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In het voorwoord van
Contact 2017-1 heb ik
een aantal onderwerpen
aangeroerd waar we
in dit themanummer
Duurzaamheid op terug
komen. Dat zal wel vaker
gaan gebeuren de komende
jaren, gedreven door een
stroom van technologische vernieuwingen of door onze reactie op de ‘grand challenges’ van
onze aarde zoals energietransitie, klimaatverandering en de mondiale waterhuishouding. Ook
de Sustainable Development Goals van de VN gelden als inspiratiebron voor medewerkers en
studenten.
In dit nummer treft u uiteenlopende ontwikkelingen waar we bij CiTG mee bezig zijn. Samenspel
van technologie en ecologie is cruciaal, waarbij economie (circulair denken) zwaar meespeelt. Hoe
nu het concept duurzaamheid te duiden, wat is het speelveld? Ik houd het simpelweg nog maar
even bij de 30 jaar oude Brundtland-definitie: “Een ontwikkeling die tegemoet komt aan de noden
van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te
voorzien in het gedrang te brengen.”
Recent heeft het College van Bestuur positief gereageerd (ook financieel, dat helpt) op twee
gebieden waarop we onderzoek en onderwijs flink willen versterken: geothermie - met ons plan
om twee putten te boren voor warm water, met een ontwerp en materiaalgebruik waardoor
monitoring en onderzoek maximaal mogelijk is - en urban water infrastructure, die nieuwe
oplossingen voor stedelijk water moet bieden. Mooie kansen die goed bij onze faculteit passen
en science, engineering en design bijeenbrengen, in samenspel met bedrijven en instanties.
Met het uitkomen van dit nummer hebt u inmiddels onze exhibitie vanwege
175 jaar TUD (en CiTG) kunnen aandoen, naar ik hoop met een goed gevoel
over wat TUD en faculteit te bieden hebben en redenen gevend om hier te
gaan studeren, als ‘nul’ of ergens in de life-long-learning keten.

Bert Geerken,
Decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen

De S-curve

van de energietransitie

Jan Willem van Hoogstraaten
is sinds 2016 CEO van EBN,
Energie Beheer Nederland
B.V., het staatsbedrijf dat
de Nederlandse olie- en
gaswinning coördineert. In
de jaren 1980 studeerde
hij Mijnbouwkunde en
Petroleumwinning.
“Wat me erg beviel was de
combinatie van techniek met
geologie en organisatie. Een
mijnbouwer werd geacht om
na zijn studie in de jungle of
andere minder ontwikkelde
gebieden mee te werken aan
het opzetten van operaties.
Daar werd je goed op
voorbereid”, vertelt hij.

V

an Hoogstraten studeerde
af bij Shell en kon in dienst
komen als well engineer. Hij
zou er uiteindelijk acht jaar
blijven: vier jaar in het veld in landen
als Nigeria, Indonesië en Schotland,
en vier jaar op kantoor in Engeland.
In 1997 stapte hij over naar BASFdochter Wintershall. “Ik realiseerde
me toen dat ik me meer thuis voelde
in kleinere organisaties waar de impact
van wat jij doet beter zichtbaar is.”

Bij de Nederlandse tak van de Duitse
oliemaatschappij werkte hij onder meer
als productie- en commercieel manager.
“Ik heb in die jaren alle aspecten van
de olie- en gassector kunnen zien.”
In 2008 nam TAQA, de Abu Dhabi
National Energy Company, BP Neder
land over. Het bedrijf had grote plannen
voor projecten, waaronder de gasopslag
in Bergermeer, destijds de grootste
gasopslag in Europa. Als projectdirec
teur kreeg Van Hoogstraten te maken
met het maatschappelijke aspect. “Er
was veel onrust bij bewoners over de
ontwikkeling van die gasopslag. Dat
heeft me geleerd dat je bij dit soort
projecten, die een grote impact op de
omgeving hebben, alle belanghebben
den moet betrekken en zorgen dat je
voldoende draagvlak creëert,” vertelt
Van Hoogstraten. “Een geïnformeerde
dialoog is daarvoor cruciaal. Het is
verleidelijk om beslissingen te nemen
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Jan Willem van Hoogstraten
(1964)
• 1982-1989
MSc Petroleum Engineering
• 2016 - nu
CEO EBN B.V.
• 2010-2015
TAQA - Algemeen Directeur
• 2008-2010
TAQA - Projectdirecteur Gasopslag
Bergen
• 1997-2007
Wintershall - verschillend functies,
waaronder productiemanager en
commercieel manager
• 1989-1997
Shell - Well engineering and
operations

op emotionele gronden, maar ik denk
dat het belangrijk is dat je afwegingen
maakt op basis van je analyses. Ook
dat heeft Delft me meegegeven; de
ratio is er goed ontwikkeld.”
“Tegelijk zaten we ook met elf verschil
lende overheden aan tafel. Mijn werk
bestond voor driekwart uit het managen
van alle publieke aspecten,” gaat hij

Valley, beide initiatieven die duurzame
innovatie willen ondersteunen. “De
overstap naar EBN in 2016 was eigen
lijk heel vanzelfsprekend”, vertelt Van
Hoogstraten. “EBN heeft sinds de jaren
zestig heel veel kennis over de bodem
ontwikkeld en wil die nu inzetten om
bijvoorbeeld de ontwikkeling van geo
thermie - aardwarmte - mogelijk te
maken.”

Van evolutie naar revolutie

“Ik verwacht de komende tien
of vijftien jaar technologische
en systeemtechnische door
braken waarmee we enerzijds
ons energieverbruik kunnen
verminderen en anderzijds
het opwekken verder kunnen
verduurzamen.”

verder. “Sinds die tijd ben ik me steeds
meer gaan verdiepen in de energie
transitie: in de rol die gas speelt in de
primaire energievoorziening en in een
energievoorziening met minder CO2uitstoot.”
Dat deed hij onder meer als lid van
Energy Board voor Noord-Holland en
het samenwerkingsverband Energy

“De energietransitie gaat niet alleen
over elektriciteit; dat is maar goed voor
26 procent van ons energieverbruik;
dat van huishoudens zelfs maar 3,4
procent. Het gaat ook over warmte,
mobiliteit en grondstoffen voor de
industrie,” legt Van Hoogstraten uit.
“Een groot deel van ons energieverbruik
bestaat uit aardgas en andere fossiele
brandstoffen. Als we dat allemaal CO2neutraal willen maken, heeft dat invloed
op onze omgeving, op hoe we koken en
ons huis verwarmen. Dat zijn interes
sante uitdagingen waar we goed over
moeten nadenken.” De overheid zet
namelijk in op een drastische beperking

van CO2-uitstoot in 2050. “Dat is een
enorme opgave. Het huidige tempo
is onvoldoende om die doelstelling
van 80 tot 95 procent vermindering
te behalen.”

S-curve
“De energietransitie is een goed voor
beeld van een S-curve, iets waar ik als
ingenieur dol op ben. De afgelopen
jaren zaten we op het horizontale vlak,
waarin we veel verschillende oplossin
gen konden verkennen. Daarbij werd
nog te veel gestuurd op duurzame
energieproductie en te weinig op het
vermijden van CO2.”
Inmiddels begint de curve omhoog
te gaan. “Ik verwacht de komende
tien of vijftien jaar technologische
en systeemtechnische doorbraken
waarmee we enerzijds ons energie
verbruik kunnen verminderen en

anderzijds het opwekken verder ver
duurzamen.” Een versnelling in het
transitietempo vraagt wel om goede
regie. “De verantwoordelijkheid daar
voor ligt bij de overheid, maar EBN
kan daar als staatsbedrijf zeker een
rol in spelen.”
EBN is zelf ook in transitie. “De afgelo
pen vijftig jaar draaide vooral om het
optimaal benutten van de olie- en
gasvoorraad.” Vorig jaar heeft EBN zijn
strategie herzien. “Naast dat optimaal
benutten, werken we nu ook aan het
ontmantelen en hergebruiken van
in onbruik geraakte installaties.” Die
zouden bijvoorbeeld kunnen worden
ingezet voor het converteren van duur
zaam opgewekte elektriciteit naar gas.
Een ander voorbeeld is het project ‘rigs
to reefs’: “Oude platformen kunnen een
soort onderwaternatuurgebied worden.
Dat is al succesvol gedaan in de Golf
van Mexico,” aldus Van Hoogstraten.
“Met onze kennis van de ondergrond
hebben we ook de kerncompetities in
huis voor de ontwikkeling van aard
warmte en voor de opslag van CO2.”
Dat alles doet EBN niet alleen. “Een
rode draad in deze tijden van verande
ring is voor mij wel dat samenwerking
- binnen industrieën, maar ook tussen
de stakeholders en industrie - absoluut
de sleutel is tot succes.” Zo komt hij
ook weer terug bij de TU Delft. “We
organiseren gezamenlijk sessies om
wetenschappers beleidsmakers en
partijen als EBN bij elkaar te krijgen
om kennis te delen te kijken hoe we
die energietransitie kunnen versnellen
of überhaupt mogelijk kunnen maken.”
EBN biedt ook ruimte aan afstudeerders
en stagiaires, vaak aardwetenschappers
uit Delft en Utrecht. “Het valt me op
dat de huidige ingenieurs nog meer
geëngageerd zijn dan wij dat waren
in de jaren 80. Ze hebben de urgentie
van verandering wel meegekregen.”
Eén advies geeft hij ze graag mee.
“Ga eerst verdiepen: een master
onderwerp met een hoge specialistisch
gehalte zal je alleen maar beter maken.
Hoe meer je de diepte ingaat, hoe
steviger je basis is om later te gaan
verbreden. Dat waardeer ik enorm
in mensen.”

Van slaafvrij geproduceerde
chocolade tot ecologische
beleggingsfondsen, het
is duurzaamheid troef
vandaag de dag. Maar de
naar schatting 600 labels en
keurmerken op de markt
die duurzaamheid claimen,
beperken zich meestal tot
een of enkele aspecten.
Hoe kun je duurzaamheid
wel meetbaar maken? En hoe
maak je je civiele projecten
echt duurzaam? Een gesprek
tussen hoogleraar Integraal
Ontwerp Marcel Hertogh
en universitair hoofddocent
Materiaal en Milieu Henk
Jonkers.

Integrale
Duurzaamheid
met afstand tot arbeidsmarkt. Hertogh:
“Dat was een harde eis, waar niet op
geconcurreerd kon worden.” Ook wordt
het project na afloop geëvalueerd. “De
bedoeling is dat we het model van het
expertteam blijven verbeteren, zodat
we een kralenketting van tunnels
krijgen, elk weer duurzamer dan
de vorige.”
Dr. Henk Jonkers

“D

uurzaamheid is een
containerbegrip
geworden,” stelt
Dr. Henk Jonkers.
“Als producent kun je dan selectief
shoppen en op basis van één aspect
zeggen dat je product duurzaam is.”
Als voorbeeld noemt hij kipfilet: plofkip
kun je duurzaam noemen omdat de
CO2-uitstoot per geproduceerde kilo
laag is, maar een biologische kip die
een goed leven heeft is duurzaam in
de zin van diervriendelijk. “Wat moet
de consument dan kiezen? Gebruik dus
liever dat woord niet, maar benadruk
om welk aspect van duurzaamheid het
gaat: is het CO2-arm, diervriendelijk, of
circulair geproduceerd?” stelt Jonkers.
Als consument kun je dan op basis
daarvan een afweging maken wat
je belangrijk vindt.
In de bouw is eveneens behoefte aan
duidelijkheid in de verschillende keur
merken en meetinstrumenten, want
duurzaamheid wordt steeds belangrijker
in bestekken. Gunning of afwijzing kan
dus afhangen van in hoeverre je aan de
duurzaamheidseisen voldoet. Bedrijven
hebben behoefte aan een tool om dat
te kunnen kwantificeren. “Daar is bij
voorbeeld LCA voor ontwikkeld, de
levenscyclusanalyse. Daarmee kun
je de milieu-impact van constructies
berekenen gedurende hun hele levens
duur, uitgedrukt in euro’s,” vertelt
Jonkers. “Maar LCA kijkt slechts naar

een bepaald aantal factoren, zoals de
uitstoot van broeikasgassen; factoren
als meerwaarde voor de omgeving of
sociale rechtvaardigheid zitten daar
niet in.”

