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Zonder ruimtevaart geen mobieltjes. Zonder ruimte-
vaart geen navigatiesystemen. Daarom werkt TNO aan 
ruimtevaarttechnologie voor ons allemaal. Zo helpen 
wij de wereld steeds beter te maken.
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www.protospace.nl
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. 
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door 
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Prototypes in 3D 
Startende ondernemers, kunstenaars, 
uitvinders en studenten kunnen in 
ons Lab zelf hun ideeën tastbaar 
maken. Onze digitaal aangestuurde 
machines vertalen een ontwerp van 
computerbestand naar een 3D-model 
in één of meerdere kleuren. 
Kom langs voor een snelle uitdraai 
van je ontwerp of de ontwikkeling en 
verfi jning van je prototype, zonodig 
in alle beslotenheid. 

Innovatie en ideeënuitwisseling
Onze Lounge biedt ruimte voor innova-
tieve processen en ideeënuitwisseling. 
Iedereen is hier welkom om in een open 
sfeer over vernieuwende ideeën van 
gedachten te wisselen. 
Regelmatig vinden workshops en 
lunchlezingen plaats op het gebied 
van innovatie. Ook kunnen maatwerk-
evenementen worden georganiseerd.
Bezoek deze creatieve hotspot en laat 
je inspireren.

ProtoSpace

Voor iedereen toegankelijk!

Personal fabrication

Maak je eigen ideeën tastbaar

Werk zélf met 3D-printers 
en lasersnijders

Volg onze workshops: 
van 3D-tekenen tot rapid prototyping

Fablab Utrecht

Fablab Utrecht

Voor iedereen toegankelijk!

Maak je eigen ideeën tastbaar

Make your vision 
come to life

1. Idee

2. Tekening

3. Product

4. Markt

Wij beschikken 
over lasersnijders, 
CNC-frezen, (full 

color) 3D-printers 
en stickersnijders.

Colofon 
‘Ruimtevaart, dichterbij dan je denkt' is een publicatie 
van Metro Custom Publishing.

Sales Manager Robin Jahshan  Business Developer Jan 
David Kleppe  Editorial Manager Jessica van Leeuwen  
Redactie Bas Hakker Vormgeving Lydia Hotting  Beeld 
Colourbox, e.a.

Voor meer informatie over Metro Custom Publishing of 
als u zelf een idee heeft voor een uitgave kunt u contact 
opnemen met Robin Jahshan, 020-5114027
of robin.jahshan@metronieuws.nl 

De ontdekkingen die in de ruimte worden gedaan, inspireren 
dan ook veel ondernemers om met geweldige innovaties te 
komen. Toon Buddingh’ is directeur van het ESA Business 
Incubation Center en daar ondersteunen ze ondernemers die 
de ontdekkingen uit de ruimtevaartsector gebruiken om een 
nieuwe dienst of product te ontwikkelen. “Ruimtevaart is 
essentieel en het is belangrijk dat Delft (TU, TNO), Noordwijk 

(Space Business Park en ESTEC) en Leiden (sterrenkunde, rech-
tenstudies op het gebied van ruimtevaart en er wonen veel ES-
TEC-werknemers) samen optrekken. Dat cluster kan namelijk 
wedijveren met alle belangrijke concentraties van ruimtevaart-
kennis over de hele wereld zoals Houston en Sterrenstad.”

Dwarsverbanden
Het Incubation Center, gevestigd in het European Space 
Innovation Center in Noordwijk, ondersteunt ondernemers 
door allerlei initiatieven. Zo vindt er iedere maand een sessie 
plaats onder de noemer woensdagmorgen.nl. Ondernemers, 
ruimtevaartwetenschappers en investeerders kunnen elkaar 
ontmoeten en nog iets van elkaar leren ook. Onlangs was er 
bijvoorbeeld een bijeenkomt met als thema Location Based 
Services; bedrijven die gebruikmaken van GPS-technieken 
waarbij Martin Voorzanger, initiatiefnemer van de ‘meerijden 
app’, een van de sprekers was. Buddingh’: “Door soortgelijke 
dwarsverbanden maakt de ruimtevaartsector stappen vooruit. 
De startende ondernemers kunnen de kennis actief weghalen 
bij TNO en ESTEC en de ervaren ondernemers kunnen ook 
veel ondersteuning bieden aan deze jongeren. De kenniscentra, 
universiteiten en het bedrijfsleven grijpen steeds meer in elkaar 
en daarom is het samen optrekken van Noordwijk, Leiden en 
Delft ook zo belangrijk.’’

