen weerspiegelen. Zoals de werkelijkheid is samen
gesteld uit atomen en moleculen, zo is de taal samengesteld uit woor
den, letters en misschien nog kleinere betekeniseenheden. Je kunt het

 eheel altijd ontleden in kleinere delen. Dat ont
g
leden noemen we analyseren.
Voor de ingenieur is de analyse altijd belang
rijk. In die analyse zit, doordat hij ten goede komt
van mensen, altijd een onmiskenbaar optimisme.
Dat optimisme is de zinvolheid. Voor Wittgen
steins taalanalyse betekende dit: we zijn in staat
straks zuivere zinnen te formuleren die ons op
ondubbelzinnige wijze helpen de wereld te dui
den. Zinnen als een vliegtuig dat ons van A naar
B voert. Alle ambivalentie, iets voor dichters of
(slechte) filosofen, is zo uit de taal weg te halen.
Dat is heel nuttig. Waarover je niet kunt spreken,
zei Wittgenstein, daarover moet je zwijgen.
De zo verworven eenduidigheid is mooi. Maar
hoe ga je nu om met systemen die niet eenduidig,
niet uit te analyseren en niet te berekenen zijn?
Niemand kan uitputtend een systeem als het
klimaat of een biotoop beschrijven.
Natuurlijk kunnen we wel ingrijpen in die sys
temen. Mijn punt in dat interview met Trouw is
echter dat de consequenties van dergelijke ingre
pen volstrekt onhelder zijn. Klimaat valt in die zin
niet te engineeren. Als we dat begrijpen, hoeven
we de ingenieur niet te duchten. |
december 2018 | de ingenieur 12 | 53
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In 2009 botsten in Washington twee metrostellen op
elkaar. De ondergrondse aldaar gebruikt net als in
Nederland blokbeveiliging: per stuk rails gaat het
beveiligingssysteem na of het al dan niet door een
trein is bezet. Is dat het geval, dan gaat het sein
voor dat blok op rood. Maar een treinstel dat mid
den in een blok stilstond, was door het systeem niet
opgemerkt. Gevolg: een naderende trein kreeg geen
waarschuwing en knalde erbovenop, waarbij negen
mensen de dood vonden.
Het voorval is een van de vele die management
deskundige Andras Tilcsik en oud-beurshandelaar
Chris Clearfield behandelen in hun boek Meltdown.
Ook het kernongeval van Three Mile Island, de olie
ramp met de Deep Water Horizon en het debacle
met de handel in aandelen in 2012 komen bijvoor
beeld aan bod. Ogenschijnlijk hebben die voorvallen
niets met elkaar te maken, maar volgens de auteurs
hebben ze wel degelijk iets gemeen: overal gaat het

onder redactie van
ir. Frank Biesboer
m.m.v. drs. Pancras Dijk,
Marc Seijlhouwer MSc en
drs. Enith Vlooswijk
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om wat ze complexe technische systemen noemen.
Complex omdat in zulke systemen zo veel processen
met elkaar zijn verknoopt, dat het voor operators of
degenen die er gebruik van maken onmogelijk is
om alles zelf in detail te volgen. Voor hun handelen
zijn ze volledig afhankelijk van de metingen van
sensoren en daarbij worden de gepresenteerde
getallen soms niet op waarde geschat.
Zo moest de machinist bij het druk bereden en boch
tige metrosysteem van Washington volledig vertrou
wen op het sein om te weten of het voorliggende
spoor vrij was. Bij de kerncentrale gaf een brandend
lichtje aan dat de klep van het koelwater nog moest
worden gesloten, terwijl de operator dacht dat die
klep al was gesloten en op grond daarvan een volle
dig verkeerde beslissing nam. En zo gaat het bij alle
behandelde voorbeelden.
Genegeerde signalen
Voor hun beschrijving van de risico’s van complexe
technische systemen grijpen de auteurs terug naar
het standaardwerk van Charles Perrow: het boek
Normal Accidents. Living with High-Risk Technologies uit 1984. Naast complexiteit noemt Perrow nog
twee eigenschappen van
moderne technologische
systemen: strakke koppeling
en verregaande consequen
ties. Met die strakke koppe
ling doelt hij op het vaak ont
breken van buffers: de ene
ongewenste gebeurtenis lokt
vrijwel direct de volgende
ongewenste gebeurtenis uit
en zo verder. Zo kon een
vergeten software-update in
een aandelenhandelsysteem
leiden tot meer dan 150 mil
joen ongewenste transacties
in 45 minuten, met een
schadepost van ruim 350 mil
joen euro.
Perrow noemde dit soort
falen eigen aan moderne
systemen (vandaar de boek
titel Normal Accidents) en
deed verschillende voorstel

Bij een metro-ongeluk in
Washington reed een treinstel
in op een stilstaand voertuig
dat niet door het beveiligings
systeem was gesignaleerd.

Een podcast over het internet en de maatschappij laat
zien hoe ingewikkeld moderne technologie kan zijn.

len om ze minder kwetsbaar te maken. Clearfield en Tilcsik
borduren hierop voort. Daarbij richten ze zich niet zozeer op het
ontwerp van de techniek, maar vooral op de interactie tussen
die systemen en degenen die ermee om moeten gaan.
Zo was al voor het ongeluk met de metro in Washington opge
merkt dat een bepaald baanvak passerende treinen niet goed
registreerde. En vier jaar eerder hadden ingenieurs een test
procedure ontwikkeld om te controleren of de beveiliging goed
werkte. Beide signalen werden genegeerd door de operators
die hun gewone werkprocedures volgden, met het fatale
ongeluk als gevolg.

