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In het voorwoord van 
Contact 2017-1 heb ik 
een aantal onderwerpen 
aangeroerd waar we 
in dit thema nummer 
Duurzaamheid op terug-
komen. Dat zal wel vaker 
gaan gebeuren de komende 
jaren, gedreven door een 

stroom van techno logische 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 
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anderzijdshetopwekkenverderver
duurzamen.”Eenversnellinginhet
transitietempovraagtwelomgoede
regie.“Deverantwoordelijkheiddaar
voorligtbijdeoverheid,maarEBN
kandaaralsstaatsbedrijfzekereen
rolinspelen.”

EBNiszelfookintransitie.“Deafgelo
penvijftigjaardraaidevooralomhet
optimaalbenuttenvandeolieen
gasvoorraad.”VorigjaarheeftEBNzijn
strategieherzien.“Naastdatoptimaal
benutten,werkenwenuookaanhet
ontmantelenenhergebruikenvan
inonbruikgeraakteinstallaties.”Die
zoudenbijvoorbeeldkunnenworden
ingezetvoorhetconverterenvanduur
zaamopgewekteelektriciteitnaargas.
Eenandervoorbeeldishetproject‘rigs
toreefs’:“oudeplatformenkunneneen
soortonderwaternatuurgebiedworden.
DatisalsuccesvolgedaanindeGolf
vanMexico,”aldusVanHoogstraten.
“Metonzekennisvandeondergrond
hebbenweookdekerncompetitiesin
huisvoordeontwikkelingvanaard
warmteenvoordeopslagvanCo2.”

DatallesdoetEBNnietalleen.“Een
rodedraadindezetijdenvanverande
ringisvoormijweldatsamenwerking
binnenindustrieën,maarooktussen
destakeholdersenindustrieabsoluut
desleutelistotsucces.”Zokomthij
ookweerterugbijdeTUDelft.“We
organiserengezamenlijksessiesom
wetenschappersbeleidsmakersen
partijenalsEBNbijelkaartekrijgen
omkennistedelentekijkenhoewe
dieenergietransitiekunnenversnellen
ofüberhauptmogelijkkunnenmaken.”

EBNbiedtookruimteaanafstudeerders
enstagiaires,vaakaardwetenschappers
uitDelftenUtrecht.“Hetvaltmeop
datdehuidigeingenieursnogmeer
geëngageerdzijndanwijdatwaren
indejaren80.Zehebbendeurgentie
vanveranderingwelmeegekregen.”

Eénadviesgeefthijzegraagmee.
“Gaeerstverdiepen:eenmaster
onderwerpmeteenhogespecialistisch
gehaltezaljealleenmaarbetermaken.
Hoemeerjedediepteingaat,hoe
stevigerjebasisisomlatertegaan
verbreden.Datwaardeerikenorm
inmensen.”

vanCo2uitstootin2050.“Datiseen
enormeopgave.Hethuidigetempo
isonvoldoendeomdiedoelstelling
van80tot95procentvermindering
tebehalen.”

S-curve
“Deenergietransitieiseengoedvoor
beeldvaneenScurve,ietswaarikals
ingenieurdolopben.Deafgelopen
jarenzatenweophethorizontalevlak,
waarinweveelverschillendeoplossin
genkondenverkennen.Daarbijwerd
nogteveelgestuurdopduurzame
energieproductieenteweinigophet
vermijdenvanCo2.”

Inmiddelsbegintdecurveomhoog
tegaan.“Ikverwachtdekomende
tienofvijftienjaartechnologische
ensysteemtechnischedoorbraken
waarmeeweenerzijdsonsenergie
verbruikkunnenverminderenen

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

De S-curve
van de energietransitie

V
anHoogstratenstudeerde
afbijShellenkonindienst
komenalswellengineer.Hij
zoueruiteindelijkachtjaar

blijven:vierjaarinhetveldinlanden
alsNigeria,IndonesiëenSchotland,
envierjaaropkantoorinEngeland.
In1997staptehijovernaarBASF
dochterWintershall.“Ikrealiseerde
metoendatikmemeerthuisvoelde
inkleinereorganisatieswaardeimpact
vanwatjijdoetbeterzichtbaaris.”

BijdeNederlandsetakvandeDuitse
oliemaatschappijwerktehijondermeer
alsproductieencommercieelmanager.
“Ikhebindiejarenalleaspectenvan
deolieengassectorkunnenzien.”
In2008namTAQA,deAbuDhabi
NationalEnergyCompany,BPNeder
landover.Hetbedrijfhadgroteplannen
voorprojecten,waaronderdegasopslag
inBergermeer,destijdsdegrootste
gasopslaginEuropa.Alsprojectdirec
teurkreegVanHoogstratentemaken
methetmaatschappelijkeaspect.“Er
wasveelonrustbijbewonersoverde
ontwikkelingvandiegasopslag.Dat
heeftmegeleerddatjebijditsoort
projecten,dieeengroteimpactopde
omgevinghebben,allebelanghebben
denmoetbetrekkenenzorgendatje
voldoendedraagvlakcreëert,”vertelt
VanHoogstraten.“Eengeïnformeerde
dialoogisdaarvoorcruciaal.Hetis
verleidelijkombeslissingentenemen

JanWillemvanHoogstraaten
issinds2016CEovanEBN,
EnergieBeheerNederland
B.V.,hetstaatsbedrijfdat
deNederlandseolieen
gaswinningcoördineert.In
dejaren1980studeerde
hijMijnbouwkundeen
Petroleumwinning.
“Watmeergbevielwasde
combinatievantechniekmet
geologieenorganisatie.Een
mijnbouwerwerdgeachtom
nazijnstudieindejungleof
andereminderontwikkelde
gebiedenmeetewerkenaan
hetopzettenvanoperaties.
Daarwerdjegoedop
voorbereid”,vertelthij.

Valley,beideinitiatievendieduurzame
innovatiewillenondersteunen.“De
overstapnaarEBNin2016waseigen
lijkheelvanzelfsprekend”,verteltVan
Hoogstraten.“EBNheeftsindsdejaren
zestigheelveelkennisoverdebodem
ontwikkeldenwildienuinzettenom
bijvoorbeelddeontwikkelingvangeo
thermieaardwarmtemogelijkte
maken.”

Van evolutie naar revolutie
“Deenergietransitiegaatnietalleen
overelektriciteit;datismaargoedvoor
26procentvanonsenergieverbruik;
datvanhuishoudenszelfsmaar3,4
procent.Hetgaatookoverwarmte,
mobiliteitengrondstoffenvoorde
industrie,”legtVanHoogstratenuit.
“Eengrootdeelvanonsenergieverbruik
bestaatuitaardgasenanderefossiele
brandstoffen.AlswedatallemaalCo2
neutraalwillenmaken,heeftdatinvloed
oponzeomgeving,ophoewekokenen
onshuisverwarmen.Datzijninteres
santeuitdagingenwaarwegoedover
moetennadenken.”Deoverheidzet
namelijkinopeendrastischebeperking

opemotionelegronden,maarikdenk
dathetbelangrijkisdatjeafwegingen
maaktopbasisvanjeanalyses.ook
datheeftDelftmemeegegeven;de
ratioisergoedontwikkeld.”

“Tegelijkzatenweookmetelfverschil
lendeoverhedenaantafel.Mijnwerk
bestondvoordriekwartuithetmanagen
vanallepubliekeaspecten,”gaathij

verder.“Sindsdietijdbenikmesteeds
meergaanverdiepenindeenergie
transitie:inderoldiegasspeeltinde
primaireenergievoorzieningenineen
energievoorzieningmetminderCo2
uitstoot.”

Datdeedhijondermeeralslidvan
EnergyBoardvoorNoordHollanden
hetsamenwerkingsverbandEnergy

“Ik verwacht de komende tien 
of vijftien jaar techno logische 
en systeem technische door
braken waarmee we enerzijds 
ons energie verbruik kunnen 
verminderen en anderzijds 
het opwekken verder kunnen 
verduurzamen.”
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Integrale 
Duurzaamheid

Vanslaafvrijgeproduceerde
chocoladetotecologische
beleggingsfondsen,het
isduurzaamheidtroef
vandaagdedag.Maarde
naarschatting600labelsen
keurmerkenopdemarkt
dieduurzaamheidclaimen,
beperkenzichmeestaltot
eenofenkeleaspecten.
Hoekunjeduurzaamheid
welmeetbaarmaken?Enhoe
maakjejecivieleprojecten
echtduurzaam?Eengesprek
tussenhoogleraarIntegraal
ontwerpMarcelHertogh
enuniversitairhoofddocent
MateriaalenMilieuHenk
Jonkers.

betalen:“Aannemersmochtenmet
duurzaamheidsideeënkomenenals
diepositiefwerdenbeoordeeldkregen
zeeenfictieveaftrekvanhunaan
neemsom,”legtHertoghuit.Winnend
consortiumBAMVolkerWesselswas
dusnietdegoedkoopste,maarhad
welvoorstellenvoorondermeer
zonnepanelenenhetafvangenvan
fijnstof.“Diefijnstofafvangwordt
danonderdeelvanhetcontracten
erwordenmetingengedaanomdat
tecontroleren.”ookhergebruiktde
aannemereentunnelboormachine.
Daarmeewordtdetunnelbrederdan
striktnoodzakelijk,maardatheeftals
bijkomendvoordeeldaterookruimte
isvooruitbreidingindetoekomst.
Flexibiliteitwasookeenvande
criteriavanHertogh’sadviesgroep.