Ruimtevaart lijkt een typisch geval van een ‘ver-van-je-bed-show’. Maar het staat veel dichter bij 
mensen dan je op het eerste gezicht zou denken. Zonder ruimtevaart geen TomTom, maar ook 
geen live verbinding met Kiev als daar straks de finale van het EK Voetbal wordt gespeeld. 

 Toon Buddingh’  (beeld: Guus Schoonewille)

Mogelijk gemaakt door...
In ons dagelijks 
leven komen we veel 
ruimtevaarttoepas
singen tegen. Mobiel 
bellen met je familie 
in Suriname, een 
nieuwe broek kopen op 
internet, even Buien
radar checken omdat 
je vrienden komen 
barbecueën en zonder 
geklooi met zo’n kaart 
uit de jaren negentig 
naar een leuk café in 
Amsterdam rijden. Het 
kan allemaal dankzij de 
ruimtevaart. Ook in de 
sportwereld komen we 
space tegen. PSV werkt 
tegenwoordig met 
speciale GPSshirts die 
door TNO zijn ontwik

keld om te analyseren 
wat er nog beter kan 
aan het spel. Er is zelfs 
een game op de markt 
waarbij je tijdens 
Formule 1races 
realtime tegen Alonso 
en zijn vrienden kan 
racen. De draadloze 
koptelefoon is geba
seerd op de techniek 
die Neil Armstrong 
ooit gebruikte tijdens 
de maanlanding. Nog 
eentje dan: de draad
loze boor danken we 
aan het feit dat astro
nauten in het maanop
pervlak wilden boren 
zonder aan een snoer te 
denken. Black & Decker 
zag er wel iets in.

http://www.protospace.nl
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“Ondernemers hebben vaak iets gelezen 
over een bepaalde toepassing in de 
ruimte en omdat de omstandigheden 
in de ruimte extreem zijn, kunnen 
ze die toepassing ook in de praktijk 
op aarde gebruiken’’, zegt Niels 
Eldering, verantwoordelijk voor 
de Business Incubation Centra in 
Nederland, Engeland en Duitsland. 
Er zijn in Europa 
zes ESA Business 
Incubation Centra 
en die verdelen 
ieder jaar zeventig 
plaatsen voor ondernemers die 
ruimtevaart-toepassingen en -patenten 
gebruiken om een product of dienst 
te ontwikkelen. Die ondernemers 
maken dus gebruik van de kennis die 
ESA heeft getest in de ruimte, maar 
die nog toegepast moet worden op 
aarde. Zij gebruiken dan vervolgens 
de labfaciliteiten om het product of de 
dienst verder te ontwikkelen.

Een klein zetje
De ondernemers krijgen een bedrag 
tot 50.000 euro om te investeren en 
bovendien is er een optie om bij de 
bank een lening te krijgen tot 50.000 
euro. Eldering: “Wij helpen echt bij 
het ontwikkelen van ondernemers-
kwaliteiten. Vaak zijn het wel goede 
ondernemers, maar ze hebben een 

klein zetje nodig 
om alle aspecten te 
ontwikkelen die daarbij 
horen.’’ Afhankelijk 
van de behoefte van 

een ondernemer wordt er ook gecoacht. 
Vrijwel altijd is dit de ESA BIC incubatie 
manager ter plaatse, maar het gebeurt 
ook weleens dat een oud-deelnemer 
een beginnende ondernemer coacht om 
een weg te vinden naar leveranciers, 
klanten, investeerders en andere mensen 
die een bijdrage kunnen leveren aan 
de ontwikkeling van het product of de 
dienst.

Het ESA Business Incubation Centre (BIC) 
ondersteunt ondernemers die gebruik maken 
van ruimtevaarttechniek om een nieuw 
product te lanceren. Niels Eldering vertelt iets 
over de activiteiten van het BIC.

Bij Technolab Leiden maken jongeren 
tussen de vier en vijftien jaar op een 
speelse manier kennis met techniek 
door workshops te volgen. Ben 
Schippers, die Technolab in 2010 
begon, werkt met verschillende 
partners. Een van die ondersteunde 
partijen is Dutch Space; deze 
ruimtevaartonderneming vindt 
het belangrijk om jongeren op 
een inspirerende manier te laten 
kennismaken met techniek. 

