
‘Wetenschap bruikbaar maken voor de samenleving’ 

Werkbezoek SG aan TU Delft: samenwerking verder geïntensiveerd 

De dag na Prinsjesdag bezocht een brede IenM-delegatie de TU Delft. Dit om de jarenlange 
samenwerking, die onlangs opnieuw werd bezegeld, te bekrachtigen. Een keur aan 
onderwerpen stond op de agenda: van de kringloopeconomie en automated driving tot 
aan open/big data en de samenwerking op het gebied van onderwijs. 

‘Antoni van Leeuwenhoek was de eerste die hier, 300 jaar geleden, het microbiologisch 
organisme ontdekte’, aldus Mark van Loosdrecht, hoogleraar Milieubiotechnologie en 
Waterzuivering, die de aftrap van het werkbezoek verzorgt. De professor praat de IenM-
brede delegatie bij over de ontwikkelingen op het gebied van microbiële ecologie en 
biodiversiteit om te komen tot nieuwe toepassingen voor de kringloopeconomie.  
 

 
Hoogleraar Mark van Loosdrecht aan het woord in zijn laboratorium: afval omzetten in 
nieuwe grondstoffen 
 
Bezoek laboratorium 
Onlangs won Mark de Spinozaprijs voor zijn baanbrekende onderzoek. Samen met zijn 
onderzoeksgroep bekijkt hij het gedrag van bacteriën (‘kringloopsluiters’) onder 
verschillende condities en onderzoekt of de bacteriën, die in ons afval zitten, omgezet 
kunnen worden in nieuwe grondstoffen. Nadat het college is afgelopen, is het tijd voor een 
bezoek aan het laboratorium. Dé plek waar, nu nog op kleine schaal, organisch afval wordt 
omgezet in melk-/boterzuur en vervolgens in plastic. ‘Bacteriën worden hier vermaakt tot 
korrels. We maken plastic uit afval maar houden ons bijvoorbeeld ook bezig met het 
terugwinnen van vetten uit olijf- en palmolie.’ Het vinden van een markt blijft lastig vanwege 
de kleine aantallen. 'Bioplastic is daarnaast ook duur; daar zit de markt niet altijd op te 
wachten.’ 

‘Push hard’ 
Inmiddels is de delegatie verhuisd naar het gebouw van de faculteit Bouwkunde, verderop 
aan de Julianalaan.   

http://www.tudelft.nl/en/current/latest-news/article/detail/nwo-spinozapremie-2014-voor-delftse-milieubiotechnoloog-mark-van-loosdrecht/


Dirk Jan van den Berg, voorzitter van het College van 
Bestuur, neemt het woord: ‘Op de deur van het 
laboratorium zojuist stond vermeld "push hard". Dat is ook 
de sfeer waarin we als universiteit werken: wetenschap 
omzetten naar iets dat bruikbaar wordt voor de 
samenleving als geheel.' 

 

Inspiratie over en weer 
'IenM vormt een belangrijk ministerie voor ons. Het werk, het type activiteiten dat jullie 
uitvoeren is een geweldige outlet voor wat hier aan ideeën en kennis wordt opgekweekt. En 
we hebben elkaar daarbij nodig.’ Een aantal good practices wordt aangehaald: het 
Amsterdam Institute for Metropolitan Solutions, en de samenwerking met het KNMI op het 
gebied van klimaatmonitoring. Daarnaast noemt hij de verkennende plannen om de 
masteropleiding Engineering and Policy Analysis te verplaatsen naar de Campus Den Haag. 
Dit in het kader van de samenwerking van de TU Delft met de Universiteit Leiden en de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Siebe Riedstra reageert: ‘Ik heb hier meerdere malen een 
Summerschool geopend, maar heb dan de tijd niet om te blijven. Ik had dat vaker moeten 
doen. We inspireren elkaar over en weer.’ In aansluiting daarop biedt hij aan om in de 
toekomst, namens de IenM-delegatie, gastdocentschappen of workshops te verzorgen. 

Wishful thinking 
Automated driving is het volgende onderwerp dat op de agenda staat. Bart van Arem, 
hoogleraar Transport en Planning en directeur van het TU Delft Transport Institute, houdt 
een vurig pleidooi. Hij vindt wel dat het tijd is voor een reality check na alle ronkende 
verhalen: ‘Niet dat ik geen optimist ben maar, automated driving is niet bedoeld om alle 
verantwoordelijkheid bij de bestuurder weg te nemen. Je blijft verantwoordelijk voor je 
eigen (rij)gedrag.’ Alle vormen van automated driving worden aangehaald en de twee 
ontwikkellijnen die daarbij worden aangehouden: zowel functioneel als de consequenties 
voor de ruimtelijke indeling. ‘Nederland behoort wereldwijd tot één van de koplopers op het 
gebied van automated driving’, meent de professor. En dat is uniek, in het krachtige 
speelveld van grote spelers. 
 

http://www.ams-amsterdam.com/
http://www.tudelft.nl/en/study/master-of-science/master-programmes/engineering-and-policy-analysis/
http://www.tudelft.nl/onderzoek/thematische-samenwerking/onderzoeksinstituten/transport-institute/


