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Het ILO-Net in 2016

Voor u ligt het jaarverslag over de activiteiten van het ILO-Net in 

2016. Voor het ILO-Net was dit een bijzonder jaar. Rob Klöpping 

zwaaide af als coördinator en zijn taken werden in de loop van het 

jaar overgenomen door ondergetekende. Dit vormt tevens het begin 

van een nieuwe periode van drie jaar waarvoor NWO opnieuw haar 

vertrouwen heeft gegeven aan voortzetting van de activiteiten van het 

ILO-Net. NWO geeft ondersteuning in de vorm van de aanstelling 

van de ILO-Net coördinator (0,5 fte), en een back-office (0,3 fte). Een 

stuurgroep zal de activiteiten van het ILO-Net in de komende periode 

gaan begeleiden.

Inmiddels vormt het ILO-Net een hecht geheel waarbinnen de 

ervaringen van de verschillende ILO’s worden gedeeld, primair 

gericht op het leggen van de verbindingen tussen de 

wetenschap en het bedrijfsleven voor de ontwikkeling en bouw 

van grootschalige infrastructuur, in internationaal verband. 

Zonder volledig te zijn was de Nederlandse vertegenwoordiging 

van bedrijven op Holland@CERN, de IPAC en SOFT buitengewoon 

succesvol. Met steun van het ILO-Net hebben vele bedrijven zich 

op deze beurzen kunnen manifesteren. Ook op de Hannover 

Messe was het ILO-Net vertegenwoordigd. Verschillende 

bedrijven maakten gebruik van de (gratis) mogelijkheid om zich 

te presenteren in het voor NWO gereserveerde deel, dat gewijd 

was aan Big Science. Op nationaal niveau coördineert het 

ILO-Net de jaarlijkse bijdrage aan de door het Mikrocentrum 

georganiseerde Precisiebeurs, die zich mag verheugen in een 

grote belangstelling en al enkele jaren Big Science als apart 

thema op het programma heeft staan. Daarnaast is er de 

nationale industriedag, meestal georganiseerd bij een van de 

aangesloten bedrijven, waarin het ILO-Net de dialoog voert met 

de bedrijven. Het organiseren van deze activiteiten blijft voor 

het ILO-Net een belangrijke primaire taak. Daarbij hoort ook het 

voortdurende onderhoud van een database en brochure waarin 

bedrijven zich kunnen presenteren.

Het begin van een nieuwe periode van drie jaar vormde 

aanleiding om in de loop van 2016 met elkaar terug te blikken 

en na te denken over nieuwe plannen en ideeën. Met elkaar 

hebben we gedurende een middag en een ochtend een SWOT 

analyse gemaakt, op basis waarvan een 

activiteitenplan voor de komende jaren werd 

opgesteld. Daarin komt een aantal nieuwe 

ambities naar voren. Voor een belangrijk deel 

hebben die ambities te maken met de 

overweging dat het goed functioneren van het 

ILO-Net in hoge mate afhankelijk is van de 

relatie met zijn stakeholders. Het bevorderen 

van de “return” van deelname aan Big Science 

faciliteiten is een belangrijk doel van de inzet 

van het ILO-Net. In de huidige tijd is daarvoor 

echter een goede afstemming tussen alle 

spelers noodzakelijk, met de overheid, de 

industrie en TO2 organisaties als TNO. Eén van 

de eerste acties van het ILO-Net betrof een 

ruwe inventarisatie van de Return uit 

deelname aan grootschalige infrastructuur in 

de periode 2010-2015. Uit die inventarisatie 

heeft het ILO-Net al een aantal conclusies 

kunnen trekken. Die conclusies zijn aan dit 

jaarverslag als een aparte appendix 

toegevoegd. De volledige inventarisatie is wat 

ons betreft de start van een goede analyse, die 

we hopen in 2017 samen met andere 

stakeholders te kunnen afronden. Deze 

conclusies zijn mede richtinggevend geweest 

voor de accenten die in het activiteitenplan 

voor de komende jaren zijn opgenomen;
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1  Een verdere verbetering van de ondersteuning van bedrijven

  Het ILO-Net organiseert in dit verband (internationale) 

beurzen, financiert gedeeltelijk standruimte, of staat 

financieel garant voor het afnemen van standruimte voor 

bedrijven. 

  De dienstverlening vanuit de ILO’s en het netwerk heeft zijn 

grenzen. Het ILO-Net kan bedrijven adviseren over 

subsidieregelingen of andere overheidsinstrumenten, maar 

heeft zelf niet de beschikking daarover. Daarom is in 2016 

reeds gestart met overleg met het ministerie van EZ en het 

topteam HTSM om te bekijken of overheidsregelingen 

kunnen worden uitgebreid of aangepast, zodat zij meer 

tegemoet kunnen komen aan de behoeften vanuit het 

bedrijfsleven. 

  Tevens is overleg gestart met TNO. Samen met het ILO-Net 

kan TNO bedrijven verder op weg helpen in kostbare 

pre-kwalificatietrajecten om de uitgangspunten voor de 

verwerving van orders te optimaliseren. De ambitie van het 

ILO-Net is dat dit overleg nog in 2017 leidt tot een 

geïnstitutionaliseerde vorm van samenwerking, met steun 

van de overheid.

2 Betere aansluiting vinden bij stakeholders

  In de komende jaren zal het ILO-Net zich duidelijker moeten 

positioneren in het speelveld van grootschalige 

wetenschappelijke faciliteiten (NWO), de bijdragen (in 

technologische zin) die vanuit Nederland aan de 

ontwikkeling daarvan geleverd kunnen worden (TNO en 

high tech bedrijfsleven), en de steun die de overheid daarbij 

kan bieden in de vorm van subsidieregelingen, en/of 

garantstellingen, specifiek gericht op de vroege en risicovolle 

fases van technologie-ontwikkeling (“laag TRL”).

3 Concrete verbindingen leggen met andere initiatieven

  Dit is een kwestie is van lange adem, waarbij zowel de 

wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid gezamenlijk 

hun verantwoordelijkheid moeten nemen. In de afgelopen 

jaren zijn goede initiatieven ontstaan; topsectorenbeleid, 

Nationale Wetenschapsagenda, Huygens Huis (TNO), 

Nationale Roadmap voor grote infrastructuur. Vanuit het 

perspectief van het ILO-Net hebben al deze initiatieven 

echter hun beperkingen; het is vaak onduidelijk hoe en waar 

de initiatieven op elkaar aansluiten. En over het algemeen 

wordt er nog te weinig rekening gehouden met vroege fases 

van (enabling) technologie-ontwikkeling die gedreven wordt 

door (fundamenteel) wetenschappelijke motieven. Voor deze 

activiteiten gelden andere overwegingen vanuit het 

bedrijfsleven om te participeren dan een snelle “time-to-

market”. Het ILO-Net bevindt zich met zijn 

activiteiten aan het begin van de 

technologische waardeketen; daar waar de 

wetenschap zijn eisen en behoeften 

formuleert. Bij de afbakening daarvan 

zoekt het ILO-Net dus de verbindingen. Dit 

zal in de komende jaren als een duidelijke 

prioriteit moeten worden aangemerkt.

4  Big Science beter definiëren vanuit het NL 

perspectief

  Nederland is een relatief kleine speler. 

Toch willen we een zichtbare bijdrage 

leveren aan Big Science. Hoe optimaliseren 

we dan onze kansen en mogelijkheden? 

Uiteindelijk gaat het er om welke science/

technology combinaties we kunnen 

leveren binnen de context van de 

ontwikkeling van grootschalige 

onderzoeksfaciliteiten. In die combinaties 

moet Nederland onderscheidend willen 

zijn. Op basis van die combinaties kunnen 

ook keuzes beter worden gemotiveerd. 

Samen met TNO is het ILO-Net al gestart 

met een inventarisatie van technologie die 

relevant is voor Big Science, en waarin NL 

inmiddels een zeker track record heeft 

opgebouwd. Die inventarisatie moet in de 

loop van 2017 worden afgerond.

5  Overtuigend verhaal ontwikkelen m.b.t. 

de “waarde” van Big Science.

  Over de waarde van Big Science wordt 

vanuit verschillende perspectieven  

anders gedacht. De wetenschap wil de 

beschikking over instrumenten om de 

“Grote Vragen” te kunnen beantwoorden. 

De industrie wil (en moet) op korte, 

middellange en lange termijn geld 

verdienen. Continuïteit van de 

bedrijfsvoering staat voorop, en het is niet 

triviaal dat de bedrijfsvoering gebaat is bij 

deelname aan Big Science. Voor de 

overheid is het van belang dat Nederland 

zich kan profileren als een innovatieve 

natie, met een duurzame en sterke 

economie. 
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Voor Big Science gaat de kost voor de baat uit, en lijkt Big 

Science vanuit het perspectief van een (bezuinigende) overheid 

ook geen eerste prioriteit.

In 2016 heeft het ILO-Net het voorstel gedaan om, aan de 

vooravond van de inrichting van het volgende Europese 

kaderprogramma (KP9), een symposium/workshop te 

organiseren in Brussel (bij Nether). De bedoeling van dit 

symposium is om de bewustwording met betrekking tot dit 

onderwerp bij beleidsmakers te bevorderen, maar vooral ook om 

tot concrete ideeën te komen hoe we als Nederland in Europees 

verband onze deelname en de impact daarvan verder kunnen 

optimaliseren. Dit symposium zal in de eerste helft van 2017 

gaan plaatsvinden.