Max Beaumont ontwikkelde een manier om CO2 uit de lucht te halen en te hergebruiken. Het ESA Business Incubation Centre Noordwijk ondersteunde hem met zijn plannen.
Hoe kwam je bij het BIC terecht?
“Ik was afgestudeerd trainee bij 
ESA en mijn contract liep af. Ik 
wilde graag in de ruimtevaart 
blijven werken en kwam in 
aanraking met een bijzondere 
techniek om CO2 uit de lucht te 
halen, een techniek die werd 
gebruikt om te kunnen ademen in een ruimtestation. Samen met mijn collega schreef ik een businessplan voor Giaura. Momenteel zijn 

we druk bezig met het bouwen 
van een prototype zodat we in 
allerlei sectoren testen kunnen 
uitvoeren. Het kan bijvoorbeeld 
heel interessant zijn voor de 
tuinkassenbouw want daar hebben ze CO2 nodig.”

Waaruit bestaat de hulp van het ESA Incubation Centre?
“Je krijgt 50.000 euro en een lening van hetzelfde bedrag om je plannen verder te ontwikkelen. Daarnaast heb je de beschikking tot allerlei 

wetenschappers die ervaring hebben met soortgelijke projecten. Ik had het meeste aan het netwerk dat 
ze bieden. We hebben toegang 
gekregen tot leveranciers en 
potentiële 
business 
partners 
die we 
anders 
nooit 
ontmoet 
hadden.”

CO2 hergebruiken

> Extreme omstandigheden perfect voor ondernemer

> Je kunt niet vroeg genoeg beginnen

Samen met deze partij en de Leidse Instrumententenmakers 
School ontwikkelde Technolab een workshop waarin 
kinderen leren om een zonnepaneel voor een satelliet te 
bouwen. Wij mochten een meelopen met zó n workshop.

De workshops begint nadat begeleider Peter aan de kinderen 
vraagt of ze weten wat een satelliet is. “Een ding dat vanuit 
de ruimte naar de aarde kijkt.” Helemaal niet slecht. Het 
goud waarmee de zonnepanelen van de satelliet bedekt 
zijn, maakt helemaal indruk. “Vet bling bling.” De jongeren 
krijgen de opdracht om in groepen van twee de zonnepanelen 

in elkaar te schroeven. Schippers: “De filosofie is om zo 
weinig mogelijk te vertellen. Door te doen, lossen ze vanzelf 
problemen op.”

Behalve dat kinderen ongedwongen kennismaken met de 
leuke kanten van techniek, leren ze ook samenwerken en 
hier is nog wel wat werk te verrichten. Er zitten weliswaar vijf 
kinderen aan tafel, maar twee, lekker aanwezige, jongens zijn 
met hele andere bezig. Het maken van een kek brilletje van 
de twee ronde onderdelen van het mini-zonnepaneel. “Die 
trekken straks wel bij”, zegt Schippers. “Jongens beginnen 

vaak meteen met schroeven erin draaien terwijl meiden veel 
beter overleggen. Maar straks komt er een beetje druk bij en 
dan dreigt de andere tafel te winnen. Dan gaan ze meteen aan 
de slag.” Inderdaad: het clubje komt in actie op het moment 
dat het bij de andere tafel beter gaat. Het zonnepaneel wordt 
snel in elkaar gezet. Het werkt.

Uiteindelijk worden de gemaakte satellieten in de tuin van 
het Boerhave Museum, waar Technolab is gevestigd, getest. 
Peter sluit de draden aan en inderdaad lijkt het allemaal te 
werken.

"Wij helpen echt bij 
het ontwikkelen van 
ondernemerskwaliteiten"
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Bart Reijnen is directeur van Dutch Space, het bedrijf dat producten maakt voor 
de ruimtevaartindustrie zoals onderdelen van satellieten en lanceervoertuigen. 
Dutch Space is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de motorframes voor de 
Europese draagraket Ariane 5.

Waarom is samenwerking 
belangrijk?
De Lange: “Het is belangrijk dat onderzoeksinstituten, 
universiteiten en bedrijven samenwerken want uiteindelijk 
grijpen de belangen van al deze instellingen in elkaar. Een 
bedrijf moet goed gekwalificeerde mensen hebben en ander-
som is het prettig als er voldoende werkgelegenheid is. We 
willen voorkomen dat succesvolle Nederlandse bedrijven een 
vlucht nemen naar het buitenland. Het vestigingsbeleid van 
de lokale overheid moet goed zijn.”