Een nachtmerrie: op een dag open je je social-media-apps
en blijkt dat je accounts zijn gestolen en je nergens meer
toegang toe hebt. Het overkwam een vrouw bij Snapchat,
omdat ze een coole gebruikersnaam had, zonder getallen
of leestekens. Hackers azen op dat soort namen, om zulke
accounts te hacken en ze voor veel geld door te verkopen.
Het verhaal van deze diefstal komt uit de podcast Reply
All. De twee gastheren vertellen elke week over internet
cultuur; bijvoorbeeld over bijzondere subculturen of de
geschiedenis van een website. Af en
toe storten ze zich op een ingewikkeld
technologieprobleem, zoals het
gehackte Snapchat-account. De aflevering leidt de hosts door een wereld van
anonieme chatboxen, waar Britse,
Franse en Zweedse twintigers net zo makkelijk met elkaar
babbelen over het afpakken van gebruikersnamen als
over de nieuwste designerkleding van Kanye West.
Pas echt interessant wordt het als blijkt hoe makkelijk
het is om iemands gegevens te stelen via een telefoon.
Met een techniek die simswapping heet, maken hackers
je telefoonnummer buit. Vervolgens gebruiken ze dat
om een wachtwoord voor sociale media te resetten via
sms-verificatie.
Een van de presentatoren gaat undercover tussen de
hackers en probeert zichzelf te beschermen voor de toekomst. Dat blijkt nogal ingewikkeld. Onder andere zou hij
een nieuw telefoonnummer moeten nemen dat hij nergens voor mag gebruiken en met niemand mag delen. De
aflevering laat zien hoe de huidige beveiligingssystemen
vaak tekortschieten. Voor iedereen die zich zorgen maakt
over zijn online veiligheid of privacy het luisteren waard.
In zijn algemeenheid is Reply All een goed gemaakte
podcast, die ingewikkelde culturele en technische
internetonderwerpen begrijpelijk uitlegt. De verhalen zijn
fascinerend en divers. De afleveringen van de sub-podcast
Super Tech Support (waar ook de Snapchat-aflevering toe
behoort) proberen vaak een oplossing voor een probleem
te vinden. En die zoektocht maakt duidelijk hoe absurd en
complex technologie kan worden. (MS)

Huldigingsceremonie
En zo gaat het vaak, signaleren de auteurs. Negen maanden
voor de ontploffing van het ruimteveer Challenger in 1986,
waarbij drie Amerikaanse astronauten om het leven kwamen,
waren er al problemen gesignaleerd met de O-ringen van de
aandrijfraket. Maar dat signaal werd overruled door de drin
gende wens de raket te lanceren.
Voorbeelden van eigen bodem, die niet in het boek worden
behandeld, illustreren datzelfde punt. Bij de parkeergarage op
luchthaven Eindhoven waren er bij het ingenieursteam van BAM
twijfels over de constructie van de vloeren, maar met dat sig
naal werd niets gedaan. Of neem het waarnemen van de eerste
reeks nog zwakke aardbevingen in Groningen. De veronderstel
ling dat die niets met de gaswinning te maken hadden, weer
hield de NAM en het Staatstoezicht op de Mijnen ervan om ze
serieus te nemen. Dat veranderde pas bij de harde klap bij
Huizinge in 2012.
Soms gaat het wél goed met die signalen. Zo noemt het boek
het voorbeeld van een monteur die tijdens een luchtvaart
oefening vanaf een vliegdekschip een stuk gereedschap was
kwijtgeraakt. De monteur wist wat het risico ervan was: het
gereedschap kon een toestel fataal beschadigen. Hij meldde
dat bij de leiding en die besloot de oefening af te blazen en
op zoek te gaan naar het gereedschap. Na afloop werd de
monteur bij zijn leidinggevende geroepen. Hij verwachtte
ontslag, maar in plaats daarvan kreeg hij een huldigings
ceremonie. De monteur had gedaan wat hij moest doen en
verdiende daarvoor lof.
Bedrijfsblindheid
De anekdote staat voor een van de hoofdconclusies van beide
auteurs: zorg dat er in een bedrijf een cultuur heerst waarin
signalen die wijzen op afwijkingen serieus worden genomen.
Dat kan ook door buitenstaanders naar hun oordeel te vragen
of door een speciale club van deskundigen te vragen om een
second opinion. Bedrijfsblindheid, het voorop zetten van het
halen van het doel, geen ruimte maken om een keer op of
om te kijken, het negeren van signalen die even niet goed
uitkomen: al die verschijnselen maken ons alleen maar kwets
baarder voor die complexe technologische systemen.
MELTDOWN. WHY OUR SYSTEMS FAIL AND WHAT WE CAN DO ABOUT IT |

REPLY ALL | https://www.gimletmedia.com/reply-all/

foto Gimlet Media

Naarmate technische systemen complexer zijn,
is de kans groter dat het een keertje misgaat.
Wees dus extra alert op signalen die wijzen op
afwijkingen, bepleit het boek Meltdown.

ABSURD EN COMPLEX

De gast
heren van
de podcast
Reply All.

304 Blz. | € 15,99 (e-book € 5,99)
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Nederlanders staan wereldwijd hoog in aanzien
om hun waterwerken. Geen wonder, aangezien
er van oudsher waterbouwkundige ingrepen no
dig zijn geweest om de voeten droog te houden
in een land dat deels onder de zeespiegel ligt.
Behalve als zwoegers, scheppers, begrenzers en
bedwingers blinken de Nederlandse baggeraars uit
in ondernemingszin, schrijft Joke Korteweg in Grondleggers. Het verhaal van de Nederlandse baggeraars. De aanleiding voor deze rijk geïllustreerde
publicatie is de 150e verjaardag van baggermaat
schappij Van Oord, die sinds november het predicaat
‘Koninklijk’ mag voeren.
1868 was een sleuteljaar voor de natte aannemerij
in Nederland, betoogt Korteweg. Het was de tijd
waarin de Nieuwe Waterweg en het Noordzeekanaal
werden aangelegd. Aan het begin van het decen
nium waren die grote werken nog aangevat op de
traditionele manier. Sterke polderjongens gingen
met kruiwagen en schop aan de slag; niet veel
anders dan hoe ze veertig jaar eerder het Noord
hollandsch Kanaal hadden uitgegraven.
Zwaar materiaal
De ommekeer kwam door een inschattingsfout van
civiel ingenieur Pieter Caland, die meende dat een
smalle doorgraving van Rotterdam naar de Noordzee
vanzelf wel zou uitschuren tot een brede vaarroute.