Rotterdamsebaan
Beter is dan om integraal naar duur
zaamheid te kijken, zoals ook Marcel
Hertogh voorstaat. Zo stond hij aan
het hoofd van een expertteam duur
zaamheid dat criteria opstelde voor
de Victory Boogie Woogietunnel, een
twee kilometer lange tunnel die als
onderdeel van de Rotterdamsebaan de
huidige toegangswegen naar Den Haag
moet ontlasten. “Den Haag wil in 2040
klimaatneutraal zijn,” vertelt Hertogh.
“Om dat voornemen kracht bij te zetten
moest dit de meest duurzame tunnel
van Europa worden.” Die eer bleken
andere tunnels al te claimen, zoals hij
samen met zijn studenten uitzocht,
maar ook in die gevallen was de claim
meestal gebaseerd op een enkel duur
zaamheidsaspect. Hertogh stond aan
het hoofd van een expertteam dat
een inspiratiedocument opstelde met
niet minder dan negen aspecten waar
een tunnel aan zou moeten voldoen,
uiteenlopend van luchtkwaliteit tot
inpassing in het landschap.
De negen duurzaamheidsaspecten
werden opgenomen in de aanbeste
ding. De gemeente Den Haag was
vervolgens ook bereid hiervoor te

Prof.dr.ir. Marcel Hertogh

betalen: “Aannemers mochten met
duurzaamheidsideeën komen en als
die positief werden beoordeeld kregen
ze een fictieve aftrek van hun aan
neemsom,” legt Hertogh uit. Winnend
consortium BAM Volker Wessels was
dus niet de goedkoopste, maar had
wel voorstellen voor onder meer
zonnepanelen en het afvangen van
fijnstof. “Die fijnstofafvang wordt
dan onderdeel van het contract en
er worden metingen gedaan om dat
te controleren.” Ook hergebruikt de
aannemer een tunnelboormachine.
Daarmee wordt de tunnel breder dan
strikt noodzakelijk, maar dat heeft als
bijkomend voordeel dat er ook ruimte
is voor uitbreiding in de toekomst.
Flexibiliteit was ook een van de
criteria van Hertogh’s adviesgroep.

Social Fairness
Jonkers vraag zich af hoe het project
sociaal-economisch scoort. “In Neder
land wordt op bouwplaatsen soms
gebruik gemaakt van constructies
waarbij arbeiders netto één euro per
uur betaald krijgen. Als je vraagt of dat
maatschappelijk verantwoord is, zegt
iedereen nee, maar het is wel legaal.
Dat is ook iets waar je naar zou moeten
kijken.” Loongaranties vormden dan
wel geen onderdeel van het bestek,
maar er werd op andere manieren
invulling gegeven aan ‘social fairness’.
De aannemer moet bijvoorbeeld 100
FTE beschikbaar stellen voor mensen

Voor Hertogh speelt inspiratie een
belangrijke rol: “Als je zo’n tunnel met
elkaar ontwikkelt, hoe kun je dan een
soort duurzaamheidsvibe op gang
brengen?” Bij de Rotterdamsebaan
is dat gelukt: “Na de aanbesteding
meldde zich een onderaannemer die
ook graag zijn duurzame innovaties
wilde inbrengen. Blijkbaar heeft het
project zo’n duurzaamheidsimago
dat anderen er door geïnspireerd
worden. Dat spreekt me erg aan.”
Hij hoopt dat ook studenten hierdoor
aangestoken worden. “Ze zouden het
straks vanzelfsprekend moeten vinden
bij een werkgever terecht komen die
duurzaamheid hoog in het vaandel
heeft staan.”

“Studenten zouden het straks
vanzelfsprekend moeten
vinden om bij een werk
gever terecht te komen die
duurzaamheid hoog in het
vaandel heeft staan.”

Formule voor duurzaamheid
Ziet Hertogh integrale duurzaamheid
vooral als het kijken naar zoveel moge
lijk kwalitatieve aspecten, blijft Jonkers
op zoek naar objectieve criteria. “Ik
gebruik wel eens een formule voor
duurzaamheid in de bouw. Een con
structie moet voldoen aan de ge
stelde eisen voor functionaliteit en

levensduur,“ vertelt hij. “Dat kun je dan
delen door je sociale en milieu-impact
die je constructie veroorzaakt. Als dat
getal boven de één ligt, probeer je
dat zo laag mogelijk te maken door
de milieukosten en sociale impact te
verlagen.” Toch blijft ook dat lastig.
Neem levensduur: “Er is zoiets als
optimale levensduur, maar dat is heel
moeilijk te kwantificeren. Vaak wil je
geen constructie die oneindig meegaat;
je weet nooit of over vijftig of honderd
jaar je constructie nog wel gewenst is
op die locatie. Je moet dus zorgen dat
de levensduur past bij de functie.”
Het toevoegen van waarde aan een
constructie, door het combineren van
extra functies met de primaire functie,
is volgens Hertogh en Jonkers een
belangrijke duurzaamheidsfactor.
Jonkers realiseert dat via ‘ecological
engineering’. “Dat is het toepassen
van groen in de gebouwde omgeving,
zoals groene gevels of daken,” legt hij
uit. “Een boom op een dak vangt stik
stofoxiden, ozon en fijnstof af. Verder
creëer ik schaduw en verdamping van
water; beide leiden tot lagere tempe
ratuur.” Dat laatste is een belangrijke
functie in deze tijden van stedelijke
opwarming. “Bij temperaturen boven
de 18 graden neemt het aantal hitte
gerelateerde ziekenhuisopnamen
exponentieel toe.”

Boomveer
Ook bij zulke vormen van ‘ecological
engineering’ dringt zich de vraag op
hoe ze te kwantificeren. “We lopen
hier tegen dezelfde problematiek aan:
hoeveel groen van een bepaald type
heb je dan nodig om een bepaalde
functie te bereiken?” zegt Jonkers.
Voor één groene innovatie wordt dat
binnenkort duidelijk: “Momenteel
onderzoeken we de Boomveer: een
boom die niet in de grond staat maar
in een tuigje hangt.” Dat heeft allerlei
voordelen: de boomveer is lichtgewicht,
waardoor hij veilig het dak op kan en
het heen-en-weer zwaaiende tuig wekt
energie op. Bovendien is er geen duur
onderzoek nodig naar ondergrondse
kabels en pijpen, zoals bij het planten
van een boom in de stad.
“We willen nu met behulp van sensoren
de prestaties van die boom inzichtelijk
maken. Hoeveel energie wekt hij op,
hoeveel temperatuurverlaging levert hij
op? Dan hebben we straks het groene
systeem technisch gemaakt.”

September 2017 •

Contact

3

Op het eerste gezicht lijken ze onverwoestbaar, maar
zelfs de meest robuuste constructies van gewapend
beton hebben niet het eeuwige leven, weet prof. dr.
Rob Polder (65), hoogleraar Materials and Durability
bij het CiTG. Door langdurige blootstelling aan de
elementen van de natuur slaat corrosie en
verzwakking onvermijdelijk toe.
Hij pleit voor het verbeteren van betoninspecties en
een grotere inzet van slimmere reparaties en tech
nieken waardoor bestaande bruggen en viaducten
tientallen jaren langer mee kunnen gaan. 
“Er is nog een wereld te winnen.”

H

oe verbazend het ook mag
klinken, het is lange tijd uiterst
controversieel geweest om vast
te stellen dat bouwwerken
van beton niet oneindig meegaan,
vertelt Polder. “Lang is gedacht dat
betonconstructies, eenmaal gebouwd,
daadwerkelijk tot in de eeuwigheid
konden blijven staan. Nog geen dertig
jaar geleden werden felle discussies
gehouden of het wel betamelijk was om
na te denken over de levensduur van
beton en daar uitspraken over te doen.
Het had wel iets weg van een taboe.”

“De Maastunnel in Rotterdam werd
destijds als een voorbeeld aangehaald.
Dan werd er gezegd, kijk toch naar de
Maastunnel! Deze is rond 1940 gebouwd
en toch nog steeds in perfecte conditie?
Maar inmiddels zijn ze de tunnel wel
aan het renoveren en een wezenlijk
deel moet worden vervangen omdat
het beton zwaar is aangetast. Het argu
ment dat een constructie een onein
dige levensduur heeft, daar moet je
heel veel bewijs voor aanvoeren. Het
is gewoon uiterst twijfelachtig - alles
verandert, alles vergaat uiteindelijk
tot chaos.”

Duurzaamheid versus
sustainability
Polder weet waar hij het over heeft.
Al ruim dertig jaar buigt hij zich over
de vele, gevarieerde aspecten van
betonconstructies, van het materiaal
beton zelf, tot alles wat met cement
aan elkaar valt te plakken: bruggen,
viaducten, parkeergarages, flatgebou
wen en tunnels. Na zijn promotiestudie
in fysische anorganische chemie rolde
hij de wereld van beton binnen door
zijn baan bij TNO, het bedrijf waar
hij vandaag de dag nog altijd werkt.
Daarnaast is hij sinds 2009 ook werk
zaam als hoogleraar bij CiTG, waar
hij onderwijs geeft en verschillende
promovendi heeft begeleid. De rode
draad van zijn onderzoek door alle
jaren heen betreft het verbeteren van
de duurzaamheid van beton en beton
constructies.
Over dat woord duurzaamheid, daar
wil Polder eerst wat belangrijks over
kwijt. Er is namelijk een groot verschil
tussen de duurzaamheid van zijn
onderzoek en het in Nederland bekend
geraakte Engelse begrip sustainability.
“De duurzaamheid waar ik mij op richt
omvat in de eerste plaats levensduur.
In het Engels is hier een eigen term
voor, durability. Bij sustainability ligt
het accent juist op milieuaspecten, de
voetafdruk, het effect op de wereld.”
Polder maakt nog een tweede belang
rijk onderscheid: het verschil tussen al
bestaande en nieuwe betonconstruc
ties. “Bij het meer sustainable maken
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De levensduur van een
betonconstructie verlengen is

pure winst
voor het milieu
zout, dus alle bruggen en viaducten in
Nederland worden hier tot op zekere
hoogte aan blootgesteld. Specifiek
gaat het om chloride-ionen, die via de
cementpasta steeds dieper het beton
binnendringen. Onder invloed van
chlorides begint staal op te lossen.
Net zoals bij CO2 duurt het een tijdje
voordat chlorides het staal bereiken,
maar eenmaal gestart is het proces
zelfversterkend.
“Omdat corrosie door chloride niet
onmiddellijk zichtbaar is aan de buiten
kant van beton, is het ook lastig om
vast te kunnen stellen. Als je goed
oplet, zijn er aan de buitenkant waar
schuwingen te zien dat dit proces
gaande is. Maar dan dien je wel regel
matig het beton te inspecteren.”

van nieuwbouw, gaat het vooral over
het toepassen van andere materialen
en technieken, wat overigens ook zijn
eigen uitdagingen kent.”
Voor bestaande constructies zit dit
heel anders, benadrukt Polder. “Het
aantal vrijheidsgraden is dan zeer
beperkt. Bestaande constructies heb
ben al een afmeting, de materialen
zijn gekozen, het milieu heeft een
tijdje op ze ingewerkt. Bovendien, de
CO2 en energie om de constructie te
bouwen zijn al gebruikt. Maar als je de
levensduur van een bestaand object
goed onderhoudt en verlengt, ook dat
is pure winst voor het milieu.”