Welke factoren zijn belangrijk?
De Lange: “Er moeten bijvoorbeeld veel faciliteiten zijn voor 
expats want het is een internationale business. Bovendien is 
het belangrijk dat bedrijven toegang hebben tot kennis over 
ruimtevaart en tot scholen om jong talent te mobiliseren.”

Rotteveel: “Bij ISIS werken mensen van in totaal veertien 
nationaliteiten. Je zet die mensen natuurlijk wel in een 
vreemd land neer en dat is niet altijd gemakkelijk. Het is wel 
prettig dat er in deze regio veel expatcentra zijn waar ze op 
weg geholpen worden met diverse registraties, aanvragen, 
en het vinden van scholen en woningen. Essentieel is ook de 
bereikbaarheid. Dat soort voorzieningen helpt om mensen te 
interesseren voor Nederland. Specialisten kunnen namelijk 
overal in de wereld aan de slag gaan.”

De basis van de spacebedrijven 
wordt toch gevormd door 
Nederlanders. Zijn er voldoende 
gekwalificeerde mensen hier?
Boland: “Mensen met een bèta-opleiding heb je echt nodig 
en daar mag wel wat meer in geïnvesteerd worden. Er wordt 
op de middelbare school te weinig aandacht besteed aan

“Onze sector is van maatschappelijk belang”

Reijnen vertelt over het belang 
van de Nederlandse ruim-
tevaart op maatschappelijk, 
economisch en strategisch 
gebied. Het belangrijkste is 
volgens Reijnen het maatschap-
pelijk belang. “Auto’s kunnen 
niet rijden zonder wegen en zo 
verhouden satellieten zich tot 
navigatie en telecommunicatie. 
Zonder goede satellieten is dat 
allemaal niet mogelijk. Mensen 
beseffen misschien niet dat 
TomTom er zonder ruimte-

vaartprogramma’s nooit was geweest. Satellieten kunnen zelfs 
gebruikt worden om zeer 
relevante data aan te leveren voor landbouwers. Het is dichterbij 
dan we denken.”

Ruimtevaart als katalysator
Ook financieel is de impact volgens Reijnen groot. “Voor elke 
euro die we investeren in ruimtevaart verdienen we er 3,5 terug. 

Kijk alleen maar naar de bedrijvigheid die ontstaat door ESTEC 
waar 2700 mensen werken, maar ook naar alle toe leveranciers 
van de industrie in het bedrijfsleven.” Tot slot is de ruimtevaart 
op strategisch niveau belangrijk. “Nederland wil zich profile-
ren als hightech land. Ruimtevaart is een katalysator van veel 
technische bedrijven. Die bedrijven krijgen vanuit de ruimte-
vaartsector zulke ingewikkelde vragen dat het niveau van die 
bedrijven automatisch omhoog gaat.”

Bezuinigingen
Ondanks al die zaken die zo belangrijk zijn - navigatie, 
telecommunicatie en veiligheid - is de overheid van plan om 
te snijden in het budget voor ruimtevaart. In november bespre-
ken alle ministers van economische zaken van de negentien 
ESA-landen hun bijdrage aan het totale budget voor de Euro-
pese ruimtevaart. De kans is groot dat minister Verhagen moet 
vertellen dat de percentuele bijdrage van Nederland omlaag 
zal gaan. Reijnen vind dat, om allerlei redenen een slecht idee. 
“Door zo’n maatregel bezuinig je niet, maar je snijdt jezelf in 
de vingers. Je zou bijvoorbeeld werkgelegenheid in Noordwijk 
bij ESA kunnen verliezen, maar bovendien zullen Nederlandse 
bedrijven veel minder opdrachten krijgen.”

Boland: “Er 
mag wel wat 
meer worden 
geïnvesteerd 
in mensen 
met een bèta
opleiding”

De Lange: 
“We willen 
voor komen 
dat succes  volle 
Nederlandse 
bedrijven een 
vlucht nemen naar 
het buitenland”

Ariane 5
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Noordwijk (thuisbasis ESA ESTEC), Leiden (astronomie en life science studies) en Delft (TU) willen     de komende jaren samenwerken om studenten, bedrijven en de overheid te betrekken bij 
ruimtevaart. In een rondetafelgesprek met Leendert de Lange (wethouder gemeente Noordwijk),    Wilfried Boland (directeur NOVA, de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie, Leiden) en 
Jeroen Rotteveel (CEO ISIS  Innovative Solutions in Space, Delft) praten we over de samenwerking, het       werven van studenten, het interesseren van bedrijven en de boodschap voor de landelijke politiek.