ZIEN IS GELOVEN

In plaats daarvan verzandde de toegang tot het
nieuwe kanaal. Caland moest erkennen dat de
Rotterdamse waterweg zonder de inzet van zwaar,
mechanisch materiaal nooit bruikbaar zou worden.
Aannemers als Janus Bos en Adriaan Volker sloten
de handen ineen en schoten te hulp – een voorbeeld
van de talrijke samenwerkingsverbanden tussen
concurrenten die typerend zijn voor de Nederlandse
baggerwereld.
Stadhouder
Op basis van grondig archiefonderzoek schetst Korte
weg een helder beeld van de manier waarop de
waterbouw zich in anderhalve eeuw ontwikkelde
van een ambacht tot een hightechindustrie. In
aparte hoofdstukken passeren karakteristieke hoofd
figuren de revue, van ‘aannemer-ingenieur’ Nicolaas
de Ronde Bresser tot Jean Henri Telders, de
‘stadhouder’ voor wie al het personeel moest
opstaan wanneer hij het kantoor betrad.
Soms zou je wensen dat Korteweg de archieven
even loslaat en uitzoomt. Dat in de negentiende
eeuw zelfs kinderen lange dagen moesten werken,
wordt bijvoorbeeld slechts kort aangestipt. De
gevolgen voor het milieu, die bij sommige grote
waterwerken niet mals waren, komen er helemaal
bekaaid af. Maar ook zonder die eigen analyse heeft
Korteweg met Grondleggers een imposant, lezers
waardig standaardwerk over de Nederlandse
baggeraars afgeleverd. (PD)
GRONDLEGGERS. HET VERHAAL VAN DE NEDERLANDSE
BAGGERAARS | 336 Blz. | € 39,95

Emmerbaggermolen de Arnhem.

Hoeveel tv-kijkers
zullen het idee heb
ben gehad dat ze
naar filmopnames
van de landing van
InSight keken in
plaats van naar een
animatie?

illustratie NASA

ZWOEGERS EN SCHEPPERS

Wie weet er nu
echt hoe een com
puter, programma of
website werkt? Data
wetenschapper Maurits
Kaptein legt de basics uit
en stoomt daarna door naar machine
learning, big data en zelfrijdende auto.
HALLO WERELD, HALLO COMPUTER | 270 Blz. |
€ 20,- (e-book € 14,99)

Als we ergens videobeelden van te
zien krijgen, zijn we geneigd die voor
waar aan te nemen. Het wordt tijd om
op dat punt wat minder goedgelovig
te worden.
Pics or it didn’t happen! Of het nu gaat
om een grootschalige politie-inval bij
een Haagse motorbende of een Marslanding tientallen miljoenen kilometers
verderop, we vinden het doodnormaal
dat we zulke gebeurtenissen in volle
glorie kunnen bekijken. Bij de politie-
inval kun je je al afvragen: hoezo was
daar een cameraploeg bij? Bij een
Marslanding is die vraag nog een tikje
prangender.
Verschillende Amerikaanse nieuws
zenders toonden eind november hoe de
InSight-lander als een gloeiende vuur
kegel de atmosfeer van Mars binnen
vloog. We zagen de rood-wit-gestreepte
parachute zich openen, en de lander
vaart minderen en rustig richting het
oppervlak van de rode planeet zweven.
Ondertussen staarden tientallen wetenschappers strak van de spanning naar
een scherm en telde een vrouwenstem
af: ‘20 meters, 17 meters, standing by
for touchdown ... Touchdown confirmed!’
Gejuich, mensen die elkaar in de armen
vielen, einde van het nieuwsitem.
Driekwart van die nieuwsbeelden was
natuurlijk zo nep als wat; een computer
animatie. De NASA-wetenschappers van
het Jet Propulsion Lab in Californië
waren al dolblij dat twee meegereisde
satellieten wat basale informatie doorzonden over de status van InSight. De

eerste visuele informatie die de aarde
uiteindelijk bereikte, betrof een pukkelige foto van de Marshorizon.
Toch kunnen niet alleen Amerikanen,
maar ook Nederlandse kinderen hun
kroost later vertellen hoe ze de InSight-
lander op het stoffige Marsoppervlak
terecht zagen komen. De nieuwslezer
van het Jeugdjournaal vertelde weliswaar dat de landing er waarschijnlijk zo
uitzag, maar die nuance ging volledig
verloren in de dramatiek van het ruimteavontuur.
Digitale dubbelganger
Tegelijkertijd maken redacties zich zorgen om fake news en staren ze zich
scheel op een al dan niet door het Witte
Huis gemanipuleerd filmpje van een
CNN-journalist en een stagiair. Hoe, vragen we ons daarnaast af, moeten we in
de nabije toekomst het verschil nog zien
tussen een filmpje van een echte politicus en dat van een geraffineerde digitale
dubbelganger? Ook zonder de misleidende inzet van animatiemateriaal is de
verwarring bij de kijker al compleet.
Onderzoekers uit Utrecht en Connecticut
beweerden onlangs dat jonge kinderen
massaal in online nepnieuws trappen.
Weeks voor de Sinterklaasintocht leek
me dat nogal een open deur. Volwassenen zijn bovendien niet minder goed
gelovig. Kijk maar naar het nieuws: wie
zegt mij dat al die NASA-wetenschappers niet een groep acteurs zijn? Is
InSight eigenlijk wel echt geland? Heb je
die schaduwen al eens goed bekeken?
Als je het mij vraagt, is het een hoax!

In dit verslaven
de, SimCity-
achtige spelletje
voor telefoon of tablet
bouw je je eigen stad
en vervul je de wensen van je burgers.
En dat zonder vervelende microtrans
acties waar de echte SimCity op
mobiele apparaten van vergeven is.
POCKET CITY | € 4,49 (iOS) of € 3,99 (Android)

In Nederland
hebben ruim
11.000 fabrieksschoor
stenen gestaan, maar
sinds 1923 is er geen
boek meer verschenen
over het onderwerp. Arjan Barnard
verhelpt dat gemis met bijna vijf
honderd pagina’s boordevol foto’s.
FABRIEKSSCHOORSTENEN IN NEDERLAND | 464
Blz. | € 35,-

29 december
wordt weer de
jaarlijkse Nationale
Wetenschapsquiz
uitgezonden. Met onder de kandida
ten deze keer hoogleraar kunstmatige
intelligentie Catholijn Jonker, ontwer
per Alissa Rees en deeltjesfysicus Ivo
van Vulpen.
NATIONALE WETENSCHAPSQUIZ | NPO 2 |
29 december | 20.20 uur

Ook een beetje de
draad kwijt rond
de energietransitie? Wat
moet er gebeuren, wie
doet wat? En gaan we het
allemaal wel redden? Dit
boek van journalist Marco Visscher
schept helderheid.
DE ENERGIETRANSITIE | 144 Blz. | € 16,99

De bouw van de Afsluitdijk.
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Het Noordzeekanaal in 1868.

Aanleg van een haven in Jubail, Saoedi-Arabië.

Technologiejournalist drs. Enith Vlooswijk schrijft in De Ingenieur elke maand
over wat haar opvalt op internet.