Aantastingsmechanismen
Binnen zijn beroepsgroep wordt nog
altijd veel nadruk gelegd op nieuw
bouw, en minder op het beheren van
bestaande constructies, meent Polder.
Had beton daadwerkelijk een eeuwige
levensduur, dan was er niks aan de
hand geweest. “Maar in de tijd dat de
meeste constructies zijn gebouwd werd
er nog nauwelijks rekening gehouden
met de aantasting van beton op de
lange termijn.”
Polder noemt twee hoofdoorzaken voor
het ontstaan van corrosie in beton:
langdurige blootstelling aan CO2 in de
atmosfeer, en strooizout. “Het binnen
dringen van CO2 in beton is een heel
langzaam, maar onvermijdelijk proces,
want er is altijd CO2 in de lucht. De
kalk in het beton reageert waardoor de
zuurgraad verlaagt. Bij een te lage pH
gaat het staal in het beton uiteindelijk
roesten. Als je degelijk beton maakt,
dan kan het honderd jaar duren voordat
CO2 door de buitenschil van beton is
getrokken en het staal bereikt.
“Zout, een tweede hoofdoorzaak
voor de corrosie van staal in beton, is
voor infrastructurele constructies zo
mogelijk nog belangrijker. In de winter
gebruiken we in het hele land dooi

Probleem in de toekomst
Met frequente inspecties en onderzoek
valt vast te stellen hoe het met de
sterkte en gezondheid van het beton
van bestaande constructie er voor
staat. Alleen schort het daar in Neder
land nog aan, vindt Polder. “De grote
professionele beheerders hebben een
goed roterend inspectiesysteem: iedere
vijf, zes jaar jaar worden de belangrijke
constructies geïnspecteerd op tekenen
van corrosie. Andere beheerders… Ik
geloof dat er kleinere beheerders zijn
die dit niet goed en regelmatig doen,
het budget er niet voor hebben, of
het belang er niet van inzien. Ook de
inspectiediensten hebben afgelopen
jaren problemen hierover gesignaleerd.”
De gestage werking van corrosieve
processen op beton gaat een probleem
voor Nederland in de toekomst vormen,
voorziet Polder. “Er is promotieonder
zoek gedaan dat bekeek wanneer con
structies schade door corrosie beginnen

te krijgen. Het bleek dat gemiddeld de
helft van de constructies een levens
duur van ongeveer zeventig jaar heeft.
Maar het probleem met gemiddelden is
dat er dus ook constructies zijn waar de
kans op corrosie al ontstaat na veertig,
vijftig jaar.
“Er is dus een klein aantal viaducten en
bruggen dat nu al op een toenemend
aantal plekken corrosieschade krijgt.
Hier wordt flink aan gerepareerd
waarbij moderne technieken worden
toegepast. Maar het punt is: we hebben
hier geen overzicht van. En we weten
van de belangrijkste infrastructuur nog
onvoldoende wat de conditie is van
bestaande betonconstructies, wat de
zwakke broeders zijn, of wat de zwakke
onderdelen in constructies zijn. Met de
huidige schema’s van visuele inspecties
haal je dat er niet uit. Ja, pas als er
al schade is. Ik wil geen alarm slaan,
Nederland zorgt goed voor zijn spullen,
zeker in vergelijking met andere lan
den. Maar we moeten wel verstandig
omgaan met de toekomst. Het voor
komen van schade kan namelijk heel
simpel en goedkoop, en zonder te
slepen met veel materialen.”

zoals kathodische bescherming, wel
25 jaar meegaan.
“De techniek van kathodische bescher
ming, waarmee de corrosie van staal
wordt stopgezet door het oplossen
van ijzer te onderdrukken, bestaat
al dertig jaar en kan in situ worden
toegepast. Maar de beroepsgroep vindt
het ingewikkeld, lastig. Ik denk dat veel
beheerders, die een beginnende schade
aan een constructie zien, zich niet
altijd bewust afvragen: welke reparatie
kan ik hier het beste voor gebruiken?
“Een van mijn promovendi heeft een
toevoeging aan beton onderzocht
die het binnendringen van chloride
vertraagt en de start van corrosie
uitstelt. Het onderzoek liet zien dat
gebruik van deze techniek de levens
duur van beton kan verdubbelen. We
hebben geprobeerd dit in de markt te
brengen, maar het is niet gelukt, het
slaat nog niet aan.
“Wel zie ik dat de belangstelling voor
deze technieken groeit. Ik leer het ook
aan mijn studenten, en die vloeien
vaak door als civiel ingenieur. Er is
een bewustwordingsproces gaande.
Maar er is nog een wereld te winnen.”

Kathodische bescherming
Het repareren van corrosieschade is
zelfs nog een stukje ingewikkelder,
schetst Polder, omdat nog altijd een
standaardmethode wordt gehanteerd
bij de overgrote meerderheid van
constructies. Polder: “De standaard
reparatie, zeker voor corrosie door
chloride, kent een levensduur van
slechts tien jaar. Dat is een hele korte
cyclus, zeker als je bedenkt dat er zo’n
40.000 bruggen en viaducten in Neder
land zijn en nog eens zo’n honderd
duizend andere betonconstructies.
Terwijl andere reparatietechnieken,

Wat is beton?
Beton is een composiet materiaal opgebouwd uit zand, grind en cement
steen: een harde, lijmende pasta van water en cement. Cement is weer
een mengsel van voornamelijk calciumsilicaten. “Het is meer dan kalk,”
verduidelijkt Polder. “De bindende bestanddelen maken cement heel
sterk, al is het materiaal aan de brosse kant. Door zand en grindkorrels
met cement aan elkaar te lijmen, krijg je een hard, uitermate robuust
materiaal.”
Beton wordt vrijwel altijd versterkt met koolstofstaal in constructieve
toepassingen. “Beton is sterk, maar ook bros. Koolstofstaal is sterk en
ductiel. Wanneer je dit in beton op de juiste plek plaatst, levert dit een
goed samenwerkend composiet op dat sterk en robuust is, en ook nog
eens bestand tegen wisselende, mechanische belastingen. Daarnaast
werkt de chemie van beton heel goed samen met de chemie van staal.
Beton, en ook het water in de poriën van beton, is alkalisch. Onder deze
omstandigheden roest staal niet. Zo lang je de samenstelling van het
water in de poriën alkalisch kunt houden, dan blijft het staal beschermd.”

Ook in het licht van een betere sustain
ability is nog veel winst te halen, rede
neert Polder. “Het alternatief voor het
invoeren van betere inspecties en het
toepassen van reparatietechnieken
is constructies vervangen: slopen en
opnieuw bouwen. Bouwbedrijven vin
den dat zeker niet vervelend. Maar er
is een simpele onderbouwing om aan
te voeren dat het verlengen van de
levensduur door reparaties een stuk
meer sustainable is. Neem het slopen
en vervangen van een brugdek van een
halve meter dik. Het slopen, afvoeren
en verwerken, plus het maken van ver
vangend materiaal, transport, daar ben
je weer zoveel energie en CO2 aan kwijt.
“Terwijl het probleem zich afspeelt in de
buitenste betonschil van de constructie.
Als je enkel dit vervangt, of beginnende
corrosie met kathodische bescherming
stopzet, dan gaat het maximaal over
een aantal centimeters van het beton.
Dan praat je over een totaal andere
dimensie van kilo’s. Plus, je produceert
geen extra CO2 en energie voor het ver
vangen van een complete constructie.”
Het doel om bij verbeterde inspecties
en reparaties voor ogen te houden zou
het verlengen van de levenscyclus van
een constructie moeten zijn. Want brug
gen en viaducten, die zullen we toch
echt blijven gebruiken, besluit Polder.
“Dus hoe langer je een constructie
kunt laten staan, hoe hoger de winst
voor het milieu zal zijn. Ook dat is
sustainability.”

Traditioneel leven mensen
op het Indiase platteland
in zogeheten ‘mud houses’,
huizen gemaakt met een
mengsel van klei, zand
en slib. Dit materiaal is
niet waterbestendig, dus
door regen brokkelen de
muren langzaam af. Na
ieder regenseizoen moeten
bewoners hun muren op
nieuw pleisteren. Maar een
betaalbaar alternatief is
er niet. Met zijn TU Delft
Global Research Fellow
ship wil civiel ingenieur
Kulshreshtha daar veran
dering in brengen.

V

oor een stenen huis betaal
je op het platteland twee
tot tien keer meer voor de
bouwmaterialen dan bij een
huis in de stad. PhD Kulshreshtha, zelf
afkomstig uit India: “Transport van
steen en cement is heel duur, waar
door de materiaalkosten wel 90%
van de totale kosten uitmaken.” Toch
is er in India een grote verschuiving
waarneembaar van mud houses naar
stenen huizen. “Het pleisterwerk
zelf vinden de meeste mensen geen
probleem. Maar terwijl jij je huis op
nieuw aan het pleisteren bent, zie je
naast je het stenen huis van je buren.
Die hoeven niet te pleisteren.”

Technisch probleem
Dat de mud houses niet waterbestendig
zijn, is voor Kulshreshtha vooral een
technisch probleem. “Het materiaal
heeft die eigenschap. Dat roept bij
mij als ingenieur de vraag op: kan ik
deze eigenschap veranderen? En kan
ik zo tegelijk een duurzaam alternatief
ontwikkelen voor steen en cement?
Want bij de productie van cement
komt veel CO2 vrij.”

Betaalbare
huizen bouwen
met lokaal
bio-afval

“Zo gaat het in de
praktijk: mijn pro
ject slaagt alleen als
iemand het ook wil
hebben wanneer hij
het ziet.”
lijkheid, nu kan ik die verder gaan
onderzoeken.”
Kulshreshtha gaat uit van het mengsel
waarmee de mud houses nu worden
gebouwd, waar hij zetmeel aan toe
voegt. Niet gewonnen uit de maïskolf,
cassave of aardappel. “Dat is zonde,
want die kun je eten. Ik gebruik het
agrarisch afval, want in alles wat je
weggooit van een maïsplant of aard
appelplant zit ook zetmeel.” Doel is
om een lokaal ‘recept’ te ontwikkelen,
aan de hand waarvan je met lokale
aarde en lokaal agrarisch afval de
bouwstenen voor een huis kunt bou

wen. “Hetzelfde gaan we proberen met
alginaten, die je haalt uit zeewier en
die ook een bijproduct zijn van afval
waterzuiveringsinstallaties van Nereda.
En ook met koeienvlaaien zie ik goede
mogelijkheden. De grasvezels die daar
in zitten, maken het erg sterk en meer
bestendig tegen water.”

Lokale contacten

In het vierde jaar van zijn onderzoek
gaan Kulshreshtha en zijn team een
demonstratiewoning bouwen in de buurt
van Tiruvannamalai. “Voorafgaand aan
dit project heb ik eerst 9 maanden door
India gereisd. In Tiruvannamalai kwam ik
een man tegen die prachtige mud houses
bouwt. Iedereen die zijn huizen ziet, zegt
meteen: dat wil ik ook! Zo gaat het in de
praktijk: mijn project slaagt alleen als
iemand het ook wil hebben wanneer hij
het ziet.”