Daarnaast pleit het ILO-Net er voor om de profilering van zijn 

activiteiten verder te integreren in het (nieuwe) 

communicatiebeleid van NWO, in het bijzonder van de 

instituten. De wensen vanuit het ILO-Net voor die profilering 

zullen kunnen volgen uit een professioneel “marketing-

communicatie” plan, dat met additionele steun vanuit NWO zou 

moeten worden opgesteld.

Tot zover de ambities die we in het afgelopen jaar hebben 

geformuleerd. Het zal duidelijk zijn dat we deze ambities alleen 

kunnen realiseren in een goede brede samenwerking, en in het 

kader van een goede strategische benadering. Het ILO-Net 

heeft, mede dankzij de inzet van zijn pioniers (onder leiding van 

mijn voorganger Rob), de internationale netwerken ontwikkeld, 

en kan steunen op de praktische ervaringen uit het veld, en de 

directe relaties die zijn ontstaan tussen de ingenieurs en fysici 

binnen de NWO-instituten aan de ene kant, en de ingenieurs en 

ondernemers bij de bedrijven aan de andere kant. Dit is van 

onschatbare waarde.

Gerard Cornet

Coördinator ILO-Net
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Het back-office

Het back-office is het shared service center voor alle ILO’s. De 

belangrijkste taken zijn het relatiebeheer, communicatie, bijhouden 

van de brochures met bedrijfsprofielen, organiseren van de ILO-

vergaderingen, de Big Science Industriemiddag en het ondersteunen 

van de ILO’s bij het organiseren van alle evenementen. 

Relatiebeheer
Bijhouden en up to date houden van de adressenbestanden en 

het sturen van meerdere mailings per maand, vergt nog steeds 

veel handwerk en ervaring. Een investering voor een goed 

systeem, aansluitend op de wensen van het back-office en het 

ILO-Net zal een verantwoorde besteding zijn. In de komende 

periode zal hier aandacht aan worden besteed.

ILO-Net vergaderingen
Er waren in 2016 vier ILO-Net vergaderingen.  Het back-office 

verzorgde de voorbereidingen, maakte de planning, verzorgde 

de notulen en de actiepuntenlijst. 

Holland@Cern
In 2016 was het back-office betrokken bij de organisatie van acht 

evenementen waarvan de verslagen terug te vinden zijn in het 

jaarverslag. Een van de grote evenementen was de organisatie 

van Holland@CERN in Geneve; een driedaags evenement met 

een VIP-delegatie en een delegatie van 37 bedrijven. Het vergde 

een flinke extra inspanning van het back-office. Ter plaatse 

moest extra ondersteuning worden ingehuurd.

Hannover Messe
De Hannover Messe is een terugkerend evenement op de 

evenementenkalender. In 2016 zeer speciaal door de 

aanwezigheid van President Obama omdat USA partnerland was 

en Bondskanselier Merkel van gastland Duitsland. Vanuit 

Nederland waren er de ministers Rutte en Bussemaker. Hoewel 

er geen return-bevorderende werking van uitgaat, is 

aanwezigheid wel belangrijk voor ILO’s om hun netwerk te 

onderhouden en uit te breiden. Ook door 

bedrijven wordt de Hannover Messe 

beschouwd als een belangrijk moment om 

elkaar te ontmoeten en om te netwerken. 

Precisiebeurs
De Precisiebeurs heeft zich in 2016 mogen 

verheugen in een flinke belangstelling vanuit 

de buitenlandse Big Science organisaties zoals 

ESRF, CERN en ESS. Een aantal delegaties kwam 

vanuit deze organisaties naar Veldhoven. De 

ontvangst van de delegaties behoort tot de 

taken van het back-office dat ook het vervoer 

van en naar de luchthaven en de huisvesting 

regelt.

MIT-subsidie aanvragen
Indiening  van een aanvraag voor MIT-subsidie 

moet tijdig en op een goede manier gebeuren. 

Het back-office kan dankzij de jarenlange 

ervaring de aanvragende ILO hierbij efficient 

ondersteunen. In 2016 werd weer een aantal 

keren succesvol gebruik gemaakt van MIT 

subsidie. Het is  een belangrijke bron van 

funding voor evenementen waar wetenschap 

en industrie elkaar kunnen leren kennen, en 

de bedrijven hun netwerken kunnen 

opbouwen en onderhouden.  Ook bij de 

financiële afwikkeling, facturering en 

eindrapportage neemt het back-office de ILO 

veel werk uit handen. 
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Bedrijvenbrochure
De bedrijvenbrochure werd in 2016 acht keer uitgegeven. We 

hebben een flinke groei verwezenlijkt van het aantal 

bedrijvenpagina’s, waardoor gekozen is voor een nieuwe 

lay-out. Het boekje wordt zeer gewaardeerd en vindt gretig 

aftrek op beurzen en evenementen. Voor Holland@CERN werd 

een speciale editie uitgebracht. Opmaak en ontwerp wordt door 

Christy Renard van NWO gedaan. De brochure wordt 

geproduceerd door de huisdrukkerij van NWO. 

We  proberen om vaker betaalde advertenties op te nemen in de 

bedrijvenbrochure. Bedrijven die niet meegaan naar een 

evenement kunnen de andere bedrijven op deze manier 

ondersteunen. Hiervan werd gebruik gemaakt in de speciale 

editie voor Holland@CERN.

Website
Hoewel de  ILO’s zelf de website kunnen aanpassen wordt dit 

meestal  overgelaten aan het back-office. Het Content 

Management Systeem kan op dit moment onze wensen nog niet 

vervullen o.m. voor on demand produceren van brochures en het 

jaarverslag. Door kleine verbeteringen en enkele vernieuwingen 

is de website echter hanteerbaar en werkbaar. De aanpassingen 

van webmanager Gerben Kaas zorgden o.a. voor een snellere 

server waardoor de webpagina’s sneller geladen worden. Het 

vernieuwen van de website is echter een nadrukkelijke wens 

voor de komende jaren.  

Financiën
Het administratief beheer van het ILO-Net is overgegaan van 

FOM-Nikhef naar SRON door de wisseling van de functie van 

ILO-coördinator. Alle facturen gaan echter langs het back-office 

voor controle en het in gang zetten van het betalingsproces. 

Het opstellen van de begroting en het plannen en uitvoeren van 

de activiteiten behoren tot de verantwoordelijkheid van de 

ILO-Net coördinator in samenwerking met het back-office.  

Tijdens de ILO-Net vergadering wordt hiervoor goedkeuring 

gevraagd.

2016 is afgesloten met een positief saldo. En belangrijke bijdrage 

vormt het binnenhalen van MIT-subsidie voor Holland@CERN. 

Omdat er in 2017 weer een aantal evenementen en beurzen op 

de kalender staat, zal opnieuw een beroep moeten worden 

gedaan op MIT subsidie.
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Jaaroverzicht CERN

In 2016 hadden we weer een Holland@CERN. Zowel CERN als  

de 36 bedrijven die een stand hadden op de expositie waren  

blij met deze zeer geslaagde tweede editie. Het verslag  

van Holland@CERN is in dit Jaarverslag te vinden bij de 

Evenementenverslagen in de Appendix

In de tweede helft van het jaar trad Jan Visser aan als nieuwe 

CERN-ILO. Voor een nog te bepalen periode heeft Nederland nu 

twee ILO’s. In die periode zal Jan de werkzaamheden geleidelijk 

overnemen, maar intussen is de extra capaciteit erg nuttig  

met het oog op het HiLumiproject van CERN. Voor dit grootste 

upgrade project sinds de bouw van de LHC, dat minstens 10 jaar 

loopt, zal de komende twee jaar tot de eerstvolgende Long Shut 

Down in 2018 veel getenderd worden. Dat biedt volop kansen 

voor Nederlandse bedrijven, zo wees Holland@CERN uit. Ook 

tijdens de HiLumi Industriedagen waarvan de tweede in het 

najaar van 2016 plaatsvond in Lissabon, waren veel Nederlandse 

bedrijven onder leiding van de ILO op af gekomen. De ambitie  

is om ook in Nederland een HiLumi Industriedag te houden.  

Bij toerbeurt zullen de Lidstaten een HiLumi Industriedag 

organiseren. Tenslotte was er tijdens de Precisiebeurs in 

november weer een grote CERN-delegatie naar Veldhoven 

gekomen. Het accent lag natuurlijk op Hilumi, maar deze keer 

ook op Knowledge Transfer. Ook deze verslagen zijn in de 

Appendix te vinden.

Al met al verwachten we van genoemde en andere inspanningen 

van de ILO’s effect op de Return. De laatste jaren is een stijgende 

trend ingezet die Nederland boven de 50% heeft gebracht.  

In 2016 is dat afgezwakt vanwege het nagenoeg helemaal 

wegvallen van de Return op diensten. Nederland stond daarin 

heel hoog vanwege een langlopend contract voor kantoor-

materiaal. Dat contract is een paar keer verlengd maar nu 

definitief verlopen. De verbetering van de Return op leveringen 

heeft zich wel doorgezet maar kon de terugval in de diensten 

niet helemaal compenseren. In 2016 is een begin gemaakt van 

de inventarisatie van alle Big Science Return voor Nederland. 

Daarin is een getalsmatige onderbouwing te vinden van de  

hier beschreven CERN-Return. Zie daarvoor Appendix II.