(e-book € 9,99)
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I

n Manhattan staat een lege
personenwagen stil langs
de stoeprand op Broadway.
Een man stapt op de treeplank
maar raakt het stuur niet aan.
Voetgangers – met open mond
van verbazing – horen hoe de
chauffeurloze wagen zijn motor
start, schakelt, wegdraait van de
stoeprand en het drukke verkeer
in rijdt. Over Broadway gaat de
rit, heen en weer slingerend over
straat. De wagen mist op een
haar na een melkkar, toetert, en
ontwijkt een voorbij snellende
brandweerwagen.

DE LANGE WEG NAAR ACCEPTATIE VAN AUTONOOM RIJDEN

Spookwagens
Lang voordat de zelfrijdende auto technisch was te verwezenlijken, 
speelden diverse bedrijven al met het idee. Parallel aan de trage evolutie
van de t echnologie werden de geesten er rijp voor gemaakt. Immers:
zonder publieke acceptatie geen autonome auto. tekst Fanta Voogd

I

n de jaren twintig van de vorige
eeuw werd in de VS voor het eerst
geëxperimenteerd met een zelf
sturende auto. Althans, met iets wat
daarop leek. De New Yorkse firma
Houdina Radio Control liet in de zomer
van 1925 een auto zonder chauffeur
over Broadway rijden. Een verslagje
in Time Magazine brengt een scène
tot leven, die je voor je ziet in iets te
snel afgedraaide zwart-witbeelden.
Houdina’s automobiel, American
Wonder genaamd, ontwijkt eerst han
dig een melkkar en brandweerwagen,
maar uiteindelijk geeft de man die voor
de zekerheid meerijdt op de treeplank
net te laat een ruk aan het stuurwiel
om een botsing met een andere auto
te voorkomen.
Francis P. Houdina was een elektro
technisch ingenieur die geen geheim
maakte van de werking van zijn uitvin
ding. De onbemande auto werd radio
grafisch bestuurd vanuit een volgauto.
Ook in Europa vonden demonstraties
plaats met radiografisch bestuurde
auto’s. Tijdens de Derde Groote Radio

Technologische voorspellingen uit het verleden
zijn soms griezelig accuraat; een andere keer
slaan ze de plank op vermakelijke wijze mis. De
rubriek Voorwaarts verdiept zich in de geschiedenis van de toekomst.
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Tentoonstelling van 1926 werd in het
Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt
een ‘spook-auto’ tentoongesteld, die
‘dezer dagen een proeftocht maakte
over een der Amsterdamsche grachten’,
aldus de Sumatra Post.
Hoewel het dus eigenlijk geen zelf
rijdende auto betrof, markeerde Hou
dina’s experiment wel het begin van
de droom. Na de ‘paardlooze wagen’,
zoals de auto rond 1900 nog werd
genoemd, leek het ‘chauffeurlooze
vehikel’ een logische volgende stap.

Magische snelweg
Tijdens de New Yorkse wereldten
toonstelling van 1939 werd de droom
van de zelfrijdende auto verbeeld in
het door General Motors gefinancierde
Futurama. Een miniatuur van een
toekomstige stad, doorkruist met
autosnelwegen waarop auto’s radio
grafisch in verbinding staan met de
weg en met elkaar.
In de jaren vijftig werd de zelfrij
dende auto weer van stal gehaald door
de Radio Corporation of America
(RCA). Na succesvolle laboratorium
experimenten haakte General Motors
aan en in 1954 vonden de eerste expe
rimenten plaats op stukjes afgesloten
highway in de staat Nebraska. Het
RCA-systeem werkte op basis van
bedrading onder het wegdek, waarvan

In 1956 en 1957 verscheen
deze tekening in Amerikaanse
kranten en tijdschriften. Het
betrof een reclamecampagne
van America’s Independent
Electric Light and Power
Companies.

het signaal werd opgepikt door twee
elektromagnetische spoelen in de voor
bumper van de auto.
Geïnspireerd door deze inspannin
gen lanceerde een samenwerking van
elektriciteitsbedrijven in 1956 een
informatieve reclamecampagne met
uitleg over de mogelijkheid van de zelf
rijdende auto. De tekst is verluchtigd
met een tekening van een cabriolet die
over de snelweg rijdt, terwijl de inzit
tenden – inclusief chauffeur – een bord
spel spelen. Curieus is het Disney-
tekenfilmpje Magic Highway, U.S.A. uit
1958, waarin een futuristische auto
automatisch naar een bestemming
zweeft die de vader des huizes voor
vertrek heeft ingevoerd. Wie goed
kijkt, ziet weer dat bordspel.

Avonturenmachine
Nu de verwezenlijking van de zelf
rijdende auto reële vormen aanneemt,
wordt duidelijk dat het concept essenti
ële vragen opwerpt over de verhouding

Time Magazine (10 augustus 1925).

tussen mens en techniek. De voorheen
academische discussie over de tegen
stelling tussen artificial intelligence (AI)
en intelligence augmentation (IA) gaat nu
ook de automobilist aan. Zijn we bereid
een volautomatische technologie te
accepteren die het werk van de mens
overneemt (AI)? Of kiezen we ervoor
de technologieën die het menselijk
functioneren aanvullen en ondersteu
nen (IA) verder te perfectioneren?
Nergens kan de versmelting van
mens en machine zo totaal worden
ervaren als in het gemotoriseerde ver
keer. Iedere automobilist of motorrijder
kent het gelukzalige gevoel als zijn
eigen motoriek en die van zijn voertuig
in volmaakte cadans een bochtige weg
bedwingen. De mens geëvolueerd in
een nieuwe, centaurachtige levens
vorm. De grote vraag is of de automobi
list bereid is die symbiose op te offeren
aan veiligheid, gemak en efficiëntie.
In de jaren negentig verklaarde
autohistoricus prof.dr.ing. Gijs Mom

het honderdjarig falen van de elektri
sche auto uit het feit dat mensen de
auto altijd zijn blijven zien als een
‘avonturenmachine’, een symbool van
vrijheid waarmee men kon ontsnap
pen aan de dwang van het alledaagse
bestaan. Een elektrische auto was ook
aan het begin van de 20e eeuw tech
nisch superieur, maar domweg te braaf
om de harten van de automobilisten te
veroveren. Het succes van de Tesla
Roadster (251 pk oftewel 187,2 kW) en
zijn opvolgers heeft het mentale verzet
tegen de elektrische auto echter goed
deels gebroken.
Een zware klap voor het concept
van de avonturenmachine, waarmee
ook de acceptatie van de zelfsturende
auto zijn voordeel kan doen. Daar
komt bij dat de automobilist al steeds
meer autonomie heeft prijsgegeven.
Dat begon met de automatische ver
snellingsbak, gevolgd door ABS, par
keersensoren, lane keeping, adaptive
cruise control en brake assist. Maar