Social Fairness
Jonkersvraagzichafhoehetproject
sociaaleconomischscoort.“InNeder
landwordtopbouwplaatsensoms
gebruikgemaaktvanconstructies
waarbijarbeidersnettoééneuroper
uurbetaaldkrijgen.Alsjevraagtofdat
maatschappelijkverantwoordis,zegt
iedereennee,maarhetiswellegaal.
Datisookietswaarjenaarzoumoeten
kijken.”Loongarantiesvormdendan
welgeenonderdeelvanhetbestek,
maarerwerdopanderemanieren
invullinggegevenaan‘socialfairness’.
Deaannemermoetbijvoorbeeld100
FTEbeschikbaarstellenvoormensen

“D
uurzaamheidiseen
containerbegrip
geworden,”stelt
Dr.HenkJonkers.

“Alsproducentkunjedanselectief
shoppenenopbasisvanéénaspect
zeggendatjeproductduurzaamis.”
Alsvoorbeeldnoemthijkipfilet:plofkip
kunjeduurzaamnoemenomdatde
Co2uitstootpergeproduceerdekilo
laagis,maareenbiologischekipdie
eengoedlevenheeftisduurzaamin
dezinvandiervriendelijk.“Watmoet
deconsumentdankiezen?Gebruikdus
lieverdatwoordniet,maarbenadruk
omwelkaspectvanduurzaamheidhet
gaat:ishetCo2arm,diervriendelijk,of
circulairgeproduceerd?”steltJonkers.
Alsconsumentkunjedanopbasis
daarvaneenafwegingmakenwat
jebelangrijkvindt.

Indebouwiseveneensbehoefteaan
duidelijkheidindeverschillendekeur
merkenenmeetinstrumenten,want
duurzaamheidwordtsteedsbelangrijker
inbestekken.Gunningofafwijzingkan
dusafhangenvaninhoeverrejeaande
duurzaamheidseisenvoldoet.Bedrijven
hebbenbehoefteaaneentoolomdat
tekunnenkwantificeren.“Daarisbij
voorbeeldLCAvoorontwikkeld,de
levenscyclusanalyse.Daarmeekun
jedemilieuimpactvanconstructies
berekenengedurendehunhelelevens
duur,uitgedruktineuro’s,”vertelt
Jonkers.“MaarLCAkijktslechtsnaar

metafstandtotarbeidsmarkt.Hertogh:
“Datwaseenhardeeis,waarnietop
geconcurreerdkonworden.”ookwordt
hetprojectnaafloopgeëvalueerd.“De
bedoelingisdatwehetmodelvanhet
expertteamblijvenverbeteren,zodat
weeenkralenkettingvantunnels
krijgen,elkweerduurzamerdan
devorige.”

VoorHertoghspeeltinspiratieeen
belangrijkerol:“Alsjezo’ntunnelmet
elkaarontwikkelt,hoekunjedaneen
soortduurzaamheidsvibeopgang
brengen?”BijdeRotterdamsebaan
isdatgelukt:“Nadeaanbesteding
melddezicheenonderaannemerdie
ookgraagzijnduurzameinnovaties
wildeinbrengen.Blijkbaarheefthet
projectzo’nduurzaamheidsimago
datanderenerdoorgeïnspireerd
worden.Datspreektmeergaan.”
Hijhooptdatookstudentenhierdoor
aangestokenworden.“Zezoudenhet
straksvanzelfsprekendmoetenvinden
bijeenwerkgeverterechtkomendie
duurzaamheidhooginhetvaandel
heeftstaan.”

Formule voor duurzaamheid
ZietHertoghintegraleduurzaamheid
vooralalshetkijkennaarzoveelmoge
lijkkwalitatieveaspecten,blijftJonkers
opzoeknaarobjectievecriteria.“Ik
gebruikweleenseenformulevoor
duurzaamheidindebouw.Eencon
structiemoetvoldoenaandege
steldeeisenvoorfunctionaliteiten

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

eenbepaaldaantalfactoren,zoalsde
uitstootvanbroeikasgassen;factoren
alsmeerwaardevoordeomgevingof
socialerechtvaardigheidzittendaar
nietin.”

Rotterdamsebaan
Beterisdanomintegraalnaarduur
zaamheidtekijken,zoalsookMarcel
Hertoghvoorstaat.Zostondhijaan
hethoofdvaneenexpertteamduur
zaamheiddatcriteriaopsteldevoor
deVictoryBoogieWoogietunnel,een
tweekilometerlangetunneldieals
onderdeelvandeRotterdamsebaande
huidigetoegangswegennaarDenHaag
moetontlasten.“DenHaagwilin2040
klimaatneutraalzijn,”verteltHertogh.
“omdatvoornemenkrachtbijtezetten
moestditdemeestduurzametunnel
vanEuropaworden.”Dieeerbleken
anderetunnelsalteclaimen,zoalshij
samenmetzijnstudentenuitzocht,
maarookindiegevallenwasdeclaim
meestalgebaseerdopeenenkelduur
zaamheidsaspect.Hertoghstondaan
hethoofdvaneenexpertteamdat
eeninspiratiedocumentopsteldemet
nietminderdannegenaspectenwaar
eentunnelaanzoumoetenvoldoen,
uiteenlopendvanluchtkwaliteittot
inpassinginhetlandschap.

Denegenduurzaamheidsaspecten
werdenopgenomenindeaanbeste
ding.DegemeenteDenHaagwas
vervolgensookbereidhiervoorte

levensduur,“vertelthij.“Datkunjedan
delendoorjesocialeenmilieuimpact
diejeconstructieveroorzaakt.Alsdat
getalbovendeéénligt,probeerje
datzolaagmogelijktemakendoor
demilieukostenensocialeimpactte
verlagen.”Tochblijftookdatlastig.

Neemlevensduur:“Eriszoietsals
optimalelevensduur,maardatisheel
moeilijktekwantificeren.Vaakwilje
geenconstructiedieoneindigmeegaat;
jeweetnooitofovervijftigofhonderd
jaarjeconstructienogwelgewenstis
opdielocatie.Jemoetduszorgendat
delevensduurpastbijdefunctie.”

Hettoevoegenvanwaardeaaneen
constructie,doorhetcombinerenvan
extrafunctiesmetdeprimairefunctie,
isvolgensHertoghenJonkerseen
belangrijkeduurzaamheidsfactor.
Jonkersrealiseertdatvia‘ecological
engineering’.“Datishettoepassen
vangroenindegebouwdeomgeving,
zoalsgroenegevelsofdaken,”legthij
uit.“Eenboomopeendakvangtstik
stofoxiden,ozonenfijnstofaf.Verder
creëerikschaduwenverdampingvan
water;beideleidentotlageretempe
ratuur.”Datlaatsteiseenbelangrijke
functieindezetijdenvanstedelijke
opwarming.“Bijtemperaturenboven
de18gradenneemthetaantalhitte
gerelateerdeziekenhuisopnamen
exponentieeltoe.”

Boomveer
ookbijzulkevormenvan‘ecological
engineering’dringtzichdevraagop
hoezetekwantificeren.“Welopen
hiertegendezelfdeproblematiekaan:
hoeveelgroenvaneenbepaaldtype
hebjedannodigomeenbepaalde
functietebereiken?”zegtJonkers.
Voorééngroeneinnovatiewordtdat
binnenkortduidelijk:“Momenteel
onderzoekenwedeBoomveer:een
boomdienietindegrondstaatmaar
ineentuigjehangt.”Datheeftallerlei
voordelen:deboomveerislichtgewicht,
waardoorhijveilighetdakopkanen
hetheenenweerzwaaiendetuigwekt
energieop.Bovendienisergeenduur
onderzoeknodignaarondergrondse
kabelsenpijpen,zoalsbijhetplanten
vaneenboomindestad.

“Wewillennumetbehulpvansensoren
deprestatiesvandieboominzichtelijk
maken.Hoeveelenergiewekthijop,
hoeveeltemperatuurverlagingleverthij
op?Danhebbenwestrakshetgroene
systeemtechnischgemaakt.”

Dr. Henk Jonkers Prof.dr.ir. Marcel Hertogh



pure winst 
voor het milieu

vannieuwbouw,gaathetvooralover
hettoepassenvananderematerialen
entechnieken,watoverigensookzijn
eigenuitdagingenkent.”

Voorbestaandeconstructieszitdit
heelanders,benadruktPolder.“Het
aantalvrijheidsgradenisdanzeer
beperkt.Bestaandeconstructiesheb
benaleenafmeting,dematerialen
zijngekozen,hetmilieuheefteen
tijdjeopzeingewerkt.Bovendien,de
Co2enenergieomdeconstructiete
bouwenzijnalgebruikt.Maaralsjede
levensduurvaneenbestaandobject
goedonderhoudtenverlengt,ookdat
ispurewinstvoorhetmilieu.”

Aantastingsmechanismen 
Binnenzijnberoepsgroepwordtnog
altijdveelnadrukgelegdopnieuw
bouw,enminderophetbeherenvan
bestaandeconstructies,meentPolder.
Hadbetondaadwerkelijkeeneeuwige
levensduur,danwaserniksaande
handgeweest.“Maarindetijddatde
meesteconstructieszijngebouwdwerd
ernognauwelijksrekeninggehouden
metdeaantastingvanbetonopde
langetermijn.”

Poldernoemttweehoofdoorzakenvoor
hetontstaanvancorrosieinbeton:
langdurigeblootstellingaanCo2inde
atmosfeer,enstrooizout.“Hetbinnen
dringenvanCo2inbetoniseenheel
langzaam,maaronvermijdelijkproces,
wanterisaltijdCo2indelucht.De
kalkinhetbetonreageertwaardoorde
zuurgraadverlaagt.BijeentelagepH
gaathetstaalinhetbetonuiteindelijk
roesten.Alsjedegelijkbetonmaakt,
dankanhethonderdjaardurenvoordat
Co2doordebuitenschilvanbetonis
getrokkenenhetstaalbereikt.