In 2016 is ook een begin gemaakt met het verbeteren van de 

CERN-inkoopprocedure. Op verzoek van de CERN Council 

hebben FC en ILO-Forum een White Paper 

voorbereid dat in 2017 in de Council wordt 

behandeld. Een belangrijke wijziging zal  

zijn dat als er grote prijsverschillen zijn bij 

aanbiedingen de extreem lage offertes  

niet serieus genomen hoeven worden. Een 

rekenmodel om dat te bepalen werd ontwikkeld 

door Inkoop. Het wordt gezien als ook een 

belangrijke verbetering voor onder andere 

Nederland. Verder wordt er gestudeerd om  

Best Value For Money (BVM) voor leveringen  

in te voeren zoals dat voor Diensten al langer 

gebruikelijk is. Kleinere landen zijn daar voor - 

stander van, maar we krijgen ook steun van 

Duitsland de grootste contribuant van CERN.

Het ILO-Forum heeft op verzoek van de 

Inkoopafdeling een cursus gemaakt voor 

nieuwe ILO’s. Die cursus was in september klaar 

en is voor een aantal nieuwkomers gegeven. 

Dat is een nuttige ervaring geweest voor zowel 

Inkoop, de ILO’s als de Nieuwelingen. De cursus 

zal de komende jaren regelmatig herhaald 

worden en is ook beschikbaar voor andere BSI’s.

Jaaroverzicht ESRF
ESRF is ook bezig met zijn grootste upgrade 

sinds de bouw in de 80-er jaren van de vorige 

eeuw. Het resultaat is de Extremely Bright 

Source (EBS) waarin tal van innovaties zullen 

worden gerealiseerd. Verlengde beamlines die 

nog kleinere X-ray spots kunnen produceren die 

bovendien veel helderder zijn dan ooit, maar 

ook een compleet nieuwe energiezuinige ver - 

sneller met permanente magneten. In de eerste 

fase zijn twee nieuwe experimentele hallen 

gerealiseerd en in de volgende fase wordt het 

vacuüm en de versneller gerenoveerd. Dankzij 

Netherlands@GIANT (de Grenoble variant van 

Holland@CERN) in 2013 heeft Nederland hiervan 

kunnen profiteren, maar toch zijn we enigszins 

teleurgesteld. De return is weliswaar significant 

verbeterd met een extreme uitschieter voor 

2016, maar veel bedrijven hebben hun tender-

inspanningen niet beloond gezien. De return 

komt vrijwel volledig tot stand door enkele 

bedrijven. De verwachtingen van de andere  

zijn niet bewaarheid en ze wijten dit aan een 

Verslagen van de ILO’s
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ongelijk speelveld waarin Franse bedrijven duidelijke voordelen 

genieten. Daarnaast is de return geflatteerd omdat de EBS-

Tenders wel meetellen voor de teller in de returnbreuk maar  

niet in de noemer. Alle lidstaten zijn daarom in 2016 flink 

vooruitgegaan in hun return.

Omdat een vijftal bedrijven heeft aangegeven niet meer op 

ESRF-tenders te willen aanbieden zolang het speelveld niet  

eerlijk is, heeft de Nederlandse delegatie in de Council en de  

FC het op zich genomen om dit nader te onderzoeken. Door 

wisseling van de wacht bij het Nederlandse Council lid is dit  

niet van de grond gekomen. Dat is reden tot grote zorg omdat 

hierdoor de return van 2017 en volgende jaren vrijwel zal 

wegvallen. Geprobeerd wordt om dit weer op de agenda van  

2017 te krijgen, maar het grootste kwaad is al geschied temeer 

daar er de komende jaren aanzienlijk minder getenderd zal 

worden voor EBS. Mede hierom is ook de voor 2017 geplande 

Netherlands@GIANT afgezegd. Een nieuwe planning wordt 

voorlopig niet overwogen. Details over de return zijn te vinden  

in Apendix II.

Jaaroverzicht Ruimtevaart

Nederland heeft in 2016 een herdefinitie en koersbepaling van 

het ruimtevaartbeleid gemaakt. Aanleiding daarvoor was de ESA 

ministersconferentie die begin december 2016 plaats vond in 

Luzern. Het Nederlands ruimtevaartbeleid bepaalt de Nederlandse 

inschrijvingen in het ESA programma en investeringen in het 

Nationaal Programma, zowel op het gebied van technologie-

ontwikkeling als toepassingen van satellieten. Het Netherlands 

Space Office (NSO) heeft een advies uit gebracht ten behoeve  

van de nota ruimtevaartbeleid die minister Kamp mede namens 

zijn collega’s aan de Tweede Kamer stuurt. Onderdeel van de  

brief is de oprichting van een instrumentencluster, waarin de 

belangrijkste Nederlandse partijen op het gebied van (weten-

schappelijke) satellietinstrumenten vertegenwoordigd zijn. 

Samenwerking is het kernwoord in deze nota. Zo stelt de minister: 

“Om toekomstige productontwikkelingen te bevorderen is het 

gewenst dat de hele keten van technologie ontwikkeling van pril 

idee tot volwaardig bewezen product goed op 

elkaar aansluit. Daartoe wordt het ontstaan van 

clustering en kennisnetwerken bevorderd”. 

Hieronder volgt een overzicht van  

de thans voorziene projecten waarbinnen de 

Nederlandse industrie een belangrijke bijdrage 

zal kunnen leveren. Vanuit het ILO-Net zullen 

acties worden gestart om het bedrijfsleven op de 

verschillende mogelijkheden attent te maken en 

samenwerkingen te starten.

Athena
De röntgencamera annex spectrograaf die SRON 

ontwikkelt voor ruimtetelescoop Athena, heeft  

in 2016 een plek gekregen op de Nationale 

Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke 

Infrastructuur van NWO. Dit betekent dat het 

project is voorgeselecteerd als een van de 

projecten die mogelijk in aanmerking komen 

voor NWO-financiering voor grootschalige 

wetenschappelijke faciliteiten.

Door deze selectie mag SRON nu een aanvraag 

doen om de Nederlandse cruciale bijdrage aan  

de röntgentelescoop financieel veilig te stellen. 

Ook voor de Nederlandse industrie zijn er 

belangen. Zo ontwikkelen Cosine BV en Micronit 

bijvoorbeeld in samenspraak met SRON de uiterst 

nauwkeurige röntgenlens voor deze missie.

ESA verkoos in 2014 - na een sterke competitie 

met andere voorstellen voor ruimtemissies – 

röntgentelescoop Athena tot haar tweede grote 

missie (L2) in het Cosmic Vision programma voor 

het Europese ruimteonderzoek.

De totale investering voor de Athena missie is  

in totaal bijna 2 miljard Euro. De beoogde totale 

Nederlandse bijdrage is 50 miljoen Euro, waarvan 

een belangrijk deel door SRON gedragen wordt. 

Daarnaast speelt de Nederlandse industrie ook 

een grote rol bij de ontwikkeling, en zal ESA 

aanzienlijk in de Nederlandse kennisindustrie 

investeren voor de realisatie van de spiegel van 

deze missie.
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SPEX
In 2016  maakte het Nederlandse instrument SPEX Airborne 

testvluchten met een voormalig spionagevliegtuig van NASA. 

SPEX Airborne meet het zonlicht dat wordt verstrooid door 

stof- en andere kleine deeltjes in de atmosfeer, de zogenaamde 

aerosolen. Aerosolen hebben veel impact op de luchtkwaliteit 

 en het klimaat, al weten we nog niet precies wat het effect is. 

Met behulp van de SPEX-technologie kunnen we veel tot nu  

toe onbeantwoorde vragen helpen beantwoorden. De SPEX-

technologie en de optische module van het prototype zijn 

gezamenlijk ontwikkeld door SRON, Nederlandse universiteiten, 

instituten en industrie. Het is de bedoeling om deze technologie 

verder voor toekomstige (ruimte-) instrumentatie te ontwikkelen, 

en tevens de mogelijkheden voor spin-off buiten de ruimtevaart 

te verkennen.

LISA
ESA heeft “The Gravitational Universe” geselecteerd als thema 

voor de derde L-klasse missie in het Cosmic Vision programma. 

Een belangrijke kandidaat voor deze L3 missie is de “New 

Gravitational wave Observatory” (NGO), voorheen bekend als 

LISA. Op initiatief van de Universiteit Nijmegen heeft een 

consortium, verder bestaande uit Nikhef, NOVA, TNO, de 

UTwente en SRON, een voorgenomen Nederlandse bijdrage aan 

LISA voorgesteld. Dit voorstel is als “droomfaciliteit” opgenomen 

in de KNAW-Agenda grootschalige onderzoeksfaciliteiten. LISA  

is een interferometer in de ruimte met armen van elk 5 miljoen 

kilometer voor het detecteren van 

zwaartekrachtsgolven afkomstig van zeer 

zware en compacte objecten in het heelal 

(zwarte gaten en kernen van melkwegstelsels)  

Deze missie is gepland voor lancering in 2034.

Voor de NL industrie bevat dit project 

buitengewoon uitdagende technologie,  

die deels ook in het kader van de Einstein 

Telescoop zal moeten worden ontwikkeld. 