vooral de massale en snelle acceptatie
van navigatiesystemen heeft het
romantische idee van de avonturen
machine nu toch wel echt om zeep
geholpen.
In 1960 en 1975 liet de doorbraak
van de zelfrijdende auto op zich wach
ten. Dat zal in 2019 niet anders zijn. De
geesten zijn inmiddels misschien rijp,
de techniek is dat nog niet. De Branchemonitor Schadesector 2018-2030 meldt
dat bestuurders van ‘slimme auto’s’, die
zijn uitgerust met parkeersensoren,
rijstrookassistentie en zelfremmende
systemen, beduidend vaker schade
hebben dan bestuurders die geen
gebruikmaken van zulke technolo
gieën. Een van de oorzaken is dat de
genoemde veiligheidssystemen nog
niet goed genoeg zijn. Een compleet
geautomatiseerde auto is dan natuur
lijk nog een flinke stap verder. De
chauffeur moet dat potje Mens erger je
niet! dus voorlopig nog even spelen met
zijn medeweggebruikers. |
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KOPSTUK

MAAYKE-AIMÉE DAMEN

Met Excess Materials Exchange richtte Maayke-Aimée Damen een online marktplaats op waar bedrijven overtollige materialen en producten kunnen verhandelen.
Onlangs noemde MIT haar een van de Europese ‘Innovators Under 35’ van 2018.
‘Maayke trekt zich het leed van de wereld echt aan.’ tekst drs. Desiree Hoving

illustratie Marcel Groenen

Materialenmarktvro uw
I

n haar studentenhuis bakte Maayke-Aimée Damen MSc pannenkoeken op een koffiezetapparaat door het beslag op het warmhoudplaatje
te gieten. Op een dag gleed de boter per ongeluk in de kieren en ging
de multifunctionele machine kapot. Toen Damen het apparaat wilde
laten repareren, kreeg ze te horen: koop maar een nieuwe; dat is veel
goedkoper. ‘Alle materialen die nog goed waren, moest ik weggooien.
Dat vond ik onwijs zonde’, zegt ze in het TEDxYouth-praatje dat ze hield
in Maastricht. Met het ‘overlijden’ van haar koffiezetapparaat werd haar
droom geboren van een wereld waarin afval niet bestaat.
Nu gooien we het meeste materiaal weg, ook al heeft dat waarde.
Maar dat gaat veranderen: volgens het Grondstoffenakkoord moeten
we in 2030 de helft van al die materialen hergebruiken. Damen helpt
ons daarbij. Een jaar geleden richtte ze Excess Materials Exchange
(EME) op. Dit is een marktplaats waar organisaties hun restmaterialen
met behulp van blockchain en kunstmatige intelligentie kunnen doorverkopen aan andere organisaties. Zo is de drab die overblijft na het
zetten van koffie te gebruiken om champignons op te kweken. Dat is
zowel duurzaam als economisch gunstig: bedrijven betalen niet meer
om afval weg te gooien, maar verdienen er juist geld aan. MIT Technology Review zette Damen daarom in het zonnetje door haar te benoemen tot ‘Innovator Under 35 Europe’.

Egoloos
‘Maayke trekt zich het leed van de wereld echt aan’, zegt Amber Kerkhofs, die Damen al kent van de middelbare school. ‘Vorige week waren
we een weekendje naar Belgrado met vriendinnen en spraken we over
eenzaamheid onder ouderen. Zo’n onderwerp kan Maayke dan oprecht
raken.’ Dat beaamt Evelien van Batenburg, die ook mee was. ‘Ze wil
zoveel in de wereld verbeteren. De positie van vrouwen, ongelijkheid,
armoede ... Maayke heeft een heel brede geëngageerdheid. Maar ze
weet ook dat ze niet alles tegelijk kan veranderen.’
Damen koos voor duurzaamheid. Ze vond het grondstoffenpaspoort
uit, een manier om afval weer een identiteit te geven door op een
gestructureerde manier op te slaan wat erin zit. Hierop studeerde ze in
2012 cum laude af. Ook won ze een wedstrijd waarmee ze werd toegelaten tot de Singularity University, een denktank die programma’s
op het gebied van snelgroeiende technologieën aanbiedt. Kort daarna
ontmoette ze Christian van Maaren bij de Young Club of Rome, een
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Naam Maayke-Aimée Damen | Leeftijd 31 | Titel
MSc | Opleiding sustainable development, Universiteit Utrecht (cum laude) | Functies CEO Excess
Materials Exchange (EME), lid Young Club of Rome,
lid Ashoka CircularFutures, ambassadeur Sandbox,
ambassadeur SingularityU The Netherlands

i nformele young-professionals-afdeling van de
Club van Rome in Nederland. ‘Al snel bleek dat we
allebei goed voor deze planeet willen zorgen en
het woord afval uit het woordenboek willen
schrappen’, zegt hij. Samen richtten ze EME op.
‘Maayke probeert zo egoloos mogelijk te zijn’,
zegt Van Maaren. ‘Zo zou ze zich bijvoorbeeld niet
snel profileren als de uitvinder van het grond
stoffenpaspoort. Voor haar is de transitie naar een
circulaire economie veel belangrijker.’
Wel blijkt het een enorm zwaar proces om als
klein, innovatief techbedrijf een grote conservatieve industrie te veranderen, vervolgt hij. ‘Dat
komt ook doordat de afvalverwerkings- en maakindustrie echte mannenwerelden zijn. Vaak zijn
met name de seniormannen wel bereid te accepteren wat ik als man zeg, maar niet wat Maayke zegt
– ook al is dat precies hetzelfde.’