“Zout,eentweedehoofdoorzaak
voordecorrosievanstaalinbeton,is
voorinfrastructureleconstructieszo
mogelijknogbelangrijker.Indewinter
gebruikenweinhethelelanddooi

zout,dusallebruggenenviaductenin
Nederlandwordenhiertotopzekere
hoogteaanblootgesteld.Specifiek
gaathetomchlorideionen,dieviade
cementpastasteedsdieperhetbeton
binnendringen.onderinvloedvan
chloridesbegintstaaloptelossen.
NetzoalsbijCo2duurtheteentijdje
voordatchlorideshetstaalbereiken,
maareenmaalgestartishetproces
zelfversterkend.

“omdatcorrosiedoorchlorideniet
onmiddellijkzichtbaarisaandebuiten
kantvanbeton,ishetooklastigom
vasttekunnenstellen.Alsjegoed
oplet,zijneraandebuitenkantwaar
schuwingenteziendatditproces
gaandeis.Maardandienjewelregel
matighetbetonteinspecteren.”

Probleem in de toekomst
Metfrequenteinspectiesenonderzoek
valtvasttestellenhoehetmetde
sterkteengezondheidvanhetbeton
vanbestaandeconstructieervoor
staat.AlleenschorthetdaarinNeder
landnogaan,vindtPolder.“Degrote
professionelebeheerdershebbeneen
goedroterendinspectiesysteem:iedere
vijf,zesjaarjaarwordendebelangrijke
constructiesgeïnspecteerdoptekenen
vancorrosie.Anderebeheerders…Ik
geloofdaterkleinerebeheerderszijn
dieditnietgoedenregelmatigdoen,
hetbudgeternietvoorhebben,of
hetbelangernietvaninzien.ookde
inspectiedienstenhebbenafgelopen
jarenproblemenhierovergesignaleerd.”

Degestagewerkingvancorrosieve
processenopbetongaateenprobleem
voorNederlandindetoekomstvormen,
voorzietPolder.“Erispromotieonder
zoekgedaandatbekeekwanneercon
structiesschadedoorcorrosiebeginnen

H
oeverbazendhetookmag
klinken,hetislangetijduiterst
controversieelgeweestomvast
testellendatbouwwerken

vanbetonnietoneindigmeegaan,
verteltPolder.“Langisgedachtdat
betonconstructies,eenmaalgebouwd,
daadwerkelijktotindeeeuwigheid
kondenblijvenstaan.Noggeendertig
jaargeledenwerdenfellediscussies
gehoudenofhetwelbetamelijkwasom
natedenkenoverdelevensduurvan
betonendaaruitsprakenovertedoen.
Hethadwelietswegvaneentaboe.”

“DeMaastunnelinRotterdamwerd
destijdsalseenvoorbeeldaangehaald.
Danwerdergezegd,kijktochnaarde
Maastunnel!Dezeisrond1940gebouwd
entochnogsteedsinperfecteconditie?
Maarinmiddelszijnzedetunnelwel
aanhetrenovereneneenwezenlijk
deelmoetwordenvervangenomdat
hetbetonzwaarisaangetast.Hetargu
mentdateenconstructieeenonein
digelevensduurheeft,daarmoetje
heelveelbewijsvooraanvoeren.Het
isgewoonuitersttwijfelachtigalles
verandert,allesvergaatuiteindelijk
totchaos.”

Duurzaamheid versus 
sustainability
Polderweetwaarhijhetoverheeft.
Alruimdertigjaarbuigthijzichover
devele,gevarieerdeaspectenvan
betonconstructies,vanhetmateriaal
betonzelf,totalleswatmetcement
aanelkaarvaltteplakken:bruggen,
viaducten,parkeergarages,flatgebou
wenentunnels.Nazijnpromotiestudie
infysischeanorganischechemierolde
hijdewereldvanbetonbinnendoor
zijnbaanbijTNo,hetbedrijfwaar
hijvandaagdedagnogaltijdwerkt.
Daarnaastishijsinds2009ookwerk
zaamalshoogleraarbijCiTG,waar
hijonderwijsgeeftenverschillende
promovendiheeftbegeleid.Derode
draadvanzijnonderzoekdooralle
jarenheenbetrefthetverbeterenvan
deduurzaamheidvanbetonenbeton
constructies.

overdatwoordduurzaamheid,daar
wilPoldereerstwatbelangrijksover
kwijt.Erisnamelijkeengrootverschil
tussendeduurzaamheidvanzijn
onderzoekenhetinNederlandbekend
geraakteEngelsebegripsustainability.
“Deduurzaamheidwaarikmijopricht
omvatindeeersteplaatslevensduur.
InhetEngelsishiereeneigenterm
voor,durability.Bijsustainabilityligt
hetaccentjuistopmilieuaspecten,de
voetafdruk,heteffectopdewereld.”

Poldermaaktnogeentweedebelang
rijkonderscheid:hetverschiltussenal
bestaandeennieuwebetonconstruc
ties.“Bijhetmeersustainablemaken

De levensduur van een 
betonconstructie verlengen is

opheteerstegezichtlijkenzeonverwoestbaar,maar
zelfsdemeestrobuusteconstructiesvangewapend
betonhebbennietheteeuwigeleven,weetprof.dr.
RobPolder(65),hoogleraarMaterialsandDurability
bijhetCiTG.Doorlangdurigeblootstellingaande
elementenvandenatuurslaatcorrosieen
verzwakkingonvermijdelijktoe.

Hijpleitvoorhetverbeterenvanbetoninspectiesen
eengrotereinzetvanslimmerereparatiesentech
niekenwaardoorbestaandebruggenenviaducten
tientallenjarenlangermeekunnengaan.
“Erisnogeenwereldtewinnen.”
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RobPolder(65),hoogleraarMaterialsandDurability
bijhetCiTG.Doorlangdurigeblootstellingaande
elementenvandenatuurslaatcorrosieen
verzwakkingonvermijdelijktoe.

Hijpleitvoorhetverbeterenvanbetoninspectiesen
eengrotereinzetvanslimmerereparatiesentech
niekenwaardoorbestaandebruggenenviaducten
tientallenjarenlangermeekunnengaan.
“Erisnogeenwereldtewinnen.”

tekrijgen.Hetbleekdatgemiddeldde
helftvandeconstructieseenlevens
duurvanongeveerzeventigjaarheeft.
Maarhetprobleemmetgemiddeldenis
daterdusookconstructieszijnwaarde
kansopcorrosiealontstaatnaveertig,
vijftigjaar.

“Erisduseenkleinaantalviaductenen
bruggendatnualopeentoenemend
aantalplekkencorrosieschadekrijgt.
Hierwordtflinkaangerepareerd
waarbijmodernetechniekenworden
toegepast.Maarhetpuntis:wehebben
hiergeenoverzichtvan.Enweweten
vandebelangrijksteinfrastructuurnog
onvoldoendewatdeconditieisvan
bestaandebetonconstructies,watde
zwakkebroederszijn,ofwatdezwakke
onderdeleninconstructieszijn.Metde
huidigeschema’svanvisueleinspecties
haaljedaternietuit.Ja,pasalser
alschadeis.Ikwilgeenalarmslaan,
Nederlandzorgtgoedvoorzijnspullen,
zekerinvergelijkingmetanderelan
den.Maarwemoetenwelverstandig
omgaanmetdetoekomst.Hetvoor
komenvanschadekannamelijkheel
simpelengoedkoop,enzonderte
slepenmetveelmaterialen.”

Kathodische bescherming
Hetreparerenvancorrosieschadeis
zelfsnogeenstukjeingewikkelder,
schetstPolder,omdatnogaltijdeen
standaardmethodewordtgehanteerd
bijdeovergrotemeerderheidvan
constructies.Polder:“Destandaard
reparatie,zekervoorcorrosiedoor
chloride,kenteenlevensduurvan
slechtstienjaar.Datiseenhelekorte
cyclus,zekeralsjebedenktdaterzo’n
40.000bruggenenviaducteninNeder
landzijnennogeenszo’nhonderd
duizendanderebetonconstructies.
Terwijlanderereparatietechnieken,

zoalskathodischebescherming,wel
25jaarmeegaan.

“Detechniekvankathodischebescher
ming,waarmeedecorrosievanstaal
wordtstopgezetdoorhetoplossen
vanijzerteonderdrukken,bestaat
aldertigjaarenkaninsituworden
toegepast.Maardeberoepsgroepvindt
hetingewikkeld,lastig.Ikdenkdatveel
beheerders,dieeenbeginnendeschade
aaneenconstructiezien,zichniet
altijdbewustafvragen:welkereparatie
kanikhierhetbestevoorgebruiken?
“Eenvanmijnpromovendiheefteen
toevoegingaanbetononderzocht
diehetbinnendringenvanchloride
vertraagtendestartvancorrosie
uitstelt.Hetonderzoeklietziendat
gebruikvandezetechniekdelevens
duurvanbetonkanverdubbelen.We
hebbengeprobeerdditindemarktte
brengen,maarhetisnietgelukt,het
slaatnognietaan.

“Welzieikdatdebelangstellingvoor
dezetechniekengroeit.Ikleerhetook
aanmijnstudenten,endievloeien
vaakdooralscivielingenieur.Eris
eenbewustwordingsprocesgaande.
Maarerisnogeenwereldtewinnen.”

ookinhetlichtvaneenbeteresustain
abilityisnogveelwinsttehalen,rede
neertPolder.“Hetalternatiefvoorhet
invoerenvanbetereinspectiesenhet
toepassenvanreparatietechnieken
isconstructiesvervangen:slopenen
opnieuwbouwen.Bouwbedrijvenvin
dendatzekernietvervelend.Maarer
iseensimpeleonderbouwingomaan
tevoerendathetverlengenvande
levensduurdoorreparatieseenstuk
meersustainableis.Neemhetslopen
envervangenvaneenbrugdekvaneen
halvemeterdik.Hetslopen,afvoeren
enverwerken,plushetmakenvanver
vangendmateriaal,transport,daarben
jeweerzoveelenergieenCo2aankwijt.