Hitomi
In 2017 beslist het Japanse ruimteagentschap 

JAXA definitief over de vraag of er een X-ray 

recovery mission komt ter vervanging van de 

verloren gegane Hitomi-satelliet. Dit biedt de 

Nederlandse industrie (b.v. Photonis) en SRON 

de mogelijkheid om (wederom) een bijdrage 

aan deze satelliet te leveren. Voorziene 

bijdragen voor Nederland liggen in het 

filterwiel en calibratiebronnen.
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Hannover Messe
De technologie en het ruimteonderzoek van SRON waren te 

bewonderen op een stand van NWO, tijdens de Hannover Messe, 

als onderdeel van een Nederlands paviljoen. Belangrijk thema 

was de samenwerking tussen onderzoeksinstituten en industrie 

& MKB. In het geval van SRON gaat het dan met name om 

bedrijven als Cosine, Photonis en Micronit. Op de Big Science 

stand kwamen bezoekers meer te weten over de röntgen-

telescoop Athena, en de hardware die SRON daar samen met 

Nederlandse bedrijven voor heeft ontwikkeld. Op de Climate & 

Energy-stand kregen bezoekers informatie over het door SRON 

ontwikkelde SPEX-instrument.

Keuze voor nieuwe ESA wetenschappelijke 
missies
In 2017 zal ESA de keuze bevestigen voor de volgende ESA 

middelgrote missies (M-klasse). Samen met verschillende 

Nederlandse partijen is SRON betrokken bij kandidaten voor  

de M4 en M5 missies, respectievelijk Ariel (M4) en Spica/Safari. 

Beiden bieden veel kansen om met de Nederlandse industrie  

te werken aan unieke instrumenten. Als M3 missie is inmiddels 

Plato gekozen, een missie die gaat speuren naar exoplaneten. 

SRON zal cryogene tests van 8 van de 24 camera’s van Plato voor 

zijn rekening nemen.

Lancering Tropomi
Medio 2017 wordt de lancering verwacht van het Nederlandse 

instrument Tropomi aan boord van de satelliet Sentinel  

5 precursor. Dit instrument is ontwikkeld door een Nederlands 

consortium.

Jaaroverzicht ESO en E-ELT

ESO werkt volop aan de bouw de European Extremely Large 

Telescope (E-ELT) en de behuizing waarin deze telescoop komt  

te staan. De E-ELT is met zijn diameter van 39 meter en een 

gebouw dat vergelijkbaar is met een modern 

overdekt voetbalstadion wereldwijd de 

grootste en meest geavanceerde onderzoeks-

faciliteit voor astronomisch onderzoek vanaf 

de grond. De telescoop is geoptimaliseerd 

voor golflengten in het zichtbare en infrarode 

deel van het spectrum. De E-ELT komt te staan 

in noord Chili, in de Atacama woestijn op de 

berg Armazones op een hoogte van 3000 

meter. De locatie is hemelsbreed circa 25 km 

verwijderd van ESO’s Paranal Observatory. 

ESO Council heeft in december 2014 een 

budget van 1,1 miljard euro beschikbaar 

gemaakt om de E-ELT in de komende tien 

jaren te bouwen. ‘First Light’ is voorzien in 

2024. 

Verreweg het grootste contract, te weten  

de constructie van de telescoop en zijn 

behuizing, is op 4 februari 2016 gegund aan 

het ACe consortium dat wordt geleid door  

het van oorsprong Italiaanse en thans 

internationale constructiebedrijf Astaldi 

(www.astaldi.com). Het contract voor het 

werk werd in mei door ESO en het consortium 

ondertekend. In september werden de ILO’s in 

de andere ESO lidstaten door hun Italiaanse 

collega uitgenodigd om bedrijven te gaan 

zoeken in hun land die specialistische 

onderdelen voor het werk op zich willen 

nemen. De Nederlandse ILO heeft alle 

bedrijven in Nederland die in het verleden 

belangstelling hebben getoond voor de E-ELT 

aangeschreven. Hieruit is een klein aantal 

kandidaten voortgekomen die in 2017 bij het 

Ace consortium zullen worden geïntroduceerd.

Op 20 december is in Leiden een goed 

bezochte ESO industriemiddag gehouden  

met circa 20 vertegenwoordigers vanuit de 

industrie. ESO kwam met twee mensen naar 

deze bijeenkomst, te weten projectleider 

Roberto Tamai die een uiteenzetting gaf over 

de technische aspecten van de E-ELT en hoofd 

contracten Arnout Tromp die de ESO 

werkwijze bij aanbestedingen uiteenzette. 

Ook werden de verwachte aanbestedingen 

voor de komende twee jaren doorgesproken. 

Daarna was er volop gelegenheid om het 

eigen bedrijf informeel te presenteren en om 

voor het eigen bedrijf relevante informatie in 

te winnen bij ESO. 
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Een telkens terugkerende taak van de ILO is advies geven  

aan ESO welke bedrijven in Nederland relevante expertise en 

interesse hebben voor nieuw te starten werkopdrachten. In het 

verslagjaar heeft dit ertoe geleid dat bedrijven vier keer hebben 

meegedaan aan het aanbestedingstraject. Geen van de trajecten 

heeft een contract opgeleverd. 

TNO en VDL-ETG hebben in het verslagjaar hun ontwerp voor  

de supportstructuur voor de M1 hoofdspiegel voor de E-ELT 

afgerond en enkele prototypes gebouwd (zie foto) en getest. 

Per hoofdspiegelsegment zijn drie van deze structuren nodig.  

De hoofdspiegel zelf bestaat uit 266 segmenten. In 2014 heeft 

ESO twee parallelle trajecten voor dit ontwerp en prototype 

productie uitgezet. Naast genoemd Nederlands consortium  

ging het andere contract naar een Spaans bedrijf. Na grondige 

evaluatie van beide ontwerpen heeft ESO gekozen voor het 

Nederlandse ontwerp. In 2017 zal de productie van bijna 900  

van deze constructies worden aanbesteed. Verwacht wordt dat 

industrie in Nederland gaat samenwerken om mee te dingen 

naar deze opdracht.

TNO en VDL-ETG hebben in het verslagjaar hun ontwerp voor  

de supportstructuur voor de M1 hoofdspiegel voor de E-ELT 

afgerond en enkele prototypes gebouwd (zie foto) en getest. 

Per hoofdspiegelsegment zijn drie van deze 

structuren nodig. De hoofdspiegel zelf bestaat uit 

266 segmenten. In 2014 heeft ESO twee parallelle 

trajecten voor dit ontwerp en prototype productie 

uitgezet. Naast genoemd Nederlands consortium 

ging het andere contract naar een Spaans bedrijf. 

Na grondige evaluatie van beide ontwerpen heeft 

ESO gekozen voor het Nederlandse ontwerp.  

In 2017 zal de productie van bijna 900 van deze 

constructies worden aanbesteed. Verwacht wordt 

dat industrie in Nederland gaat samenwerken om 

mee te dingen naar deze opdracht.

Jaaroverzicht ESS, de European 
Spallation Source
2016 stond voor de ESS-ILO in het teken van de 

voorbereiding voor de NWO roadmap 

grootschalige infrastructuur. Nederland is nog 

geen deelnemer is van ESS maar slechts 

waarnemer en daarom was het van het 

allergrootste belang dat ESS nu op de 

Nederlandse roadmap terecht zou komen. En 

gelukkig: onder leiding van het RID, het Reactor 

Instituut Delft, onderdeel van de TU-Delft is er 

een uiterst sterke aanvraag tot stand gekomen en 

ingediend eind 2015. Op 7 december 2016 heeft 

de voorzitter van de permanente commissie 

grootschalige wetenschappelijke infrastructuur 

Hans van Duijn aan staatssecretaris Sander Dekker 

de roadmap aangeboden en ….inderdaad: ESS 

staat er op. De volgende stap is het indienen van 

een volledige aanvraag welke op 1 juni 2017 

afgerond moet zijn.  Als alles goed gaat kan dan 

eind 2017 de beslissing vallen dat Nederland 

inderdaad mee gaat doen aan ESS. Nederland wil 

eventueel meedoen voor 1% van de totale 

investeringskosten wat betekent 18 M€. 

Daarnaast wordt ook gesproken over 10 jaar 

meedoen aan het experimenteerwerk, wat een 

bijdrage betekent van 14 M€, in totaal 32 M€.  

Figuur 1 Het door TNO en VDL-ETG ontworpen en gebouwde prototype 

voor de supportstructuur voor de M1 spiegelsegmenten voor de E-ELT. 266 

spiegelsegmenten vormen samen de M1 hoofdspiegel met een totale 

diameter van 39 meter. Elke segment met een grootte van 1,44 meter zal 

door drie van van deze supportstructuren worden ondersteund.  

Foto credits: TNO, H. Werij
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Ter voorbereiding van de genoemde positieve beslissing heeft 

Hans van Duijn een bezoek gebracht aan ESS in Lund op 24 

november 2016, zie foto. Daarvoor, op 17 november 2016 was er 

al een zware ESS delegatie op bezoek bij RID in Delft om de nog 

openstaande mogelijkheden te bespreken, zowel op 

wetenschappelijk, als op industrieel terrein. Voor wat het 

bedrijfsleven betreft waren er op dat moment nog een paar erg 

interessante werkpakketten beschikbaar, maar de tijd begint wel 

vreselijk te dringen. 

Er is ook al erg goed nieuws van de eerste Nederlandse bedrijven 

die zich een positie hebben verworven binnen de ESS activiteiten, 

zoals HIT, Heemskerk Innovative Technologies dat al volop 

contracten in de remote-handling activiteiten heeft 

binnengesleept. Daarnaast ook INCAA, dat al en eerste opdracht 

op het terrein van de besturing heeft binnengehaald. Ook de 

bedrijven Demaco, Cryoworld en het Haagse Tessella zijn al volop 

in discussie met ESS. 