Instinctief
Damen ontspant van lekker eten, weet Van Batenburg. ‘Ze kan daar echt enthousiast over zijn. Ik ken
niemand die zo intens kan genieten van een stuk
chocolade, een goed glas wijn of verse Italiaanse
koffie. Ze is een intense, enthousiaste en vrolijke
vrouw; iemand waar anderen graag bij in de buurt
zijn. Vlak voor ze haar bedrijf startte, organiseerde

ze etentjes voor mensen met een passie
voor duurzaamheid en innovatie.’
‘Wat ik bijzonder aan haar vind’, vervolgt Van Batenburg, ‘is hoe betrokken ze blijft bij
allerlei mensen die ze over de hele wereld heeft
ontmoet en hoe goed ze haar netwerk onderhoudt.’ Haar eigen partner zou Damen wel wat
vaker willen zien. ‘Hij woont in Abu Dabi’, zegt
Kerkhofs. ‘Hoewel de liefde voor Maayke super-

De rubriek Kopstuk presenteert een portret van
een ingenieur die bijzondere prestaties op zijn of
haar naam heeft staan.

belangrijk is, kunnen ze elkaar maar eens per maand ontmoeten.’
Verder voelt Damen het volgens Kerkhofs instinctief aan als er iets
niet helemaal klopt. ‘Ze vraagt dan door waar de echte pijn zit en legt
de vinger altijd op de zere plek. In de tijd dat ze nog aan het daten was,
noemden we haar zelfs ‘de notenkraker’. Ze vroeg zoveel door bij de
heren dat ze hun problemen wel prijs móésten geven, terwijl ze die voor
anderen altijd goed verborgen wisten te houden.’
Een andere opvallende eigenschap van Damen is dat ze nooit genoegen neemt met bijna. Bij TEDxYouth in Maastricht liet de jonge innovator dan ook blijken dat ze haar droom niet slechts een beetje na wil
streven, maar echt superambitieus is. ‘Ik wil iets groots; ik wil het hele
systeem veranderen.’ |
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133 miljoen banen erbij

foto Depositphotos

TOEKOMSTIGE BEROEPEN VERGEN VEEL TECHNIEKKENNIS

De eerste klappen

viel geregeld te lezen in deze rubriek. Het meest recente onderzoek
laat echter een genuanceerder beeld zien. Maar wie straks wil profiteren van de nieuwe beroepen die de robotisering met zich mee-

M

aandagochtend 12 december 2050. Je
stapt uit de zelfrijdende auto die je
van je voordeur naar het kantoor
gebouw bracht, loopt gapend naar je
bureau en begint met je werk. De eerste taak: de
nieuwe ethiekexpert voorstellen aan het intelli
gentie computersysteem dat het reilen en zeilen
op kantoor regelt. Als ingenieur was je altijd be
zig om zelf systemen te bouwen, maar nu zijn

r obots beter in het ontwerpen van bruggen dan
mensen. Gelukkig bevalt je leven als mediator
tussen mensen en machines uitstekend. Je snapt
beide kanten en kan ook minder technische
mensen bekendmaken met de ingewikkelde
kunstmatige intelligentie waar ze dagelijks mee
moeten werken.
Het werk van de toekomst zal anders zijn. In
deze rubriek zagen we de afgelopen anderhalf

Belang technische kennis
Hoog

• Expert edge computing

• Datarechercheur

• Bring-Your-Own-IT-expert

Laag

tekst Marc Seijlhouwer MSc
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2018

augmented• Ontwikkelaar
reality-reizen

• AI-zorgtechnicus
• Analist cyberstad

Manager genetische
diversiteit

•

klantvertrouwen
• Manager
• Financiële gezondheidscoach

• Beheerder genetisch portfolio
• Persoonlijke databroker
• Mens-machine teambuilding manager

•AI business developer
• Manager ethiek

•

• Analist quantummachineleren

illustratie Cognizant

HET NIEUWE WERKEN

De komst van robots leidt tot een slachting op de arbeidsmarkt, zo

brengt, moet wel nu al zorgen dat hij de juiste vaardigheden opdoet.

•

Snelwegmanager
Gids voor digitale winkels

•

van persoonlijke
• Fitnessconsultant
• Curator
herinneringen
• Digitale kleermaker
Wandelaar/prater
komt op binnen 5 jaar;
• baan
weinig technische kennis vereist
komt op over 5 tot 10 jaar;
• baan
weinig technische kennis vereist
komt op binnen 5 jaar;
• baan
veel technische kennis vereist
komt op over 5 tot 10 jaar;
• baan
veel technische kennis vereist

2028

Consultancyfirma
Cognizant bedacht 21
mogelijk banen van de
toekomst. Voor veel
van deze beroepen is
technische kennis vereist
die werknemers nu niet
voldoende hebben.

Op dit moment proberen vakbonden dat soort
bijscholing al vast te leggen in cao’s. Ook zijn er
initiatieven om fondsen op te richten voor men
sen die hun werk verliezen door automatisering.

Mensen en robots moeten in de toekomst samenwerken, waardoor de inhoud van
werk totaal zal veranderen.

jaar dat sommige beroepen mogelijk verdwijnen. De administratief
medewerker is niet meer nodig als een algoritme automatisch facturen
invoert, betaalt of opstuurt. De havenmedewerker is deels al wegge
werkt door autonome trucks die in de Rotterdamse haven rondrijden.
En zelfs de ingenieur zal zijn werk ingrijpend zien veranderen als
computers bouwplannen kunnen ontwerpen en analyseren.

Grote verschuiving
Een rapport van Oxford University stelde in 2014 dat 47 % van alle
banen binnen twintig jaar zou zijn gerobotiseerd. Sindsdien zijn er een
boel studies over het onderwerp verschenen, vaak met aanzienlijk
minder apocalyptische conclusies. Volledige banen blijken vaak niet te
automatiseren; alleen aspecten van het werk kan een robot makkelij
ker doen. Het blijkt lastig om robots net zo flexibel als mensen te
maken op plekken waar dat nog niet is gebeurd tijdens de vorige
automatiseringsgolven.
Toch zorgt ook robotisering van delen van werk voor een vermin
dering van het aantal banen. Als één iemand dankzij kunstmatige
intelligentie het werk van vijf personen kan doen, komen vier mensen
op straat te staan. Zoiets gebeurde de afgelopen decennia bij banken,
waar vroeger verzekeringen nog door mensen werden beoordeeld;
tegenwoordig gaat dat goeddeels via data-algoritmes.
Maar ondertussen ontstaat er ook een heleboel nieuw werk. Een
recent rapport van het World Economic Forum schat dat er mogelijk
133 miljoen banen bij grote bedrijven bijkomen wereldwijd, terwijl er
bij diezelfde bedrijven 75 miljoen verdwijnen. Hoewel dit goed nieuws
lijkt, is het wel een grote verschuiving binnen de arbeidsmarkt. De
75 miljoen mensen die de verdwenen banen uitvoerden, kunnen niet
zomaar in een van de nieuwe banen stappen.
Het WEF-rapport waarschuwt ook: voorbereiding voor nieuwe
banen moet nú gebeuren. ‘Deze veranderingen kunnen, mits goed
gemanaged, tot een tijdperk leiden van goed werk, goede banen en
hogere levenskwaliteit. Maar als ze slecht worden gemanaged, zullen
de kloof tussen vaardigheden, de ongelijkheid en de polarisatie toene
men’, waarschuwt het WEF. ‘Innovatie, analytisch denken en actief
leren worden steeds belangrijker voor werknemers. Dat zorgt ervoor
dat meer dan de helft van de mensen bijscholing nodig heeft in 2022.’