“Terwijlhetprobleemzichafspeeltinde
buitenstebetonschilvandeconstructie.
Alsjeenkelditvervangt,ofbeginnende
corrosiemetkathodischebescherming
stopzet,dangaathetmaximaalover
eenaantalcentimetersvanhetbeton.
Danpraatjeovereentotaalandere
dimensievankilo’s.Plus,jeproduceert
geenextraCo2enenergievoorhetver
vangenvaneencompleteconstructie.”

Hetdoelombijverbeterdeinspecties
enreparatiesvoorogentehoudenzou
hetverlengenvandelevenscyclusvan
eenconstructiemoetenzijn.Wantbrug
genenviaducten,diezullenwetoch
echtblijvengebruiken,besluitPolder.
“Dushoelangerjeeenconstructie
kuntlatenstaan,hoehogerdewinst
voorhetmilieuzalzijn.ookdatis
sustainability.”

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 bestand delen 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.”

WATISBEToN?
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V
ooreenstenenhuisbetaal
jeophetplattelandtwee
tottienkeermeervoorde
bouwmaterialendanbijeen

huisindestad.PhDKulshreshtha,zelf
afkomstiguitIndia:“Transportvan
steenencementisheelduur,waar
doordemateriaalkostenwel90%
vandetotalekostenuitmaken.”Toch
iserinIndiaeengroteverschuiving
waarneembaarvanmudhousesnaar
stenenhuizen.“Hetpleisterwerk
zelfvindendemeestemensengeen
probleem.Maarterwijljijjehuisop
nieuwaanhetpleisterenbent,zieje
naastjehetstenenhuisvanjeburen.
Diehoevenniettepleisteren.”

Technisch probleem
Datdemudhousesnietwaterbestendig
zijn,isvoorKulshreshthavooraleen
technischprobleem.“Hetmateriaal
heeftdieeigenschap.Datroeptbij
mijalsingenieurdevraagop:kanik
dezeeigenschapveranderen?Enkan
ikzotegelijkeenduurzaamalternatief
ontwikkelenvoorsteenencement?
Wantbijdeproductievancement
komtveelCo2vrij.”

TijdenszijnmasterGeoEngineering
deedKulshreshthapertoevaleen
ontdekkingdiedekiemvormdevoor
ditproject.“IndefilmSpiderMan3
zagikdeschurkSandman.Hijkan
transformerenvanloszandnaarsteen
en,nogfascinerender:ookomgekeerd,
vanhardnaarlos.Biobasedmaterialen,
materialenuitlevendeofooitlevende
grondstoffen,kunnendatniet.”

Kulshreshthagingexperimenterenmet
maïszetmeel:hijstopteeenkeereen
mengselvanzand,waterenmaïzena
indemagnetron.“Toenbleekdatdit
mengselin5minutennetzosterkwerd
alsbaksteen!”Kulshreshthadooptehet
materiaalCoRncreteenstudeerdeeropaf.

CoRncrete
CoRncretekunjenietgebruikenom
huizenmeetebouwen.Netalsbij
demudhouseslosthetopinwater.
Kulshreshtha:“Ditgeldtvoorbijnaalle
biobasedmaterialen.Erisbijbiobased
bouwenaltijdeenextrabeschermlaag
nodig.ofhetmateriaalmoetgemodifi
ceerdwordenmetchemicaliënof
bacteriën,endatisweerheelduur.”
EnzovondKulshreshthaeennieuwe
uitdaging:biobasedmateriaalmaken
datvanzichzelfwaterbestendigis.
“Bijmijnafstuderenzagikaldemoge

lijkheid,nukanikdieverdergaan
onderzoeken.”

Kulshreshthagaatuitvanhetmengsel
waarmeedemudhousesnuworden
gebouwd,waarhijzetmeelaantoe
voegt.Nietgewonnenuitdemaïskolf,
cassaveofaardappel.“Datiszonde,
wantdiekunjeeten.Ikgebruikhet
agrarischafval,wantinalleswatje
weggooitvaneenmaïsplantofaard
appelplantzitookzetmeel.”Doelis
omeenlokaal‘recept’teontwikkelen,
aandehandwaarvanjemetlokale
aardeenlokaalagrarischafvalde
bouwstenenvooreenhuiskuntbou

wen.“Hetzelfdegaanweproberenmet
alginaten,diejehaaltuitzeewieren
dieookeenbijproductzijnvanafval
waterzuiveringsinstallatiesvanNereda.
Enookmetkoeienvlaaienzieikgoede
mogelijkheden.Degrasvezelsdiedaar
inzitten,makenhetergsterkenmeer
bestendigtegenwater.”

Hetlokale‘recept’wordtwatKulsh
reshthabetrefteenreceptzonder
patent.“Meestalzijnhetdefamilies
diezelfhuneigenhuisbouwen,ofeen
lokaleaannemerindearmnemen.Alles
gebeurtlokaal.Danwillenzijnietdat
dankzijeenpatentiemandvanbuiten
hetdorpgeldverdientaanhunhuis.”

Lokale contacten
Voorafgaandaanzijnprojectheeft
Kulshreshthaeerst9maandendoor
heelIndiagereisd.“Toenhebikveel
lokalecontactengelegdmetaanne
mers,architecteneninstitutendie
mudhousesbouwen.Allemaalmogen
zestraksmetmijnlokalereceptgaan
bouwenendangaanwepasechtzien
ofhetwerkt,ookopgroteschaal.”

Inhetvierdejaarvanzijnonderzoek
gaanKulshreshthaenzijnteameen
demonstratiewoningbouwenindebuurt
vanTiruvannamalai.“Voorafgaandaan
ditprojecthebikeerst9maandendoor
Indiagereisd.InTiruvannamalaikwamik
eenmantegendieprachtigemudhouses
bouwt.Iedereendiezijnhuizenziet,zegt
meteen:datwilikook!Zogaathetinde
praktijk:mijnprojectslaagtalleenals
iemandhetookwilhebbenwanneerhij
hetziet.”

DaaromwilKulshreshthadedemon
stratiewoningbouwenmeteenplatdak.
Wantde‘moderne’stenenhuizenhebben
ookeenplatdak,terwijlmudhouses
traditioneeleenpuntigdakhebben.
“Ikhoopdateenverandering
inontwerpookleidttoteen
veranderinginimago.”

Traditioneellevenmensen
ophetIndiaseplatteland
inzogeheten‘mudhouses’,
huizengemaaktmeteen
mengselvanklei,zand
enslib.Ditmateriaalis
nietwaterbestendig,dus
doorregenbrokkelende
murenlangzaamaf.Na
iederregenseizoenmoeten
bewonershunmurenop
nieuwpleisteren.Maareen
betaalbaaralternatiefis
erniet.MetzijnTUDelft
GlobalResearchFellow
shipwilcivielingenieur
Kulshreshthadaarveran
deringinbrengen.

met lokaal 
bio-afval 

Betaalbare 
huizen bouwen 

“Zo gaat het in de 
praktijk: mijn pro
ject slaagt alleen als 
iemand het ook wil 
hebben wanneer hij 
het ziet.”



6 CONTACT • September 2017

“Als je het 
nat kunt 
maken, 
kun je het 
recyclen”

“Als je het 
nat kunt 
maken, 
kun je het 
recyclen”

Recyclen van 
de toekomst
Recyclen van 
de toekomst



7ContaCtSeptember 2017 •

over tien jaar ziet de recycling van plastics en elektronica er 
onherkenbaar uit, voorspelt Peter Rem, hoogleraar Resources 
& Recycling. Een afval verwerkingsbedrijf is dan niet langer 
een enorm sorteerterreinen met grote scheidingsinstallaties, 
maar een distributie centrum van waaruit we herwonnen 
grondstoffen kunnen verspreiden om ze opnieuw tot hoog
waardige producten te verwerken.  

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 
bin nen 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 MDS
proces wordt er nog een twee de tech
no logie ontwikkeld in het pro gramma: 
met behulp van sensoren kunnen de 
snippers afval straks verder worden 
gescheiden op basis van kleur. “De 
kleur die ooit aan plastic is toege voegd, 
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 nietwit. 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. 

“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 
sproei systeem 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 uit ein
de lijke 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
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 
indiumtinoxide, 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 

infra roodsensoren kunnen we wel 
het specifieke reflectie spectrum 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 schei den 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 

betekenen, maar dat leidt er niet 
auto  matisch toe dat het goedkomt. 
De maat schappij  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 nWodomein technische en 
toe ge paste Wetenschappen. Dat 
zijn bijvoor beeld bedrijven die zich 
bezig houden met supergeleidende 
materialen. “Dat zijn nu nog niche
toepassingen. Zij hopen dat super
geleiding een tech no logie van alledag 
wordt en dit is een mogelijkheid 
daar voor,” zegt Rem. De voedsel en 
drank industrie is via de nederlandse 
Fede ratie Levens mid delenindustrie 
(nFLI) aangesloten. “Dat is een heel 
belang rijke partij. Zij gaan uiteindelijk 
de plastics herge brui ken 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.”