Van links naar rechts: Wilfried Boland, Bas Hakker (Metro redacteur),     Leendert de Lange, Toon Buddingh' (ESABIC) en Jeroen Rotteveel.
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Noordwijk (thuisbasis ESA ESTEC), Leiden (astronomie en life science studies) en Delft (TU) willen     de komende jaren samenwerken om studenten, bedrijven en de overheid te betrekken bij 
ruimtevaart. In een rondetafelgesprek met Leendert de Lange (wethouder gemeente Noordwijk),    Wilfried Boland (directeur NOVA, de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie, Leiden) en 
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bèta-onderwijs. Je moet er eigenlijk zelfs nog eerder bij zijn 
want de meeste van onze studenten raakten geïnteresseerd in 
sterrenkunde tussen hun achtste en tiende levensjaar. We gaan 
nu naar scholen om over de sterren en planeten te vertellen. 
Wat ook belangrijk is dat we die talenten later ook behouden 
voor Nederland.”

Rotteveel: “Dat is een probleem. Behalve ESTEC is de 
ruimtevaartindustrie nog niet zichtbaar genoeg in de regio. 
Je kan terecht in het midden- en kleinbedrijf en bij kennis-
instituten, maar dat staat niet zo goed op het vizier. Er 
ontbreekt een grote industriële speler en die is er in het 
buitenland wel.”

De Lange: “Je merkt wel dat er nu veel aandacht is voor 
ruimtevaart door André Kuipers. In Noordwijk zijn heel veel 
klassen die daar aandacht aan besteden.”

Rotteveel: “We doen ook veel projecten om bètastudies 
te promoten op middelbare scholen. Daar wordt vaak, ten 
onrechte gedacht dat lucht- en ruimtevaart te zwaar of te 
ingewikkeld is. Cijfers zeggen ook niet alles; ik had ook maar 
een 6 voor Wiskunde B, maar geen probleem met de studie 
lucht- en ruimtevaarttechniek in Delft.”

Wat vinden jullie van de 
bezuinigingen die eraan komen?

De Lange: “Bezuinigen zou een buitengewoon onverstandige 
beslissing zijn. Alle betrokken partijen moeten zeggen: ‘pas 
nou op met wat je weggooit’. Je hebt iets opgebouwd met een 
instituut als ESTEC en dat moet je niet zomaar laten gaan. Je 
krijgt elke euro die je investeert in ruimtevaart meer dan drie 
keer terug.”

Rotteveel: “Je kunt niet zomaar besluiten om een paar jaar 
niet te investeren in ruimtevaart. Dan gooi je de investeringen 
die je voorheen hebt gedaan weg. Voor hightech bedrijven 
kan het betekenen dat de meerwaarde van onze ontwikkel-
afdeling in Nederland een stuk minder wordt en we die 
wellicht moeten gaan verplaatsen.”

Boland: “Als onze regering de ambitie heeft om bij de Top 
Tien kennislanden te horen dan moet je investeren in kennis. 
We dreigen het echt te verliezen van landen als Noord-India 
en China. Op die manier worden die landen ook weer inter-
essanter voor talenten in de ruimtevaart en dan krijg je in 
Nederland dus een negatieve spiraal.”

Van links naar rechts: Wilfried Boland, Bas Hakker (Metro redacteur),     Leendert de Lange, Toon Buddingh' (ESABIC) en Jeroen Rotteveel.

Rotteveel: “Door 
te bezuinigen 
gooi je de 
investeringen 
die je voor heen 
hebt gedaan 
weg”

Ultieme samenwerking
Pieter van Duijn, CEO van SSBV Space & Ground Systems 
(SSBV), is een tevreden ‘bewoner’ van het Space Business Park 
in Noordwijk. Zijn bedrijf is al bijna 27 jaar actief over de hele 
wereld en maakt allerlei toepassingen voor de ruimte- en lucht-
vaart zoals communicatie- en test systemen, onderdelen voor 
kleine satellieten en er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 
een nieuw type mini-radar. “We zitten hier nu een paar jaar 
en het bevalt goed: het is vlakbij Schiphol en het is prettig dat 
alles op ons vakgebied hier wordt geclusterd. Op die manier 
kan je ook beter samenwerken in de toekomst.”