Voorafgaand aan zijn project heeft
Kulshreshtha eerst 9 maanden door
heel India gereisd. “Toen heb ik veel
lokale contacten gelegd met aanne
mers, architecten en instituten die
mud houses bouwen. Allemaal mogen
ze straks met mijn lokale recept gaan
bouwen - en dan gaan we pas echt zien
of het werkt, ook op grote schaal.”

Daarom wil Kulshreshtha de demon
stratiewoning bouwen met een plat dak.
Want de ‘moderne’ stenen huizen hebben
ook een plat dak, terwijl mud houses
traditioneel een puntig dak hebben.
“Ik hoop dat een verandering
in ontwerp ook leidt tot een
verandering in imago.”

Het lokale ‘recept’ wordt wat Kulsh
reshtha betreft een recept zonder
patent. “Meestal zijn het de families
die zelf hun eigen huis bouwen, of een
lokale aannemer in de arm nemen. Alles
gebeurt lokaal. Dan willen zij niet dat
dankzij een patent iemand van buiten
het dorp geld verdient aan hun huis.”

Tijdens zijn master Geo-Engineering
deed Kulshreshtha per toeval een
ontdekking die de kiem vormde voor
dit project. “In de film Spider-Man 3
zag ik de schurk Sandman. Hij kan
transformeren van los zand naar steen
en, nog fascinerender: ook omgekeerd,
van hard naar los. Biobased materialen,
materialen uit levende of ooit levende
grondstoffen, kunnen dat niet.”
Kulshreshtha ging experimenteren met
maïszetmeel: hij stopte een keer een
mengsel van zand, water en maïzena
in de magnetron. “Toen bleek dat dit
mengsel in 5 minuten net zo sterk werd
als baksteen!” Kulshreshtha doopte het
materiaal CoRncrete en studeerde erop af.

CoRncrete
CoRncrete kun je niet gebruiken om
huizen mee te bouwen. Net als bij
de mud houses lost het op in water.
Kulshreshtha: “Dit geldt voor bijna alle
biobased materialen. Er is bij biobased
bouwen altijd een extra beschermlaag
nodig. Of het materiaal moet gemodifi
ceerd worden met chemicaliën of
bacteriën, en dat is weer heel duur.”
En zo vond Kulshreshtha een nieuwe
uitdaging: biobased materiaal maken
dat van zichzelf waterbestendig is.
“Bij mijn afstuderen zag ik al de moge
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Recyclen van
de toekomst

“Als je het
nat kunt
maken,
kun je het
recyclen”
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Over tien jaar ziet de recycling van plastics en elektronica er
onherkenbaar uit, voorspelt Peter Rem, hoogleraar Resources
& Recycling. Een afvalverwerkingsbedrijf is dan niet langer
een enorm sorteerterreinen met grote scheidingsinstallaties,
maar een distributiecentrum van waaruit we herwonnen
grondstoffen kunnen verspreiden om ze opnieuw tot hoog
waardige producten te verwerken.

J

e staat er niet bij stil, maar een
yoghurtbekertje is eigenlijk een
heel hoogwaardig product. “Het
moet heel dunwandig zijn, want
het mag niets wegen,” vertelt professor
Peter Rem. “Vervolgens mag het geen
gassen of UV-licht doorlaten, want
daardoor bederft de yoghurt. Als je alle
eisen aan die verpakking in aanmerking
neemt, krijg je een heel geavanceerd
product, dat bovendien voor yoghurt
wezenlijk anders is dan voor vlees,
en voor vlees weer anders dan voor
bronwater of voor bier.”

Per jaar gebruiken we in Nederland per
persoon voor ongeveer veertig euro aan
zulke plastic verpakkingsmaterialen.
Maar ondanks grote inspanningen van
consumenten en afvalverwerkers om
dat allemaal te recyclen, blijft er van
dat bedrag maar zo’n een à twee euro
aan herwonnen grondstoffen over.
Hoe zit dat? Peter Rem legt uit: “We
kunnen de naar schatting 250 verschil
lende verpakkingsplastics nu alleen
nog maar in vier of vijf hoofdklassen
van polymeren scheiden, zoals poly
etheen en polypropeen. Die kun je dan
eigenlijk uitsluitend gebruiken voor
laagwaardige toepassingen en daar
zijn er niet zoveel van.” Ofwel, je kunt
een yoghurtbekertje misschien nog wel
recyclen tot een kleerhanger of een
metselemmer, maar niet meer tot een
voedselverpakking. En naarmate meer
Europese landen beginnen met het
recyclen van plastic, daalt de markt
waarde van herwonnen plastic verder.
Idealiter zouden we het dan ook
willen scheiden in vijftig tot honderd
verschillende grondstoffen.

Monsterinstallaties van
honderden machines
Dat gaat echter niet zomaar: “Voor
het scheiden van verpakkingsplastic
in vier soorten plastic heb je al twintig
machines nodig. Sorteren op vijftig
soorten plastic zou een monster
installatie opleveren met honderden
machines. Dat is praktisch niet haal
baar.” Toch is volledige recycling een
droom van de voedsel- en dranken
industrie. Dat heeft sterk te maken met
de manier waarop de consument naar
al dat plastic kijkt. “De meeste mensen
hebben er gemengde gevoelens over.
We waarderen wel dat we veel meer
op de kwaliteit van voedingsmiddelen
aankunnen door die verpakking, maar
je blijft toch ook met iets groots, leegs
en vies zitten. Als de consument weet
dat verpakkingen goed gerecycled
worden, hebben ze er geen probleem
meer mee.”
Die droom zou de komende jaren
wel eens kunnen uitkomen. In een
Perspectiefprogramma van de Neder
landse Organisatie voor Wetenschap
pelijk Onderzoek (NWO) werken
universiteiten en industrie onder leiding
van Rem samen aan een betaalbare
en energiezuinige technologie voor het
terugwinnen van waardevolle stoffen
uit afval. De basis daarvoor is Magnetic
Density Separation (MDS), het scheiden
van afval naar soortelijke massa via een
drijf-zinkmethode. Hiervoor wordt afval
- zoals afgedankte elektronica en plastic
verpakkingen - klein versnipperd en
vervolgens in een bad met een ferro-

magnetische vloeistof gebracht.
Met speciaal ontworpen magneten
kan die vloeistof zwaarder of lichter
worden gemaakt, zodat de snippers
op verschillende hoogtes gaan drijven,
al naar gelang hun dichtheid.

Gepatenteerde
scheidingstechnologie
MDS is niet nieuw. De gepatenteerde
technologie werd zo’n tien jaar geleden
bedacht en ontwikkeld door Rem en
zijn collega’s. De Urban Mining Corp
(UMC), met TU Delft als een van de
aandeelhouders, brengt de techniek
nu naar de markt. Inmiddels staat in
Biddinghuizen een installatie waarmee
bijna twintigduizend ton plastic per
jaar, maar liefst een zesde van de het
Nederlandse aanbod, in één processtap
verwerkt kan worden. Een flinke stap
vooruit, maar het kan nog veel beter.
“Die machine hebben we als recycling
onderzoekers nog gebaseerd op de
traditionele natuurkunde,” zegt Rem.
“Nu helpen vier andere universiteiten
ons door het beste van hun fysica en
technologie in het proces te brengen.”
Neem om te beginnen de stroming
binnen de vloeistof: “Momenteel wordt
de turbulentie in de stroming met een
roostertje gedempt, eigenlijk een hele
simpele oplossing. De TU Eindhoven
wil er voor zorgen dat die stroming
heel sterk laminair is,” aldus Rem.
Zo heb je betere controle over de
drijvende deeltjes. Ook de nieuwste
supergeleidende magneten kunnen
het proces verfijnen. “De TU Twente
gaat supergeleidende magneten maken
waarmee we het afval niet in vijf, maar
in wel tien of vijftien stromen kunnen
verdelen.” De Universiteit Utrecht
heeft dan weer veel expertise in het
maken van nanovloeistoffen, zoals de
ferromagnetische vloeistof waarmee
op dichtheid gescheiden wordt: “Zij
kunnen die vloeistof echt op maat
maken met precies die eigenschappen
die we in het proces nodig hebben.”
Zulke vloeistoffen kunnen echter onder
hoge veldsterktes instabiel worden.
“Bij de Radboud Universiteit Nijmegen
hebben ze in hun hogeveldsterktelab
magneten staan van elke veldsterkte
die we op aarde kunnen maken. Daar
kunnen we die vloeistoffen eerst
testen.”

Tweede stap: sorteren op
kleur
Behalve verbeteringen aan het MDSproces wordt er nog een tweede tech
nologie ontwikkeld in het programma:
met behulp van sensoren kunnen de
snippers afval straks verder worden
gescheiden op basis van kleur. “De
kleur die ooit aan plastic is toegevoegd,
krijg je er niet meer uit. Je kunt van
rood of groen geen wit meer maken,”
zegt Rem. Eigenlijk net als met glas
recyclen dus. Maar er is meer. “Door
op kleur te sorteren, sorteer je gelijk
op andere eigenschappen. Wasmiddel
komt bijvoorbeeld altijd in een witte
flacon, zodat je in de winkel in een
oogopslag ziet waar je moet zijn. Die
wasmiddelflacons hebben echter ook
toevoegingen die het geschikt maken
voor het vervoer van wasmiddel. Dus
heb je op polyethyleen gesorteerd
en pak je vervolgens de witte ‘flakes’

eruit, dan pak je hoogstwaarschijnlijk
die voor wasmiddel. Op basis van wat
zo’n sensor ziet willen we dan precies
de juiste snipper plastic van de band af
kunnen pakken.”
Daar zitten nog wat haken en ogen
aan. “Als je 20.000 ton per jaar wilt
sorteren, moet je 10.000 snippers
per seconde op verschillende kleuren
kunnen sorteren.” Sorteren op kleur
gebeurt momenteel ook al, maar
lang niet zo effectief. “Nu hangt er
een camera boven de lopende band
en aan het eind van de band staan
luchtkanonnetjes. Op basis van de
informatie van de camera blazen die
blazen dan ongeveer 85 procent van
de witte ‘flakes’ tussen de rest uit. Je
hebt dan nog maar één onderscheid
gemaakt, tussen wit en niet-wit. En
echt wit wordt het sowieso nooit meer
want met de sensorscheiders die nu
op de markt zijn zitten er altijd wat
gekleurde flakes tussen het wit.” Rem’s
doel is om de stroom plasticsnippers
uiteindelijk perfect in vijf verschillende
kleuren te kunnen scheiden.

infraroodsensoren kunnen we wel
het specifieke reflectiespectrum van
materialen herkennen. Vervolgens hoef
je de verschillende deeltjes alleen nog
maar gescheiden van de lopende band
te plukken. Geen probleem, volgens
Rem: “Als je het nat kunt maken, kun
je het recyclen.”
Rem heeft al met al een duidelijk
beeld van hoe de recycler van de
toekomst te werk gaat: “Je begint
met het scheiden in tien dichtheids
klassen. Die sla je vervolgens op in
tien silo’s en dan ga je per silo met
je sensorsysteeem verder scheiden.
Dan krijg je een heel nauwkeurige
scheiding met maar twee machines:
de MDS en de sensormachine. Straks
heb je een opslagterrein met slimme
logistiek in plaats van een ingewikkeld
sorteringsterrein.” Het programma
moet leiden tot een werkend prototype
dat in de industrie gebruikt kan worden.
Dat betekent niet dat de samenleving
er meteen wat van gaat merken.
“De technologie kan een doorbraak

“De technologie kan een doorbraak betekenen,
maar dat leidt er niet automatisch toe dat
het goedkomt. De maatschappij moet het
ook echt zo inrichten.”
“Als de camera gezien heeft waar welke
kleuren liggen, kun je een bepaalde
kleur bevochtigen zodat de snippers
een beetje kleverig worden en die dan
van de band afpakken. Daarvoor moet
je er wel 10.000 per seconde kunnen
oppakken. Wij hebben al aangetoond
dat dat mogelijk is dat te doen zonder
de overige snippers aan te raken.”
Daarvoor heb je dan ook nog een
sproeisysteem nodig dat een half
miljard druppels per seconde kan pro
duceren, waarbij er van elke druppel
apart wordt beslist of die mag vallen
of wordt afgebogen. “Zo’n sproeier
hebben we nu in ontwikkeling. Hij is
nog maar een 1/25e van de uitein
delijke schaal, maar er komen wel
al 100.000 druppels per seconde uit
elk gaatje. Het is in feite gewoon een
veredelde tuinsproeier”, vindt Rem. Of
eigenlijk lijkt het geheel nog het meest
op een printersysteem. “Sommige
printers bouwen een beeld op uit
kleine druppeltjes en dat zijn ook vaak
hele grote hoeveelheden informatie.
Om een half miljard beslissingen per
seconde te kunnen nemen, moet je
een half miljard bits naar de sproeier
of de printerkop sturen. Hoe exotisch
dat ook klinkt, het ligt geheel binnen
de technische mogelijkheden.”