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 UVlicht 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 
eigen lijk 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 twin tig 
machines nodig. Sorteren op vijftig 
soorten plastic zou een monster
instal latie 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 con sument 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 
Perspectief programma van de neder
landse organisatie voor Weten schap
pelijk onderzoek (nWo) werken 
univer siteiten en industrie onder leiding 
van Rem samen aan een betaalbare 
en energie zuinige technologie voor het 
terug winnen van waardevolle stoffen 
uit afval. De basis daarvoor is Magnetic 
Density Separation (MDS), het scheiden 
van afval naar soortelijke massa via een 
drijfzinkmethode. Hiervoor wordt afval 
 zoals afgedankte elektronica en plastic 
verpakkingen  klein versnip perd en 
vervolgens in een bad met een ferro

“De technologie kan een doorbraak betekenen, 
maar dat leidt er niet auto ma tisch toe dat 
het goed komt. De maat schap pij  moet het 
ook echt zo inrichten.”
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Arbeiders zitten bovenop de oogst 
in een palmolieplantage in Bank Mae 
Village, Myanmar.  
Foto: Taylor Weidman

Op weg naar

duurzame
palmolie



D
esectorisvangrootinter
nationaalbelang:oliepalm
plantagesinZuidoostAzië
enAfrikabeslaansamen

honderdduizendenhectares.Palmolie
industriezorgtechternietalleenvoor
banenenexportinkomsten,maarook
voorenormehoeveelhedenorganisch
afval.Ditwordtvaakverbrandofmen
laathetophetlandliggen.Palmolie
productieleidtdaardoortotveeluitstoot
vanbroeikasgassen(zoalsmethaan)en
draagtbijaanklimaatverandering.Een
anderprobleemishetafvalwater,dat
debodemenhetwatervervuiltenook
bijdraagtaandemethaanuitstoot.Sinds
enkelejarensporenmultinationals,zoals
deNederlandsevoedingsmiddelenreus
Unilever,desectoraanomoverte
gaanopschonereproductie.“Grote
bedrijvendreigensteedsvakermeteen
boycotvanpalmolieproducentendie
geenduurzaambeheervoeren”,zegt
Lindeboom.

Lege vruchtentrossen
Lindeboomisexpertophetgebiedvan
hetsluitenvannutriëntenkringlopen
enhoudtzichdaaromvooralbezigmet
delegevruchtentrossen:hetmateriaal
datoverblijftnadatdevruchtenuit
detrossenzijngehaald.Dezelege
trossenzijnbijdepalmolieproductiede
belangrijkstebronvanorganischafval.
“Detrossenzijnongeveerzogrootals
eenbananentros,maardevruchten
zelfzijnveelkleinerendehelftvande
trosisorganischafval.Zewordendeels
verbrandomstoomoptewekkenvoor
desterilisatievandevruchten,maarer
blijftnogsteedszo’n80%over.”Deze
legetrossenzoudeneenuitstekende
bronvanbiogaskunnenvormen.“Ze
zoudenmoetenwordenvoorbehandeld
omdelignocelluloseaftebrekenvoor
datdemicroorganismenaandeslag
kunnenombiogasteproduceren,”
legtLindeboomuit.“Daarvoorzou
je,afhankelijkvanplaatselijkeomstan
digheden,metzonnewarmtedechemi
schebindingenkunnenafbrekenof
schimmelskunnengebruikendie
enzymenzoalslaccaseenperoxi
daseproduceren.”

BedrijveninMaleisiënaIndonesië
hetlanddatdemeestepalmolie
produceertzettenalstappenop
wegnaarduurzameproductie.Zo
heeftdeMaleisischeNationalKey
EconomicArea(NKEA)voorpalmolie
alseenvanzijnbelangrijksteagenda
puntenhetstrevenomuiterlijkin
2020inallepalmoliefabriekenbio
gasfaciliteitentehebbengeïnstal
leerd.Dr.ShahrulIsmailvande
TerengganuuniversiteitinMaleisië
isprojectpartnervanLindeboom,en
isopzoeknaarstrategieënomdit
doelteverwezenlijken.Hijheeftal
geconstateerddatdebiogasproductie
bijdefabriekenonvoldoendeisvoor
eenstabielewerkingvanelektriciteits
generatorenopbasisvanbiogas.

“Daaromwordtbiogasvaakdomweg
opgebrand,maaralswehetzouden
combinerenmetbiogasuitlegevruch
tentrossenzouhetgenoegzijnom
detoevoervoordegeneratorente
stabiliseren.”EenlandalsMaleisiëis
deidealepartnervoordeontwikkeling
entoepassingvaneendergelijketech
nologie.“Bedrijvenbeseffendatmaat
schappelijkverantwoordondernemen
belangrijkisalszehunproducten
willenblijvenverkopen.”

Eldersinderegio,bijvoorbeeldin
PapoeaNieuwGuineaofMyanmar
(Birma),isdesituatieechteranders.
“Palmoliebedrijvenzijndaarveel
kleiner.Wanneergroterebedrijven

Palmolieisdemeestgebruikteplantaardigeolieterwereld
enzalvoorlopignogwelwordengeproduceerd,hoewelde
industrieeencontroversiëlereputatieheeft:deproductiegaat
gepaardmetvervuilingenontbossing,enerwordtvaakgeen
rekeninggehoudenmetlokalegemeenschappen.

“Depalmolieindustriewordtalleenmaargroter,dusalswe
nietsdoenlossenwehetprobleemnietop”,zegtdr.Ralph
LindeboomvandeafdelingGezondheidstechniek.Lindeboom
wilertoebijdragendatdesectorduurzamerwordt,zowel
voorhetmilieualsvoordelokalebevolking.

ophettoneelverschijnenomzeover
tenemen,gebeurtdatnietaltijdop
deprettigstemanier,enontstaaner
problemenvoorlokalegemeenschap
pen.”Landenmeteengroeiendepalm
olieindustriescorenhoogopeconomi
scheontwikkeling,maarhelaasheeftde
lokalebevolkinghierzeldenprofijtvan.
Zijkrijgttemakenmetvervuilingen
metsnellestijgingvandeprijzenvoor
drinkwaterenelektriciteitalsgevolg
vandetoenemendevraag.

Sterke positie
LindeboomenIsmaildenkenallebei
dathetantwoordopditprobleem
ligtineenactievebetrokkenheidvan
lokaletelersineenvroegstadium.
“Kleinebedrijvenkunneneenbijdrage
leverenaandetransitienaarduurzame
productie,zijkunnenditprocesver
snellen.”HetdoelvanLindeboomen
Ismailisdatlokaleboerenworden
voorzienvanmiddelenomorganisch
afvalvanhunoliepalmenomtezetten
inbiogas.“Zekunnenhetbiogasge
bruikenommeetekoken,maarook
voorverdereverwerkingvandepalm
vruchten,zodatdezeklaarzijnvoor
gebruikinfabrieken.Zocreëerjeeen
marktvankleinelokaleproducenten,
engeefjezeeensterkepositiein
hunonderhandelingenmetgrotere
bedrijven.”Kleineboerenhebbeneen
oogstnodigdievooreenconstant
inkomenzorgt,eenomstandigheid
dievaakoverhethoofdwordtgezien.
“oliepalmenzijneenveiligeoptievoor
zulkeboeren,zolangzemaarniet
wordengedwongenhunbedrijfte
verkopen.”

DaaromisLindeboomvastbeslotenom
eengoedkope,gemakkelijkteonder
houdentechnologischeoplossingte
ontwikkelen.“Eenreactorvoorde
fermentatievanlegevruchtentrossenis
inwezeneengeslotenvatmetmicro
organismen.Hetisgeenmoeilijkproces
omtestarten,maarjemoetwelzorgen
voorgoedestartvoorwaarden.Endat
gaanweonderzoekeninditinter
nationalefellowshipproject.”

Eenpromovendusgaatkleinereen
groteretelersbezoekenomtekijken
watdetechnologischeeisenzijn.
“Alswebijvoorbeeldbesluitenom
delignocellulosevezelsaftebrekenmet
behulpvanwarmte,kunnenwedatop
meerderemanierendoen,afhankelijk
vandelokalesituatie.Enwemoeten
vooralproberennietmetoplossingen
tekomendievanuiteenwesters
perspectiefzijnbedacht.”In
eengerelateerdproject
werktLindeboomaan
deontwikkelingvan
eenzeerefficiënte
brandstofcel
diebiogaskan
omzetten.“Datis
nogeenandere
mogelijkheid
voornieuwe
bedrijfjes
inlokale
gemeen
schappen:
deverkoop
vanelek
triciteit.”

Robuustheid
Robuustheidenweinigonderhoud
zijnsleutelkenmerkeninhetontwerp
vangoedkopeoplossingen.“Jezou
bijvoorbeeldeenbioreactorkunnen
ontwerpendiezichzelfleegmaakten
vult,zondereenpompmetveelonder
delendieveelonderhoudvereist”,
lichtLindeboomtoe.Eendergelijke
ontwerpfilosofielijktineersteinstantie
veraftestaanvanzijnwerkaande
UniversiteitGent,waarhijmethet
oogopderuimtevaarteengesloten
systeemontwierpvoorhetonttrekken
vanwaterenvoedingsstoffenaan
urine.

MaarLindeboomzegt:“Bijruimte
vaartonderzoekmoettechnologie
werkenmetééndrukopdeknopen
magernietsmisgaan.Daaromgelden
daarookdieeisenvoorrobuustheid
enweinigonderhoud.”Hetontwerpen
vaneenduurzamepalmolieindustrie
isweliswaarevengoedeenuitdaging,
maarhetiseendoeldatbereikbaaris
wanneerwemetbeidebenenopde
grondblijvenstaan.

“Bedrijven beseffen 
dat maat schappelijk 
verantwoord onder
nemen belangrijk is 
als ze hun producten 
willen blijven 
verkopen.”
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testen in een echte omgeving

Naasthetfaculteitsgebouw
vanCivieleTechniek&Geo
wetenschappen,ophet

Berlageveld,ligtTheGreenVillage.Ditishet
innovatieterreinopdeTUCampuswaarnieuwe
technologieënophetgebiedvanbijvoorbeeld
duurzameenergievoorziening,waterende
bebouwdeomgevingwordengetestentoege
pastineen‘reallife’omgeving.TheGreen
Villageisbedoeldalseenplatformwaaronder
zoekers,studenten,bedrijvenenoverheidsamen
technologieënensystemenkunnenontwikkelen
entestenmetechtegebruikersinhetdagelijks
leven.Erwordtbijvoorbeeldonderzochthoe
automatischevoertuigenindebebouwdeomge
vingkunnenfunctioneren,hoedecentralewater
opslagenzuiveringssystemenwerkenofhoe
geparkeerdeauto’salsenergiecentralekunnen
werken.