 
Toehoorders van de presentaties, met op de voorgrond Bastiaan van Loenen 
 
Tussen droom en daad 
‘Bij de voorbereidingen van dit bezoek stond het onderwerp Big en Open Data bovenaan het 
verlanglijstje’, aldus Marcel Hertogh (hoogleraar Integraal Ontwerp en Beheer en voorzitter 
van het Delft Infrastructures & Mobility Initiative), die vandaag als spreekstalmeester 
fungeert. ‘Aangezien het zo’n omvangrijk thema is, is besloten vier collega’s aan bod te laten 
komen in een korte pitch’. Universitair hoofddocent Geo-informatie en Grondbeleid 
Bastiaan van Loenen trapt af. Hij vertelt over de samenwerking in het Kenniscentrum Open 
Data en geeft aan dat er nog wel eens een lacune bestaat tussen ‘droom en daad’ op het 
vlak van het ontsluiten van Open en Big Data. Birna van Riemsdijk, universitair docent 
Interactive Intelligence, stipt kort het SHINE-project aan. In dat project wordt gebruik 
gemaakt van ‘social sensing’, het betrekken van burgers bij het verzamelen van data. ‘We 
hebben bijvoorbeeld 14 weerstations in Rotterdam en omgeving staan. Dan denk je, 14, dat 
is best veel. Maar aangezien er een enorme variabiliteit in de stedelijke omgeving bestaat, is 
dat lang niet genoeg. Vandaar dat we burgers vragen data aan te leveren waardoor we veel 
completere datasets krijgen.’ 

Data science 
Geert-Jan Houben, hoogleraar Web Information Systems en voorzitter Delft Data Science, 
vertelt vervolgens iets over deze relatief jonge wetenschappelijke discipline, die 
voortgekomen is uit de computer science. Waar eerst data specifiek werden ingericht om de 
consument exact van de juiste type informatie te voorzien, is dat met de komst van Big Data 
(‘een schatkamer aan informatie’) gekanteld en zijn data voor een vele grotere groep 
mensen beschikbaar. Nick van de Giesen, hoogleraar Watermanagement en voorzitter van 
het Delft Environment Initiative, sluit het rijtje af. Digitale Delta is een Big Data project 
waarin vijf samenwerkingspartners, waaronder de TU Delft en Rijkswaterstaat, op het gebied 
van water- en klimaatdiensten samenwerken en data ontsluiten. Dit initiatief wordt gezien 
als een kansrijke business case in de Topsector Water. Tijdens zijn presentatie vraagt Van de 
Giessen zich af of het niet verstandig is elkaar op reguliere basis te ontmoeten. 
 

http://www.bk.tudelft.nl/over-faculteit/afdelingen/otb-onderzoek-voor-de-gebouwde-omgeving/kenniscentrum-open-data/
http://www.bk.tudelft.nl/over-faculteit/afdelingen/otb-onderzoek-voor-de-gebouwde-omgeving/kenniscentrum-open-data/
http://shine.tudelft.nl/home/
http://www.delftdatascience.tudelft.nl/
http://www.digitaledelta.nl/


 
Studente Quirinne vertelt over haar ervaringen in Jakarta 

Governance versus uitvoering 
Onderwijsontwikkelingen staan als sluitstuk op de agenda. Het werkbezoek staat immers in 
het teken van de vernieuwde langjarige samenwerking tussen het ministerie en de TU Delft 
op het gebied van Infrastructuur en Milieu. Op de strategische samenwerkingsagenda staan 
onder andere het ontwikkelen van dedicated onderwijs, masterclasses en summerschools 
voor IenM-medewerkers, maar ook de deelname aan Innovatie-estafettes. Zowel docenten 
als studenten vertellen meer over de manier waarop ze wetenschap en maatschappelijke 
thema’s samen brengen. Zoals studente Quirinne, die de master Construction Management 
& Engineering (CME), specialisatie ‘Projectmanagement van grote civiele projecten’ volgt. Zij 
bracht deze zomer drie maanden door in Jakarta en werkte daar voor een internationaal 
ingenieursbureau. ‘Wat me vooral opviel, was het verschil tussen beleid en uitvoering. En de 
communicatie onderling daarover. Daar valt nog een hoop te halen.’ Siebe beaamt dit, na 
zijn vele bezoeken in diezelfde regio.  

Derde woensdag in september   
En dan is het alweer half 12 en is er deze ochtend in sneltreinvaart een keur aan 
onderwerpen voorbij gekomen. Siebe sluit af: ‘Ik pak de handschoen die Nick van de Giessen 
aanreikte graag op en nodig jullie van harte uit voor een tegenbezoek op de derde woensdag 
van september in 2015.’ 
 
De foto's zijn gemaakt door Matthijs van Leeuwen. 
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http://intranet.minienm.nl/Content/Media/485cfa5a-71bf-44b8-873b-09148d04442b/I&M%20bezoek%2017.9.2014%20Onderwijs.pdf
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http://intranet.minienm.nl/Content/Media/485cfa5a-71bf-44b8-873b-09148d04442b/IenM%20bezoek%2017.9.2014%20Delft%20Data%20Science.pdf
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Naar nieuwsoverzicht  
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