Voor wat voor werk die nieuwe vaardigheden
nodig zijn, liet consultancyfirma Cognizant zien in
een witboek. ‘Werk is constant aan het verande
ren en veel van het huidige werk is vreselijk’, zo
schrijven de consultants. ‘Technology zal alle
aspecten van de maatschappij een upgrade geven,
maar ook nieuwe problemen veroorzaken.’
In het witboek illustreert Cognizant met
21 banen hoe werk zal veranderen. Ethiek zal
belangrijker worden als robots beslissingen
nemen; mensen zullen de experts blijven op het
gebied van wat wel en niet toelaatbaar is. Als
bouwer van augmented-reality-reizen heb je ver
der menselijke input nodig om te weten wat je
klanten voor reis willen maken. Praten of wande
len zal een baan worden om de groeiende groep
ouderen gezelschap te houden. En als personal
data broker beheer je als betrouwbaar mens
iemands gegevens, zodat een dataslurpend
algoritme die niet zomaar gebruikt.
De lijst geeft een futuristisch beeld van het
werk van de toekomst, maar laat ook zien hoe
belangrijk het is om te beschikken over de juiste
vaardigheden: de helft van de banen vereist
behoorlijke technologiekennis. Omdat je vaak moet
samenwerken met een algoritme dat je soms ook
moet bijsturen, bijvoorbeeld. Op dit moment heeft
veel minder dan de helft van de beroepsbevolking
die vaardigheden in huis. Het kost werknemers nu
al moeite om hun technische functies te vervullen.
Veel grote veranderingen zijn al ingezet. De
voorspelling van Oxford richtte zich op de verre
toekomst van 2040-2050, maar het WEF ziet dat
rond 2022 al de eerste grote klappen kunnen val
len. Dat maakt robotisering urgenter dan het ver
schijnsel eerder leek. Een robot die de helft van je
werk doet, is binnenkort geen toekomstvisioen
meer, maar een dagelijkse realiteit. De slimme
arbeider van morgen zorgt dat hij daar de juiste
vaardigheden voor heeft. En slimme overheden
en werkgevers zorgen dat arbeiders die vaardig
heden goedkoop en goed kunnen leren. Dat zal
uiteindelijk voor iedereen het best uitpakken: dan
kunnen die 133 miljoen vacatures van de toe
komst allemaal worden vervuld. |

In Het nieuwe werken beantwoordde De Inge
nieur elke maand voor een andere beroepsgroep
de vraag: moet je bang zijn dat een robot je
baan afpakt. Dit is de laatste aflevering van deze
rubriek.
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PASSIE

ACTUEEL TECHNIEKNIEUWS
vind je op www.deingenieur.nl

O

p het industrieterrein van Wormer is de grootste 2CVgarage van Nederland te vinden. Eigenaar/directeur/
ingenieur Sander Aalderink (48): ‘Schrijf maar gerust op
van Europa, of beter van de wereld. Onze klanten, onze Eendjes
trouwens ook, komen overal vandaan.’
Aalderink was werkzaam als bouwkundig ingenieur en
knapte in zijn vrije tijd Eendjes op. In 2000 besloot hij om van
zijn hobby zijn beroep te maken.
Over de magie van de 2CV: ‘Een Eend roept altijd emoties op.
Door zijn vorm, de fantastische, soepele vering en de eenvoudige techniek. En door sentimenten over het op de achterbank
zitten, de start van je leven als chauffeur, mooie reizen ... Rijd
met een Eend langs een schoolplein; omkijkende kinderen en
gejoel verzekerd. Parkeer hem voor een zonnig terras en je
hebt een gesprek. Hiermee mogen wij dagelijks werken!’
Met een team van een man of tien – ‘allemaal geen doorsnee automonteurs, maar mensen met een andere carrière
achter de rug’ – reviseert Aalderink sloop-Eendjes die van heinde en verre naar de loods zijn gesleept om die vervolgens door
te verkopen.
Zowel fotograaf Elmer als ik hadden nog nooit zo’n grote,
moderne garage gezien.
‘Het is ongelooflijk’, zei Elmer. Ik vulde aan dat ik het aantal
Eendjes niet eens kon tellen. Aalderink: ‘Volgens mij staan er
hier nu tegen de honderd.’
Het viel me trouwens ook op hoe duur ze zijn. Een gemiddelde Eend doet tussen de 15.000 en 20.000 euro.
Aalderink begon aan een kort Eendencollege: ‘De 2CV werd
geproduceerd tussen 1948 en 1990 en was bedoeld om een
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jaartje of acht mee te gaan. Alles wat hier staat, leeft dus al dik
in reservetijd.’
Sommige Eenden waren, geheel volgens de tijdgeest, voorzien van een elektrische motor. Aalderink ging auto’s strelen
terwijl hij sprak. Ik: ‘Je houdt echt heel veel van Eendjes, he?’
Aalderink: ‘Ja.’
Fotograaf Elmer wilde Aalderink graag fotograferen tussen
een zee aan Eendjes, maar moest snel handelen omdat de batterij van zijn fototoestel bijna leeg was. Terwijl Aalderink in een
van zijn Eendjes klom, bekeek ik oude bestelwagens van het
moedermerk Citroën die vroeger veelal werden verbouwd tot
camper. ‘Die bouwen we tegenwoordig om tot Foodtruck’,
schreeuwde Aalderink.
Na de omslag in zijn leven in 2000 was Aalderink, zo vertelde hij, vanuit Amsterdam met zijn gezin naar het lintdorp
Assendelft verhuisd, waar het jaarlijkse dorpsfeest ‘Immer
gerade aus’ heet. Omdat ik zelf nog niet zo lang in het naburige
dorp Wormer woon, wilde ik daar alles over weten.
Aalderink nodigde me uit om zo vaak als ik wilde te komen
koffiedrinken in zijn garage, waar werkers toevallig net een
Eend op de gevel plaatsten. Zag ik ook nog eens mensen waarmee je wél een praatje kan maken. Ik wilde zeggen ‘normale
mensen’, maar dat was natuurlijk niet zo. Hier werkten alleen
maar mensen met een afwijking: een te grote liefde voor
de Eend. |

tekst Marcel van Roosmalen foto Elmer van der Marel

Alles wat je zoekt overzichtelijk bij elkaar
Wat speelt er vandaag op technologiegebied? Je leest het op de
website van De Ingenieur. Elke
dag nieuwe berichten met beeld,
filmpjes en links.