Alveelonderzoekersvanallefaculteitenvande
TUDelfthebbenhunwegnaarTheGreenVillage
inmiddelsgevondenenmakengebruikvande
mogelijkheidhunlabonderzoekopteschalenen
tetestenindezeechteomgeving.Ditoverzicht
toontjevierduurzameprojectendiedooronder
zoekersvanCiTGzijngeïnitieerd.

Deafgebeeldecartoonswerdengemaaktvoor
TheResearchExhibitionNederlandsgrootste
wetenschapstentoonstellingdieinjuni2017
plaatsvondbijdeTUDelftinhetkadervan
de175everjaardagvandeuniversiteit.

Betrokken onderzoekers:
Dr.RafidAlKhoury,Dr.MehdiMusivandArzanfundi
enDr.PhilVardon,AliGolchin,IvoPantev

Waarom?
EnergyPileszijnfunderingspalenvangebouwen
dietevensfunctionerenalsbodemwarmtewisse
laars.Dezegeothermischetechnologiekanworden
gebruiktomgebouwenopeenduurzamemanier
metaardwarmteteverwarmenentekoelen.
Bouwbedrijvenzijnnogterughoudendomdeze
‘energiepalen’tegebruikenvanwegemogelijke
problemendiezoudenkunnenontstaandoor
thermischespanningeninhetmateriaal.Erzijn
noggeenwereldwijdgeaccepteerderichtlijnen
ofontwerpmethodes.

Wanneer?
Devoorbereidingenwordenalgetroffenom
eenenergypileprototypeopwareschaalop
TheGreenVillageteplaatsen.Hetonderzoek
zalhelpenomcommercieelgebruikvanenergie
paleninNederlandmogelijktemaken.

Hoe?
Detechnologiewordtontwikkeldengevalideerd
mettestsendoortemodellerenineenlaborato
rium,maarookmetdefullscaleexperimentenop
TheGreenVillage.Erwordtonderanderegekeken
naarefficiëntie,naarontwerpmethodesenricht
lijnenennaarhetenergiebesparendpotentieel
opzowelkortetermijn(seizoensgebonden)als
oplangeretermijn(jaren).

Betrokken onderzoekers: 
MarijaNedeljkovicMSC,YibingZuoMSc,
Dr.KamelArbi,Dr.GuangYe

Waarom?
Beton,datdoorgaansordinaryPortlandCement
bevat,gebruiktkostbareruwegrondstoffenen
kostveelenergieomteproduceren.Geopolymeer
betondaarentegengebruiktrestproductenuitde
industriealsbindmiddel.DeCo2uitstootvandit
typebetonisduslagerterwijldeeigenschappen
vanhetmateriaalbeterblijkentezijn.Delevens
duurvanhetmateriaalisechternogonbekend.

Doel?
Aanheteindvanhetprojectzal
debetonindustriekunnen
beschikkenoverde

juisteverhoudingenomdittypebetontemixen
entegebruikeningebouwenenconstructies.
Restproductenzullenmeergewaardeerdworden
alsduurzaambouwmateriaalvanwegedelagere
Co2uitstootenhetlagereenergieverbruik.

Hoe?
HetGeopolymeerteamheeftbetonmengsels
ontwikkeldenonderzoektdeverschillende
eigenschappenendedegradatievanhet
materiaal.Hetultiemedoelisomgeopolymeer
betontoteenniveautebrengenwaarophetin
depraktijkgetestkanworden.TheGreenVillage
biedtdiekansenwildevloervanhetnogte
bouwencocreationcentervangeopolymeer
betongaanmaken.

Energy piles 
in Nederland

Geopolymeer 
beton

Duurzame onderzoeks projecten
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testen in een echte omgeving
Kosteneffectief recyclen van beton 
voor hoogwaardige toepassingen

Duurzame onderzoeks projecten

In elkaar grijpende bouwstenen 
van gegoten glas

Betrokken onderzoekers:
Dr.FrancescodiMaio,Dr.SomayehLotfi,
Dr.AbrahamGebremariam

Waarom?
Hetrecyclenvanbetondatheteindevanzijn
levensduurheeftbereiktheeftveelvoordelen:
hetvermindertonzeimpactophetmilieu,onze
afhankelijkheidvanruwegrondstoffen,deprijs
schommelingenvanbetonendebehoefteaan
stortplaatsenvoorbetonpuin.Bijrecyclingvan
betonwordtfijnefractiegeproduceerdeen
aggregaatdatnogveelcementsteenbevatdat
dekwaliteitverslechterd.Dezetechnologiemaakt
delaatstestapmogelijk:hetnogschonerscheiden
vande04mmfijnefractieopzo’nmanierdatdit
economischrendabelenduurzaamis.

 

Doel?
Dezetechnologiebouwtvoortopeerdererecyling
innovatiesvandeTUDelft(zoalsADR).Ditproject
zaldehuidigefaciliteit,dienogoplabschaalis,
opschalentoteeneconomischhaalbaarsysteem
dat3000kilobetonperuuraankan.Deoutput
zalgebruiktwordenomgebouwenvan100%
gerecycledbetontebouwenopTheGreenVillage.

Hoe?
HetHeatingAirclassificatieSystem(HAS)verhit,
maaltenscheidthetbetonpuintegelijkertijd.
Zowordtdehechtingtussensilicaencement
steenverzwakt,waardoordeoriginelecompo
nentenweerherwonnenkunnenworden:schoon
zandencementclinkerachtigeproducten.

Betrokken onderzoekers
Faidraoikonomopoulou,TelesillaBristiogianni,
AteSnijder,JorisSmits,LidaBarou,Dr.FredVeer,
Prof.RobNijsse

Waarom? 
Deze‘bouwstenenvangegotenglas’,diedoorhun
vorminelkaargrijpen,zijnvolledigtransparante
elementenomdragendeconstructiesmee
temaken.Destenenzijnonderdruksterker
danbetoneneenvoudigtestapelenenweer
uitelkaartehalen.Ditmaakthergebruikop
anderelocatieseenvoudig.

Doel?
Viaresearchthroughdesignwillendeonder
zoekershetgebruikvanglasindragende
constructiesmogelijkmaken.
Dekennisdiewordtopgedaan
(ontwerprichtlijnen,

productiemethodesendesignsoftware)wordt
gedeeldmetzowelhetwerkveldalsdeweten
schappelijkegemeenschap.opTheGreenVillage
isalfase1opgeleverdvaneenbrugwaarin
gegotenglazenkolommenalsdragendelement
zijngebruikt.Infase2zalhetbrugdekvandeze
‘glazenbrug’opgebouwdwordenuitdezein
elkaargrijpendestenenvangegotenglas.

Hoe?
Deinelkaargrijpendestenenwordengestapeld
meteendroge,kleurlozetussenlaagertussen
omtecompenserenvoordekleineverschillenin
afmeting(alsgevolgvanhetproductieproces).
Hetgietenvanhetglasmaakthetmogelijkom

dikkere,meercomplexeensterkerebouw
componententemakendanmet

glasplatenmogelijkis.
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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? 

De natuur voor je laten werken in de Wadden  
Mud Motor onderzoek
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H
oe kun je de natuur voor je 
laten werken? Colosimo ver telt 
bevlogen: “Normaal gesproken 
wordt er gebag gerd 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 
op  nieuw 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-
in stru menten 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 in strumenten 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 uitge daagd en 
blijven ze vol fascinatie door gaan: 
“Het mooie aan het Mud Motor pro ject 
is dat het meerdere functies heeft. Het 
resulteert niet alleen in een vermin de-

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 bagger werkzaamheden 
in de haven en verbetering ecosysteem 
en recreatiemogelijkheden

ring van de bagger werk zaamheden in 
de haven, maar leidt ook tot ver be  te-
ring van het ecosysteem en recreatie  -
mogelijk heden van het Wad den gebied. 
We combineren alles op een manier 
zodat in de toe komst 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. 
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zouten uit afvalwater 
terugwinnen 

dateraanvoorafgaat.onderdeel
vanZeroBrineisdanookhetbouwen
vanmeerdereproefinstallatiesvoor
hetzuiverenvanbrijnsafkomstigvan
verschillendeindustrieën.

Hetprojectkentdaarmeeeengrote
internationaledimensie:intotaal
werken22partnersuitverschillende
landensamen,waaronderuniver
siteiten,onderzoeksinstitutenen
bedrijvenuitonderandereTurkije,
Griekenland,Italië,Duitsland,Polenen
Spanje.“DeDelftsecomponentbinnen
ZeroBrinebevat,naastdeelnamevan
deTUDelft,ookhetbedrijfLenntech,
eenDelftsbedrijfdatzichrichtophet
ontwikkelenvanmilieuvriendelijke
waterbehandelingssystemen.”

Erzijnonderanderedemonstratie
projectengeplandvooreensilicafabriek
inSpanje,bijeenPoolsekolenmijn
envoordetextielindustrieinTurkije.
InNederlandzijnerplannenvoorde
komstvanzelfstweeproefinstallaties
inhetBotlekgebiedinRotterdam,
verteltSpanjers.

Hetzwaartepuntbijdezeproefinstal
latiesligtophetverbeterenvanal
bestaandezuiveringstechnieken.
Spanjers:“ZeroBrineisindeeerste
plaatseendemonstratieprojectom
technologieënineenbepaaldecontext
tetesten,enomtelatenziendatdeze
indepraktijkenopgrotereschaal
effectiefzijn.Voorpromotiestudenten
isdaarweiniglolaantebeleven,het
isietsandersdanhetdoenvanfunda
menteelonderzoek.ErzijninDelftdan
ookgeenpromotiestudentenbijdit
projectbetrokken,maarwelpostdocs.”