Ook voor recycling
elektronica

betekenen, maar dat leidt er niet
automatisch toe dat het goedkomt.
De maatschappij moet het ook echt
zo inrichten. Daarom ben ik zo blij dat
in dit project al die industrieën met
elkaar willen samenwerken.”

Bedrijven aan boord
Want behalve vijf universiteiten werken
er ook verschillende bedrijven mee,
die samen een miljoen onderzoeksgeld
inbrengen, bovenop de twee miljoen
van NWO-domein Technische en
Toegepaste Wetenschappen. Dat
zijn bijvoorbeeld bedrijven die zich
bezighouden met supergeleidende
materialen. “Dat zijn nu nog niche
toepassingen. Zij hopen dat super
geleiding een technologie van alledag
wordt en dit is een mogelijkheid
daarvoor,” zegt Rem. De voedsel- en
drankindustrie is via de Nederlandse
Federatie Levensmiddelenindustrie
(NFLI) aangesloten. “Dat is een heel
belangrijke partij. Zij gaan uiteindelijk
de plastics hergebruiken voor hun ver
pakkingen en moeten ons dus vertellen
wat daar belangrijk voor is.”
Dan zijn de grote afvalverwerkers
bij het project betrokken, evenals
natuurlijk Urban Mining Corp. “Er zijn
een heleboel industrieën die met deze
technologie een stap naar de toekomst
willen maken.”

Wat met plasticdeeltjes kan, werkt bij
voorbeeld ook voor elektronica. “Dat is
een soortgelijk complex probleem van
honderden materialen die op een kleine
schaal zijn samengevoegd in een hele
lastige combinatie.” Dat opent nieuwe
perspectieven, bijvoorbeeld voor het
recyclen van indium of andere schaarse
grondstoffen. “In touchscreens zit
indium-tin-oxide, een heel bijzonder
materiaal, want het is transparant en
je kunt er ook een elektrische stroom
door geleiden. Indium is schaars,
maar om het te kunnen recyclen
moet je eerst het glas van het indium
kunnen onderscheiden.” Kleur helpt
niet bij het differentiëren tussen twee
doorzichtige materialen, maar met
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Op weg naar

duurzame

Arbeiders zitten bovenop de oogst
in een palmolieplantage in Bank Mae
Village, Myanmar.
Foto: Taylor Weidman
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palmolie

Palmolie is de meest gebruikte plantaardige olie ter wereld
en zal voorlopig nog wel worden geproduceerd, hoewel de
industrie een controversiële reputatie heeft: de productie gaat
gepaard met vervuiling en ontbossing, en er wordt vaak geen
rekening gehouden met lokale gemeenschappen.
“De palmolie-industrie wordt alleen maar groter, dus als we
niets doen lossen we het probleem niet op”, zegt dr. Ralph
Lindeboom van de afdeling Gezondheidstechniek. Lindeboom
wil ertoe bijdragen dat de sector duurzamer wordt, zowel
voor het milieu als voor de lokale bevolking.

D

e sector is van groot inter
nationaal belang: oliepalm
plantages in Zuidoost-Azië
en Afrika beslaan samen
honderdduizenden hectares. Palmolieindustrie zorgt echter niet alleen voor
banen en exportinkomsten, maar ook
voor enorme hoeveelheden organisch
afval. Dit wordt vaak verbrand of men
laat het op het land liggen. Palmolie
productie leidt daardoor tot veel uitstoot
van broeikasgassen (zoals methaan) en
draagt bij aan klimaatverandering. Een
ander probleem is het afvalwater, dat
de bodem en het water vervuilt en ook
bijdraagt aan de methaanuitstoot. Sinds
enkele jaren sporen multinationals, zoals
de Nederlandse voedingsmiddelenreus
Unilever, de sector aan om over te
gaan op schonere productie. “Grote
bedrijven dreigen steeds vaker met een
boycot van palmolieproducenten die
geen duurzaam beheer voeren”, zegt
Lindeboom.

Lege vruchtentrossen
Lindeboom is expert op het gebied van
het sluiten van nutriëntenkringlopen
en houdt zich daarom vooral bezig met
de lege vruchtentrossen: het materiaal
dat overblijft nadat de vruchten uit
de trossen zijn gehaald. Deze lege
trossen zijn bij de palmolieproductie de
belangrijkste bron van organisch afval.
“De trossen zijn ongeveer zo groot als
een bananentros, maar de vruchten
zelf zijn veel kleiner en de helft van de
tros is organisch afval. Ze worden deels
verbrand om stoom op te wekken voor
de sterilisatie van de vruchten, maar er
blijft nog steeds zo’n 80% over.” Deze
lege trossen zouden een uitstekende
bron van biogas kunnen vormen. “Ze
zouden moeten worden voorbehandeld
om de lignocellulose af te breken voor
dat de micro-organismen aan de slag
kunnen om biogas te produceren,”
legt Lindeboom uit. “Daarvoor zou
je, afhankelijk van plaatselijke omstan
digheden, met zonnewarmte de chemi
sche bindingen kunnen afbreken of
schimmels kunnen gebruiken die
enzymen zoals laccase en peroxi
dase produceren.”
Bedrijven in Maleisië - na Indonesië
het land dat de meeste palmolie
produceert - zetten al stappen op
weg naar duurzame productie. Zo
heeft de Maleisische National Key
Economic Area (NKEA) voor palmolie
als een van zijn belangrijkste agenda
punten het streven om uiterlijk in
2020 in alle palmoliefabrieken bio
gasfaciliteiten te hebben geïnstal
leerd. Dr. Shahrul Ismail van de
Terengganu-universiteit in Maleisië
is projectpartner van Lindeboom, en
is op zoek naar strategieën om dit
doel te verwezenlijken. Hij heeft al
geconstateerd dat de biogasproductie
bij de fabrieken onvoldoende is voor
een stabiele werking van elektriciteits
generatoren op basis van biogas.
“Daarom wordt biogas vaak domweg
opgebrand, maar als we het zouden
combineren met biogas uit lege vruch
tentrossen zou het genoeg zijn om
de toevoer voor de generatoren te
stabiliseren.” Een land als Maleisië is
de ideale partner voor de ontwikkeling
en toepassing van een dergelijke tech
nologie. “Bedrijven beseffen dat maat
schappelijk verantwoord ondernemen
belangrijk is als ze hun producten
willen blijven verkopen.”

op het toneel verschijnen om ze over
te nemen, gebeurt dat niet altijd op
de prettigste manier, en ontstaan er
problemen voor lokale gemeenschap
pen.” Landen met een groeiende palm
olie-industrie scoren hoog op economi
sche ontwikkeling, maar helaas heeft de
lokale bevolking hier zelden profijt van.
Zij krijgt te maken met vervuiling en
met snelle stijging van de prijzen voor
drinkwater en elektriciteit als gevolg
van de toenemende vraag.

Sterke positie
Lindeboom en Ismail denken allebei
dat het antwoord op dit probleem
ligt in een actieve betrokkenheid van
lokale telers in een vroeg stadium.
“Kleine bedrijven kunnen een bijdrage
leveren aan de transitie naar duurzame
productie, zij kunnen dit proces ver
snellen.” Het doel van Lindeboom en
Ismail is dat lokale boeren worden
voorzien van middelen om organisch
afval van hun oliepalmen om te zetten
in biogas. “Ze kunnen het biogas ge
bruiken om mee te koken, maar ook
voor verdere verwerking van de palm
vruchten, zodat deze klaar zijn voor
gebruik in fabrieken. Zo creëer je een
markt van kleine lokale producenten,
en geef je ze een sterke positie in
hun onderhandelingen met grotere
bedrijven.” Kleine boeren hebben een
oogst nodig die voor een constant
inkomen zorgt, een omstandigheid
die vaak over het hoofd wordt gezien.
“Oliepalmen zijn een veilige optie voor
zulke boeren, zo lang ze maar niet
worden gedwongen hun bedrijf te
verkopen.”

Robuustheid
Robuustheid en weinig onderhoud
zijn sleutelkenmerken in het ontwerp
van goedkope oplossingen. “Je zou
bijvoorbeeld een bioreactor kunnen
ontwerpen die zichzelf leegmaakt en
vult, zonder een pomp met veel onder
delen die veel onderhoud vereist”,
licht Lindeboom toe. Een dergelijke
ontwerpfilosofie lijkt in eerste instantie
ver af te staan van zijn werk aan de
Universiteit Gent, waar hij met het
oog op de ruimtevaart een gesloten
systeem ontwierp voor het onttrekken
van water en voedingsstoffen aan
urine.

“Bedrijven beseffen
dat maatschappelijk
verantwoord onder
nemen belangrijk is
als ze hun producten
willen blijven
verkopen.”
Maar Lindeboom zegt: “Bij ruimte
vaartonderzoek moet technologie
werken met één druk op de knop en
mag er niets misgaan. Daarom gelden
daar ook die eisen voor robuustheid
en weinig onderhoud.” Het ontwerpen
van een duurzame palmolie-industrie
is weliswaar evengoed een uitdaging,
maar het is een doel dat bereikbaar is
wanneer we met beide benen op de
grond blijven staan.

Daarom is Lindeboom vastbesloten om
een goedkope, gemakkelijk te onder
houden technologische oplossing te
ontwikkelen. “Een reactor voor de
fermentatie van lege vruchtentrossen is
in wezen een gesloten vat met microorganismen. Het is geen moeilijk proces
om te starten, maar je moet wel zorgen
voor goede startvoorwaarden. En dat
gaan we onderzoeken in dit inter
nationale fellowshipproject.”
Een promovendus gaat kleinere en
grotere telers bezoeken om te kijken
wat de technologische eisen zijn.
“Als we bijvoorbeeld besluiten om
de lignocellulosevezels af te breken met
behulp van warmte, kunnen we dat op
meerdere manieren doen, afhankelijk
van de lokale situatie. En we moeten
vooral proberen niet met oplossingen
te komen die vanuit een westers
perspectief zijn bedacht.” In
een gerelateerd project
werkt Lindeboom aan
de ontwikkeling van
een zeer efficiënte
brandstofcel
die biogas kan
omzetten. “Dat is
nog een andere
mogelijkheid
voor nieuwe
bedrijfjes
in lokale
gemeen
schappen:
de verkoop
van elek
triciteit.”