www.deingenieur.nl

Ook op onze site:
• Activiteiten op techniekgebied in
een overzichtelijke agenda
• Dossiers over onderwerpen als de
quantumcomputer en kunstmatige
intelligentie
• De interessantste vacatures voor
ingenieurs

ENGINEER YOUR CAREER
KIVI helpt je verder in je carrière. Als beroepsvereniging van ingenieurs biedt KIVI carrièreservices. Leden kunnen onder meer gratis
gebruikmaken van een cv-check, sollicitatietraining en loopbaancoaching. Ook brengt KIVI aantrekkelijke vacatures onder de aandacht.

AMERSFOORT / ROTTERDAM

‘S-GRAVENZANDE

PROJECTLEIDERS, -MANAGERS,
ADVISEURS ASSETMANAGEMENT

SENIOR PROJECTMANAGER –
INNOVATIEVE PROJECTEN IN EEN WERELDWIJDE EN GROEIENDE SECTOR.

(JUNIOR, MEDIOR, SENIOR)
Ons werkveld omvat een breed spectrum aan civiele kunstwerken in
zowel de droge als natte omgeving. Je kunt hierbij denken aan bruggen,
viaducten, tunnels, vliegvelden, spoorgerelateerde objecten maar ook
aan sluizen, gemalen en hoogspanningsmasten.
Wil jij ook jouw bijdrage leveren aan aansprekende projecten in binnenen buitenland zoals de Maeslant- en Hartelkering (SHERPA), kunstwerken verhardingsadviezen Schiphol, de Zeesluizen bij IJmuiden, knooppunt
Hoevelaken of tunnels in België?
Kijk dan op www.werkenbijarcadis.nl en typ bij zoekterm ‘asset
management’ zodat jouw nieuwe functie verschijnt.
Of neem contact op met Marieke van Herwerden, recruiter divisie
Infrastructuur, telefoonnummer
06 27 06 06 89

DE POLITIE VRAAGT JE HULP!
DIT KEER NIET BIJ HET OPLOSSEN VAN EEN MISDAAD,
MAAR BIJ HET OPNEMEN VAN PRIVACYREGELS IN
DE TECHNOLOGIE!
De politie maakt bij de opsporing en bij handhaving en toezicht gebruik
van sensoren en data. Wat de politie op dit vlak doet, moet natuurlijk
wel toetsbaar en proportioneel zijn: het middel moet in verhouding
staan tot het doel. Een robuuste en veilige manier om met dit vraagstuk
om te gaan, is het nesten van privacyregels in de technologie zelf.
Bijvoorbeeld op zo’n manier dat alleen de gegevens van een verdachte
(iemand waartegen een toetsbare verdenking bestaat) manifest en
bruikbaar zijn.
De vraag aan jou luidt nu: Heb je ideeën en wil je helpen bij het bedenken van andere manieren om privacyregels by design op te nemen in
de technologie van de politie? Technologieën waaraan je kunt denken
zijn gezichtsvergelijking, netwerkanalyses, crowd-control, etc. De politie
heeft momenteel nog onvoldoende aanknopingspunten voor een concrete aanpak rond dit onderwerp.
Los van het indienen van specifieke suggesties,
is er ook de mogelijkheid om mee te denken
tijdens een workshop die binnenkort plaatsvindt
en zich concentreert rond een concrete case
die volgend jaar gaat spelen.
Om in contact te komen of je aan
te melden volstaat een reactie naar
communicatie@kivi.nl.

BOAL SYSTEMS
Boal Systems ontwikkelt en produceert innovatieve aluminium deken gevelsystemen voor glas- en foliekassen. Zij leveren deze systemen wereldwijd. Gezond en groeiende organisatie waar geïnvesteerd
wordt in ontwikkeling van het bedrijf en de mensen. Voor een succes
volle executie van productinnovaties en systeemintroducties én de
realisatie van grote innovatieprojecten is Boal Systems op zoek naar
een Senior Projectmanager. Je bent verantwoordelijk voor het bepalen
van de technische scope, het budget en de planning. Door je deskundigheid, kritische houding en verbindende manier van communiceren
weet jij resultaten te behalen en processen te optimaliseren. Je krijgt
de kans om een PM-methodiek te implementeren.
Wij vragen een technisch relevante opleiding op hbo-niveau, ruime
PM-ervaring ondersteund door bijvoorbeeld IPMA of PRINCE. Kennis
van de kastuinbouw is een pré maar geen must.
Nieuwsgierig?
www.buildingcareers.nl / Sanna Willebrands /
06 42 41 16 12
BuildingCareers werving en selectie
voor ingenieurs in de industrie.

BEST

SOFTWARE ENGINEERS
(EMBEDDED/INTEGRATED)
Heliox groeit explosief. Wij ontwikkelen en leveren wereldwijd snellaadsystemen voor elektrische bussen. Jij bent verantwoordelijk voor
het uitdenken van toepassingen voor onze laders en aanvullende
klantwensen op het gebied van software integratie en/of embedded
software.
Op onze softwareafdeling doe je wat het beste bij jou past: waar je
goed in bent en wat je leuk vindt. Je functie is dus niet 100% beschreven. We werken met de allernieuwste technieken en wat jij bedenkt
en maakt zie je heel snel terug in de markt: onze doorlooptijden zijn
erg kort.
Heliox: Charging your career!
Word jij uitgedaagd door deze functie? Bekijk onze organisatie
en de vacature op: heliox.nl/career
Frank Ingenbleek, recruiter a.i.,
telefoon: 06 43 23 05 78

Ook uw vacature op deze pagina? Neem contact op met Delia Appelman via 070 391 9851 of delia.appelman@kivi.nl