Iets minder enthousiast is van 
Duijn over de rol 
van de landelijke 
politiek dat de 
intentie heeft om 
te bezuinigen op de 
bijdrage aan de ESA. 
“Natuurlijk wordt er 
dan gevreesd voor het 
aantal medewerkers in 
Noordwijk, maar vergeet 
ook het bedrijfsleven 
niet. Als onze bijdrage minder groot is komen er minder 
opdrachten naar Nederland. Wij gaan dat merken. Normaal 
gesproken ben je als ondernemer zelf verantwoordelijk voor je 
opdrachten, maar hier heb je geen invloed op. Dat is wel eens 
lastig te accepteren, zeker als je als bedrijf een goede technische 
en commerciële positie hebt opgebouwd. Gelukkig hebben wij 
voldoende niet–institutionele opdrachtgevers waardoor je die 
effecten iets minder voelt.”

Breed inzetbare 
ingenieurs
Boudewijn Ambrosius, hoogleraar ruimtevaart
techniek aan de TU Delft, vertelt over de opleiding. 
“Het mooie van de studie is dat die gaat over 
een spannend en uitdagend technisch vakgebied 
waarbij de studenten worden opgeleid tot “brede” 
ingenieurs met veel technische en wetenschappelijke 
vaardigheden. Ze worden getraind in het ana     
lyseren en aanpakken van praktische problemen.
 In het derde jaar doen de studenten bijvoorbeeld 
een opdracht vanuit het bedrijfsleven waarbij ze 
moeten samenwerken in team om met een oplos
sing te komen. Daardoor zijn ze breed inzetbaar 
en is er weinig werkloosheid.’’ Ambrosius, zelf 
meer dan veertig 
actief aan de TU 
Delft, vindt het 
prettig om met 
studenten samen 
te werken. “Ik vind 
het vooral fijn dat 
de studenten zo 
gemotiveerd zijn 
omdat ze die pas
sie hebben. Je rolt 
er echt niet door
heen als je gewoon 
wat voldoendes wil 
halen.’’
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Het principe van ProtoSpace is 
overzichtelijk. Iedere dinsdag middag 
en donderdag van 9.30 uur tot 16.30 
uur kun je gewoon binnenlopen. 
Op de 3D-printers of met laser-
snijders maak je een prototype van je 
productontwerp en de enige prijs die 
je betaalt is het aanmaken van een 
zogenoemd ‘Fabmoment’; dat is een 
korte uitleg van je idee en de bouw-
tekening van het ontwerp. Op die 
manier krijgen alle FabLabs van de 
wereld toegang tot de creaties van de 
bezoekers. Op de andere dagen kan 
aan vertrouwelijke projecten worden 
gewerkt; daar zijn wel kosten aan 
verbonden.  De link met ruimtevaart 
ligt onder andere bij die aangehaalde 
3D-printer. Pijzel: “Het is mogelijk 
om onderdelen tijdens ruimtereizen 

met de 3D-printer te maken. De 
ruimtevaart is altijd een belangrijke 
bron van innovatie omdat de eisen in 
de ruimte extreem veel hoger liggen 
dan op aarde. Je leert er grensver-
leggend denken en die mensen zijn 
nodig. Boven dien is er altijd veel 
budget voor innovatie in die sector.’’

Nieuwe ideeën
ProtoSpace is een initiatief van on-
der meer de NOVU, de Nederlandse 
Orde van Uitvinders waar Pijzel 
directeur is. Bij deze organisatie 
krijgen mensen met productideeën 
een totaalconcept aangeboden 
om hun innovatie op de markt te 
brengen. De eerste stap bij elk nieuw 
idee is dat NL Octrooi centrum 
bekijkt of een idee al bestaat, hier 

valt al meteen vijftig procent van 
de ‘innovaties’ af. Vervolgens vindt 
er marktonderzoek plaats naar het 
nieuwe product en pas daarna volgt 
het vervaardigen van een prototype. 
Goed voorbeeld van een recente 
vinding die op deze manier binnen 
een jaar op de markt kwam, is het 
anti-skimming device dat op iedere 
NS-automaat zit. Pijzel: “Bedrijven 
moet je juist veel mogelijkheden 
geven om snel te handelen. Bij veel 
grote bedrijven duren die processen 
jaren en daarom komt er weinig 
vernieuwing uit.’’