Elders in de regio, bijvoorbeeld in
Papoea-Nieuw-Guinea of Myanmar
(Birma), is de situatie echter anders.
“Palmoliebedrijven zijn daar veel
kleiner. Wanneer grotere bedrijven
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Naast het faculteitsgebouw
van Civiele Techniek & Geo
wetenschappen, op het
Berlageveld, ligt The Green Village. Dit is het
innovatieterrein op de TU Campus waar nieuwe
technologieën op het gebied van bijvoorbeeld
duurzame energievoorziening, water en de
bebouwde omgeving worden getest en toege
past in een ‘real life’ omgeving. The Green
Village is bedoeld als een platform waar onder
zoekers, studenten, bedrijven en overheid samen
technologieën en systemen kunnen ontwikkelen
en testen met echte gebruikers in het dagelijks
leven. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe
automatische voertuigen in de bebouwde omge
ving kunnen functioneren, hoe decentrale water
opslag- en zuiveringssystemen werken of hoe
geparkeerde auto’s als energiecentrale kunnen
werken.
Al veel onderzoekers van alle faculteiten van de
TU Delft hebben hun weg naar The Green Village
inmiddels gevonden en maken gebruik van de
mogelijkheid hun labonderzoek op te schalen en
te testen in deze echte omgeving. Dit overzicht
toont je vier duurzame projecten die door onder
zoekers van CiTG zijn geïnitieerd.
De afgebeelde cartoons werden gemaakt voor
The Research Exhibition - Nederlands grootste
wetenschapstentoonstelling die in juni 2017
plaats vond bij de TU Delft in het kader van
de 175e verjaardag van de universiteit.  

Duurzame onderzoeks

testen in een
Geopolymeer
beton

Energy piles
in Nederland
Betrokken onderzoekers:

Wanneer?

Betrokken onderzoekers:

Dr. Rafid Al-Khoury, Dr. Mehdi Musivand Arzanfundi
en Dr. Phil Vardon, Ali Golchin, Ivo Pantev

De voorbereidingen worden al getroffen om
een energy pile prototype op ware schaal op
The Green Village te plaatsen. Het onderzoek
zal helpen om commercieel gebruik van energie
palen in Nederland mogelijk te maken.

Marija Nedeljkovic MSC, Yibing Zuo MSc,
Dr. Kamel Arbi, Dr. Guang Ye

Waarom?
Energy Piles zijn funderingspalen van gebouwen
die tevens functioneren als bodemwarmtewisse
laars. Deze geothermische technologie kan worden
gebruikt om gebouwen op een duurzame manier
met aardwarmte te verwarmen en te koelen.
Bouwbedrijven zijn nog terughoudend om deze
‘energiepalen’ te gebruiken vanwege mogelijke
problemen die zouden kunnen ontstaan door
thermische spanningen in het materiaal. Er zijn
nog geen wereldwijd geaccepteerde richtlijnen
of ontwerpmethodes.
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Hoe?
De technologie wordt ontwikkeld en gevalideerd
met tests en door te modelleren in een laborato
rium, maar ook met de full-scale experimenten op
The Green Village. Er wordt onder andere gekeken
naar efficiëntie, naar ontwerpmethodes en richt
lijnen en naar het energie besparend potentieel
op zowel korte termijn (seizoensgebonden) als
op langere termijn (jaren).

Waarom?
Beton, dat doorgaans Ordinary Portland Cement
bevat, gebruikt kostbare ruwe grondstoffen en
kost veel energie om te produceren. Geopolymeer
beton daarentegen gebruikt restproducten uit de
industrie als bindmiddel. De CO2-uitstoot van dit
type beton is dus lager terwijl de eigenschappen
van het materiaal beter blijken te zijn. De levens
duur van het materiaal is echter nog onbekend.

Doel?
Aan het eind van het project zal
de betonindustrie kunnen
beschikken over de

juiste verhoudingen om dit type beton te mixen
en te gebruiken in gebouwen en constructies.
Restproducten zullen meer gewaardeerd worden
als duurzaam bouwmateriaal vanwege de lagere
CO2-uitstoot en het lagere energieverbruik.

Hoe?
Het Geopolymeer team heeft betonmengsels
ontwikkeld en onderzoekt de verschillende
eigenschappen en de degradatie van het
materiaal. Het ultieme doel is om geopolymeer
beton tot een niveau te brengen waarop het in
de praktijk getest kan worden. The Green Village
biedt die kans en wil de vloer van het nog te
bouwen co-creation center van geopolymeer
beton gaan maken.   

projecten

echte omgeving
Kosteneffectief recyclen van beton
voor hoogwaardige toepassingen

In elkaar grijpende bouwstenen
van gegoten glas

Betrokken onderzoekers:

Doel?

Betrokken onderzoekers

Dr. Francesco di Maio, Dr. Somayeh Lotfi,
Dr. Abraham Gebremariam

Deze technologie bouwt voort op eerdere recyling
innovaties van de TU Delft (zoals ADR). Dit project
zal de huidige faciliteit, die nog op labschaal is,
opschalen tot een economisch haalbaar systeem
dat 3000 kilo beton per uur aankan. De output
zal gebruikt worden om gebouwen van 100%
gerecycled beton te bouwen op The Green Village.

Faidra Oikonomopoulou, Telesilla Bristiogianni,
Ate Snijder, Joris Smits, Lida Barou, Dr. Fred Veer,
Prof. Rob Nijsse

Waarom?
Het recyclen van beton dat het einde van zijn
levensduur heeft bereikt heeft veel voordelen:
het vermindert onze impact op het milieu, onze
afhankelijkheid van ruwe grondstoffen, de prijs
schommelingen van beton en de behoefte aan
stortplaatsen voor betonpuin. Bij recycling van
beton wordt fijne fractie geproduceerd - een
aggregaat dat nog veel cementsteen bevat dat
de kwaliteit verslechterd. Deze technologie maakt
de laatste stap mogelijk: het nog schoner scheiden
van de 0-4 mm fijne fractie op zo’n manier dat dit
economisch rendabel en duurzaam is.



Hoe?
Het Heating-Air classificatie System (HAS) verhit,
maalt en scheidt het betonpuin tegelijkertijd.
Zo wordt de hechting tussen silica en cement
steen verzwakt, waardoor de originele compo
nenten weer herwonnen kunnen worden: schoon
zand en cement clinker-achtige producten.

Waarom?
Deze ‘bouwstenen van gegoten glas’, die door hun
vorm in elkaar grijpen, zijn volledig transparante
elementen om dragende constructies mee
te maken. De stenen zijn onder druk sterker
dan beton en eenvoudig te stapelen en weer
uit elkaar te halen. Dit maakt hergebruik op
andere locaties eenvoudig.

Doel?
Via research through design willen de onder
zoekers het gebruik van glas in dragende
constructies mogelijk maken.
De kennis die wordt opgedaan 
(ontwerprichtlijnen,

productiemethodes en design software) wordt
gedeeld met zowel het werkveld als de weten
schappelijke gemeenschap. Op The Green Village
is al fase 1 opgeleverd van een brug waarin
gegoten glazen kolommen als dragend element
zijn gebruikt. In fase 2 zal het brugdek van deze
‘glazen brug’ opgebouwd worden uit deze in
elkaar grijpende stenen van gegoten glas.

Hoe?
De in elkaar grijpende stenen worden gestapeld
met een droge, kleurloze tussenlaag ertussen
om te compenseren voor de kleine verschillen in
afmeting (als gevolg van het productieproces) .
Het gieten van het glas maakt het mogelijk om
dikkere, meer complexe en sterkere bouw
componenten te maken dan met
glasplaten mogelijk is.
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Mud Motor onderzoek
De natuur voor je laten werken in de Wadden
Op de grens tussen land en water vind je de Wadden. Deze
natuurrijke plek is voor onderzoeker Bram van Prooijen en
promovenda Irene Colosimo, beide verbonden aan de afdeling
Hydraulic Engineering, inmiddels bekend terrein.
Zij voeren hier het Mud Motor Project uit. Een onderzoek
waarbij ze antwoord geven op de hamvraag: hoe kun je de
natuur zo voor je laten werken, dat de kust bij de Wadden op
een duurzame manier behouden blijft?
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H

oe kun je de natuur voor je
laten werken? Colosimo vertelt
bevlogen: “Normaal gesproken
wordt er gebaggerd in de
haven van Harlingen, zodat het water
diep genoeg blijft voor scheepsvaart.
Het sediment, in dit geval modder,
wordt in de nabijgelegen geul gedumpt,
waarna het haar weg weer terug
vindt naar de haven en baggeren
opnieuw nodig is. In het Mud Motor
project proberen we deze recirculatie
tegen te gaan. Het sediment wordt
gedumpt op een nieuwe plek in de
Waddenzee, waarvandaan het door de
aanwezige stroming naar de slikken
getransporteerd wordt. Daar kan ver
volgens nieuwe vegetatie ontstaan,
waardoor het slib wordt vastgelegd.
Zo ontstaat er minder recirculatie
naar de haven en is baggeren minder

vaak nodig. Daarnaast wordt er op
deze manier bewust aangestuurd
op kweldervorming voor de kust.”
Van Prooijen vult aan: “Kwelders
stabiliseren de dijken aan de voorkant.
De dijken die zonder kwelders onveilig
zouden worden verklaard, zijn dankzij
het Mud Motor project mogelijk nog
steeds veilig genoeg! Bovendien
ontstaat een grotere biodiversiteit.”.

Meten is weten
Een dergelijk onderzoek gaat niet
zonder slag of stoot. Van Prooijen
legt uit: “Er spelen ontzettend veel
factoren een rol in de verspreiding
en verplaatsing van sediment. Denk
aan de getijdenwisselingen eb en
vloed, de concentratie van het sedi
ment, de windsnelheid en -richting,
stromingssnelheden, golfhoogte etce
tera. Al deze natuurlijke elementen

zijn van invloed op de manier waarop
de modder zich verplaatst.” Het eerste
dat het onderzoeksteam daarom deed,
was tijdens laag water de Wadden
zee in lopen om de benodigde meet
instrumenten te plaatsen. Een sport
op zich als je bijna wegzakt in de
modder: “Het is moeilijk om in dit
gebied te meten. De modder is erg
zacht. We stonden soms tot onze
knieën in de modder, maar zijn er
toch in geslaagd om instrumenten te
installeren, waarmee de gewenste data
binnenstromen. De eerste analyses
worden nu gedaan,” vertelt Colosimo
trots.

Verrassend resultaat
Ze vervolgt haar verhaal en deelt de
belangrijkste ontdekking: “We hebben
geconstateerd dat de wind een zeer
sterke invloed heeft op de stroming.

Zelfs bij een gemiddelde windsnelheid
kan de stroming tegengesteld worden
aan de verwachte getijstroming. Een
winderige dag kan daarmee net zo
veel invloed hebben op het sediment
transport als enkele weken aan rustig
weer.” Een lastig fenomeen: “Omdat
de wind veel minder voorspelbaar is
dan het altijd regelmatige getij, is het
een stuk moeilijker om te weten waar
het sediment uiteindelijk naartoe gaat.
Terwijl die kennis juist zo belangrijk is.”

Investeren in een duurzame
toekomst
Ondanks de soms moeilijke omstandig
heden, voelen zowel Van Prooijen als
Colosimo zich vooral uitgedaagd en
blijven ze vol fascinatie doorgaan:
“Het mooie aan het Mud Motor project
is dat het meerdere functies heeft. Het
resulteert niet alleen in een verminde

ring van de baggerwerkzaamheden in
de haven, maar leidt ook tot verbete
ring van het ecosysteem en recreatie
mogelijkheden van het Waddengebied.
We combineren alles op een manier
zodat in de toekomst niet alleen de
alleen de veiligheid vergroot wordt,
maar dat er ook een prettigere
leefomgeving ontstaat.”