Al ruim een jaar is BrightnESS actief. BrightnESS is een 

programma dat speciaal is opgezet ter ondersteuning van de 

organisatie van het ESS project. Het is een project wat door 

Europa is gefinancierd binnen het Horizon2020 programma. In 

Nederland doet het RID mee aan 2 werkpakketten. Binnen 

werkpakket 2 worden zo goed mogelijk de in-kind bijdragen 

vanuit Nederland georganiseerd. Vanaf het moment dat 

Nederland deelnemer is aan ESS zal een goede start gemaakt 

kunnen worden om de in-kind pakketten op de rails te krijgen. In 

werkpakket 6 is het doel om bekendheid te geven binnen 

Nederland aan de mogelijkheid om deel te nemen aan het 

experimenteren met de ESS-neutronen, zowel vanuit de 

academische wereld als vanuit de Nederlandse industrie. Er zijn in 

2016 al een aantal Nederlandse bedrijven bezocht, waaronder 

Unilever en Tata Steel, die ook hebben aangegeven dat ze t.z.t. 

zeker van plan zijn om op ESS te gaan meten met neutronen. In 

dit kader past ook erg goed de deelname van RID (voor de eerste 

keer) aan de Hannover Messe, zie onder Evenementen. Verder is 

een doelstelling van BrightnESS om te laten zien dat ESS een 

rolmodel kan spelen op het gebied van financiering van Research 

Infrastructures wat betreft de In-Kind bijdragen. Ook het 

uitbreiden van de samenwerking met het ESS 

ILO-netwerk is als aparte taak opgenomen in het 

werkpakket.

Op de Precisiebeurs 2015 in Veldhoven werd deze 

keer ook weer ESS gepresenteerd. Er warden 

tijdens de Big Science sessie twee uitstekende 

presentaties gegeven door Richard Hall-Wilton, 

ESS groepsleider Detectoren, getiteld: “Realising 

a New Generation of Neutron Detectors for the 

European Spallation Source” en door Carlos A. 

Martins, ESS Converters werkpakketleider: 

“Powering the worldwide most powerful linear 

accelerator”. Zie voor een verslag het hoofdstuk 

Evenementen. Zowel het aanwezige publiek als 

de ESS vertegenwoordigers waren er heel 

enthousiast over. 

De IPAC (de International Particle Accelerator 

Conference) was deze keer in Busan, Z.-Korea van 

8 tot 13 mei 2016. Interessant voor de bouwers 

van versnellers en neutronenbronnen was ook de 

missie naar Geneve voor een nieuwe uitgave van 

Holland@CERN van 30 mei tot 3 juni 2016. 

Holland@CERN kan gezien worden als een mooie 

oefening voor Holland@ESS, wat gehouden zou 

kunnen worden onmiddellijk nadat de 

Nederlandse deelname aan ESS is verzekerd. 

Beide uiterst succesvolle ILO-net missies worden 

beschreven onder Evenementen. 

Aan het einde van het jaar 2016 wordt er al volop 

gewerkt aan de voorbereiding van de volgende 

IPAC. Deze keer wordt die gehouden van 14 tot 

20 mei 2017 in Kopenhagen, vlak bij ESS in Lund, 

Zweden. Er hebben zich al ongeveer 15 

Nederlandse bedrijven aangemeld om mee te 

gaan en inmiddels is er al een “ Dutch Archipel” 

gereserveerd van in totaal 8 stands. 

 

Jaaroverzicht ITER

Voor het ILO-net waren de twee belangrijkste 

activiteiten op fusiegebied in 2016 het MIIFED/IBF 

in Monaco en de SOFT conferentie in Praag. 

Het MIIFED/IBF werd gehouden in Monaco van  

8 tot 11 februari 2016. Het MIIFED, de Monaco 

ITER International Fusion Energy Days werd deze 

keer gecombineerd met het IBF, het ITER Business 

Forum. Hier konden ook de ILO’s en het grote 

publiek kennis maken met de nieuwe directeur 

van F4E, Fusion-for-Energy.  Johannes Schwemmer, 

de opvolger van Henrik Bindslev. Het IBF wordt 
Volop activiteiten in 2016 op de site in Lund, Zweden nu de bouw al  

in volle gang is.
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steeds georganiseerd door een aantal lokale Franse organisaties 

met actieve steun van het F4E Industrial Liaison Officers (ILO) 

Network, de ITER Organization (IO), Fusion for Energy (F4E) en 

de andere Domestic Agencies (DA’s) die gezamenlijk de realisatie 

van ITER voor bereiden. Er waren een kleine 600 man aanwezig 

van 285 bedrijven en instellingen en er was behoorlijk wat 

aanloop op onze Nederlandse stand, bemand door Eric Boom en 

Toon Verhoeven. Ook diverse Nederlandse bedrijven hebben 

veelbelovende nieuwe tenderacties voorbij zien komen.  

Verder waren ook de lezingen van goede kwaliteit en  

behoorlijk concreet als het om de komende tenders ging.

De nieuwe directeur van ITER IO, Bernard Bigot, maakte een 

krachtige indruk en gaf aan dat deze organisatie hier meer het 

initiatief gaat nemen om ITER tot een succes te kunnen maken. 

IO zal de samenwerking met de DA’s intensiveren en samen met 

hen, met name voor kritische systemen, “Integrated Project 

Teams” vormen om in de komende fase een steviger en 

effectievere aansturing te realiseren. Ook werd in de 

verschillende presentaties benadrukt dat in de tenders voor de 

komende jaren meer sprake zal zijn van projecten van kleinere 

omvang (typisch enkele tonnen tot miljoenen Euro’s) die 

behapbaar zijn voor MKB bedrijven, wat voor veel Nederlandse 

partijen goed nieuws moet zijn. 

De nieuwe wind binnen ITER IO heeft kennelijk ook de vertegen-

woordigers van F4E geprikkeld om goed hun best te doen om  

de industrie van dienst te zijn. Ook werd veelvuldig gerefereerd 

naar de prioriteit om ook innovatieve SME’s in deze fase goed  

bij ITER te betrekken. Ook werden herhaaldelijk de andere  

Big Science programma’s genoemd die technologisch en qua 

aanpak een voorbeeld kunnen zijn voor ITER en werden er ook 

presentaties gegeven over CERN, SKA en ILC. 

De tweejaarlijkse SOFT, Symposium on Fusion Technology, werd 

deze keer gehouden in Praag van 5 t/m 9 september 2016, zie 

ook: http://www.soft2016.eu/ Het Nederlandse bedrijfsleven 

werd prima gepresenteerd in de Nederlandse booth onder  

de vlag van Dutch Scientific. De booth werd met steun van  

het ILO-net en NWO georganiseerd door de 

ITER-ILO Toon Verhoeven. Daarnaast waren op 

de stand ook aanwezig Lida Magielsen van 

NRG, Mo Biglari en Co van Veen van Mat-Tech, 

Hans Roeland Poolman van ASI (Amsterdam 

Scientific Instruments), Henri Wijnants van FMI 

en Matthew Maniscalco  

en Ad Verlaan van TNO. SOFT was deze keer 

extra interessant omdat er volop aandacht was 

voor de komende tenderacties van ITER. Deze 

tenderacties zullen wat kleiner van omvang zijn 

dan tot nu toe en ze zullen wat meer een 

hightech karakter hebben. Toch was er ook 

sprake van een zekere terughoudendheid 

veroorzaakt door het gegeven dat de ITER-

directeur Bernard Bigot een vertraging van 

maar liefst 5 jaar aan kondigde. Deze vertraging 

zat er al een tijd  

aan te komen, maar de omvang, 5 jaar, was 

toch wel even slikken voor veel mensen. 

Op Holland@CERN, door het ILO-net 

georganiseerd van 30 mei tot 2 juni 2016 in 

Geneve, was voor het eerst ook ITER (F4E) 

vertegenwoordigd in de persoon van Leonardo 

Biagioni, hoofd van de afdeling Contracten en 

Aanbestedingen van F4E. 

Nadat op de Precisiebeurs in Veldhoven in 2015 

voor de eerste keer ook ITER vertegen-

woordigd was door Leonardo Biagioni, stonden 

nu in 2016 twee sprekers van F4E op de agenda 

van de Big Science sessie. Anthony Courtial, 

Market Intelligence & Supply Chain Analysis 

Officer, F4E sprak over: “Procurement Processes 

& Business Opportunities” en Luigi Semeraro, 

project Engineer Metrology, F4E had als 

onderwerp: “Metrology and the Iter”. Zie voor 

een verslag het hoofdstuk Evenementen. Zowel 

het aanwezige publiek als de F4E vertegen-

woordigers waren er heel enthousiast over. 

Bovenstaande foto: volop actie op de Iter site in Cadarache, Zuid-Frankrijk 

in 2016. 
Lida Magielsen, NRG, Matthew Maniscalco, TNO en  

Toon Verhoeven, Differ, vertegenwoordigden op deze 

SOFT de oorspronkelijke ITER-NL oprichters
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Aan het einde van het jaar 2016  is de volgende grote 

gebeurtenis op fusiegebied al volop in voorbereiding, het IBF, 

het ITER Business Forum dat deze keer gehouden wordt in 

Avignon van 28 tot 30 maart 2017 en waar opnieuw een 

delegatie van Nederlandse instituten en bedrijven verwelkomd 

zal worden. 