Uitvinders van de 
toekomst
Momenteel staat Nederland volgens 
het World Economic Forum op de 

zevende plaats op het gebied van in-
novatie. De ambitie van de overheid 
is om op de derde plaats te komen, 
maar dan moeten er eerst wat bèta-
studenten bijkomen, zo legt Pijzel 
uit. “Wij doen nu een project waar-

bij kinderen op basisscholen hun 
eigen droomkasteel ontwerpen met 
de hele klas. Ze kunnen dat kasteel 
bij ons in 3D uitprinten. Er wordt 
heel enthousiast gereageerd door 
die uitvinders van de toekomst.’’      

Een van de opvallendste 
bouwwerken op het futu
ristische Space Business 
Park in Noordwijk is het 
hoofdkantoor van Decos. 
Het gebouw heeft de vorm 
van een meteoriet en dat 
staat weer symbool voor 
‘het nieuwe werken’. Oprichter en directeureigenaar Paul 
Veger legt uit wat zijn bedrijf heeft met ruimtevaart.

Een softwarebedrijf op het Space Business Park. Dat moet je uitleggen.
“Ruimtevaart is veel dichterbij dan mensen vaak denken. Een van onze activiteiten is bijvoor-
beeld Decos Cartracker, een softwaresysteem waarbij bedrijven hun wagenpark live kunnen 
bekijken. Via deze software kunnen alle autobewegingen gevolgd worden en op die manier 
is iedere rit te analyseren. Er is zelfs per maand een top tien te maken van de meest zuinige 
rijders. De link met de ruimtevaart is natuurlijk dat we gebruikmaken van de Amerikaanse 
GPS-techniek en in de toekomst wordt dat Galileo.”

Wie maken er gebruik van die software?
“Logistiekbedrijven bijvoorbeeld. Je kunt natuurlijk veel effectiever plannen wie je naar welke 
klant stuurt en je hebt direct inzicht in de privé en zakelijke kosten voor de Belastingdienst. 
Tot slot zijn klanten ook beter te informeren over de locatie van de auto.”

Jullie hebben een bijzonder hoofdkantoor.
“Behalve dat het een mooi gebouw is, staat het ook 
ergens voor, namelijk ‘het nieuwe werken’. Je zult mer-
ken dat het gebouw heel open is, er zijn weinig muren, 
waardoor iedereen constant met elkaar in verbinding 
staat. Bovendien zijn we compleet paperless. Natuurlijk 
heeft dat weer te maken met ons document software 
management, die werknemers met elkaar verbindt 
zonder dat ze fysiek in een ruimte moeten zijn.”

Meteoriet als 
hoofdkantoor

Bij ProtoSpace in Utrecht kunnen uitvinders, studenten 
en innovatieve ondernemers een prototype van hun 
ontwerp maken. Het zogenoemde ‘FabLab’ moet innovatie 
stimuleren. Directeur en medeinitiatiefnemer Wouter Pijzel 
legt uit hoe het werkt.Wouter Pijzel

Paul Veger
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Ruimtevaart is dichterbij dan wij denken. TNO vormt een schakel tussen de 
kennis uit de ruimtevaart en het bedrijfsleven. Hansje Brinker is zo’n bedrijf.

Een schakel tussen de 
ruimtevaart en 
het bedrijfsleven

TNO is op verschillende manieren betrok-
ken bij de ruimtevaart. De ‘innovatieve 
organisatie’ ontwikkelt op wereldniveau 
de technische hulpmiddelen die nodig 
zijn in de ruimte. Daarnaast zorgt ze voor 
het beschikbaar stellen van informatie uit 
de ruimte voor toepassingen op aarde. 
Bas Dunnebier van TNO vertelt hoe dat 

gebeurt in de praktijk. 
“Wij maken de vertaalslag van ruimtedata naar informatie,” 
stelt Dunnebier. Een goed voorbeeld van de wijze waarop kennis
uit de ruimtevaart verschillende sectoren kan ondersteunen, 
vindt hij terug in de agrarische sector. Het bedrijf eLEAF 
ontwikkelde een methodiek om de irrigatie te perfectioneren. 
Op basis van de satellietgegevens over lokale vochtgehaltes 
en weersvoorspellingen kan er precies op de juiste plek, op 
het juiste moment én met de juiste hoeveelheid bewaterd en 
bemest worden. Ruimtevaartkennis zit volgens Dunnebier, veel 
dieper in het bedrijfsleven dan wij denken. “Zo heeft het bedrijf 
Bioclear op basis van ruimtevaarttechnologie een hightech 
wattenstaafje ontwikkeld voor het snel opsporen van ziekte-
kiemen.”