Building with Nature
Het Mud Motor Project is één van
de initiatieven van het Building with
Nature programma (www.ecoshape.
org): een onderzoeksprogramma voor
infrastructuurprojecten, die op een
innovatieve manier gebruik willen
maken van natuurlijke structuren
en processen. Het interessante van
dit programma is dat er nauw wordt
samengewerkt tussen universiteiten,
onderzoeksinstituten en bedrijven.

Foto’s linkerpagina:
Midden: Irene Colosimo en Bram van Prooijen
Rechts: PHD Irene Colosimo

Foto’s rechterpagina:
Kust bij Harlingen voor en na Mud Motor project
Resultaat van het Mud Motor project:
verminderingen baggerwerkzaamheden
in de haven en verbetering ecosysteem
en recreatiemogelijkheden
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Zero
Brine
zouten uit afvalwater
terugwinnen

In het afvalwater van industriële bedrijven
blijven vaak vele kilo’s aan nuttige zouten
achter. Het net gestarte Zero Brine Project,
waarin de TU Delft een voortrekkersrol heeft,
richt zich op een praktische verbeterslag
om mineralen uit afvalwater terug te
winnen en als grondstof te hergebruiken.
“Het aanpakken van deze afvalstroom is
een volgende stap in het nastreven van
een circulaire economie.”

D

e naam van het Zero 
Brine project verwijst
naar brijn, ofwel brijn
water: afvalwater met een
sterk geconcentreerde hoeveel
heid aan zouten, vertelt dr. ir.
Henri Spanjers in zijn werkkamer.
Spanjers, associate professor
Industriewater bij het CiTG, is de
projectcoördinator van het Hori
zon 2020 project, dat een budget
heeft van bijna tien miljoen euro,
grotendeels gefinancierd vanuit de
Europese Unie. “Zero Brine is ook
een verwijzing naar de zogenaamde
Zero Liquid doelstelling. Deze term
is afkomstig uit de procesindustrie,
waarbij gestreefd wordt om geen
enkel afvalwater meer te lozen.
Hetzelfde willen we bereiken met
de zouten in het brijnwater.”

Restproduct
Brijnwater is een restproduct dat
bij tal van industriële processen
ontstaat, legt Spanjers uit. “Voor
veel industriële processen is water
nodig. Denk bijvoorbeeld aan de
petrochemische industrie of het
maken textielproducten, maar ook
bierbrouwers of waterbedrijven die
drinkwater uit zeewater maken.
Zo hebben bierbrouwers voor het
brouwen van een liter bier zo’n
vier liter, soms meer, aan water
nodig. Voor het maken van vier
liter zuiver drinkwater uit zeewater,
produceer je als bedrijf ongeveer
een liter aan brijn. Overigens vindt
deze vorm van drinkwaterwinning
niet plaats in Nederland, maar nog
wel in sommige landen rondom de
Middellandse Zee en veel in landen
in het Midden-Oosten.”
Op het eind van het proces blijft
er echter een een afvalstroom
met achtergebleven mineralen
en metalen over. Vaak zitten in
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deze stroom nog reststoffen die er
vrij gemakkelijk uit zijn te filteren.
Door sterk verbeterde technieken
is ook water beter terug te winnen.
Spanjers: “Wat dan op het allerlaatst
nog overblijft is een brijn: een viskeuze,
troebele vloeistof, met hoge concen
traties aan verschillende zouten. Zout,
zoals keukenzout, vormt hierin veelal
het hoofdbestandsdeel, maar een brijn
bevat vaak veel meer herbruikbare
zouten, bijvoorbeeld sulfaat en
magnesium.”
Wettelijk is het toegestaan voor bedrij
ven om een brijn in het riool of in brak
water te lozen. De zouten in een brijn
komen ook in natuurlijke wateren voor
en zijn op zichzelf niet schadelijk. “Maar
de crux zit in de hoge concentraties.

“Om de
verschillende
zouten in een brijn
te sorteren, dat is
letterlijk scheiden
op een moleculair
niveau.”
Voor het milieu is dit niet wenselijk:
een sterk zoute brijn heeft een grotere
dichtheid waardoor brijnwater naar
de bodem zakt en niet snel mengt.
Vroeger werden in Nederland brijns op
een vuilnishoop gestort of in de bodem
gestopt. Dat doen we nu niet meer,
maar in andere Europese landen is
dat nog in gebruik.”

op de omgeving te minimaliseren door
lozingen te verminderen en aanwezige
mineralen opnieuw te gebruiken. Het
gaat nadrukkelijk ook om het grotere
plaatje, schetst Spanjers. “Bedenk
dat bedrijven in de procesindustrie
ongeveer twintig procent van de totale
industrie in de Europese Unie vormen.
Ook binnen deze sector is er een
steeds grotere drive om materialen te
hergebruiken en om grondstoffen uit
brijns terug te winnen. Het aanpakken
van deze afvalstroom is een volgende
stap in het nastreven van een circulaire
economie.”
Er is nog een andere reden om bijvoor
beeld ook het mineraal magnesium
uit een brijn te hergebruiken. “Magne
sium is namelijk een belangrijk zout
voor de procesindustrie, maar vrij
wel al het magnesium dat Europa
nodig heeft wordt nu geïmporteerd
van buiten Europa. Het winnen van
magnesium uit brijns zou een manier
kunnen worden om de afhankelijkheid
van deze import te verminderen.”
Overigens is het scheiden van al
die verschillende mineralen in een
brijn helemaal niet zo gemakkelijk,
benadrukt Spanjers. “Er is soms een
grenzeloos vertrouwen in de moge
lijkheden van beschikbare technologie.
Maar om de verschillende zouten in
een brijn te sorteren, dat is letterlijk
scheiden op een moleculair niveau. Het
zijn elementen die kriskras door elkaar
heen zitten - probeer dat maar eens
goed uit elkaar te halen. Hiervoor zijn
inmiddels verschillende technologieën
beschikbaar, zoals het gebruik van
membranen, maar het blijft nog
behoorlijk lastig.”

Demonstratieprojecten
Circulaire economie
Hoofddoel van het Zero Brine Project
is dan ook om de impact van een brijn

Bovendien verschillen brijns flink in
samenstelling, omdat de afvalstroom
afhankelijk is van het industrieel proces

dat er aan vooraf gaat. Onderdeel
van Zero Brine is dan ook het bouwen
van meerdere proefinstallaties voor
het zuiveren van brijns afkomstig van
verschillende industrieën.
Het project kent daarmee een grote
internationale dimensie: in totaal
werken 22 partners uit verschillende
landen samen, waaronder univer
siteiten, onderzoeksinstituten en
bedrijven uit onder andere Turkije,
Griekenland, Italië, Duitsland, Polen en
Spanje. “De Delftse component binnen
Zero Brine bevat, naast deelname van
de TU Delft, ook het bedrijf Lenntech,
een Delfts bedrijf dat zich richt op het
ontwikkelen van milieuvriendelijke
waterbehandelingssystemen.”

“Er zijn plannen en
ambities genoeg
voor de komende
vier jaren, maar
uiteindelijk gaat
het om resultaten.”

Er zijn onder andere demonstratie
projecten gepland voor een silicafabriek
in Spanje, bij een Poolse kolenmijn
en voor de textielindustrie in Turkije.
In Nederland zijn er plannen voor de
komst van zelfs twee proefinstallaties
in het Botlekgebied in Rotterdam,
vertelt Spanjers.
Het zwaartepunt bij deze proefinstal
laties ligt op het verbeteren van al
bestaande zuiveringstechnieken.
Spanjers: “Zero Brine is in de eerste
plaats een demonstratieproject om
technologieën in een bepaalde context
te testen, en om te laten zien dat deze
in de praktijk en op grotere schaal
effectief zijn. Voor promotiestudenten
is daar weinig lol aan te beleven, het
is iets anders dan het doen van funda
menteel onderzoek. Er zijn in Delft dan
ook geen promotiestudenten bij dit
project betrokken, maar wel postdocs.”
Naast de plannen voor de bouw van
proefinstallaties ambieert Zero Brine
ook de oprichting van een Brine
Excellence Centre, een centrale plek
waar kennis over de technologie en

het onderzoek naar brijns worden
gebundeld. Eveneens wordt er ge
werkt aan de oprichting van een
online Brine Platform, onder andere
voor bedrijven die interesse in het
project hebben maar geen partner
zijn.

Botlekgebied
“Voor de proefinstallatie in het
Botlekgebied is Evides Industrie
water een belangrijke partner,”
vertelt Spanjers. “Het bedrijf levert
gespecialiseerd water, zoals gede
mineraliseerd water, aan andere
bedrijven. Het gaat om behoor
lijke hoeveelheden: hun eerste
installatie produceert ieder uur al
zo’n 1500 kubieke meters. Hiervoor
gebruikt Evides water afkomstig uit
het Brielse meer, en dat water is
brak. Tijdens het zuiveren van dit
water ontstaat er daarom redelijk
wat brijn. Daar zit veel zout in,
maar ook organisch materiaal.
Ook chemicaliën die voor het
zuiveren van het water worden
gebruikt belanden in de brijn. De
proefinstallatie dat op het terrein
bij Evides zal worden gebouwd,
gaat een deel van deze afval
stroom bewerken.”
“De proefinstallatie is bedoeld voor
het uittesten van combinatie van
verschillende technologieën op
grotere schaal. Daar is de industrie
ook nieuwsgierig in: of technieken
die zich in het laboratorium al heb
ben bewezen verder op zijn te
schalen. We willen de brijn beter
zuiveren, elementen concentreren
en op het eind mineralen laten uit
kristalliseren. We werken dus toe
naar het maken van daadwerkelijke
eindproducten: de fysieke zakken
met materialen die weer aan geïn
teresseerde bedrijven zijn te ver
kopen.”
Eind dit jaar is waarschijnlijk zicht
wanneer de proefinstallatie in
Rotterdam kan beginnen met
draaien. “Er zijn plannen en ambi
ties genoeg voor de komende vier
jaren,” besluit Spanjers. “Maar
uiteindelijk gaat het wel om resul
taten. Over twee jaar hoop ik veel
concreter te kunnen tonen wat deze
technieken opleveren. Dan wil ik
hier op mijn bureau glazen potjes
staan met magnesium en andere
minderen die we uit brijnwater terug
hebben gewonnen. Dan praat je
pas echt over verduurzaming.”

Nice to know
H o e c oo l is

u c himiz u
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n de stad is het vaak warmer dan op het platteland.
Dit wordt het ‘urban heat island’ (UHI) genoemd.
Wegen en gebouwen absorberen meer zonnestraling
dan bodem en planten, die nu eenmaal prominenter
aanwezig zijn op het platteland. De stad warmt dus meer op,
wat nog extra versterkt wordt door vervoer of verwarming.
In Japan gebruiken ze al eeuwenlang een techniek genaamd
uchimizu om die warmte tegen te gaan: het sprenkelen van

water op straten bij huizen of tempels. Tegenwoordig promoten
megasteden als Tokyo deze oude methode zelfs weer als
‘slimme manier om koel te blijven’.
De Delftse onderzoeker Anna Solcerova kon in de wetenschap
pelijke literatuur echter weinig vinden over het koelende effect
van uchimizu. Zij onderzocht dit daarom systematisch en con
cludeerde dat het sprenkelen van water inderdaad goed werkt
om hittestress in steden te verminderen. Solcerova en collega

Tim van Emmerik testten dit met 3D Distributed Temperature
Sensing (DTS). In een kubus van een kubieke meter met
glasvezelkabels maten ze de luchttemperatuur in ruimte en tijd,
terwijl ze eerst 1 mm water, dan 2 mm enzovoorts rondom de
kubus goten.
Hun conclusie: uchimizu maakt de grond sowieso koeler. Maar
het effect is het grootst als het nog niet zo warm is en vanwege
verdamping is het effect in de schaduw groter dan in de zon.