 

Jaaroverzicht High Field Magnet 
Laboratory (HFML)
Het HFML is een internationale onderzoeksinstelling die 

gezamenlijk bestuurd wordt door de Radboud Universiteit en 

Stichting FOM. De missie van het HFML is om hoge magneet-

velden te ontwikkelen, te gebruiken en beschikbaar te stellen 

voor grensverleggend onderzoek door interne en externe 

onderzoekers. Het HFML heeft drie wetenschappelijke groepen: 

Strongly Correlated Electron Systems, Soft Condensed Matter & 

Nanomaterials en Semiconductors & Nanosystems. Samen met 

het naastgelegen FELIX Laboratory is de vierde groep THz 

Spectroscopy in High Magnetic Fields opgericht, daarnaast is  

er één technisch georiënteerde groep: Magnet Technology. 

Het genereren van extreem hoge magneetvelden boven de  

30 tesla vereist een hoogwaardige en grote installatie. Het HFML 

beschikt over zo’n unieke installatie waarvan er wereldwijd 

slechts enkele bestaan. Geavanceerde technieken worden 

gebruikt bij zowel ontwerp en realisatie van de installatie-

onderdelen (magneten, waterkoeling en stroomvoorziening)  

als bij de ontwikkeling en bouw van experimentele opstellingen. 

De watergekoelde resistieve magneten (160 l/s water bij 30 bar) 

worden gevoed door een 22 MW (40.000 A, 550 V) DC voeding 

en bestaan uit meerdere concentrische spoelen van het Florida-

Bitter type. Het HFML heeft meerdere magneetspoelen in 

gebruik en kan magneetvelden tot 37,5 Tesla generen. 

Bouw koeltank: De Roadmapsubsidie heeft het mogelijk 

gemaakt dat het HFML een uitbreiding van koelcapaciteit kan 

realiseren door het bouwen van een 

ondergrondse 2500 m3 koeltank (figuur 1). 

In de eerste helft van 2016 is de ontwerpfase 

afgerond en na de zomer is gestart met de bouw 

hiervan. Het technisch ontwerp van de koeltank 

en de koppeling met het huidige koelsysteem is 

door bouwtechnisch ingenieursbureau Croes en 

Royal Haskoning DHV ontworpen. De bouw van 

de constructie van de koeltank is gedaan door 

Reef Infra (figuur 2).

De aanpassingen aan de technische installatie  

is gedaan door CroonWolter&Dros, waarbij de 

regeltechniek door Building Technology wordt 

opgeleverd. Een bijzonder project dat door  

deze Nederlandse bedrijven gerealiseerd wordt.

EMFL landmark: In maart heeft het European 

Strategy Forum on Research Infrastructures 

(ESFRI) het “European Magnetic Field Laboratory” 

Figuur 1. De 2500 m3 nieuwe koeltank, met vier inlaatringen, is gesitueerd 

linksboven achter FELIX Laboratory. Ontwerp bouwtechnisch ingenieursbureau 

Croes en Royal Haskoning DHV.

Figuur 2. Links: de 2500 m3 nieuwe koeltank tijdens  

het bereiken van het diepste punt en rechts de koeltank 

met de vier inlaatringen.

Figuur 3. FELIX bundellijn verbonden met de magneten in 

het HFML.
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(EMFL) de landmark status toegekend en staat het nu samen met 

28 andere landmarks op de nieuwe ESFRI Roadmap lijst. Voor 

HFML als een van de grondleggers van het EMFL is dit een 

erkenning van de status als Europese grootschalige onderzoeks-

infrastructuur.

HFML-FELIX cluster op de Nationale Roadmap: HFML en FELIX 

Laboratory staan beide op de Nationale Roadmap voor 

grootschalige wetenschappelijk infrastructuur als een 

gecombineerde onderzoeksfaciliteit (figuur 3). 

Beide zijn unieke onderzoeksfaciliteiten in Nijmegen met een 

eigen wetenschappelijke en gastenprogramma. Het HFML-FELIX 

cluster maakt het mogelijk om de extreme condities van de  

twee faciliteiten te combineren in een infrastructuur die het 

mogelijk maakt om materialen te onderzoeken te bestuderen  

in omstandigheden die nergens anders ter wereld te vinden zijn. 

De koppeling tussen het HFML en de vrije elektronen laser 

FLARE van het FELIX Laboratory, maakt het mogelijk te 

experimenteren met intense THz (infra-rood) straling in hoge 

magneetvelden. 

Jaaroverzicht Square Kilometre Array 
(SKA)
De Square Kilometre Array (SKA) wordt ‘s werelds grootste en 

meest gevoelige radiotelescoop voor sterrenkundig onderzoek. 

Verdeeld over twee locaties in West Australië en Zuid-Afrika 

worden antennes en schotels met bijbehorende (super)

computers en infrastructuur gerealiseerd. Daarnaast is een 

netwerk van SKA Science Data Centres voorzien waar gegevens 

verder verwerkt en gearchiveerd worden. De telescopen en 

bijbehorende apparatuur komen te staan in woestijnen in 

West-Australië en in het Westen van Zuid-Afrika, waar storing 

op de waarnemingen door menselijke activiteit minimaal is.  

SKA staat sinds de eerste editie op de ESFRI Roadmap en 

daarnaast ook op de Nationale Roadmap Grootschalige 

Onderzoeksfaciliteiten van NWO. 

Het project bestaat uit meerdere fases. Op dit moment wordt 

gesproken over de eerste fase (SKA1; waarvan de bouw in de 

periode 2019-2024 plaats zal vinden). Eén van de onderdelen, 

SKA_low in Australië, bouwt voort op de technieken ont-

wikkeld door ASTRON, het Nederlands Instituut voor Radio-

astronomie voor de Low-Frequency Array (LOFAR). SKA_mid  

in Zuid-Afrika maakt gebruik van schotels.

ASTRON leidt het SKA consortium dat de Low Frequency 

Aperture Arrays (LFAA) ontwerpt en speelt daarnaast een 

belangrijke rol in twee consortia verantwoordelijk voor de 

centrale (real-time) signaalverwerking en de off-line data 

processing. De Nederlandse participatie wordt in belangrijke 

mate ondersteund door een bijdrage uit de 

Nationale Roadmap aan het NL SKA 

Consortium en uit de DOME samenwerking 

tussen ASTRON & IBM (gefinancierd door het 

Ministerie van Economische Zaken, Provincie 

Drenthe en de partners).

Het Nederlandse SKA consortium (NL-SKA) 

bestaat uit ASTRON, het Anton Pannekoek 

Instituut van de Universiteit van Amsterdam, 

het Kapteyn instituut van de Rijksuniversiteit 

Groningen, de Sterrewacht van de Universiteit 

Leiden en de Faculteit Sterrenkunde van de 

Radboud Universiteit. De universitaire 

groepen  

zijn betrokken bij de ontwikkeling van 

technologie op het gebied van o.a. calibratie, 

beeldvorming en dataverwerking.  

Het Europese Onderzoeksinstituut JIVE is 

geassocieerd lid van het consortium en o.a. 

betrokken bij het ontwerp van het data 

netwerk. 

De hoeveelheden data die de SKA antennes 

produceren zijn overweldigend. In fase 1 

alleen al ongeveer één petabit per seconde 

(1015 bit/s) – meer dan vijf keer het globale 

internetverkeer in 2015. De verwerking en 

uiteindelijke opslag van de SKA gegevens 

vormen een zeer grote uitdaging op het 

gebied van Big Data en High Performance 

Computing. De Science Data Centres spelen 

hierin een belangrijke rol.

De Nederlandse astronomen hebben de 

ambitie uitgesproken om in Nederland een 

Science Data Centre (SDC) op te richten.  

Een SDC biedt gebruikers (astronomen en 

wetenschappers uit andere gebieden) 

toegang tot de telescoop en gearchiveerde 

waarneemgegevens. Het levert hulp en 

ondersteuning bij het voorbereiden van 

waarnemingen, het verwerken, analyseren  

en visualiseren van de data. Daarnaast zal in 

het SDC nieuwe software en technologie 

ontwikkeld in samenwerking met innovatieve 

bedrijven.  

Nederland neemt in internationaal verband 

een leidende rol in de ontwikkeling van SKA 

SDCs. ASTRON vertegenwoordigt de Europese 

landen en is penvoerder van het Horizon 2020 
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AENEAS project waarbinnen de plannen in de komende jaren 

zowel op technisch als op bestuurlijk vlak verder uitgewerkt 

worden. 

Het NL-SKA Office is gevestigd bij ASTRON  

en fungeert als point of contact voor alle Nederlandse belangen 

in het SKA project, inclusief contacten met  Nederlandse 

industriële/commerciële partijen. Het hoofd van het NL-SKA 

Office is thans (waarnemend) SKA ILO en werkt nauw samen 

met de ASTRON ILO. 

Het SKA project wordt in de pre-constructiefase geleid door de 

SKA Organisatie, een Company Limited by Guarantee, gevestigd 

30 km ten Zuiden van Manchester in Engeland. Nederland 

wordt door NWO vertegenwoordigd in de SKA Organisatie. 

Voor de bouw en daaropvolgende operationele fase wordt 

toegewerkt naar de oprichting van een verdragsorganisatie 

(SKA Observatory), naar het model van ESO, ESA en CERN. 