Naastdeplannenvoordebouwvan
proefinstallatiesambieertZeroBrine
ookdeoprichtingvaneenBrine
ExcellenceCentre,eencentraleplek
waarkennisoverdetechnologieen

Inhetafvalwatervanindustriëlebedrijven
blijvenvaakvelekilo’saannuttigezouten
achter.HetnetgestarteZeroBrineProject,
waarindeTUDelfteenvoortrekkersrolheeft,
richtzichopeenpraktischeverbeterslag
ommineralenuitafvalwaterterugte
winnenenalsgrondstoftehergebruiken.
“Hetaanpakkenvandezeafvalstroomis
eenvolgendestapinhetnastrevenvan
eencirculaireeconomie.”

opdeomgevingteminimaliserendoor
lozingenteverminderenenaanwezige
mineralenopnieuwtegebruiken.Het
gaatnadrukkelijkookomhetgrotere
plaatje,schetstSpanjers.“Bedenk
datbedrijvenindeprocesindustrie
ongeveertwintigprocentvandetotale
industrieindeEuropeseUnievormen.
ookbinnendezesectorisereen
steedsgroteredriveommaterialente
hergebruikenenomgrondstoffenuit
brijnsterugtewinnen.Hetaanpakken
vandezeafvalstroomiseenvolgende
stapinhetnastrevenvaneencirculaire
economie.”

Erisnogeenandereredenombijvoor
beeldookhetmineraalmagnesium
uiteenbrijntehergebruiken.“Magne
siumisnamelijkeenbelangrijkzout
voordeprocesindustrie,maarvrij
welalhetmagnesiumdatEuropa
nodigheeftwordtnugeïmporteerd
vanbuitenEuropa.Hetwinnenvan
magnesiumuitbrijnszoueenmanier
kunnenwordenomdeafhankelijkheid
vandezeimportteverminderen.”

overigensishetscheidenvanal
dieverschillendemineralenineen
brijnhelemaalnietzogemakkelijk,
benadruktSpanjers.“Erissomseen
grenzeloosvertrouwenindemoge
lijkhedenvanbeschikbaretechnologie.
Maaromdeverschillendezoutenin
eenbrijntesorteren,datisletterlijk
scheidenopeenmoleculairniveau.Het
zijnelementendiekriskrasdoorelkaar
heenzittenprobeerdatmaareens
goeduitelkaartehalen.Hiervoorzijn
inmiddelsverschillendetechnologieën
beschikbaar,zoalshetgebruikvan
membranen,maarhetblijftnog
behoorlijklastig.”

Demonstratieprojecten
Bovendienverschillenbrijnsflinkin
samenstelling,omdatdeafvalstroom
afhankelijkisvanhetindustrieelproces

D
enaamvanhetZero
Brineprojectverwijst
naarbrijn,ofwelbrijn
water:afvalwatermeteen

sterkgeconcentreerdehoeveel
heidaanzouten,verteltdr.ir.
HenriSpanjersinzijnwerkkamer.
Spanjers,associateprofessor
IndustriewaterbijhetCiTG,isde
projectcoördinatorvanhetHori
zon2020project,dateenbudget
heeftvanbijnatienmiljoeneuro,
grotendeelsgefinancierdvanuitde
EuropeseUnie.“ZeroBrineisook
eenverwijzingnaardezogenaamde
ZeroLiquiddoelstelling.Dezeterm
isafkomstiguitdeprocesindustrie,
waarbijgestreefdwordtomgeen
enkelafvalwatermeertelozen.
Hetzelfdewillenwebereikenmet
dezouteninhetbrijnwater.”

Restproduct
Brijnwateriseenrestproductdat
bijtalvanindustriëleprocessen
ontstaat,legtSpanjersuit.“Voor
veelindustriëleprocesseniswater
nodig.Denkbijvoorbeeldaande
petrochemischeindustrieofhet
makentextielproducten,maarook
bierbrouwersofwaterbedrijvendie
drinkwateruitzeewatermaken.
Zohebbenbierbrouwersvoorhet
brouwenvaneenliterbierzo’n
vierliter,somsmeer,aanwater
nodig.Voorhetmakenvanvier
literzuiverdrinkwateruitzeewater,
produceerjealsbedrijfongeveer
eenliteraanbrijn.overigensvindt
dezevormvandrinkwaterwinning
nietplaatsinNederland,maarnog
welinsommigelandenrondomde
MiddellandseZeeenveelinlanden
inhetMiddenoosten.”

opheteindvanhetprocesblijft
erechtereeneenafvalstroom
metachtergeblevenmineralen
enmetalenover.Vaakzittenin

hetonderzoeknaarbrijnsworden
gebundeld.Eveneenswordterge
werktaandeoprichtingvaneen
onlineBrinePlatform,onderandere
voorbedrijvendieinteresseinhet
projecthebbenmaargeenpartner
zijn.

Botlekgebied 
“Voordeproefinstallatieinhet
BotlekgebiedisEvidesIndustrie
watereenbelangrijkepartner,”
verteltSpanjers.“Hetbedrijflevert
gespecialiseerdwater,zoalsgede
mineraliseerdwater,aanandere
bedrijven.Hetgaatombehoor
lijkehoeveelheden:huneerste
installatieproduceertiederuural
zo’n1500kubiekemeters.Hiervoor
gebruiktEvideswaterafkomstiguit
hetBrielsemeer,endatwateris
brak.Tijdenshetzuiverenvandit
waterontstaaterdaaromredelijk
watbrijn.Daarzitveelzoutin,
maarookorganischmateriaal.
ookchemicaliëndievoorhet
zuiverenvanhetwaterworden
gebruiktbelandenindebrijn.De
proefinstallatiedatophetterrein
bijEvideszalwordengebouwd,
gaateendeelvandezeafval
stroombewerken.”

“Deproefinstallatieisbedoeldvoor
hetuittestenvancombinatievan
verschillendetechnologieënop
grotereschaal.Daarisdeindustrie
ooknieuwsgierigin:oftechnieken
diezichinhetlaboratoriumalheb
benbewezenverderopzijnte
schalen.Wewillendebrijnbeter
zuiveren,elementenconcentreren
enopheteindmineralenlatenuit
kristalliseren.Wewerkendustoe
naarhetmakenvandaadwerkelijke
eindproducten:defysiekezakken
metmaterialendieweeraangeïn
teresseerdebedrijvenzijntever
kopen.”

Eindditjaariswaarschijnlijkzicht
wanneerdeproefinstallatiein
Rotterdamkanbeginnenmet
draaien.“Erzijnplannenenambi
tiesgenoegvoordekomendevier
jaren,”besluitSpanjers.“Maar
uiteindelijkgaathetwelomresul
taten.overtweejaarhoopikveel
concretertekunnentonenwatdeze
techniekenopleveren.Danwilik
hieropmijnbureauglazenpotjes
staanmetmagnesiumenandere
minderendieweuitbrijnwaterterug
hebbengewonnen.Danpraatje
pasechtoververduurzaming.”

Zero Brine

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

dezestroomnogreststoffendieer
vrijgemakkelijkuitzijntefilteren.
Doorsterkverbeterdetechnieken
isookwaterbeterterugtewinnen.
Spanjers:“Watdanophetallerlaatst
nogoverblijftiseenbrijn:eenviskeuze,
troebelevloeistof,methogeconcen
tratiesaanverschillendezouten.Zout,
zoalskeukenzout,vormthierinveelal
hethoofdbestandsdeel,maareenbrijn
bevatvaakveelmeerherbruikbare
zouten,bijvoorbeeldsulfaaten
magnesium.”

Wettelijkishettoegestaanvoorbedrij
venomeenbrijninhetrioolofinbrak
watertelozen.Dezoutenineenbrijn
komenookinnatuurlijkewaterenvoor
enzijnopzichzelfnietschadelijk.“Maar
decruxzitindehogeconcentraties.

Voorhetmilieuisditnietwenselijk:
eensterkzoutebrijnheefteengrotere
dichtheidwaardoorbrijnwaternaar
debodemzaktennietsnelmengt.
VroegerwerdeninNederlandbrijnsop
eenvuilnishoopgestortofindebodem
gestopt.Datdoenwenunietmeer,
maarinandereEuropeselandenis
datnogingebruik.”

Circulaire economie
HoofddoelvanhetZeroBrineProject
isdanookomdeimpactvaneenbrijn

“Om de 
verschillende 
zouten in een brijn 
te sorteren, dat is 
letterlijk scheiden 
op een moleculair 
niveau.”
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NICEToKNoW

I ndestadishetvaakwarmerdanophetplatteland.
Ditwordthet‘urbanheatisland’(UHI)genoemd.
Wegenengebouwenabsorberenmeerzonnestraling
danbodemenplanten,dienueenmaalprominenter

aanwezigzijnophetplatteland.Destadwarmtdusmeerop,
watnogextraversterktwordtdoorvervoerofverwarming.

InJapangebruikenzealeeuwenlangeentechniekgenaamd
uchimizuomdiewarmtetegentegaan:hetsprenkelenvan

wateropstratenbijhuizenoftempels.Tegenwoordigpromoten
megastedenalsTokyodezeoudemethodezelfsweerals
‘slimmemanieromkoelteblijven’.

DeDelftseonderzoekerAnnaSolcerovakonindewetenschap
pelijkeliteratuurechterweinigvindenoverhetkoelendeeffect
vanuchimizu.Zijonderzochtditdaaromsystematischencon
cludeerdedathetsprenkelenvanwaterinderdaadgoedwerkt
omhittestressinstedenteverminderen.Solcerovaencollega

TimvanEmmeriktesttenditmet3DDistributedTemperature
Sensing(DTS).Ineenkubusvaneenkubiekemetermet
glasvezelkabelsmatenzedeluchttemperatuurinruimteentijd,
terwijlzeeerst1mmwater,dan2mmenzovoortsrondomde
kubusgoten.