Drie studenten Bouwkunde van de TU
Delft richtten in februari 2016 The Motown
Movement op. Deze stichting vecht tegen
klimaatverandering door duurzame bouw
principes bereikbaar te maken voor iedereen.
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un pilot-project vindt plaats in een vervallen wijk
van Detroit (VS), waar een inmiddels groot team
van studenten dankzij crowdfunding een huis
heeft kunnen kopen. Momenteel worden de laatste
klussen uitgevoerd om het huis te renoveren tot duurzame
woning voor een dakloze familie en buurtcentrum en –tuin
voor de bewoners van de relatief arme wijk. De uitdaging
was om dit te realiseren met doe-het-zelf opties en door
het slim gebruiken van kant en klare producten uit de
bouwmarkt. Zo laat de Motown Movement zien dat duurzaam
wonen ook goedkoop en lowtech kan zijn en een veel kan
schelen op je energierekening.
Sjoerd van Hoof rondde vorig jaar zijn bachelor Civiele
Techniek af en heeft in 4 maanden in Detroit het grijswater
systeem ontworpen en geïmplementeerd. “Dit huis is nu het
eerste huis van heel Detroit dat überhaupt een grijswater
systeem heeft”, vertelt hij. “Het was een leuke uitdaging om
de mensen bij de gemeente te overtuigen van het belang!”

Hij implementeerde verschillende kringlopen om water te
recyclen en gebruikte zoveel mogelijk technieken die bij de
lokale home depot voor een lage prijs te krijgen zijn. Het
water van huishoudelijke apparaten wordt bijvoorbeeld na
opslag in grote olijftonnen in de tuin gezuiverd via kant en
klare filtertechnieken en UV-filters die voor tuinvijvers gebruikt
worden om bacteriën te doden. Ook legde Sjoerd een heliofyte
filter in de tuin aan. Alle wc’s en gootstenen in het huis zijn op
dit systeem aangesloten en spoelen dus door met gerecycled

water. De wc in de workshopruimte gebruikt Sjoerd voor iets
bijzonders: urine van deze wc wordt opgevangen om met
behulp van magnesium kunstmest voor de tuin te maken.
Het meest leerzame voor Sjoerd? De stap van ontwerp
naar uitvoering. “Voor deze klus moesten we spullen van
de bouwmarkt kunnen (her)gebruiken. Ik heb nu geleerd
om al tijdens het ontwerpen te bedenken hoe je dat precies
praktisch uit moet voeren en tegen welke prijs.”
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veilig
achter de kust

Stefan Aarninkhof is sinds 1 juni 2016 hoogleraar Kust
waterbouwkunde. Hij volgt daarmee Marcel Stive op, de
man bij wie hij destijds afstudeerde en promoveerde.
Na twintig jaar bij Deltares en Boskalis is hij terug waar
hij begon. “Als je telkens je hart volgt, rol je van het een
in het ander.”  

A

ls geboren Twentenaar zag
professor Stefan Aarninkhof
de zee in zijn jeugd alleen op
vakantie. “De Deltawerken
waren in die tijd in aanbouw en daar
gingen we dan met mijn ouders naar
kijken,” herinnert professor Stefan
Aarninkhof zich. “Dan zag je die grote
schepen en die enorme werken in uit
voering. Dat heeft me gestimuleerd om
later voor de TU Delft te kiezen.” In Delft
werd hij geïnspireerd door mensen als
hoogleraar vloeistofmechanica Jurjen
Battjes en docent kustmorfologie Dano
Roelvink. En door Marcel Stive zelf: “Die
was toen net hoogleraar geworden.
Wij hadden een goeie klik samen en
hij vroeg me om zijn eerste afstudeer
der te worden.”

Videowaarnemingen
Dat afstuderen deed hij bij het toen
malig Waterloopkundig Laboratorium
(nu Deltares). Niet in Delft, maar in
de tweede vestiging die tot 1996 in
de Noordoostpolder zat. Daar viel hij
naar eigen zeggen met zijn neus in
de boter: “We keken met volauto
matische videostations naar de kust.
Dat was toen helemaal hip. Uit die
beelden probeerde ik vervolgens de
bodemligging te bepalen,” vertelt
Aarninkhof. Het vormde ook de basis
voor zijn proefschrift ‘Morfologie van
de Brandingszone afgeleid uit Video
waarnemingen’. Hij werkte onder meer
samen met Oregon State University,
dat het Argus Coastal Monitoring
systeem had ontwikkeld. Aarninkhof
onderzocht of deze vorm van ‘remote
sensing’ gebruikt kon worden voor het
monitoren van zandsuppleties. “Dat
ging heel behoorlijk. Er wordt ook nog
steeds mee gewerkt; tegenwoordig
alleen met een iets andere techniek.”
Na zijn promotie bleef Aarninkhof nog
een aantal jaren bij Deltares, maar
in 2006 maakte hij de overstap naar

het bedrijfsleven en trad in dienst bij
Boskalis. “De baggerindustrie wilde in
kennis investeren en zocht mensen met
een onderzoeksachtergrond. Het trok
mij wel aan om bij te dragen aan de
ambities van een groot bedrijf,” zegt
Aarninkhof. Een sprong in het diepe die
heel goed heeft uitgepakt. “Het is een
andere wereld van projectgedreven,
toegepast onderzoek. Als dat niet
oplevert wat er van wordt verwacht,
wordt er sneller een punt achter gezet.
Dat is niet per definitie slecht.”

kunnen koppelen aan kennis van het
natuurlijke systeem. Daar hadden ze
kennis van nodig”, gaat Aarninkhof
verder.

Publiek-privaat
Zo ontstond het ‘Building with Nature’programma, met Boskalis en Van Oord
als grondleggers. “Bouwen met de
natuur betekent dat we het natuurlijke
systeem als vertrekpunt nemen voor
het ontwerp van waterbouwkundige
werken, en zoveel mogelijk gebruik

“Laten we eerlijk zijn: elk waterbouwkundig
werk heeft invloed op zijn omgeving. De tijd
is voorbij dat we als ingenieurs een haven op
de kaart tekenden, die vervolgens gebouwd
werd.”
Behoefte aan kennis
De Nederlandse baggerindustrie werd
in die tijd geconfronteerd met strenge
milieuwetgeving. “Het ontbrak aan
de ecologische en waterbouwkundige
kennis om daaraan te kunnen voldoen,”
vertelt Aarninkhof. “Soms waren de
eisen veel te streng, waardoor een
project door torenhoge kosten onwerk
baar werd. Het kon ook zijn dat de
eisen te soepel geformuleerd waren,
waardoor je eigenlijk teveel ruimte
kreeg.” Zo kon het gebeuren dat de
aanleg van de Tweede Maasvlakte twee
jaar vertraging opliep. “Er kwamen
vragen over de effecten van baggeren
op het transport van vislarven naar de
Waddenzee. Daar is toen twee jaar
op gestudeerd en vervolgens bleek er
geen waarneembaar effect was. Om
zulke zeperds te voorkomen, ging de
industrie op zoek naar manieren om
de milieueisen van baggerwerken te

maken van de krachten van de natuur.
Het betekent ook dat je waar mogelijk
natuurontwikkeling meeneemt in je
projecten. Later is dat nog breder ge
trokken door ook socio-economische
aspecten erbij te betrekken,” legt
Aarninkhof uit. Goed voorbeeld is
de Zandmotor, waarbij 21,5 miljoen
kubieke meter zand voor de kust
van Zuid-Holland door wind, golven
en getijden verspreid worden - een
combinatie van kustversterking en
natuurontwikkeling. Opvallend is dat
het programma dus is geïnitieerd door
het bedrijfsleven, al heeft de overheid
het vervolgens mogelijk gemaakt door
geld beschikbaar te stellen. “In Neder
land zijn we heel goed in die samen
werking tussen overheden, bedrijven en
kennisinstellingen. Als de aanbesteding
op tafel ligt zijn Van Oord en Boskalis
gewoon concurrenten. Maar daarvoor,
tijdens het pre-competitieve stadium,

wordt gebroederlijk samengewerkt
aan strategische kennisontwikkeling.
Dat is heel bijzonder.”
Volgens Aarninkhof kan het concept
nog breder worden ingezet, zoals
in de hoogwaterveiligheid en de
offshoresector. Hij noemt de pilot
bij de Houtribdijk als voorbeeld.
“In plaats van een traditionele dijk
verhoging wordt daar een zandige
vooroever gelegd, die de golfslag
tegen de dijk vermindert.” Bouwen
met de natuur kan ook een gunstige
invloed hebben op de acceptatie van
waterbouwkundige werken. “Laten
we eerlijk zijn: elk waterbouwkundig
werk heeft invloed op zijn omgeving.
De tijd is voorbij dat we als ingenieurs
een haven op de kaart tekenden, die
vervolgens gebouwd werd, “ zegt hij.
“Bij elk project moet je vanaf dag één
nadenken hoe je het kunt ontwerpen
op een manier die past bij de natuur
en liefst ook nog meerwaarde biedt
voor natuur, recreatie of op sociaal
economisch vlak.” Zo worden op
Java momenteel mangrovebossen
hersteld als vorm van natuurlijke
kustbescherming en gecombineerd
met duurzame aquacultuur.

‘Building with Nature’ een belangrijke
driver in onderwijs en onderzoek, het
is niet altijd de beste oplossing. “Soms
is er bijvoorbeeld geen ruimte. Dan
bedenk je gewoon een constructieve
oplossing. Daar is ook niets mis mee;
dat is ook een wezenlijk onderdeel van
ons vakgebied.”
Een andere belangrijke driver in het
onderzoek is klimaatverandering.
“Wereldwijd meten we op dit moment
dertig centimeter zeespiegelstijging
per eeuw, maar we zien ook een
aantoonbare versnelling in recente
metingen,” zegt Aarninkhof. “Allerlei
nieuwe technieken in het klimaatonder
zoek laten zien dat het smelten van de
ijskappen op Antarctica misschien wel
sneller gaat dan we dachten. Tijdens
zijn intreerede in mei kondigde hij dan
ook aan dat verkenning van adaptatie
strategieën voor kustsystemen onder
invloed van klimaatverandering één
van de speerpunten van zijn onderzoek
wordt.  Daarmee is hij terug aan de
TU Delft en terug bij de kust. Want:
“We moeten gewoon veilig achter
de kust kunnen blijven wonen.”

Oprecht belangrijk
Bouwen met de natuur stelt ook eisen
aan de opleiding van toekomstige
ingenieurs. “Je moet studenten er
eigenlijk ook vanaf dag één in opleiden
en dat doen we hier. We brengen
het in verschillende vakken onder de
aandacht,” vertelt Aarninkhof. “En het
leuke is: studenten willen dit ook. Ze
vinden het oprecht belangrijk, veel
belangrijker dan het voor ons was
twintig jaar geleden.” Het vraagt
bovendien om een bepaald type
student. “Ze moeten niet alleen hun
eigen vak beheersen, maar ook open
staan voor andere disciplines als
bestuurskunde en ecologie.” Al is
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