Tijdens drie onderhandelingsrondes is in de loop van 2016 

goede vooruitgang geboekt. Verwacht wordt dat het verdrag  

in de tweede helft van 2017 ondertekend zal worden.  

De Nederlandse delegatie wordt geleid door het ministerie  

van OCW, bijgestaan door NWO en ASTRON.

Het NL SKA Office is nauw betrokken bij de inhoudelijke 

aspecten van nieuwe organisatie: gebruik van de telescoop, 

operationele aspecten en daarnaast de voorbereiding van  

het beleid op het gebied van aanbesteding (Procurement Policy) 

en intellectuele eigendom (IP). De Procurement 

Policy omvat zaken zoals de wijze waarop cash 

en in-kind bijdragen geleverd kunnen worden, 

(pre-) kwalificatie van leveranciers en selectie-

criteria. Het behalen van een goede ‘return on 

investment’ vormt een belangrijke drijfveer voor 

alle deelnemende landen. 

Een besluit over deelname van Nederland aan 

SKA en toetreding tot de verdragsorganisatie 

wordt in de loop van 2017/2018 verwacht.  

In het kader van de onderhandelingen zijn er 

afspraken gemaakt waardoor de deelnemende 

landen verzekerd zijn van een evenredig 

aandeel in opdrachten voor de bouw van SKA. 

Diverse Nederlandse bedrijven zijn in de loop 

der jaren betrokken bij de bouw van LOFAR en 

de ontwikkeling van technologie voor SKA. 

Nederlandse bedrijven en instellingen zijn 

daardoor goed gepositioneerd om op tal van 

gebieden contracten te winnen, bijvoorbeeld 

voor de levering van onderdelen van de 

telescoop en slimme software. Naarmate  

het ontwerp van SKA vordert en de details van  

de aanbesteding duidelijker worden, zal 

ASTRON in 2017 starten met bedrijvendagen 

waarop bedrijven en instellingen in een vroeg 

stadium geïnformeerd worden over de 

mogelijkheden tot participatie in de bouw.  
Figuur 1: Een artist impression van een station van SKA_low in Australië waar ca. 

130.000 antennes geplaatst zullen worden die de hemel in kaart brengen op 

frequenties tussen 50 en 350 MHz. Het consortium dat dit deel van SKA 

ontwikkelt, wordt geleid door het NWO Instituut voor Radioastronomie, 

ASTRON.

Figuur 2: Een SKA_low teststation in aanbouw in West 

Australië.
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Jaaroverzicht De International LOFAR 
Telescope (ILT)

Met het aangaan van een contract tussen AstroTec Holding BV, 

een 100% dochter  

van ASTRON en een consortium van Ierse universiteiten en 

kennisinstellingen “I-LOFAR”, zal ‘s wereld grootste 

radiotelescoop LOFAR opnieuw worden uitgebreid met een 

nieuw te bouwen station in Ierland. Het nieuwe Ierse station zal 

de afstand tussen de antennestations vergroten tot wel 2000km, 

en zal beelden met fijnere details gaan opleveren.

Het LOFAR station wordt gebouwd op het landgoed van  

het kasteel van Birr, centraal gelegen in Ierland. Birr Castle is 

wellicht ook het meest bekend vanwege de lange geschiedenis  

in de astronomie: In 1845 bouwde de toenmalige kasteelheer,  

de 3e Graaf van Ross, er de grootste optische telescoop ter 

wereld, de “Leviathan”.

Een Internationaal LOFAR station beslaat ongeveer de 

oppervlakte van een voetbalveld. Hierop worden honderden 

antennes geplaatst en speciale ontvangerapparatuur in een 

speciale container om hoogfrequente storingen tegen te gaan.

Foto: Planning voor een nieuw LOFAR station in Birr, Ierland

LOFAR-station in aanbouw in Birr, Ierland    Foto: J. McCauley,  Trinity College Dublin, Ireland

Gereed voor transport naar Ierland: 55 kilometer aan 

speciale coax-kabel assemblies bij éen van de Nederlands 

toeleveranciers. (foto: C. Sanders, Texim Europe, the 

Netherlands)
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Verslagen evenementen 2016

Symposium over “Superconductivity and Cryogenics” 

Datum: 9 december 2016

Locatie: Building the Gallery at the campus of the 

University of Twente.

http://www.bigscience.nl/nl/node/257

Big Science op de Precisiebeurs 

Datum: 16 en 17 november 2016

Locatie: NH Conference Centre Koningshof, Veldhoven 

http://www.bigscience.nl/nl/node/249

Tweede Industriedag voor het CERN High Luminosity 

LHC project 

Datum: 31 oktober 2016

Locatie: Lissabon, Portugal

http://www.bigscience.nl/nl/node/251

Big Science Industriemiddag 2016

Datum: 12 oktober 2016

Locatie: Mikrocentrum, Eindhoven

http://www.bigscience.nl/nl/node/246

SOFT

Datum: 5-9 september 2016 

Locatie: Praag

http://www.bigscience.nl/nl/node/244  

http://www.iter-nl.nl/node/228

Holland@CERN 2016 

Datum: 6 jul, 2016

Locatie: Cern, Geneve, Zwitserland

http://www.bigscience.nl/nl/node/245

 

SPIE in Edinburgh 

Datum:26 juni – 1 juli

Locatie: Edinburgh, UK

http://www.bigscience.nl/nl/node/243
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EUNL16 Conference “The connecting strength of Big 

Science Projects” 

Datum: 10 juni 2016 

Locatie: ASTRON - Van de Hulst Auditorium, Dwingeloo

http://www.bigscience.nl/nl/node/236

International Particle Accelerator Conference (IPAC) 2016 

Busan Korea 

Datum: 8-13 mei 2016

Locatie: Busan, Korea

http://www.bigscience.nl/nl/node/189

Hannover Messe 2016 

Datum: 25-29 april 2016

Locatie: Hannover, Duitsland

http://www.bigscience.nl/nl/node/177

MIIFED&IBF/2016 Monaco ITER International Fusion 

Energy Days en ITER Business Forum 

Datum: 8-11 februari 2016

Locatie: Monaco

http://www.bigscience.nl/nl/node/176
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Financiële afsluiting 2016

Over het jaar 2016 was een bedrag beschikbaar van 120 k€ (exclusief kosten back-office, t.w. 30 k€). 

De uitgaven (in k€) waren als volgt;

Materieel:

Internationale beurzen  15

Nationale evenementen en representatie  11

Opdrachten aan derden ( w.o. onderhoud website, opstellen businessplan) 5

Inhuur externe operationele inzet (ondersteuning ILO’s op beurzen) 5

      Totaal Materieel 36

Personeel: 

Doorberekening personele lasten (w.o. ILO-Net coordinatie) 70

      Totaal Materieel en Personeel 106

Het jaar 2016 werd derhalve afgesloten met een positief saldo van 14 k€.  

Dit bedrag wordt toegevoegd aan de begroting van 2017.
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opnieuw naar de ontwikkeling van het 

ILO-Net te kijken en te komen tot een aanpak 

waarbij de meerwaarde van de samenwerking 

tussen de ILO’s zou kunnen leiden tot nog 

meer betrokkenheid van het bedrijfsleven 

(i.h.b. het high-tech midden- en klein bedrijf), 

en tot een hogere economische return van de 

Nederlandse contributie aan Big Science 

faciliteiten. Het ILO-Net is gestart vanuit het 

initiatief van NWO. De wetenschap staat 

immers aan de basis van, en formuleert de 

behoeften aan nieuwe faciliteiten. Het 

wetenschappelijk rendement van dergelijke 

faciliteiten staat daarmee primair niet ter 

discussie. Om echter de economische return 

van Big Science te bevorderen is tevens de 

steun en het draagvlak nodig van andere 

maatschappelijke partijen en 

belanghebbenden. Als vervolg op een overleg 

tussen NWO en EZ is aan het ILO-Net gevraagd 

om meer informatie over de economische 

return in Nederland en vergelijking met de 

return in andere Europese landen. Als eerste 

actie in dit verband is het ILO-Net in 2016 

gestart met een inventarisatie van de 

Nederlandse return uit Big Science in de 

afgelopen jaren. Het is de bedoeling om deze 

inventarisatie te gebruiken als een belangrijke 

basis voor de activiteiten van het ILO-Net in de 

komende periode.

Begin 2016 heeft het ILO-Net tevens een 

SWOT uitgevoerd, op basis waarvan nieuwe 

initiatieven zijn geformuleerd. Daarover gaat 

dit jaarplan 2017.

SWOT analyse

Op 17 en 18 februari 2016 heeft het ILO-Net 

een sterkte/zwakte analyse uitgevoerd m.b.t. 

zijn rol en taken. De resultaten laten zich als 

samenvatten asl de tabel hieronder.