Hunconclusie:uchimizumaaktdegrondsowiesokoeler.Maar
heteffectishetgrootstalshetnognietzowarmisenvanwege
verdampingisheteffectindeschaduwgroterdanindezon.

HOe cOOl IS

ucHIM IZu

H
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 grijs water-
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.”  

Drie studenten Bouwkunde van de TU 
Delft richtten in februari 2016 The Motown 
Movement op. Deze stichting vecht tegen 
klimaat verandering door duurzame bouw-
principes bereikbaar te maken voor iedereen.

Studenten 
verduurzamen 
huis in Detroit
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hetbedrijfslevenentradindienstbij
Boskalis.“Debaggerindustriewildein
kennisinvesterenenzochtmensenmet
eenonderzoeksachtergrond.Hettrok
mijwelaanombijtedragenaande
ambitiesvaneengrootbedrijf,”zegt
Aarninkhof.Eenspronginhetdiepedie
heelgoedheeftuitgepakt.“Hetiseen
anderewereldvanprojectgedreven,
toegepastonderzoek.Alsdatniet
oplevertwatervanwordtverwacht,
wordtersnellereenpuntachtergezet.
Datisnietperdefinitieslecht.”

Behoefte aan kennis
DeNederlandsebaggerindustriewerd
indietijdgeconfronteerdmetstrenge
milieuwetgeving.“Hetontbrakaan
deecologischeenwaterbouwkundige
kennisomdaaraantekunnenvoldoen,”
verteltAarninkhof.“Somswarende
eisenveeltestreng,waardooreen
projectdoortorenhogekostenonwerk
baarwerd.Hetkonookzijndatde
eisentesoepelgeformuleerdwaren,
waardoorjeeigenlijkteveelruimte
kreeg.”Zokonhetgebeurendatde
aanlegvandeTweedeMaasvlaktetwee
jaarvertragingopliep.“Erkwamen
vragenoverdeeffectenvanbaggeren
ophettransportvanvislarvennaarde
Waddenzee.Daaristoentweejaar
opgestudeerdenvervolgensbleeker
geenwaarneembaareffectwas.om
zulkezeperdstevoorkomen,gingde
industrieopzoeknaarmanierenom
demilieueisenvanbaggerwerkente

kunnenkoppelenaankennisvanhet
natuurlijkesysteem.Daarhaddenze
kennisvannodig”,gaatAarninkhof
verder.

Publiek-privaat
Zoontstondhet‘BuildingwithNature’
programma,metBoskalisenVanoord
alsgrondleggers.“Bouwenmetde
natuurbetekentdatwehetnatuurlijke
systeemalsvertrekpuntnemenvoor
hetontwerpvanwaterbouwkundige
werken,enzoveelmogelijkgebruik

makenvandekrachtenvandenatuur.
Hetbetekentookdatjewaarmogelijk
natuurontwikkelingmeeneemtinje
projecten.Laterisdatnogbrederge
trokkendoorooksocioeconomische
aspectenerbijtebetrekken,”legt
Aarninkhofuit.Goedvoorbeeldis
deZandmotor,waarbij21,5miljoen
kubiekemeterzandvoordekust
vanZuidHollanddoorwind,golven
engetijdenverspreidwordeneen
combinatievankustversterkingen
natuurontwikkeling.opvallendisdat
hetprogrammadusisgeïnitieerddoor
hetbedrijfsleven,alheeftdeoverheid
hetvervolgensmogelijkgemaaktdoor
geldbeschikbaartestellen.“InNeder
landzijnweheelgoedindiesamen
werkingtussenoverheden,bedrijvenen
kennisinstellingen.Alsdeaanbesteding
optafelligtzijnVanoordenBoskalis
gewoonconcurrenten.Maardaarvoor,
tijdenshetprecompetitievestadium,

StefanAarninkhofissinds1juni2016hoogleraarKust
waterbouwkunde.HijvolgtdaarmeeMarcelStiveop,de
manbijwiehijdestijdsafstudeerdeenpromoveerde.
NatwintigjaarbijDeltaresenBoskalisishijterugwaar
hijbegon.“Alsjetelkensjehartvolgt,roljevanheteen
inhetander.”
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NatwintigjaarbijDeltaresenBoskalisishijterugwaar
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StefanAarninkhofissinds1juni2016hoogleraarKust
waterbouwkunde.HijvolgtdaarmeeMarcelStiveop,de
manbijwiehijdestijdsafstudeerdeenpromoveerde.
NatwintigjaarbijDeltaresenBoskalisishijterugwaar
hijbegon.“Alsjetelkensjehartvolgt,roljevanheteen
inhetander.”

A
lsgeborenTwentenaarzag
professorStefanAarninkhof
dezeeinzijnjeugdalleenop
vakantie.“DeDeltawerken

warenindietijdinaanbouwendaar
gingenwedanmetmijnoudersnaar
kijken,”herinnertprofessorStefan
Aarninkhofzich.“Danzagjediegrote
schepenendieenormewerkeninuit
voering.Datheeftmegestimuleerdom
latervoordeTUDelfttekiezen.”InDelft
werdhijgeïnspireerddoormensenals
hoogleraarvloeistofmechanicaJurjen
BattjesendocentkustmorfologieDano
Roelvink.EndoorMarcelStivezelf:“Die
wastoennethoogleraargeworden.
Wijhaddeneengoeiekliksamenen
hijvroegmeomzijneersteafstudeer
derteworden.”

Videowaarnemingen
Datafstuderendeedhijbijhettoen
maligWaterloopkundigLaboratorium
(nuDeltares).NietinDelft,maarin
detweedevestigingdietot1996in
deNoordoostpolderzat.Daarvielhij
naareigenzeggenmetzijnneusin
deboter:“Wekekenmetvolauto
matischevideostationsnaardekust.
Datwastoenhelemaalhip.Uitdie
beeldenprobeerdeikvervolgensde
bodemliggingtebepalen,”vertelt
Aarninkhof.Hetvormdeookdebasis
voorzijnproefschrift‘Morfologievan
deBrandingszoneafgeleiduitVideo
waarnemingen’.Hijwerkteondermeer
samenmetoregonStateUniversity,
dathetArgusCoastalMonitoring
systeemhadontwikkeld.Aarninkhof
onderzochtofdezevormvan‘remote
sensing’gebruiktkonwordenvoorhet
monitorenvanzandsuppleties.“Dat
gingheelbehoorlijk.Erwordtooknog
steedsmeegewerkt;tegenwoordig
alleenmeteenietsanderetechniek.”

NazijnpromotiebleefAarninkhofnog
eenaantaljarenbijDeltares,maar
in2006maaktehijdeoverstapnaar

wordtgebroederlijksamengewerkt
aanstrategischekennisontwikkeling.
Datisheelbijzonder.”

VolgensAarninkhofkanhetconcept
nogbrederwordeningezet,zoals
indehoogwaterveiligheidende
offshoresector.Hijnoemtdepilot
bijdeHoutribdijkalsvoorbeeld.
“Inplaatsvaneentraditioneledijk
verhogingwordtdaareenzandige
vooroevergelegd,diedegolfslag
tegendedijkvermindert.”Bouwen
metdenatuurkanookeengunstige
invloedhebbenopdeacceptatievan
waterbouwkundigewerken.“Laten
weeerlijkzijn:elkwaterbouwkundig
werkheeftinvloedopzijnomgeving.
Detijdisvoorbijdatwealsingenieurs
eenhavenopdekaarttekenden,die
vervolgensgebouwdwerd,“zegthij.
“Bijelkprojectmoetjevanafdagéén
nadenkenhoejehetkuntontwerpen
opeenmanierdiepastbijdenatuur
enliefstooknogmeerwaardebiedt
voornatuur,recreatieofopsociaal
economischvlak.”Zowordenop
Javamomenteelmangrovebossen
hersteldalsvormvannatuurlijke
kustbeschermingengecombineerd
metduurzameaquacultuur.

Oprecht belangrijk
Bouwenmetdenatuursteltookeisen
aandeopleidingvantoekomstige
ingenieurs.“Jemoetstudentener
eigenlijkookvanafdagééninopleiden
endatdoenwehier.Webrengen
hetinverschillendevakkenonderde
aandacht,”verteltAarninkhof.“Enhet
leukeis:studentenwillenditook.Ze
vindenhetoprechtbelangrijk,veel
belangrijkerdanhetvooronswas
twintigjaargeleden.”Hetvraagt
bovendienomeenbepaaldtype
student.“Zemoetennietalleenhun
eigenvakbeheersen,maarookopen
staanvooranderedisciplinesals
bestuurskundeenecologie.”Alis
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veilig
achter de kust

‘BuildingwithNature’eenbelangrijke
driverinonderwijsenonderzoek,het
isnietaltijddebesteoplossing.“Soms
iserbijvoorbeeldgeenruimte.Dan
bedenkjegewooneenconstructieve
oplossing.Daarisooknietsmismee;
datisookeenwezenlijkonderdeelvan
onsvakgebied.”

Eenanderebelangrijkedriverinhet
onderzoekisklimaatverandering.
“Wereldwijdmetenweopditmoment
dertigcentimeterzeespiegelstijging
pereeuw,maarwezienookeen
aantoonbareversnellinginrecente
metingen,”zegtAarninkhof.“Allerlei
nieuwetechniekeninhetklimaatonder
zoeklatenziendathetsmeltenvande
ijskappenopAntarcticamisschienwel
snellergaatdanwedachten.Tijdens
zijnintreeredeinmeikondigdehijdan
ookaandatverkenningvanadaptatie
strategieënvoorkustsystemenonder
invloedvanklimaatveranderingéén
vandespeerpuntenvanzijnonderzoek
wordt.Daarmeeishijterugaande
TUDelftenterugbijdekust.Want:
“Wemoetengewoonveiligachter
dekustkunnenblijvenwonen.”

“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.”