Spacekennis vertalen
De innovatie kracht van de ruimtevaartsector heeft volgens 
Dunnebier alles te maken met een wetmatigheid in zijn 
vakgebied. “Alles wat naar de ruimte gaat, moet aan extreme 
eisen voldoen en wat daar ‘normaal’ is, is extreem innovatief op 

aarde. De extreme eisen aan onderdelen en materialen voor 
satellieten zijn ook relevant voor andere bedrijven, zoals 
bijvoorbeeld voor de medische en halfgeleiderindustrie. 
Daar werken we dus intensief mee samen.” TNO ‘vertaalt’ die 
space-kennis in informatie voor het bedrijfsleven. Hiervoor 
organiseert het bijvoorbeeld een keer per jaar Space Match in 
samenwerking met de ESA en NSO (Netherlands Space 
Office). Daar kan het MKB kennismaken met technologieën 
die uit de ruimtevaart komen.

Ontwikkelaar op wereldniveau
Behalve een verbindende factor tussen space en het bedrijfs-
leven is TNO op wereldniveau ontwikkelaar van ruimtevaart-
technologie. Zo is de organisatie betrokken bij de ontwikkeling 
van de GAIA ruimtetelescoop, een zeer krachtig instrument 
om naar sterren en planeten te kijken. Daarnaast speelt TNO 
een belangrijke rol in de ontwikkeling van satellieten die de 
aarde in de gaten houden. Dunnebier: “We zijn bijvoorbeeld 
intensief bezig om klimaatonderzoek beter en preciezer te 
maken. We maken het mogelijk om concentraties van gassen 
op aarde te zien zoals stikstofoxiden en zwaveldioxide. 
Daardoor zien we bijvoorbeeld welke effecten opkomende 
markten, zoals China, hebben op de luchtvervuiling, maar we 
kunnen die informatie ook op wijkniveau leveren. Ook zijn 
we bezig met observatiesystemen die bekijken in hoeverre de 
dijken en dammen nog betrouwbaar zijn. Maar daar kunnen 
de mensen van Hansje Brinker je meer over vertellen.”

Bas Dunnebier

Met behulp van satellietfoto’s kan Hansje 
Brinker op de millimeter nauwkeurig zien 
waar de kwetsbare plekken in dammen en 
dijken zitten. CEO Pieter Bas Leezenberg legt 
het precies uit.

Wat doen jullie?
“Wij helpen beheerders van dijken, spoor, 
dammen en zelfs gebouwen om met de satelliet 
hele minieme deformaties in beeld te brengen 
over hele grote afstanden. We zien deforma
ties op millimeterschaal en kunnen ook nog 
terugkijken tot 1992.”

Hoe werkt dat precies? 
“Dat ‘in beeld brengen’ gaat niet zoals een foto. 
We gebruiken namelijk radarbeelden. Daar 
leggen we een hele serie beelden van bovenop 
elkaar  dan kijken we naar de fase van de golf. 
Het is allemaal wiskunde per pixel.”

Wat is jullie link met TNO?
“TNO is een kennispartner die ons op allerlei 
mogelijke manieren ondersteunt met de tech
nologie zoals met het ontwerp van de radar. 
Daarnaast helpen ze ons met de toepassingen. 
Zo werken we samen in Subcoast; dat is een 
groot project om de effecten van bodemver
zakking in delta’s zoals Nederland in kaart te 
brengen. Dan moet je denken aan de gevolgen 
van die verzakkingen voor het overstromings 
risico. Wij zijn heel goed in de wiskunde om 
deformaties te meten en TNO vult de rest van 
onze waardeketen in. Van de ontwikkeling van 
de satelliet tot de toepassing in de praktijk.”

Kun je voorbeelden geven van 
projecten?
“We hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan 
naar de verzakkingen van de bodem in de 
gemeente Diemen. Daar moet jaarlijks veel 
onderhoud gedaan worden aan de rioleringen. 
Die metingen werden altijd handmatig gedaan, 
maar dat gebeurde niet regelmatig. Door onze 
meetmethode kunnen we adviezen geven over 
de te plannen herstelwerkzaamheden en daar
mee besparen ze 200.000 euro.”

Op de 
millimeter 
nauwkeurig
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