Wat als buitengewoon sterk wordt ervaren is 

de unieke positie of “brugfunctie” die iedere 

ILO heeft tussen de wetenschappelijke 

gemeenschap die de eisen stelt aan de 

ontwikkeling van technologie en de te 

bouwen faciliteiten. Het ILO-Net beschikt over 

een uitgebreid en gezamenlijk netwerk van 

 Moderne wetenschap kan niet zonder het gebruik van nieuwe 

technologie en nieuwe grootschalige infrastructuur. Het biedt 

vaak de enige manier om tot nieuwe inzichten te komen. Zonder 

lenzenslijpers had Galileo rond 1610 de ringen van Saturnus niet 

kunnen ontdekken. En zonder satellieten hadden we de 

röntgenstraling afkomstig van compacte objecten in het heelal 

niet kunnen ontvangen. Om de aard van de materie en het 

heelal verder te kunnen doorgronden bouwen we tegenwoordig 

grote versnellers en interferometers. Het zijn de moderne 

varianten van de microscopen en telescopen, en vele malen 

complexer en duurder dan de instrumenten die Galileo 

gebruikte. Big Science vraagt daarom om mondiale 

samenwerking, en het inschakelen van een veelvoud en 

combinatie van verschillende disciplines; zowel in de wetenschap 

als in het high-tech bedrijfsleven; cryogene technologie, 

vacuüm-technologie, (optische) precisietechnologie, kennis en 

expertise op het gebied van supergeleidende magneten, etc, etc. 

Daarmee is ook de rol van een Industrial Liaison Officer (ILO) 

steeds belangrijker geworden. ILO’s vormen de noodzakelijke 

verbinding tussen de eisen die vanuit de wetenschap worden 

gesteld en de oplossingen die zonder de hulp van vaak zeer 

gespecialiseerde kennis in de industrie niet mogelijk zijn. In 

toenemende mate doen Big Science faciliteiten (als CERN) actief 

een beroep op de ILO’s in de lidstaten om de industrie te kunnen 

betrekken bij de realisatie van faciliteiten, en zo de contributies 

vanuit de lidstaten ook te laten terugvloeien in de vorm van 

high-tech opdrachten. Van de ILO’s wordt dus verwacht dat zij 

vanuit hun specifieke expertise de bedrijven kunnen vinden die 

nodig zijn, en hen vervolgens kunnen begeleiden in 

aanbestedingstrajecten. Dit gaat echter allerminst vanzelf. Er 

zullen voldoende bedrijven moeten zijn die de voordelen zien 

van vaak langdurige en kostbare trajecten die voorafgaan aan 

de uiteindelijke verwerving van een opdracht. En het verwerven 

van dergelijke opdrachten wordt vanuit het perspectief van het 

bedrijfsleven vaak alleen maar beschouwd als een strategische 

investering om ook op de lange termijn een positie op de 

(commerciële) markt te kunnen behouden of veroveren. Maar 

dat laatste wordt steeds minder vanzelfsprekend als Big Science 

in complexiteit en omvang toeneemt. Levert een investering dan 

op de lange termijn wel voldoende rendement op?

Dit leidt ook tot vragen die de taken en rollen van individuele 

ILO’s in zekere mate overstijgen. Het succes van een enkele ILO 

om bedrijven te vinden die in staat of bereid zijn hun expertise 

in te zetten voor Big Science wordt in toenemende mate ook 

bepaald door andere factoren die buiten de directe invloedsfeer 

van de ILO liggen. Om met elkaar ervaringen, kennis en best 

practices te delen is een aantal jaren geleden het ILO-Net 

ontstaan met steun van NWO in de vorm van een ILO-Net 

coordinator en een back-office. Met de komst van een nieuwe 

ILO-Net coördinator in 2016 werd de behoefte gevoeld om 
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bevorderen. Dat kan de positionering en rol 

van het ILO-Net verder versterken.

Mede gelet op berichten die met regelmaat in 

de media verschijnen, is niet iedereen 

overtuigd van nut en noodzaak van Big 

Science. Kritische geluiden hebben betrekking 

op de (te) hoge kosten van de infrastructuur, 

de onvoorspelbaarheid van resultaten, of het 

nut voor de maatschappij, in de vorm van 

valorisatie en spin-off. De meeste Big Science 

faciliteiten (zoals CERN) doen hun best, door 

middel van actief beleid, te laten zien dat het 

rendement, zowel in wetenschappelijk als 

economisch opzicht, op lange termijn hoog is. 

Het is echter belangrijk om deze boodschap 

voortdurend te herhalen om aan de kritiek het 

hoofd te bieden. Het ILO-Net beschikt op dit 

moment over te weinig middelen om de 

meerwaarde van zijn taken ten behoeve van 

economische return en innovatie actief voor 

het voetlicht te brengen. Bovendien is er veel 

versnippering en overlap van activiteiten die 

gericht zijn op bevordering van innovatie en 

publiek-private samenwerking. Het zou goed 

zijn om op nationaal niveau de activiteiten 

meer op elkaar af te stemmen en rollen beter 

te verdelen. Daarmee kunnen uiteindelijk de 

taken van het ILO-Net ook beter tot hun recht 

komen.

(medewerkers binnen) bedrijven waarmee snel geschakeld kan 

worden, en waarmee cultuurverschillen zijn overbrugd. Met 

deze bedrijven worden regelmatig beurzen georganiseerd en 

bezocht (w.o. Precisiebeurs, Hannover Messe).

Het ILO-Net is weliswaar onderdeel van de NWO-organisatie, 

maar het gevoel is dat de integratie binnen het geheel van 

NWO, en in het bijzonder binnen de instituten-gemeenschap 

beter ontwikkeld zou kunnen worden. Een gezamenlijk 

(strategisch) beleid vanuit de instituten, in welk kader het 

ILO-Net opereert wordt als zwak ondervonden. Een dergelijk 

beleid zou tevens onderdeel moeten zijn van een visie die 

gezamenlijk wordt gedragen met partijen en stakeholders 

buiten NWO. Het ILO-Net zou vanwege de concrete taken die 

het vervult t.b.v. Big Science in die zin dus herkenbaarder 

kunnen zijn.

Echter, in de afgelopen jaren is wel een duidelijke ontwikkeling 

zichtbaar waarbij de overheid initiatieven heeft genomen om 

samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsl even verder te 

stimuleren (topsectorenbeleid en nationale 

wetenschapsagenda). Tevens is een “permanente commissie 

grootschalige infrastructuur” ingesteld die nieuwe initiatieven 

op het gebied van Big Science kritisch beoordeelt, en op die 

manier een bijdrage levert tot het maken van keuzes of het 

aanbrengen van de prioriteiten die nodig zijn. Het ILO-Net ziet 

kansen om vanuit zijn ervaring en expertise aan deze 

ontwikkelingen bij te dragen. Ook de nieuwe structuur binnen 

NWO, waarbij alle instituten binnen één eenheid (NWO-I) zijn 

ondergebracht, kan een eenduidig beleid met betrekking tot Big 

Science en (publiek-private) samenwerking met bedrijven 

 Sterk 

–  Concentratie van kennis en expertise die wordt 

gedeeld

–  Gezamenlijke representatie op (internationale) 

beurzen

– Laagdrempelige verbinding met bedrijven

–  Unieke positie tussen wetenschap en technologie-

ontwikkeling 

 Kansen 

– Behoefte aan meer return

– Behoefte aan meer innovatie

– Aansluiting op NWA en topsectoren

– Toenemende interesse bij overheid en stakeholders

– Aandacht voor nieuwe grootschalige infrastructuur

– Nieuwe structuur binnen NWO

 Zwak

– Inbedding, positionering, draagvlak

– Profilering, herkenbaarheid

–  Beleid en ondersteuning vanuit de NWO-instituten

 Bedreigingen

–  Big Science is duur, rendement moeilijk te 

onderbouwen

– Versnippering van nationale beleids-initiatieven

–  Beperkte mogelijkheden voor professionele 

profilering (“marketing”) van ILO-Net activiteiten

Sterkte/zwakte analyse
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Name ILO / Affiliate Email Facility /organisation Theme

Gerard Cornet G.Cornet@sron.nl ILO-Net coordinator

 

Eric W. Boom ericboom@upcmail.nl  Representing the Dutch Industry

Toon Verhoeven  A.G.A.Verhoeven@differ.nl ITER (F4E) - FR Fusion facilities

(FOM-DIFFER/ITER NL)  ESS/RID – SE

   JET (EFDA) - UK

   Asdex-U* - DE

   Wendelstein-7X* - DE

   IFMIF* (IEA) 

Rob Klöpping klopping@nikhef.nl CERN - CH Accelerator, neutron and X-ray

(FOM-Nikhef)  ESRF - FR facilities

   ILL* - FR

   EMBL - DE

   DESY* - DE

   Neutrino Telescopen 

Jan Visser janvs@nikhef.nl CERN - CH

(FOM-Nikhef)  ESRF - FR

 

Wilfried Boland boland@strw.leidenuniv.nl E-ELT Optical telescopes

(NOVA + ESO)  ALMA

Emiel van der Graaf vandergraaf@kvi.nl ZFEL – NL, Groningen Free electron laser facilities

(KVI)  XFEL* – DE  

Ronald Halfwerk Halfwerk@astron.nl LOFAR – NL Radio Telescopes

(ASTRON)  SKA

Michiel van Haarlem Haarlem@astron.nl SKA   

(ASTRON)

Paul Hieltjes P.J.Hieltjes@sron.nl ESA/SRON Space Science

(SRON)

Daniel van Beekhuizen d.vanbeekhuizen@spaceoffice.nl  NSO Space

(NSO) 

Hermen van der Lugt hermen.vanderlugt@pallasreactor.com) Pallas Pallas reactor, medical isotope 

production Pallas   and energy

Martin van Breukelen M.vanBreukelen@science.ru.nl HFML – NL, Nijmegen Magnets with ultrahigh fields

(HFML)  EMFL – NL, FR, DE   

Rob van der Mei R.D.van.der.Mei@cwi.nl  National research institute for   

(CWI)   mathematics and computer   

    science in the Netherlands
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